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        WSTĘP 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli przedstawia sprawozdanie  

z działalności za 2014 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 2011-2014 lub rok sprawozdawczy. 

 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 

realizowane także w partnerstwie z innymi podmiotami. 

 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: długotrwała i ciężka choroba, ubóstwo, 

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 należą: wysokie wydatki 

lekowe, którym klienci Ośrodka nie są w stanie sprostać samodzielnie, trudna sytuacji 

materialna związana z utrzymującym się długotrwałym bezrobociem, która prowadzi do 

degradacji osób i rodzin a także coraz wyższa liczba osób starszych i niepełnosprawnych 

funkcjonujących w naszym społeczeństwie, które wymagają systematycznego wsparcia.  

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, pomimo odpowiednio 

przygotowanej kadry, z uwagi na trudne warunki lokalowe Ośrodka, wydaje się być czasami 

niewystarczająca.  

 Kolejnym problemem społecznym jest pogłębiające się demograficzne starzenie się 

społeczeństwa. Obok spadku liczby urodzeń niepokojącym zjawiskiem jest nieustająca 
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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 

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 2015 r. poz. 

163 ze zm.), 
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 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 581, ze zm.), 

 Ustawa z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych 

(t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 121), 

 Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego (t. j. Dz. U.  

z 2011 r., Nr 231, poz. 1375 ze 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, ze zm.), 

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

z 2005 r., Nr 180, poz. 1493 ze zm.), 

 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 ze zm.), 

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

pracy (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 149 ze zm.), 

 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 

885 ze zm.), 

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

z 2013 r. poz. 907 ze 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 2014r. poz. 1182 ze zm.), 

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

(t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 332), 

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

„Niebieskiej Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz. U. z 2011, Nr 

209 poz. 1245), 

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

specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005, Nr 189 poz. 1598  ze 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. 
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1.2.  Kadra Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stalowej Woli. 

 
Kadrę Ośrodka zatrudnioną na dzień 31 grudnia 2014 r. stanowiło 170 osób tj. 162,95 

etatu (w tym 6 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 44 

z tego:                                                              

starszy specjalista pracy socjalnej  
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specjalista pracy socjalnej 9 

starszy pracownik socjalny 21 

pracownik socjalny 6 

asystenci rodziny 5 

pracownicy wykonujący usługi opiekuńcze 40 

pracownicy wykonujący specjalistyczne usługi opiekuńcze 14 

Konsultanci (prawnicy i psycholodzy) 5 

Główny specjalista 1 

pozostali pracownicy (administracja, księgowość, kierownicy)  34 

Klub Integracji Społecznej 3 

Klub Trzeźwego Życia 1 

Kuchnia przy MOPS 6 

Ośrodki Wsparcia 32 

w tym:                                                                      

Dzienny Dom Pobytu 
7 

Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego – Świetlica 

TĘCZA 8 

Warsztat Terapii Zajęciowej przy MOPS 
16 

 Tabela nr 1 
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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.  

 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 poprzez zatrudnionych asystentów rodzin.  

W/w ustawa w art. 12 ust.1 reguluje kto może być asystentem rodziny. Może nim być osoba 

posiadająca: 

a) wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o 

rodzinie lub praca socjalna lub 

b) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy  

z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub 

rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia z 

zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z 

dziećmi lub rodziną lub 

c) wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także 

udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;  

a także nakłada obowiązek systematycznego podnoszenia kwalifikacji w zakresie pracy  

z dziećmi i rodziną poprzez udział w szkoleniach oraz samokształcenie. 

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.  



 

8 

 

 

Większość pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stalowej Woli 

legitymuje się wykształceniem wyższym – 81 osób (47,65%), przy czym wykształcenie 

wyższe magisterskie posiada 74 osób, wyższe licencjackie 6 osób oraz 1 osoba posiada tytuł 

doktora. Ponadto w 2014 r. zatrudnionych było 55 osób (32,35%) z wykształceniem średnim, 

w tym 31 osób ukończyło szkoły policealne, 22 osób (12,94%) z wykształceniem 

zawodowym oraz 12 osób z wykształceniem podstawowym (7,06%).  

W 2014 r. w ramach środków unijnych na dokształcanie kadry pomocy społecznej 7 

osób ukończyło naukę na studiach podyplomowych w następującym zakresie: „Zamówienia 

publiczne” – 1 osoba, „Asystent rodziny” – 1 osoba oraz „Diagnoza dziecka i rodziny” – 4 

osoby. Kolejne 3 rozpoczęły naukę na studiach podyplomowych z zakresu zamówień 

publicznych oraz usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych. Studia zostały 

zorganizowane przez ROPS w Rzeszowie a realizowane przez Wyższą Szkołę Zarządzania  

i Informatyki w Rzeszowie. W 2014 r. 1 osoba nadal kontynuowała naukę na studiach 

doktoranckich. Na podkreślenie zasługuje również fakt, że MOPS w Stalowej Woli stara się 

wychodzić naprzeciw swoim pracownikom i wspomaga ich również w sytuacjach, gdy to oni 

wychodzą z inicjatywą szkolenia lub innej formy dokształcania. Między innymi w 2014 r. 

podpisana została umowa na dokształcanie z osobą, która podjęła proces certyfikacji na 

instruktora terapii uzależnień w Studium Terapii  Uzależnienia i Współuzależnienia. Kolejny 

pracowników rozpoczął w 2014 r. Studium Interwencji Kryzysowej, natomiast pracownik 

świetlicy „Tęcza” wziął udział w szkoleniu „Praktyk zastępowania agresji”.  

Oprócz w/w form dokształcania pracownicy Ośrodka w 2014 r. systematycznie 

uczestniczyli w różnego rodzaju kursach, szkoleniach, konferencjach oraz seminariach 

organizowanych przez firmy zewnętrzne. W ubiegłym roku 173 pracowników wzięło udział 

w 32 płatnych szkoleniach zewnętrznych oraz 39 pracowników w 18 szkoleniach bezpłatnych 

m.in. finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Ponadto 50 pracownicy MOPS wzięło 

również udział w 10 konferencjach.   

Przeprowadzone szkolenia obejmowały swoim zakresem między innymi następujące 

tematy: 

Szkolenia płatne: 

1. Zmiany prawne i nowe kierunki orzecznicze w przedmiocie kierowania do domu 

pomocy społecznej i ustalanie odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej wraz 

z tematyką dochodzenia przez gminę zwrotu poniesionych wydatków za pobyt  

w domu pomocy społecznej – 2 osoby 

2. Procedury pomocy krzywdzonemu dziecku oraz członkom rodziny dotkniętej 

przemocą - zagadnienia praktyczne – 2 osoby;  
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3. Rozmowa ze sprawcą przemocy i ofiarą przemocy – 3 osoby, 

4. Dziecko krzywdzone – diagnoza i pomoc  - 6 osób 

5. Wybrane aspekty pracy socjalnej – 40 osób; 

6. Program płatnik 9.01.001C – 1 osoba; 

7. Rewolucja w egzekucji – 1 osoba; 

8. Pierwsza pomoc – 55 osób; 

9. Mediacja w pracy asystenta rodziny i pracownika socjalnego - 4 osoby; 

10. Rzecznik prasowy firmy - 1osoba 

11. Superwizja dla pracowników socjalnych i kadry zarządzającej – 25 osób 

12. Warsztaty pisania wniosków z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 

2014-2020 POWER – 2 osoby, 

13. Zadania ustawowe w kontraście do wniosków z kontroli NIK z 2013 – korzystaj z 

prawa, czyli porady dla interwenientów” – 1 osoba; 

14. Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego – 1 osoba; 

15. Dziecko krzywdzone w otoczeniu profesjonalistów – 1 osoba; 

16. Pomoc społeczna w świetle orzecznictwa administracyjnego – 1 osoba; 

17. Założenia do ustawy z dnia 11.04.2014 r. o ustalaniu i wypłacaniu zasiłków dla 

opiekunów – 1 osoba; 

18. Zmiany merytoryczne oraz techniczne w nowej wersji programu Płatnik – 1 osoba; 

19. Warsztaty komputerowe – program Płatnik – 1 osoba; 

20. Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub 

macierzyństwa – 1 osoba; 

21. Wynagrodzenia pracowników samorządowych – 1 osoba; 

22. Sprawozdawczość w JST – 2 osoby; 

23. Zamknięcie ksiąg rachunkowych – 2 osoby; 

24. Szkolenie środki trwałe i WNi P – 1 osoba; 

25. Zamówienia publiczne – 1 osoba; 

26. Inwentaryzacja – 1 osoba; 

27. Akademia Bezpieczeństwa Informacji – 1 osoba; 

28. Profesjonalny sekretariat w urzędzie, instytucji – 1 osoba; 

29. Ochrona danych osobowych – 6 osób; 

30. Trening zastępowania agresji – 2 osoby; 

31. Pomoc psychologiczna dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym PARPA – 2 

osoby 

32. Bezpieczeństwo sanitarne w żywieniu zbiorowym- Dobre Praktyki Higieniczne 

(GHP),Dobre Praktyki  Produkcyjne (GMP),Systemy Analizy Zagrożeń i Krytycznych 

Punktów Kontroli (HACCP) – 3 osoby; 

 

Szkolenia bezpłatne: 

1. Aktualizacja Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych – 1 osoba; 

2. Współpraca z mediami – 1 osoba; 

3. Terapia rodzin – 2 osoby; 

4. Animacja społeczności lokalnej - 1 osoba; 
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5. Nowe metody pracy z dzieckiem – 2 osoby; 

6. Praca z trudną młodzieżą – 1 osoba; 

7. Zasady archiwizacji dokumentów – 2 osoby; 

8. Praca z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi – 3 osoby; 

9. Praca z trudnym klientem dla PUP i JOPS – 2 osoby; 

10. Animacja lokalna – 3 osoby; 

11. Samoobrona – 7 osób 

12. Metoda partycypacji aktualizacji strategii rozwiązywania problemów społecznych – 2 

osoby; 

13. Trening zastępowania agresji - 1 osoba; 

14. Praca z dzieckiem niedostosowanym społecznie - 1 osoba; 

15. Diagnoza potrzeb klientów pomocy społecznej – 1 osoba 

16. Szkolenie z zakresu inicjowania i wdrażania partnerskich programów rewitalizacji 

społecznej- 2 osoby; 

17. Model Gminny Standardy wychodzenia z bezdomności – 1 osoba; 

18. Szkolenie z nowych technologii 45+ - 7 osób; 

 

Konferencje:  

1. Aktywna wspólnota - a nowe oblicze pomocy społecznej – 2 osoby; 

2. I Podkarpacka Konferencja Dziecko z FAS – 1 osoba; 

3. Zaburzenia Zachowania Dzieci Młodzieży w wieku Szkolnym – 2 osoby; 

4. Rodzina-najlepsza inwestycja wspierana przez EFS - 2 osoby; 

5. Rewitalizacja społeczna – 1 osoba; 

6. Innowacyjne podejście do współpracy instytucji rynku pracy oraz pomocy i integracji 

społecznej – 3 osoby; 

7. Psychospołeczne aspekty pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie - 2 osoby; 

8. Kompleksowe formy reintegracji społeczno-zawodowej w środowisku lokalnym – 4 

osoby; 

9. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – trudności instytucjonalne i dobre praktyki – 

30 osób; 

10. Konferencja upowszechniająca SUWAK. Innowacja w kontraktowaniu i prowadzeniu 

placówek wsparcia dziennego dla dzieci – 3 osoby. 

 

Ponadto w siedzibie MOPS organizowano spotkania i  szkolenia wewnętrzne w ramach 

samokształcenia pracowników, które prowadzone były przez pracowników Ośrodka.  

W 2014 roku zorganizowano 9 takich spotkań szkoleniowych: 

1. Zarządzenia i regulaminy obowiązujące w MOPS Stalowa Wola  - 51 osób 

2. Prawidłowe sporządzanie wywiadu środowiskowego w tym poprawność 

przygotowania dokumentacji do przyznania świadczeń. Sprawy organizacyjne – 30 

osób 

3. Identyfikacja i analiza ryzyk  zagrażających bieżącej pracy Działu Pomocy 

Środowiskowej i Integracji Społecznej – 47 osób 
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4. Bieżące przekazywanie informacji m.in. akcja „Czysty aniołek”, zasady planowania 

szkoleń – 21 osób 

5. Bieżące przekazywanie informacji dotyczące m.in. zasad archiwizacji dokumentów, 

ochrony danych osobowych itp. – 19 osób 

6. Karta Dużej Rodziny – zasady przyznawania,  zasady rekrutacji oraz tematyka zajęć 

prowadzonych w Klubie Trzeźwego Życia przy MOPS Stalowa Wola – 25 osób 

7. Bieżące przekazywanie informacji m.in. na temat prawidłowego sporządzania 

wywiadu środowiskowego oraz rozeznania i właściwego określania potrzeb klientów 

MOPS Stalowa Wola – 28 osób 

8. Okresowa ocena pracowników zatrudnionych na stanowiskach nie urzędniczych , 

Procedura NK, Program „Od rewitalizacji do integracji” – 32 osoby 

9. Stosowanie KPA w bieżącej pracy Działu przez pracowników socjalnych, zasady 

przyznawania pomocy w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 

– 35 osób 

 

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 2014 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  
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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.  

 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. 

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

1. ubóstwa, 

2. sieroctwa, 

3. bezdomności, 

4. bezrobocia, 

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. 

Głównymi powodami udzielenia pomocy społecznej przez MOPS w Stalowej Woli   

w 2014 r były: długotrwała lub ciężka choroba, ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność. 
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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 nie obrazuje faktycznej liczby osób korzystających z różnych form 

świadczeń pomocy społecznej przyznanych w oparciu o decyzje administracyjne. 

Przytoczone dane w poszczególnych rubrykach tabeli nie podlegają sumowaniu. 

 

POWODY PRZYZNANIA POMOCY W  LATACH   2011 – 2014r. 

 
 

POWODY TRUDNEJ SYTUACJI 

 ŻYCIOWEJ 

 

2011 2012 2013 2014    

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 807 1864 850 1911 1039 2369 956 2122  

SIEROCTWO 1 2 1 2 1 3 1 1  

BEZDOMNOŚĆ 58 89 56 61 81 91 79 87  

POTRZEBA OCHRONY 

MACIERZYŃSTWA 

W TYM : WIELODZIETNOŚĆ 

109 539 80 372 43 167 45 186  

74 421 44 248 9 53 6 32  

BEZROBOCIE 923 2601 938 2461 1046 2687 883 2227  

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ 852 1711 886 1792 922 1827 865 1653 

DŁUGOTRWAŁA LUB CIĘŻKA 

CHOROBA 
1086 2105 1250 2542 1347 2686 1246 2395  

BEZRADNOŚĆ W SPRAWACH OPIEK -

WYCH I PROWADZENIA 

GOSPODARSTWA DOMOWEGO - 

OGÓŁEM 

W TYM: 

                RODZINY NIEPEŁNE 

                RODZINY WIELODZIETNE 

433 1473 508 1692 546 1721 476 1445 

 

211 717 285 940 303 982 247 784  

143 771 137 732 143 723 119 625  

PRZEMOC W RODZINIE 42 153 52 151 75 219 55 176  

ALKOHOLIZM 223 356 316 582 367 663 350 631  

NARKOMANIA - - 4 10 4 10 2 4  

TRUDNOŚCI W PRZYSTOSOWANIU 

DO ŻYCIA PO OPUCZCZENIU 

ZAKŁADU KARNEGO 

24 31 24 41 
 

50 

 

88 

 

33 

 

44 

 

ZDARZENIE LOSOWE 2 3 - - 1 3 1 2  

SYTUACJA KRYZYSOWA 7 19 8 17 23 36 8 19  

Tabela nr 2 

Głównym celem pomocy społecznej jest podejmowanie działań dostosowanych do 

indywidualnych potrzeb osób i rodzin, zmierzających do ich życiowego usamodzielnienia się 

oraz integracji ze środowiskiem. Potrzeby osób i rodzin powinny zostać uwzględnione, jeżeli 

odpowiadają celom i mieszczą się w możliwościach pomocy społecznej. Osoby i rodziny 
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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. 

Ustawa o pomocy społecznej określa również próg dochodowy, tzw. kryterium dochodowe, 

warunkujące prawo do korzystania z całego wachlarzu świadczeń pomocy społecznej, które 

wynosi:  

1) dla osoby samotnie gospodarującej- 542,00 zł, 

2)  w przypadku rodziny - dla osoby w rodzinie - 456,00 zł. 

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. 

 

1.6.  Decyzje w sprawach świadczeń z pomocy społecznej 

Przyznanie lub odmowa przyznania świadczeń z pomocy społecznej następuje  

w formie decyzji administracyjnej za wyjątkiem świadczeń w formie pracy socjalnej, 

poradnictwa specjalistycznego, interwencji kryzysowej, biletu kredytowanego, uczestnictwa 

w klubach samopomocy, wynagrodzenia za sprawowanie opieki. Decyzje administracyjne 

wydaje się w oparciu o przeprowadzony przez pracownika socjalnego wywiad środowiskowy 

i zebraną w sprawie dokumentację.  

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 2014 r. wydał łącznie 10 163 decyzji 

administracyjnych. Poniższa tabela przedstawia liczbę wydawanych w Ośrodku decyzji  

z podziałem na ich rodzaje.   

DECYZJE ADMINISTRACYJNE W SPRAWACH ŚWIADCZEŃ 

Z POMOCY SPOŁECZNEJ 

 

RODZAJE DECYZJI LICZBA DECYZJI 

Decyzje przyznające różnego typu świadczenia 8 615 

Decyzje: uchylające, zmieniające, umorzenia, 

odstąpienia od żądania zwrotu świadczeń, itp. 
1 239 

Decyzje odmowne  w sprawie różnych form 

świadczeń 
 309 

ŁĄCZNIE 10 163 

Tabela nr 3 
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Szczególne 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 w 2014 roku były: 

 dochód przekraczający kryterium dochodowego -  u 129 wnioskodawców, 

  brak zasadności przyznania pomocy- w 80 przypadkach, 

 uniemożliwienie przeprowadzenia wywiadu środowiskowego w miejscu 

zamieszkania osoby ubiegającej się o pomoc – w 43 sprawach, 

 brak współdziałania z pracownikiem socjalnym w rozwiązywaniu trudnej sytuacji 

życiowej – w 27 przypadkach, 

 występowanie dysproporcji między dochodem udokumentowanym ubiegającego się  

o pomoc a jego rzeczywistą sytuacją majątkową – w 18 przypadkach. 

 

II. FORMY POMOCY SPOŁECZNEJ 

2.1. Rodzaje świadczeń w pomocy społecznej. 

Podstawowym działaniem Ośrodka jest praca socjalna i świadczenie usług socjalnych.  

Świadczenia materialne: pieniężne oraz niepieniężne (w formie rzeczowej usługowej lub  

w naturze) stanowią jedynie uzupełnienie tych działań.  

Świadczeniami pieniężnymi z pomocy społecznej realizowanymi przez Miejski Ośrodek 

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; 
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 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. 

 Prawo do korzystania z powyższych świadczeń, oprócz wynagrodzenia dla opiekuna  

z tytułu sprawowania opieki, pracy socjalnej i poradnictwa specjalistycznego, uzależnione jest 

od kryterium dochodowego. 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 w 2014 roku kierowane były 

różne rodzaje i formy pomocy. Do najczęściej przyznawanych świadczeń zaliczyć należy:  

1) zasiłki celowe dla 1136 rodzin na zabezpieczanie bieżących podstawowych potrzeb 

bytowych, w tym na zakup żywności w celu przygotowania posiłku w ramach 

wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania 

„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020  

2) zasiłki okresowe dla 829 rodzin,  

3) pomoc w naturze w formie posiłków dla dzieci i młodzieży uczącej się oraz osób 

dorosłych łącznie skorzystało 642 rodziny (1120 osób).  

Liczbę klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stalowej Woli                 

w poszczególnych latach 2011 - 2014 roku przedstawia tabela. 

  

LICZBA RODZIN KORZYSTAJĄCYCH ZE ŚWIADCZEŃ  POMOCY SPOŁECZNEJ 

W LATACH 2011 – 2014  

WYSZCZEGÓLNIENIE 
ROK 

2011 

2616 

1705 

3877 

2012 

2616 

1705 

3877 

2013 2014 

 Liczba osób, którym    

 przyznano decyzją  

 świadczenie 

2616 
 

2620 

 

 

2847 2431 

 Liczba rodzin 1705 1727 1846 1659 

 Liczba osób w rodzinie 3877 3800 4019 3474 

Tabela nr 4 

 

 

 



 

18 

 

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. 

W przypadku niepełnosprawności uprawnienia przysługują tylko osobom legitymującym się 

niepełnosprawnością w stopniu znacznym lub umiarkowanym lub całkowitą niezdolnością do 

pracy w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 

Społecznych. 

Z uwagi na sposób obliczania kwoty zasiłku stałego, jest to świadczenie wyrównujące dochód 

osoby uprawnionej odpowiednio do wysokości kryterium dochodowego. Wysokość zasiłku  

ustala się w sposób następujący: 

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. 

Maksymalna kwota zasiłku stałego wynosi 529,00 zł. Natomiast kwota minimalna 

świadczenia nie może być niższa niż 30,00 zł. 

 W 2014 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przyznał uprawnienia do tego 

świadczenia 333 osobom w 326 rodzinach. Wypłacono 3 278  świadczeń w łącznej kwocie   

1 297 557,00 zł.  Średnia wysokość świadczenia wynosiła 395,84 zł. 

Z powodu niepełnosprawności zasiłek ten otrzymało 304 osoby, w tym : 

-  244 osób legitymowało się niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym,  

-  60 osób – niepełnosprawnością w stopniu znacznym. 

Z powodu wieku zasiłek stały przyznano 29 osobom. 

Wśród osób uprawnionych do zasiłku stałego 260 osób to osoby samotnie gospodarujące, 73 

osoby – to osoby pozostające w rodzinie. 

Realizację zasiłku stałego w latach  2011 - 2014 obrazuje poniższa tabela.. 
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 REALIZACJA ZASIŁKU STAŁEGO W LATACH  2011 – 2014 

 

DANE CHARAKTERYZUJĄCE 

ŚWIADCZENIE 

ROK 

 2011 2012 2013 2014 

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 

314 

 

22 

50 

242 

 

 

227 

90 

324 

 

24 

54 

251 

 

 

245 

90 

352 

 

31 

60 

261 

 

 

254 

98 

333 

 

29 

60 

244 

 

 

260 

73 

Ilość wypłaconych świadczeń 2 931 2 918 3 389 3 278   

Łączna kwota wydatków związanych    

z realizacją świadczenia w zł 
    995 301,- 1 072 468,- 1 309 204,- 1 297 557,- 

Średnia wysokość świadczenia w zł                      339,58 367,54 386,31 395,84 

Tabela Nr 5 

 

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.  

W 2014 roku 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 stanowi zadanie własne gminy, finansowane przez budżet państwa w wysokości 80%, 

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

W 2014 roku świadczenie to zostało sfinansowane w 100 % w ramach otrzymanej dotacji  

z budżetu państwa. 
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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 osoby lub 

rodziny 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. 

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 

ubiegającą się o pomoc, ustalającym zasady współdziałania osoby i dorosłych członków 

rodziny w przezwyciężaniu trudnej sytuacji życiowej. 

 W 2014 roku zasiłek okresowy przyznano 829 rodzinom, wypłacono 5 953 

świadczenia  w łącznej kwocie 1 687 156 ,00 zł. 

Średnia wysokość świadczenia – 283,42 zł, a jego czasokres -7,18 miesięcy w roku. 

 Udział państwa w sfinansowaniu wydatków związanych z realizacją zasiłku 

okresowego w części gwarantowanej wynosił  1 513 704,00 zł co stanowiło  89,72 % ogólnej 

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

173 452,00 zł  czyli 10,28  % łącznej kwoty przyznanych świadczeń. 

 Głównym powodem przyznania zasiłku okresowego w 2014 r. było bezrobocie. 

Z tej przyczyny zasiłek ten przyznano 488 rodzinom realizując 3 464 świadczenia na kwotę 

1 165 243,00 zł. 

Ponadto świadczenie to przyznano ze względu na: 

a) niepełnosprawność – w 122 rodzinach, wypłacając 1 066 świadczeń w łącznej kwocie 

120 563,00 zł, 

b) długotrwałą chorobę –w 44 rodzinach, zrealizowano 308 świadczeń w łącznej kwocie 

67 682,00 zł, 
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c) oczekiwanie na możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych 

systemów zabezpieczenia społecznego – uprawnienia do zasiłku ustalono  11 osobom, 

wypłacono 62 świadczenia o łącznej kwocie 20 637,00 zł. 

Średnia wysokość zasiłku okresowego w rozbiciu na poszczególne przyczyny jego przyznania 

kształtowała się następująco: 

1) z tytułu bezrobocia –                                                         336,39 zł 

2) z powodu niepełnosprawności –                                       113,10 zł 

3) w związku z długotrwałą chorobą –                                  219,75 zł 

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

systemów zabezpieczenia społecznego -                          332,86 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 2011-2014 przedstawiają poniższe zestawienia tabelaryczne. 

 

 

 REALIZACJA ZASIŁKÓW OKRESOWYCH W LATACH     2011 – 2014 

 

DANE CHARAKTERYZUJĄCE 

ŚWIADCZENIE 
2011 2011 2013 2014 

Liczba rodzin, którym przyznano 

świadczenie 
740 786 928 829 

Liczba zrealizowanych świadczeń 4 833 5 012 6 357 5 953 

Łączny koszt realizacji w zł 1 114 541,- 1 299 867,- 1 873 511,- 1 687 156,- 

Średnia wysokość świadczenia    w zł 230,61 259,35 294,72 283,42 

Udział państwa określony w %                                    

w kosztach realizacji świadczenia 
88,53 86,62 90,32 89,72 

Udział gminy określony w %                                 

w kosztach realizacji świadczenia 
11,47 13,38  9,68 10,28  

  Tabela Nr  6      
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ZESTAWIENIE DANYCH DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZASIŁKU OKRESOWEGO  

ZE WZGLĘDU NA POWODY JEGO PRZYZNANIA 

W LATACH 2011-2014 

DANE CHARAKTERYZUJĄCE ŚWIADCZENIE 
             BEZROBOCIE 

2011 2012 2013 2014  

Liczba rodzin, którym przyznano 

świadczenie 
540 543 581 488 

 

Liczba świadczeń 3502 3483 3 901 3464  

Łączna kwota wydatków na realizację 

świadczeń w zł 
930 202,- 1 008 994,- 1 337 126,- 1 165 243,- 

 

Średnia wysokość świadczenia w zł 265,62 289,69 342,77 336,39  

 

DANE CHARAKTERYZUJĄCE ŚWIADCZENIE 
NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ   

2011 2012 2013 2014  

Liczba rodzin,  którym przyznano 

świadczenie 
96 86 131 122 

 

Liczba świadczeń 680 644 1013 1066  

Łączna kwota wydatków na realizację 

świadczeń w zł 
64 576,- 78 946,- 129 964,- 120 563,- 

 

Średnia wysokość świadczenia w zł 94,97 122,59 128,30 113,10  

 

DANE CHARAKTERYZUJĄCE 

ŚWIADCZENIE 

DŁUGOTRWAŁA CHOROBA 

2011 2012 2013 2014 

Liczba rodzin, którym przyznano 

świadczenie 
37 42 37 44 

Liczba świadczeń 230 259 270 308 

Łączna kwota wydatków na realizację 

świadczeń w zł 
33 741,- 48 514,- 58 098,- 67 682 

Średnia wysokość świadczenia w zł 146,70 187,31 215,18 219,75 

 

DANE CHARAKTERYZUJĄCE 

ŚWIADCZENIE 

MOŻLIWOŚĆ NABYCIA UPRAWNIEŃ DO ŚWIADCZEŃ Z 

INNYCH SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO 

2011 2012 2013 2014 

Liczba osób/rodzin, którym przyznano 

świadczenie 
21 19 15 11 

Liczba świadczeń 78 60 66 62 

Łączna kwota wydatków na realizację 

świadczeń w zł 
17 495,- 13 737,- 17 267,- 20 637 

Średnia wysokość świadczenia   w zł 224,29 228,95 261,62 332,86 

  Tabela Nr 7            
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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.  

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 2014 roku zasiłek celowy przyznano 490 osobom w 470 rodzinach i wypłacono  

2 260 świadczeń. Na realizację tego zadania wydatkowano  320 360,00 zł.   

 

ZASIŁEK CELOWY W LATACH    2011 – 2014 

 

DANE CHARAKTERYZUJĄCE ŚWIADCZENIE 
ROK   

2011 2012 2013 2014  

Liczba rodzin, którym przyznano świadczenie 516 495 576 470  

  Liczba zrealizowanych  świadczeń 2653 2710 3056 2260  

  Łączny koszt realizacji świadczenia w zł 433 973,- 466 906,- 475 007,- 320 360,-  

  Średnia wysokość świadczenia w zł 163,58 172,29 155,44 141,76  

Tabela nr 8 

 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 2014 roku były: 

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

mieszkaniowych (media) - zasiłek celowy przyznano dla 191 rodzin na łączną kwotę  
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75 201,00 zł, wypłacono 486 świadczeń, średnia wysokość świadczenia wyniosła 

154,73 zł., 

b) pokrycie całkowite lub częściowe kosztów leczenia - tę formę pomocy skierowano do          

158 rodzin, zrealizowano 370 świadczeń w łącznej kwocie 50 004,00 zł, średnia  

wysokość świadczenia  wynosiła 135,15 zł., 

c) zakup żywności – zasiłek przyznano dla 105 rodzin na łączna kwotę 19 200,00 zł, 

wypłacono 175 świadczeń, średnia wysokość świadczenia wyniosła 109,71 zł.,
1
 

d) zakup opału - zasiłek na ten cel przyznano 74 gospodarstwom domowym.    

Zrealizowano 87 zasiłków w łącznej kwocie 43 709,00 zł, średnia wysokość zasiłku   

502,40 zł, 

e) zakup niezbędnej odzieży - zasiłek przyznano dla 42 rodzin na łączną kwotę  5 573 zł, 

wypłacono 93 świadczenia, średnia wysokość świadczenia wynosiła  59,92 zł. 

      

   

REALIZACJA ZASIŁKU CELOWEGO Z UWZGLEDNIENIEM NAJCZĘSCIEJ 

ZGŁASZANYCH POTRZEB W ROKU 2014 

 

DANE CHARAKTERYZUJĄCE 

ŚWIADCZENIE 

 

RODZAJ ZABEZPIECZONEJ POTRZEBY 

OPŁATA 

ZA 

MEDIA 

ZAKUP 

LEKÓW 

ZAKUP 

ŻYWNOŚCI 

 

OPAŁ 

 

 

ZAKUP 

NIEZBĘDNEJ 

ODZIEŻY 

 

Liczba osób/rodzin którym 

przyznano zasiłek celowy 
191 158 105 74 42 

Liczba wypłaconych świadczeń 486 370 175 87 93 

Łączna kwota wydatków na 

realizację zasiłków w zł 
75 201,- 50 004,- 19 200,- 43 709,- 5 573,- 

Średnia wysokość świadczenia w zł 154,74 135,15 109,71 502,40 59,92 

Tabela nr  9                   

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Świadczenia w formie zasiłku celowego  na zakup żywności w celu przygotowania gorącego posiłku, 

przyznawane w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc 

państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 zostało wykazane odrębnie w podrozdziale 2.3. Świadczenia 

niepieniężne - Obowiązek zapewnienia posiłku. 
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Specjalny zasiłek celowy. 
 

 Specjalny zasiłek celowy wyszczególniony jest w ustawie o pomocy społecznej  

w katalogu zadań własnych gminy o charakterze fakultatywnym. 

Jest to świadczenie przyznawane na zabezpieczenie niezbędnej potrzeby, w szczególnie 

uzasadnionych przypadkach, osobom lub rodzinom nie spełniającym kryterium 

dochodowego. Jest to forma pomocy bezzwrotnej. 

 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.  

 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 2014 roku specjalne zasiłki celowe przyznano 435 osobom z 430 gospodarstw 

domowych, wypłacono 2119 świadczeń na łączną kwotę 302 103,00 zł. Średnia wysokość 

zasiłku wynosiła 142,57 zł. 

 

 

 REALIZACJA SPECJALNYCH ZASIŁKÓW CELOWYCH 

W LATACH    2011 - 2014 

 

DANE  CHARAKTERYZUJĄCE 

REALIZACJĘ ŚWIADCZENIA 

ROK  

2011 2012 2013 2014   

Liczba osób, którym przyznano 

świadczenie 
499 489 447 435 

  

Liczba zrealizowanych  świadczeń 1900 1266 2438 2119   

Łączna kwota wydatków  na realizację  

świadczeń w zł 
322 377,- 327 025,- 367 767,- 302 103,- 

  

Średnia wysokość  zasiłku   w zł 169,67 258,31 150,84 142,57   

Tabela nr 10 
 

W 2014 roku specjalne zasiłki celowe przyznano głównie na zaspokojenie następujących 

potrzeb: 
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a) regulację obciążeń związanych z utrzymaniem mieszkania - świadczenie przyznano  

242 rodzinom, wypłacono 637 świadczeń w łącznej kwocie 93 505,00 zł, średnia 

wysokość zasiłku wyniosła 146,79 zł, 

b) zakup żywności – zasiłek na ten cel otrzymało 230 rodzin, wypłacono 370                        

świadczeń w łącznej kwocie 48 034,00 zł, średnia wysokość świadczenia wyniosła 

129,82 zł 

c) pokrycie całkowite lub częściowe kosztów leczenia i leków- zasiłki przyznano 140 

osobom, wypłacono 348 świadczeń, wydatkując  49 302,00 zł, średnia wysokość 

zasiłku wyniosła 141,67 zł, 

d) zakup opału – pomoc skierowano do 51 rodzin, przyznano 70  zasiłków  w łącznej 

kwocie 38 610,00 zł, średnia wysokość świadczenia –wyniosła 523,00 zł. 

e) zakup odzieży - pomoc tę przyznano 19 rodzinom, zrealizowano 31 świadczeń  

w łącznej kwocie 1 837,00 zł, średnia wysokość świadczenia wyniosła 59,26 zł 

 

Poniżej przedstawiono tabelaryczne zestawienie wypłaconych w roku 2014 świadczeń  

w formie specjalnych zasiłków celowych uwzględnieniem najczęściej zgłaszanych potrzeb. 

 
 

 ZESTAWIENIE REALIZACJI SPECJALNEGO ZASIŁKU CELOWEGO  

                                                                      W ROKU 2014 

 

DANE CHARAKTERYZUJĄCE 

ŚWIADCZENIE 

 

RODZAJ ZABEZPIECZONEJ POTRZEBY 

OPŁATA 

ZA 

MEDIA 

ZAKUP  

ŻYWNOŚCI 

ZAKUP 

LEKÓW 

 

OPAŁ 

 

 

ZAKUP 

NIEZBĘDNEJ 

ODZIEŻY 

 

Liczba osób/rodzin którym 

przyznano zasiłek celowy 
242 230 140 51 19 

Liczba wypłaconych świadczeń 637 370 348 70 31 

Łączna kwota wydatków na 

realizację zasiłków w zł 
93 505,- 48 034,- 49 302,- 38 610,- 1 837,- 

Średnia wysokość świadczenia w zł 146,79 129,82 141,67 523,00 59,26 

Tabela nr  11          
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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 2014 roku MOPS zrealizował  33 świadczenia w formie wynagrodzenia należnego 

opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznanej przez sąd dla 5 osób na łączną kwotę 

9 000,00 zł. Średnia wysokość świadczenia wynosiła 272,73 zł miesięcznie. 

W związku z obsługą tego świadczenia MOPS otrzymał kwotę 133 zł, którą przeznaczono na 

bieżące wydatki. 

 

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. 

Ośrodek pomocy społecznej opłaca składki na ubezpieczenie zdrowotne, na zasadach 

określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych za: 

a) osobę uprawnioną do zasiłku stałego, 

b) osobę, z która zawarto kontrakt socjalny,  

jeżeli osoba ta nie podlega ubezpieczeniu z innych źródeł.  
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Wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9 % podstawy wymiaru 

składki i przekazywana jest przez ośrodek pomocy społecznej bezpośrednio na konto Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych.  

 W 2014 roku składki na ubezpieczenie zdrowotne, w całości finansowane z budżetu 

państwa, opłacane były przez MOPS za 320 osób uprawnionych do zasiłku stałego i 14 osób 

objętych kontraktem socjalnym zawartym w ramach Klubu Integracji Społecznej. Łączna 

kwota wydatków wyniosła 119 190,32 zł.  Natomiast za 6 osób, z którymi zawarto kontrakt 

socjalny w ramach realizowanego Projektu systemowego „Czas na aktywność w gminie 

Stalowa Wola”, odprowadzone składki w łącznej wysokości 1 550,67 zł sfinansowane były ze 

środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki na lata 2007-2015. 

Realizację składek na ubezpieczenie zdrowotne, z uwzględnieniem liczy osób, liczby 

świadczeń, rodzaju uprawnienia do składki, kwotę poniesionych wydatków i sposób ich 

finansowania przedstawia poniższa tabela: 

 

REALIZACJA SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE 

 

DANE CHARAKTERYZUJĄCE 

ŚWIADCZENIE 

RODZAJ UPRAWNIENIA  

KONTRAKT SOCJALNY 

 

 SOCJALNY 

ZASIŁEK STAŁY   

PROJEKT٭  KIS٭ 

 Liczba osób, za które odprowadzono   

 składki 
6 14 320  

 

 Liczba odprowadzonych składek 39 43 3015   

 Łączna kwota wydatków  w zł 1 550,67 1 587,32 117 603,00  

Rodzaj finansowania w % 
100% 

środki UE 

100% budżet 

państwa 

100% budżet  

państwa 
 

Tabela Nr 12   

  

 

 

  

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, nie 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. 
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W 2014 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej sprawił 4 pogrzeby, zlecając w całości 

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

10 830,00 zł. 

 

Schronienie. 

 Obowiązek udzielenia schronienia osobie bezdomnej jest zadaniem własnym gminy  

o charakterze obowiązkowym. Zadanie to jest realizowane poprzez przyznanie tymczasowego 

miejsca noclegowego w schroniskach, noclegowniach, w domach dla bezdomnych i innych 

miejscach do tego przeznaczonych.  

 Za osobę bezdomną uznaje się osobę niezamieszkującą w lokalu mieszkalnym  

w rozumieniu przepisów o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy  

i niezameldowaną na pobyt stały, w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności  

i dowodach osobistych, a także osobę niezamieszkującą w lokalu mieszkalnym  

i zameldowaną na pobyt stały w lokalu, w którym nie ma możliwości zamieszkania. 

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje ten obowiązek za pośrednictwem 

organizacji pozarządowych, głównie Towarzystwa Pomocy im. Brata Alberta w Stalowej 

Woli a także innych schronisk i placówek przygotowanych do realizacji tego zadania jak 

również ośrodków wsparcia i interwencji kryzysowej. Może to być również świadczenie 

finansowe skierowane na pokrycie kosztów wynajęcia pokoju, lokalu lub opłaty za pobyt  

w noclegowni.  

Za pobyt w Schronisku dla Mężczyzn im. Brata Alberta w Stalowej Woli MOPS nie ponosi 

odpłatności.  

 W 2014 roku w związku z koniecznością zapewnienia schronienia w placówkach 

realizujących to zadanie otrzymało skierowanie łącznie 29 osób, których ostatnim miejscem 

stałego meldunku było  miasto Stalowa Wola.  

Do Schroniska dla Mężczyzn im. Brata Alberta w Stalowej Woli skierowano 21 osób. 

Natomiast 9 osób (mężczyźni) zostało umieszczonych poza terenem Stalowej Woli, w tym 1  

osoba w schronisku dostosowanym dla osób niepełnosprawnych 

W 2014 roku za pobyt 19 osób w schroniskach i noclegowniach poza Stalowa Wolą 

poniesiono łączny koszt w wysokości 27 170 zł  realizując 75 świadczeń w wysokości średnio 

362,27 zł.  

Charakterystykę kosztów poniesionych na realizację obowiązku udzielenia schronienia 

osobie takiej pomocy potrzebującej w 2014 r. przedstawia poniższa tabela. 
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CHARAKTERYSTYKA KOSZTÓW PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ      

SCHRONIENIA W LATACH 2011-2014 

 
DANE CHARAKTERYZUJACE 

ŚWIADCZENIE 

ROK 

2011 2012 2013 2014 

Liczba osób, którym udzielono   

świadczenie 

 

7 
 

5 

 

9 19 

Kwota poniesionych kosztów 9 377,- 11 086,- 24 348,- 27 170,- 

Liczba świadczeń 33 28 57 75 

Średnia wysokość świadczenia 284,15 395,93 427,16 362,27 

Tabela Nr 13      

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”. 

W 2014 roku pracownicy socjalni MOPS wydali skierowania do PKPS-u na zabezpieczenie  

w odzież dla 212 rodzin lub osób samotnych. W pozostałym zakresie na zabezpieczenie 

niezbędnego ubrania przyznano pomoc finansową  dla  42 osób na łączną kwotę  5 573,00 zł. 

 

Obowiązek zapewnienia posiłku. 

 Zadanie to wchodzi w zakres zadań własnych obowiązkowych gminy.  

Polega na zapewnieniu jednego gorącego posiłku dziennie osobom nie mogącym go sobie 

zapewnić we własnym zakresie ze względu na wiek, chorobę, niepełnosprawność, brak 

środków finansowych czy warunków do przygotowania posiłku. Obejmuje ono również 

dożywianie uczniów w szkole. 

 Do 2013 roku zadanie to realizowane było na podstawie ustawy z  29 grudnia 2005 

roku o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 

2005-2013 (Dz. U Nr 267 poz. 2259, z późn. zm.). 
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Od stycznia 2014 roku obowiązek zapewnienia posiłku realizowany jest w ramach 

wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc 

państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020, przyjętego Uchwałą Rady Ministrów  

z dnia 10 grudnia 2013 roku. Celem Programu jest wsparcie finansowe samorządów gmin, 

które przystąpią do Programu w wypełnieniu zadań własnych o charakterze obowiązkowym 

w zakresie dożywiania dzieci  i uczniów do czasu zakończenia szkoły ponadgimnazjalnej oraz 

zapewnienia posiłku osobom tego pozbawionym z rodzin o wyjątkowo trudnych warunkach 

bytowych, ze szczególnym uwzględnieniem osób samotnych, w podeszłym wieku, chorych 

lub niepełnosprawnych. 

Program przewiduje otrzymanie przez gminę dotacji z budżetu państwa przy 

zabezpieczeniu co najmniej 40% udziału własnego w kosztach realizacji zadania. Udział ten 

w szczególnie uzasadnionych wypadkach mógł być zmniejszony, maksymalnie do 20%. 

Ze środków przekazanych gminom z Programu pomoc może być przyznana w formie: 

a)  posiłku,  

b) świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności,  

c) świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. 

- nieodpłatnie osobom i rodzinom, których dochód nie przekracza 150% kryterium 

dochodowego, w przypadku uchwalenia przez gminę stosownej uchwały, podwyższającej 

kryterium dochodowe do tego poziomu.  

Uchwałą Nr LVII/829/14 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 10 stycznia 2014 r. 

podwyższono kryterium dochodowe do 150 % dla celów przyznania pomocy w formie  

i zakresie wskazanym w Programie.   

 W 2014 roku,  zgodnie z umową zawartą pomiędzy Wojewodą Podkarpackim  

a  Prezydentem Miasta Stalowej Woli, dotacja z budżetu państwa na pokrycie wydatków 

bezpośrednio związanych z zapewnieniem jednego gorącego posiłku dziennie lub 

świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności osobom  potrzebującym tego rodzaju 

wsparcia wynosiła 76 %  przy  24 % udziale własnym gminy.  

W  roku  sprawozdawczym objęto programem 2358 osób, w tym  867 dzieci w wieku 

od 0 do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej.  

 Świadczenie w formie posiłku realizowane było w placówkach oświatowych (żłobki, 

przedszkola, szkoły, internaty) a także w stołówce „Słoneczna” prowadzonej przez PSS 

„Społem”. Łącznie z zabezpieczonych 179 552 posiłków skorzystało 1091 osób, z czego 549 

to dzieci w przedziale wiekowym od 0 do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej.  
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Wśród osób objętych posiłkiem: 90 dzieci i uczniów skorzystało z całodziennego 

wyżywienia, 371 dzieci uczęszczających do szkół z pełnego obiadu, 665 osób z jednego dania 

gorącego stołówce PSS Społem „Słoneczna”- w tym 123 dzieci i młodzież, z kanapki  

i gorącego napoju w szkołach ponadgimnazjalnych 50 osób. 

Na posiłki wydatkowano 681 232,00 zł, z czego 131 622,00 zł to środki własne gminy,                                  

a 549 610,00 zł pochodziło z dotacji budżetu państwa.  

Średni koszt posiłku wyniósł 3,79 zł. 

 Poniższa tabela nr 14 przedstawia realizację dożywiania dzieci i młodzieży przy 

wykorzystaniu dotacji z budżetu państwa w latach 2011-2014, przy czym zaznaczyć należy, 

że do roku 2013 w ramach obowiązującego wówczas Programu z tej formy wsparcia mogły 

również korzystać rodziny, których dochód na osobę w rodzinie przewyższał kwotę 150 % 

kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, co było uregulowane obowiązującą wówczas 

Uchwałą Rady Miejskiej w Stalowej Woli. 

 

REALIZACJA DOŻYWIANIA DZIECI  I  MŁODZIEŻY DO UKOŃCZENIA   

     SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ W LATACH  2011 -2014 

 
 

DZIECI I MŁODZIEŻ KORZYSTAJĄCA  

Z POSIŁKU 

LICZBA OSÓB OBJETYCH POSIŁKIEM 

W POSZCZEGÓLNYCH LATACH 

 

 

 

 

2011 

 

 

2012 

 

 

2013 

2011 2012 2013 2014 

Dzieci w żłobku i przedszkolu 82 82 97 90 

Dzieci i młodzież w wieku do ukończenia 

szkoły ponadgimnazjalnej w stołówkach 

szkolnych  

w tym : 

-  pełny obiad 

-  kanapka    

-  całodzienne wyżywienie -internat 

618 576 565 440 

539 

70 

9 

503 

63 

10 

481 

71 

13 

379 

50 

11 

Dzieci i młodzież w stołówce PSS Społem  

„Słoneczna” 
108 123 147 123 

OGÓŁEM DZIECI i MŁÓDŻEŻ OBJĘTE 

PROGRAMEM 
732 716 711 549 

Tabela Nr  14           

 

Liczba dzieci i młodzieży korzystających z posiłku w stołówce PSS „Społem”  

obejmuje także te dzieci, które oprócz posiłków w placówkach oświatowych w okresie przerw 

wakacyjnych dodatkowo skorzystały z posiłków w stołówce „Słoneczna”, dlatego też liczba 

wszystkich dzieci i młodzieży, które zostały wykazane w powyższej Tabeli nie podlega 

zsumowaniu. 



 

33 

 

Wieloletni program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania dopuszcza 

możliwość udzielenia pomocy w formie posiłku w trybie nagłym, bez wydawania decyzji 

administracyjnej i przeprowadzania uprzednio wywiadu środowiskowego, przez dyrektora 

szkoły lub przedszkola, który ma jednocześnie obowiązek o takim zdarzeniu poinformować 

ośrodek pomocy społecznej, w przypadku przyjęcia przez gminę odpowiedniego programu 

osłonowego. Uchwałą Rady Miasta Stalowej Woli z dnia 10 czerwca 2014 r został przyjęty 

program osłonowy „Pomoc Gminy w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży na lata 2014-

2020”, adresowany do dzieci i młodzieży z rodzin zamieszkujących na terenie gminy Stalowa 

Wola, regulujący zasady udzielania wsparcia w formie posiłku przez dyrektorów szkół  

i przedszkoli w szczególnie uzasadnionych przypadkach dziecku zgłaszającemu chęć 

zjedzenia takiego posiłku. Liczba dzieci i uczniów, którym może być udzielona pomoc  

w w/w sposób, nie może przekroczyć 20 % liczby dzieci i uczniów objętych wieloletnim 

Programem wspierania finansowego gmin. Realizatorem i koordynatorem Programu 

Osłonowego jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.   

W 2014 roku nie odnotowano zgłoszeń ze strony dyrektorów szkół i przedszkoli  

o konieczności zabezpieczenia dziecka czy ucznia w gorący posiłek w trybie nagłym.  

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  1 104 097,00 zł, w tym 296 871,00 zł to 

środki budżetu gminy, a 807 226,00 zł dotacja z budżetu państwa. 

Z zasiłku celowego skorzystało 1 659 osób zamieszkujących w 683 rodzinach, zrealizowano 

5 805 świadczeń. Średnio 1 rodzina w ciągu roku kalendarzowego skorzystała z tej formy 

pomocy przez okres 8,5 miesięcy. Średni miesięczny koszt jednego świadczenia  

z przeznaczeniem na zakup żywności wyniósł 190,20 zł . 

Łączne wydatki przeznaczone na realizację programu wynosiły 1 785 329,00 zł,  

z czego 1 356 836,00 zł stanowiła dotacja z budżetu państwa, a 428 493,00 zł środki własne 

gminy. Udział budżetu państwa w realizacji zadania wyniósł  76 %, a budżetu gminy 24 %. 

 Poniższa tabela przedstawia całościowe wykonanie zadania gminy w zakresie 

zapewnienia posiłku osobom tegoż posiłku potrzebującym w oparciu o realizowany „Program  

państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. Liczby obrazujące ilość osób 

korzystających z posiłku i zasiłku celowego nie podlegają sumowaniu, gdyż w ciągu roku ta 
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sama osoba mogła zarówno skorzystać i z posiłku i zasiłku celowego,  w związku z czym 

ujęta jest w obu pozycjach  jednocześnie. 

 

PROGRAM PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA 

        W LATACH   2011 – 2014 

 

DANE CHARAKTERYZUJĄCE 

REALIZACJĘ PROGRAMU 

ROK 

2011 2012 2013 2014 

Liczba osób objętych zadaniem  

w tym: 

dzieci w wieku od 0 do ukończenia 

szkoły ponadgimnazjalnej 

2 620 

  

1 074 

2 655 

 

1 041 

2 793 

 

1 059 

2 358 

 

867 

Liczba osób korzystających   

z posiłku                             

w tym: 

dzieci w wieku od 0 do ukończenia 

szkoły ponadgimnazjalnej 

1 339 

 

732 

1 418 

 

716 

1 389 

 

711 

1 091 

 

549 

Liczba świadczeń: 

- posiłków 

- zasiłków celowych na zakup          

  żywności 

247 399 

5 102 

287 595 

5 045 

313 259 

5 943 

179 552 

5 805 

Łączna kwota wydatków w zł 

w tym: 

- na posiłki 

- na zasiłki 

- doposażenie punktów 

przygotowania   i wydawania 

posiłków 

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,- 

1 786 329,- 

 

681 232,- 

1 104 097,- 

X 

Kwota dotacji  w zł 1 520 000,- 1 439 999,- 1 625 200,- 1 356 836,- 

Środki własne gminy w zł 546 878,- 669 040,- 775 000,- 428 493,- 

% udział państwa w realizacji    

     zadania  
73,54 68,28 68,28 76,00 

% udział gminy w realizacji zadania  26,46 31,72 31,72 24,00 

Tabela Nr  15                   

 Zadanie gminy w zakresie dożywiania, tj. zabezpieczenia żywności lub posiłku 

osobom zgłaszającym taką potrzebę, poza realizowanym Programem, w sytuacjach dochodu 

osoby czy rodziny przekraczającego 150 % kryterium dochodowego, w szczególnie 

uzasadnionych przypadkach stwierdzonych w drodze wywiadu środowiskowego, Miejski 

Ośrodek Pomocy Społecznej w 2014 roku zabezpieczał w naturze w formie posiłku,  

w oparciu o Uchwałę Nr XVII/231/11 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 30.09.2011 r. 
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w sprawie określenia zasad zwrotu niektórych świadczeń z pomocy społecznej. Uchwała daje 

możliwość, w uzasadnionych przypadkach przyznania pomocy w naturze w formie posiłku 

pod warunkiem zwrotu całości lub części świadczenia.  

Z tej formy pomocy skorzystało 163 osoby z 90 rodzin, w tym 71 dzieci i uczniów do 

ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej. Posiłki realizowane były w stołówce PSS Społem 

„Słoneczna” oraz dla uczniów w stołówkach szkolnych, a poniesione na ten cel wydatki 

wyniosły 65 644,00 zł. Łącznie zrealizowano 24 503 świadczenia, a średni koszt posiłku 

wyniósł 2,68 zł. 

 

 Praca socjalna. 

 Podstawowym działaniem Ośrodka jest praca socjalna i świadczenie usług socjalnych 

osobom i rodzinom bez względu na posiadany dochód. 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. 
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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. 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 2014 roku praca socjalna prowadzona była zarówno z osobami i rodzinami 

korzystającymi ze świadczeń pomocy społecznej (1659 rodzin) 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 (406 

rodzin). Łącznie pracą socjalną objętych było 2 065 rodzin. 

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, kuratorami, Policją, pedagogami 

szkolnymi, domami dziecka, ośrodkami interwencji kryzysowej, Powiatowym Urzędem 

Pracy, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, personelem służby zdrowia, administratorami 

budynków mieszkalnych, zakładami gazownictwa i energetyki, oraz innymi instytucjami.  
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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, 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 2014 roku przeprowadzonych zostało 9 014  wywiadów środowiskowych, z czego 

8 608 stanowiących podstawę do wydania decyzji administracyjnych w sprawie różnych form 

pomocy materialnej i niematerialnej oraz 406 wyłącznie w ramach prowadzonego 

poradnictwa socjalnego.  Ponadto przeprowadzono również 238 wywiadów środowiskowych 

na zlecenie Urzędu Miasta w Stalowej Woli tj. Wydziału Edukacji i Zdrowia oraz Wydziału 

Działalności Gospodarczej i Społecznej. 

 

Kontrakt socjalny. 

 Kontrakt socjalny to narzędzie  pozwalające na podniesienie skuteczności działań 

socjalnych. Kontrakt socjalny to pisemna dwustronna umowa zawarta pomiędzy 

pracownikiem socjalnym reprezentującym ośrodek pomocy społecznej a klientem pomocy 

społecznej, w celu określenia sposobu współdziałania w rozwiązywaniu problemów osoby lub 

rodziny znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Kontrakt socjalny zawierany jest  

w celu wzmocnienia aktywności i samodzielności życiowej, zawodowej lub przeciwdziałania 

wykluczeniu społecznemu. Określa uprawnienia i zobowiązania stron umowy w ramach 

wspólnie podejmowanych działań obejmujących aktywizowanie i motywowanie klienta do 

wspólnego szukania i wypracowywania kreatywnych rozwiązań zmierzających do poprawy 

sytuacji osoby lub rodziny. 
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 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,  swojej rodziny  

i  społeczności lokalnej.     

 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  

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,  

 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, najbliższego otoczenia i społeczności lokalnej.    

Każde działanie ma określony termin wykonania, który obowiązuje obie strony umowy. 
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 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 2014 roku kontraktem socjalnym objętych było 236 osób. 

 

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 2014 roku interwencją kryzysową objęto 17 rodzin (w tym 12 objętych pomocą 

materialną  a 5 wyłącznie pracą socjalną) między innymi z powodu: 

 zagrożeń występujących w rodzinie z powodu zdiagnozowanej przemocy  

  niewydolności w opiece nad dziećmi, kiedy dobro dziecka było zagrożone, 

  samotnego zamieszkiwania osób starszych, niepełnosprawnych, zależnych 

pozostawionych bez opieki, zaniedbanych, 

 zaburzeń psychicznych jednego z członków rodziny, 

 pozbawienia schronienia matki z dziećmi (przez byłego męża i właściciela wynajętego 

mieszkania) 
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W ramach interwencji kryzysowej udzielane było w szczególności poradnictwo 

specjalistyczne (prawne i psychologiczne), kompleksowe wsparcie socjalne m.in. 

zapewnienie schronienia, wystąpienie do Sądu Rejonowego o wgląd w sytuację rodzinną,  

o leczenie odwykowe, psychiatryczne, zapewnienia całodobowej opieki w Zakładzie 

Opiekuńczo-Pielęgnacyjnym.  Podejmowano ścisłą współpracę z instytucjami działającymi na 

rzecz danej rodziny. 

 

Praca w zespołach interdyscyplinarnych. 

Działania interdyscyplinarne skierowane są do rodzin w kryzysie, ukierunkowane są 

na rozwiązanie złożonego problemu w rodzinie i zapobieganie pogłębianiu się występujących 

w niej dysfunkcji w oparciu o skoordynowanie działań wszystkich służb pomocowych w celu 

zwiększenia skuteczności pomocy. 

Celem spotkań interdyscyplinarnych jest zintegrowane oddziaływanie na rodzinę 

przez grupę specjalistów reprezentujących różne podmioty, w zainteresowaniu których 

pozostaje rodzina 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 2014 r. pracownicy socjalni zainicjowali spotkania interdyscyplinarne w sprawie 

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

wychowawców, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, świetlic środowiskowych, 

Stalowowolskiego Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej, ŚDS, PCPR-u. Brali również 

udział w spotkaniach  interdyscyplinarnych organizowanych przez inne instytucje. 

Adresatami działań podejmowanych w ramach grup interdyscyplinarnych były  

w szczególności:  

 rodziny wielodzietne i niepełne w których dzieci są zaniedbywane  

a rodzice są niewydolni wychowawczo, 

 rodziny, w których nadużywa się alkohol, 

 rodziny w których występują ograniczenia umysłowe, zaburzenia zachowania dzieci 

oraz choroby psychiczne, 

 rodziny, w których występują konflikty pomiędzy rodzicami oraz rodzicami a 

dzieckiem,  

 rodziny, w których są osoby starsze i niepełnosprawne,  
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Celem interdyscyplinarnego podejścia było między innymi wykorzystanie  kompleksowych 

rozwiązań  w podejmowaniu działań na rzecz danej rodziny ze szczególnym uwzględnieniem 

dobra  dziecka lub innych osób zależnych, z wykorzystaniem zasobów tkwiących w samej 

rodzinie jak i w środowisku, realizowanie planu działania oraz udzielanie pomocy adekwatnej 

do rzeczywistych potrzeb członków rodziny. 

 

Poradnictwo specjalistyczne. 

Uzupełnieniem pracy socjalnej jest poradnictwo specjalistyczne, w szczególności 

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

zgłaszają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich życiowych 

problemów, bez względu na posiadany dochód.  

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje to zadanie w ramach zatrudnionych do 

tego celu specjalistów z zakresu prawa i psychologii. Poradnictwo pedagogiczne realizowane 

jest przez pracowników socjalnych z wykształceniem pedagogicznym. 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, prawa 

cywilnego, ochrony praw lokatorów, windykacji długów. 

          Poradnictwo psychologiczne realizuje się przez procesy diagnozowania, profilaktyki. 

Praca psychologów na terenie Ośrodka koncentrowała się wokół wszechstronnej pomocy 

psychologicznej rodzinie w kryzysie, szczególnie z problemem niewydolności wychowawczej 

rodziny, w opiece nad osobą zależną, uzależnienia, przemocy, przewlekłych chorób, 

bezrobocia, marginalizacji wynikającej z choroby psychicznej lub innych dysfunkcji.      

       Poradnictwo pedagogiczne obejmuje szeroko rozumiane problemy funkcjonowania 

rodziny, w tym problemy wychowawcze, problemy opieki nad osobą niepełnosprawną. 

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). 

 W 2014 roku z poradnictwa specjalistycznego udostępnionego przez MOPS łącznie 

skorzystało 864 rodziny, z czego: 

 z poradnictwa prawnego  -   400 rodzin 

 z poradnictwa psychologicznego -  384 rodziny 

 z poradnictwa w sprawach uzależnień  - 80 osób/ rodzin. 
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Z wiedzy specjalistów korzystają również pracownicy socjalni, a w wyjątkowo trudnych 

sprawach życiowych konsultanci uczestniczą w analizie społecznej oraz opracowaniu planu 

pomocy. 

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.  

 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.   

 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.  

 W celu zapewnienia skutecznej ochrony danych osobowych dokumentacja Zespołu 

Interdyscyplinarnego i pracy grup roboczych gromadzona jest w siedzibie Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej. Obsługę administracyjno-techniczną Zespołu 

Interdyscyplinarnego zapewnia MOPS przez wyznaczonego do tego celu przez Dyrektora  

koordynatora  ds. obsługi administracyjnej i  technicznej Zespołu Interdyscyplinarnego 

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

Zespołu  Interdyscyplinarnego, który powołuje grupę roboczą.  

 W 2014 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/ 
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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 

motywowania ich do podjęcia działań  służących przerwaniu  przemocy oraz ochronie 

ich samych i dzieci. Ponadto podjęte były działania zabezpieczające dzieci 

powiadamiając Sąd Rejonowy - 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 2014 roku pracownicy socjalni MOPS zdiagnozowali nowe przypadki przemocy  

w rodzinie zakładając 22 „Niebieskie Karty A”.  

Łącznie w 2014 roku wparciem MOPS objętych było 171 rodzin w których występowały 

zjawiska przemocy  domowej zdiagnozowane w roku 2014 i kontynuowane z lat poprzednich.  

W wyniku zgłaszanej przemocy w rodzinie liczba osób poszkodowanych, objętych procedurą  

„Niebieskie Karty” wynosiła 328, w tym 157 kobiet (z czego 24 w wieku po 60-tym roku 
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życia), 14 mężczyzn (w tym 2 po 65 roku życia),  157 małoletnich dzieci z czego w stosunku 

do 4 dzieci skierowana była bezpośrednio przemoc. 

 Działania pomocowe prowadzone przez pracowników socjalnych w ramach procedury 

„Niebieskie Karty”  roku 2014 przedstawiają poniższe tabele:  

 

 

DZIAŁANIA WOBEC OSÓB UWIKŁANYCH W PROBLEM  PRZEMOCY W RODZINIE 

 

CHARAKTERYSTYKA PODJĘTYCH DZIAŁAŃ 
LICZBA OSÓB 

OBJĘTYCH POMOCĄ 

Założenie Niebieskiej Karty -A i przekazanie do Zespołu 22 

Zapewnienie bezpieczeństwa poprzez zmianę miejsca 

zamieszkania 

10 

Wzmożona praca socjalna, w tym motywowanie i kierowanie: 

- na terapię rodzinną 

- do skorzystania ze wsparcia psychologicznego 

- poradnictwa prawnego 

- uczestnictwa w terapii dla osób współuzależnionych 

- poradnictwo o sposobach  radzenia sobie  z sytuacjami przemocy 

 

108 

71 

43 

2 

15 

Objęcie świadczeniami pomocy społecznej lub kontynuacja 

udzielanej już wcześniej pomocy 
55 

Współdziałanie z Sądem , w tym z kuratorem  

sądowym/społecznym 
11 

Objecie wsparciem asystenta rodziny 10 

Kontakt z lekarzem rodzinnym 3 

Kontakt z lekarzem psychiatrą w Porani Zdrowia Psychicznego w 

Stalowej Woli 
5 

Tabela Nr 16            

 

DZIAŁANIA WOBEC ŚWIADKÓW PRZEMOCY W RODZINIE 

 

CHARAKTERYSTYKA PODJĘTYCH DZIAŁAŃ 
LICZBA OSÓB 

OBJĘTYCH POMOCĄ 

Wzmożona praca socjalna 28 

Nawiązanie kontaktu z psychologiem w instytucjach 

zewnętrznych 

1 

Nawiązanie kontaktu z pedagogiem 25 

Wsparcie psychologiczne w MOPS 2 

Tabela Nr 17 
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DZIAŁANIA WOBEC OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE 

 

CHARAKTERYSTYKA PODJĘTYCH DZIAŁAŃ 

LICZBA OSÓB 

OBJĘTYCH 

DZIAŁANIAMI 

Działania w ramach procedury NK -D 

Wzmożona praca socjalna: 

- cykliczne wizyty w miejscu zamieszkania,  

- udzielenie informacji o konsekwencjach karnych z art. 207 

kodeksu karnego, edukacja dotycząca  co jest przemocą 

domową, 

- motywowanie do zmiany zachowania wobec członków 

rodziny; 

- motywowanie do zachowywania abstynencji i utrzymywania 

kontaktu z Poradnią  Uzależnień; 

- udzielenie informacji o instytucjach oraz organizacjach 

pozarządowych znajdujących się udzielających 

specjalistycznego wsparcia osobom uzależnionym i stosującym 

przemoc. 

- współpraca z przedstawicielami Miejskiej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Stalowej Woli, 

Komendy Powiatowej Policji w Stalowej Woli, Poradni 

Leczenia Uzależnień w Stalowej Woli  kuratorami Sądu 

Rejonowego w Stalowej Woli; 

- dystrybucja ulotek zawierających informacje dotyczące 

procedury NK, skutków nadużywania alkoholu, oraz kart 

informacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie; 

- motywowanie do podjęcia pomocy psychologicznej; 

- motywowanie do podjęcia terapii w związku występującymi 

uzależnieniami  od alkoholu i narkotyków; 

- motywowanie do udziału w zajęciach korekcyjno-

edukacyjnych „Dialog”; 

97 

90 

88 

 

88 

 

88 

 

88 

 

88 

 

 

 

88 
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91 

92 

 

86 

Udział w szkoleniu „ Szkoła dla rodziców” 1 

Umożliwienie kontaktu z lekarzem psychiatrą w Poradni 

Zdrowia Psychicznego  

1 

Skierowanie do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych  

1 

Terapia psychologiczna prowadzona w MOPS 31 

Tabela Nr 18  

 

 Zakończenie procedury „Niebieskie Karty” może nastąpić na skutek ustania przemocy  

i zrealizowanie planu pomocy  lub braku zasadności kontynuowania działań wg procedury. 

W 2014 roku Grupy robocze zakończyły swoje działania z uwagi na ustanie przemocy  

i zrealizowanie indywidualnego planu pomocy rodzinie w 71 przypadkach,  natomiast w 18 

przypadkach rozstrzygnięto o braku zasadności podejmowania działań. W pozostałych 82 

przypadkach ich kontynuacja została przeniesiona na rok 2015 do momentu gdy 

jednoznacznie będzie można stwierdzić, że udzielono wszelkiej dostępnej i potrzebnej 

pomocy, która spowodowała zaprzestanie zjawiska przemocy w rodzinie. 
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2.4 Podejście skoncentrowane na rozwiązaniach. 

 

 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. 

W 2014 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 

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. 

Zespoły problemowe pogłębiają diagnozę społeczną, opracowują program pomocy, 

podejmują działania edukacyjne, motywacyjne, wspierające, wielokrotnie w oparciu                              

o 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 
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objętych pomocą w celu wypracowania  wspólnych kierunków na rzecz poprawy sytuacji 

osoby lub rodziny objętej wsparciem pomocy społecznej. 

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. 

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wdrożył w 2014 roku metodę pracy 

środowiskowej Organizowania społeczności Lokalnej (OSL) wprowadzając Zespół 
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koordynacji programów społecznych i pracy ze społecznością lokalną w struktury Działu 

Pomocy Środowiskowej i Integracji Społecznej.  

 

III. AKTYWIZACJA OSÓB BEZROBOTNYCH 

 

 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.  

Utrata pracy powoduje nie tylko obniżenie się poziomu życia bezrobotnego i jego 

rodziny, konieczność rezygnacji z zaspokajania potrzeb na dotychczasowym poziomie  

i zmiany stylu życia, ale również ogranicza poczucie niezależności i swobody w działaniu, 

odbiera możliwość planowania. Powoduje zmianę w hierarchii ważności wielu spraw, 

zmienia strukturę wykorzystania czasu i relacji społecznych. Degradacji ulegają kwalifikacje  

i umiejętności zawodowe. W dłuższym okresie pozostawania bez pracy również zanika 

umiejętność bycia pracownikiem. Bezrobocie staje się stygmatem, powodem do wstydu, 

obniża poczucie własnej wartości. W sytuacji, gdy towarzyszy mu bieda, wtedy uczucie 

upokorzenia i krzywdy staje się jeszcze bardziej dotkliwe, bezrobotny izoluje się społecznie 

 W 2014 roku specjalistyczna praca socjalna z osobami bezrobotnymi prowadzona była 

przez starszego specjalistę pracy socjalnej w Dziale Pomocy Środowiskowej i Integracji 

Społecznej, w Klubie Integracji Społecznej, oraz w ramach projektu systemowego „Czas na 

aktywność w gminie Stalowa Wola”. 

 

3.1. Praca socjalna z osobami bezrobotnymi, zagrożonymi marginalizacją  

       i wykluczeniem społecznym. 

 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. Osoby pozostające bez pracy i ich rodziny należy postrzegać 

wielowymiarowo, biorąc pod uwagę różne uwarunkowania ich trudnej sytuacji życiowej. 

Rolą pracownika socjalnego jest nie tylko kontrola aktywności bezrobotnego w poszukiwaniu 
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pracy, ale przede wszystkim wspieranie go w tych działaniach jak również w rozwiązywaniu 

innych problemów życiowych. 

 Najczęściej stosowaną metodą pracy socjalnej z osobami bezrobotnymi i ich 

rodzinami była praca z indywidualnym przypadkiem. W 2014 roku działania pracownika 

socjalnego ds. bezrobocia skierowane były do 74 osób bezrobotnych z 51 rodzin.  

Praca socjalna w szczególności 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 

Powiatowy Urząd Pracy [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, 

 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. 
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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.  

 Szeroka oferta form wsparcia, oparta na współpracy na poziomie różnych instytucji, 

ale przede wszystkim o współpracę różnych profesjonalistów w procesie wspierania 

konkretnej osoby zapewnia efektywność w pracy pracownika socjalnego. 

 Zawartych zostało  35 kontraktów socjalnych z 35 osobami, jako narzędzie pomocne  

w procesie usamodzielniania klienta, zwiększające skuteczność udzielanej pomocy. Dogłębna 

diagnoza sytuacji życiowej osoby bezrobotnej i jego rodziny pozwoliła na wskazanie 

mocnych stron klienta, których on sam mógł wcześniej nie dostrzec, a zawarte w kontrakcie 

socjalnym uzgodnienia pomiędzy pracownikiem a klientem pozwoliły na ukierunkowanie  

i określenie zadań w ramach obopólnej współpracy w rozwiazywaniu zgłaszanych 

problemów.  

Specjalistyczna praca socjalna skierowana do tych osób i ich rodzin prowadzona była  

także w Klubie Integracji Społecznej, w projekcie systemowym „Czas na aktywność  

w Gminie Stalowa Wola”, w Programie Rewitalizacji Społecznej „Od rewitalizacji do 

Integracji”. 

  W wyniku podejmowanych działań aktywizujących, osiągnięte zostały następujące 

rezultaty: 

 40 osób ukończyło zajęcia organizowane przez Klub Integracji Społecznej  

(w tym: 29 kobiet i 11 mężczyzn),  

 51 osób ( 27 kobiet, 24 mężczyzn) ukończyło projekt systemowy „Czas na aktywność 

w gminie Stalowa Wola”, tym samym nabyło dodatkowe umiejętności i kwalifikacje 

niezbędne na aktualnym rynku pracy, 

 aktywność zawodową podjęło 46 osób, w tym: 
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      - staż - 30 osób, w tym 23 w ramach KIS  

- praca na umowę – 10 osób 

- praca dorywcza– 3 osoby 

- wyjazd za granicę w celach zarobkowych – 2 osoby 

- rozpoczęcie własnej działalności – 1 osoba. 

 

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.  

Uczestnicy KIS to głównie osoby długotrwale bezrobotne z różnymi problemami m.in. 

uzależnieniem, przemocą domową, z problemem bezdomności oraz po opuszczeniu zakładu 

karnego. Osoby te zagrożone są wykluczeniem społecznym i w sposób wyjątkowy 

dyskryminowane na rynku pracy ze względu na swoją przeszłość i brak społecznego zaufania.  

 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 ramach działań Klubu prowadzone są różne bloki mające na celu reintegrację 

społeczną i zawodową: 

 Edukacja i Psychoedukacja 

 Poradnictwo 

 Samokształcenie i Samopomoc 

 Spędzanie czasu wolnego. 

W programie Klubu Integracji Społecznej w Stalowej Woli w okresie od stycznia do 

grudnia 2014 roku uczestniczyło 48 osób, w tym 31 kobiet, objętych działaniami reintegracji 

społecznej i zawodowej:  

I grupa 17 osób w okresie listopada 2013 roku do marca 2014 roku oraz 
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II grupa 31 osób w okresie od marca do listopada 2014 roku w projekcie Program 

Rewitalizacji Społecznej „Od rewitalizacji do integracji” (RPS). 

Ponadto w okresie od października do grudnia 2014 roku z działań realizowanych  

w Klubie Integracji Społecznej przy MOPS skorzystało również dodatkowych 16 osób 

(kobiety), uczestniczek projektu realizowanego przez Gminę Stalowa Wola „Więź  

w działaniu między pokoleniami” – w odniesieniu do których prowadzona była w ramach KIS 

wyłącznie reintegracja społeczna.  

Ogółem z działań reintegracji społecznej i zawodowej Klubu Integracji Społecznej 

przy MOPS w Stalowej Woli w 2014 roku skorzystało 64 osoby, w tym 47 kobiet. 

Z każdym uczestnikiem Klubu Integracji Społecznej zawarty został kontrakt socjalny. 

Kontrakt socjalny 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 trudności. 

Na podstawie porozumienia zawartego z Powiatowym Urzędem Pracy w Stalowej 

Woli (PUP) dla 16 osób w ramach kontraktów socjalnych były przez okres udziału w Klubie 

Integracji Społecznej opłacane składki na ubezpieczenie zdrowotne z uwagi na brak prawa do 

tego ubezpieczenia z innego tytułu. 

W ramach realizacji działań w KIS przeprowadzono następujące warsztaty i szkolenia, 

które głównie prowadzone były w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Stalowej Woli, za wyjątkiem trzydniowych warsztatów wyjazdowych dla uczestników KIS 

w projekcie Program Rewitalizacji Społecznej „Od rewitalizacji do integracji” (podana liczba 

godzin łączna dla 2 edycji) : 

 szkolenia psychologiczne w formie warsztatowej- (15 godzin -dla I edycji) prowadzone 

przez psychologa zatrudnionego w MOPS w zakresie: 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; 

 psychoedukacja w formie warsztatowej - warsztaty (20 godzin) wyjazdowe trzydniowe 

do miejscowości Janowice dla uczestników Projektu „Od rewitalizacji do integracji”, 

(eliminowanie źródeł, objawów i skutków psychologiczno – społecznych), w tym 

zagadnienia uwzględniające integracje i komunikację interpersonalną, asertywność  

i podniesienie samooceny, radzenie sobie ze stresem i sytuacjami konfliktowymi zarówno 

w sytuacjach osobistych jak i zawodowych, analiza mocnych i słabych stron, własnych 
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praw i ograniczeń oraz rozpoznawania własnych stanów emocjonalnych 

konstruktywnych, sposobów ich wyrażania. Celem warsztatów była integracja 

uczestników, komunikacja, eliminowanie źródeł, objawów i skutków psychologiczno – 

społecznych; 

 warsztaty „Treningi osobiste w celu samopoznania z elementami terapii” - ( 9 godzin 

dla uczestników PRS). Celem warsztatów było przekazanie wiedzy uczestnikom KIS  

z zakresu radzenia sobie ze stresem, samopomoc w swojej trudnej sytuacji oraz bliskich, 

budowanie samooceny, poznanie własnych słabości i problemów; 

  warsztaty z zakresu aktywnych technik poszukiwania pracy prowadzone  

w oparciu o program „Klubu Pracy” – (54 godziny) prowadzone przez specjalistów  

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

W ramach zajęć poruszano tematykę związaną z analizą niepowodzeń w poszukiwaniu 

pracy, reakcją 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 odbywały się cykliczne  

tj. 9 spotkań po 3 godziny. Dwa ostanie spotkania odbyły się w formie indywidualnej  

z doradcami zawodowymi w CI i PKZ, co pozwoliło na wypracowanie każdemu 

uczestnikowi Klubu własnego planu działania zmierzającego w kierunku podjęcia 

zatrudnienia. 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 pozwolił klientom MOPS zapoznać się z działalnością innych instytucji 

rynku pracy, poza PUP w Stalowej Woli. Pokazał im zależność podejmowanych działań 

przez instytucje od ich własnego nastawienia do poszukiwania pracy;  

 szkolenia profilaktyczne dotyczące problemu uzależnienia (mechanizmy choroby 

alkoholowej, współuzależnienie, jak pomóc sobie i innym) – (20 godzin) prowadzone 

przez pracownika MOPS- opiekuna z Klubu Trzeźwego Życia przy MOPS. Szkolenia 

zostały poprowadzone w formie warsztatowej z wykorzystaniem prezentacji 

multimedialnych i filmów związanych z tematyką uzależnienia od alkoholu, 

współuzależnienia. 

 szkolenie „ABC Przedsiębiorczości” –(4 godziny) szkolenie przeprowadzał doradca 

zawodowy z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Stalowej Woli.  

W ramach zajęć osoby zostały zapoznane z tworzeniem biznes planu, procedurami 

rejestracji działalności gospodarczej czy spółdzielni socjalnej, prowadzoną 
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dokumentacją, warunkami koniecznymi do ubiegania się o dotację na rozpoczęcie 

własnej działalności gospodarczej, poruszania się po instytucjach związanych z byciem 

przedsiębiorcą. 

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

(8 godzin) przeprowadzone przez Kierownika Centrum Informacji i Planowania Kariery 

Zawodowej w Stalowej Woli. Zrealizowane w siedzibie Centrum z uwagi na możliwość 

pracy każdego z Klubowiczów bezpośrednio na komputerze z dostępem do Internetu oraz 

wykorzystując sprzęt niezbędny do wydruku dokumentów aplikacyjnych. 

 Szkolenie „Kreatywność, jako metoda rozwiązywania problemów” (8 godzin) – 

zajęcia poprowadzone przez doradcę zawodowego z CI i PKZ w Stalowej Woli, miały na 

celu pobudzić uczestników KIS do angażowania się w przedsięwzięcia związane  

z samorozwojem i nabywaniem umiejętności kreatywnego rozwiązywania sytuacji 

problemowych. 

 szkolenia z zakresu zakładania i prowadzenia spółdzielni socjalnych (2 godziny- dla 

uczestników PRS). Celem szkolenia było przekazanie wiedzy w zakresie tworzenia 

spółdzielni socjalnej, przybliżenia idei spółdzielczości, kwestii prawnych związanych ze 

spółdzielniami socjalnymi, jak również z ich prowadzeniem. 

  warsztaty „Szkoła dla rodziców” (40 godzin dla uczestników PRS). Udział  

w warsztatach miał na celu pogłębienie świadomości i podniesienie kompetencji 

rodzicielskich. 

 szkolenie dotyczące wolontariatu (3 godziny dla  uczestników PRS). Głównym celem 

szkolenia było podniesienie motywacji do podjęcia aktywności wolontarystycznej, 

zapoznanie z obowiązkami i prawami wolontariusza. 

Uczestnicy KIS w każdej edycji w trakcie trwania programu objęci byli kompleksową 

pomocą pracownika socjalnego w formie pracy socjalnej.  Mogli również skorzystać z porad 

prawnych (z zakresu prawa pracy, prawa cywilnego, spraw spadkowych, windykacji 

należności, Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (alimenty), prawa karnego, Ustawy  

o pomocy społecznej, Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej itp.), psychologicznych, 

doradcy zawodowego, terapeuty ds. uzależnień. Pomocą służyli także wolontariusze z Klubu 

Wolontariusza funkcjonującego przy MOPS, w zależności od zgłaszanych oczekiwań.  

Ponadto przez cały czas trwania programu organizowane były spotkania grup, w trakcie 

których omawiane były dotychczasowo zrealizowane działania, plany na przyszłość, 

uczestnicy dzielili się swoimi sukcesami i problemami (zalążek grup samopomocowych).  
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Uzupełnieniem powyższych działań były także spotkania integracyjne uczestników KIS  

i ich rodzin, różne wspólne formy spędzania wolnego czasu wyjście do teatru na sztukę 

„Sekstet, czyli Roma i Julian”, do Muzeum Regionalnego Stalowej Woli na wystawę „Wstań 

Polsko moja” oraz 2 wyjścia do kina na filmy „Pinokio” i „Bogowie”. Uczestnicy KIS wzięli 

również udział w działaniach środowiskowych (tj. Pikniku Rodzinnym, Dzień gier i zabaw 

oraz Festiwalu filmowym) zorganizowanych w Parku24 w Stalowej Woli. 

Ponadto dla uczestników Projektu PRS „Od rewitalizacji do Integracji”, z uwagi na fakt, 

iż uczestnicy wcześniejszych edycji zgłaszali potrzebę poszerzenia działań w KIS między 

innymi o szkolenia zawodowe, udało się pozyskać środki zewnętrzne w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację takich działań.  

W okresie od 25 czerwca do 31 lipca odbyły się następujące szkolenia zawodowe: 

1) „Tokarz” (120 godzin)  - dla 1 uczestnika KIS (M-mężczyzna). Celem szkolenia było 

nabycie przez uczestnika wiedzy i umiejętności praktycznych niezbędnych do podjęcia 

zatrudnienia na stanowisku tokarz. 

2) „Operator koparko – ładowarki” (202 godziny) dla 1 uczestnika KIS (M). Celem 

szkolenia było zdobycie uprawnień operatora koparko – ładowarki. Szkolenie składało 

się z części teoretycznej i praktycznej.  

3) „Sprzedawca, magazynier z obsługą kasy fiskalnej” (100 godzin) dla 4 uczestniczek 

KIS (4 K-kobiet). Celem szkolenia było zdobycie podstawowej wiedzy i umiejętności 

praktycznych do podjęcia zatrudnienia na stanowisku profesjonalnego sprzedawcy  

z obsługą kasy fiskalnej.  

4) „Kurs kosmetyczny” (150 godzin) dla 1 uczestniczki (K). Celem szkolenia było 

przygotowanie teoretyczne i praktyczne uczestniczki do wykonywania podstawowych 

zadań zawodowych kosmetyczki. 

5) „Kurs fryzjerski” (120 godzin) dla 1 uczestniczki KIS (K). Celem szkolenia było 

przekazanie wiedzy dotyczącej wszystkiego, co potrzebne jest do pracy w zawodzie 

fryzjera – przygotowanie teoretyczne i praktyczne uczestniczki do wykonywania zadań 

zawodowych fryzjera; zasady higieny i bezpieczeństwa, budowa  fizjologia skóry 

i włosów, wyposażenie i przygotowanie stanowiska pracy, towaroznawstwo, 

wykonywanie podstawowych zabiegów fryzjerskich, podstawowe wiadomości 

 z zakresu technik strzyżenia, koloryzacji, stylizacji, układania włosów, zabiegi 

pielęgnacyjne. 

6) „Profesjonalna obsługa biura i sekretariatu z językiem angielskim w stopniu 

średniozaawansowanym” (100 godzin) dla 2 uczestniczek KIS (2 K). Celem szkolenia 
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było zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu zasad funkcjonowania biura 

 i organizacji pracy biurowej, praktycznych umiejętności samodzielnego prowadzenia 

biura, zapoznanie z organizacją pracy biura, przepływem informacji w zarządzaniu 

biurem, zasadami efektywnej komunikacji, kultury zawodu, zastosowania języka 

angielskiego w korespondencji biurowej, zagadnieniami prawnymi i prawem pracy oraz 

zapoznaniem z obsługą urządzeń biurowych, jak również z praktyczną obsługą 

komputera.  

7) „Profesjonalna obsługa biura  i sekretariatu” (50 godzin) dla 1 uczestniczki (K). Celem 

szkolenia było zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu zasad funkcjonowania biura 

 i organizacji pracy biurowej, praktycznych umiejętności samodzielnego prowadzenia 

biura, zapoznanie z organizacją pracy biura, przepływem informacji w zarządzaniu 

biurem, zasadami efektywnej komunikacji, kultury zawodu, zagadnieniami prawnymi 

 i prawem pracy oraz zapoznaniem z obsługą urządzeń biurowych, jak również 

 z praktyczną obsługą komputera (Word, Excel, Outlook, Internet). 

8) „Warsztat doskonalący Metoda dobrego startu. Warsztat kwalifikacyjny Trener 

Grupowy Treningu Zastępowania Agresji TZA – ART” (40 godzin) dla  

2 uczestniczek KIS (K). Celem szkolenia był trening umiejętności prospołecznych (co 

robić?), pozwalający na przygotowanie się do radzenia sobie w przyszłych trudnych 

sytuacjach życiowych; trening kontroli złości (czego nie robić?), samokontroli, 

ponoszenia odpowiedzialności za swoją złość, co ma bezpośrednie przełożenie na 

rozwiązanie sytuacji problemowej, wnioskowanie moralne (jak odróżnić to, co robić od 

tego czego nie robić?), uczy procedur podejmowania decyzji, które zwiększają 

prawdopodobieństwo decyzji zaspokajających poczucie przyzwoitości, sprawiedliwości 

i uwzględnianie potrzeb i praw innych osób. Kurs zakończył się uzyskaniem przez 

każdą z uczestniczek certyfikatu z hologramem ART. 

9) „Kucharz małej gastronomii” (160 godzin) dla 2 uczestniczek KIS (K). Celem szkolenia 

było nabycie przez uczestniczki umiejętności i wiedzy niezbędnej do wykonywania 

pracy na stanowisku kucharz małej gastronomii oraz zapoznanie się z zasadami etyki 

 w zawodzie kucharz, w tym przechowywania żywności, sporządzania potraw 

 i napojów, wykonywania czynności związanych z ekspedycją potraw i napojów, 

przygotowanie potraw, napojów i deserów na przyjęcia okolicznościowe, utrzymywanie 

na bieżąco czystości na stanowisku pracy, wykonywanie kalkulacji potraw i napojów, 

dokonywanie rozliczeń materiałowych, technologicznych i finansowych, przestrzeganie 
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przepisów sanitarno – epidemiologicznych, BHP i ppoż. obowiązujących w zakładach 

zbiorowego żywienia.   

10) „Magazynier, spedytor z prawo jazdy kategorii B” (140 godzin) dla 2 uczestników 

KIS (2 M). Celem szkolenia było przygotowanie uczestnika do zawodu magazynier – 

spedytor oraz udział w kursie prawo jazdy kategorii B.  

11) „Przedstawiciel handlowy z prawo jazdy kategorii B” (140 godzin) dla 2 uczestniczek 

KIS (2 K). Celem szkolenia było przygotowanie uczestniczek do zawodu 

przedstawiciela handlowego, przestrzeganie przepisów BHP i ppoż oraz udział w kursie 

prawo jazdy kategorii B. 

12) „Pracownik remontowo – budowlany” (180 godzin) dla 1 uczestnika KIS (M). Celem 

szkolenia było nabycie wiedzy i umiejętności praktycznych do podjęcia zatrudnienia na 

stanowisku pracownik remontowo – budowlany. Uczestnicy podczas zajęć mieli 

zapewniony catering, materiały szkoleniowe i pomocnicze do zajęć, ubezpieczenie 

NNW. Uczestnicy KIS otrzymali zaświadczenia po ukończonych szkoleniach 

zawodowych.  

Po odbyciu szkoleń zawodowych 23 uczestników KIS (18 K i 5 M) zostało objętych formą 

wsparcia, jaką były 4 miesięczne staże zawodowe, 40 godzin tygodniowo w okresie sierpnia 

do listopada 2014 roku. Staże zawodowe realizowane były w 16 zakładach pracy na terenie 

Stalowej Woli i okolic (do maksymalnie 25 kilometrów), na następujących stanowiskach:  

 tokarz - 1 uczestnik KIS (M); 

 operator koparko – ładowarki 1 uczestnik KIS (M);  

 sprzedawca, magazynier z obsługą kasy fiskalnej - 4 uczestników KIS (K);  

 kosmetyczka - 2 uczestników KIS (K);  

 fryzjer -1 uczestnik KIS (K); 

 profesjonalna obsługa biura i sekretariatu - 3 uczestników KIS (K);  

 wychowawca - 1 uczestnik KIS (K); 

 terapeuta zajęciowy – 1 uczestnik KIS (K); 

 kucharz małej gastronomii - 2 uczestników KIS (K);  

 magazynier, spedytor - 2 uczestników KIS (M);  

 przedstawiciel handlowy - 2 uczestników KIS (K); 

 pracownik remontowo – budowlany - 1 uczestnik KIS (M);  

 pomoc kucharza - 1 uczestnik KIS (K); 

 woźna - 1 uczestnik KIS (K). 
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Na podstawie wystawionych przez pracodawców opinii każdy z uczestników KIS 

otrzymał zaświadczenie o udziale w stażu zawodowym oraz Klubie Integracji Społecznej  

w ramach PRS. Łącznie udział w KIS w ramach PRS rozpoczęło 31 osób (21 K i 10 M),  

z których 3 osoby (1 K i 2 M) zakończyły udział z uwagi na podjęcie zatrudnienia w trakcie 

realizacji KIS oraz 6 osób (2 K i 4 M) w trakcie realizacji KIS przerwało udział. Z dniem 30 

listopada udział w KIS w ramach PRS zakończyło 22 uczestników (18 K i 4 M). 

 

 Dla uczestniczek Projektu „Więź w działaniu między pokoleniami” skierowanego do 

kobiet doświadczających przemocy i jej skutków, prowadzone były działania z zakresu 

reintegracji społecznej, aktywizujące i wspierające kobiety. Działania te miały na celu 

odbudowanie i podtrzymanie ich umiejętności uczestniczenia w życiu społecznym oraz 

pobudzenie do zmiany sytuacji zawodowej i nabycie kompetencji społecznych. W ramach 

tego działania kobiety objęte były wsparciem pracowników socjalnych i koordynatora 

wsparcia. Zadaniem koordynatora było rozpoznanie indywidualnych potrzeb, zasobów  

i barier klientki, podtrzymywanie motywacji do udziału w zajęciach i towarzyszenie                   

w realizacji podjętych zamierzeń. Ponadto zapewniono pomoc prawną, psychologiczną, 

indywidualne doradztwo zawodowe, warsztaty kreowania własnego wizerunku „Wizaż -mój 

wizerunek”, oraz zakupiono artykuły kosmetyczne i fryzjerskie, książki. Pomoc 

psychologiczną zrealizowano w wymiarze 30 godzin. Część warsztatów zrealizowana została 

w ramach bezpłatnej współpracy z doradcą zawodowym oraz Centrum Kształcenia 

Ustawicznego i Ośrodkiem Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Stalowej Woli.  

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 Integracji Społecznej to: praca w grupach, podgrupach, 

indywidualna, dyskusje, mini wykłady, projekcje filmów, wypełnianie kwestionariuszy  

i ankiet, analizowanie, refleksje, „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, 
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predyspozycjom oraz zainteresowaniom. Uczestnicy uzyskali informacje o rynku pracy, 

poznali techniki poszukiwania pracy. 

Program KIS w 2014 roku obejmował 48 osób. Z wyżej wymienionej grupy 5 osób,  

w tym 4 kobiety zostało w 2015 roku skierowanych do udziału w pracach społecznie 

użytecznych oraz Programie Aktywizacja i Integracja realizowanym w partnerstwie z PUP  

w Stalowej Woli. Ponadto 7 osób, w tym 4 kobiety na umowę o pracę lub umowę cywilno – 

prawną (umowa zlecenie, umowa o dzieło), 4 osoby (w tym 3 kobiety) podejmuje prace 

dorywcze. Pozostała część osób jest objęta wsparciem tutejszego Ośrodka i kontynuuje 

działania w kierunku aktywnego poszukiwania pracy (zgłosiły chęć uczestnictwa w projekcie 

systemowym MOPS w 2015 roku oraz projektach PUP w Stalowej Woli oferujących 

wsparcie w formie staży, szkoleń zawodowych i prac interwencyjnych).  

Poniższe tabele przedstawiają analizę występujących dysfunkcji w rodzinach 

uczestników KIS oraz aktywność zawodową uczestników w trakcie i po zakończeniu 

programu KIS. 

 

 
 CHARAKTERYSTYKA DYSFUNKCJI WYSTĘPUJĄCYCH W RODZINACH       

           UCZESTNIKÓW KLUBU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 

 

 

Tabela Nr  19      
 

 

 

 

 

 

 

DYSFUNKCJE RODZINY KLIENCI 

MOPS 

OSOBY NIE  

KORZYSTAJĄCE 

Z MOPS 

Bezrobocie 
 

53 

 

10 

Uzależnienie i współuzależnienie (problem alkoholowy) 
 

13 

 

2 

Bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych 
 

13 

 

0 

Bezradność w prowadzeniu gospodarstwa domowego 
 

13 

 

0 

Przemoc 
 

16 

 

0 

Problemy zdrowotne (przewlekła choroba, 

niepełnosprawność) 

 

15 

 

0 
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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 

 

3 

 

5 

Liczba osób, które w trakcie trwania programu Klubu 

Integracji Społecznej uczestniczyły  

w szkoleniach zawodowych 

 

5 

 

15 

Liczba osób, które w trakcie trwania programu Klubu 

Integracji Społecznej uczestniczyły  

w stażach zawodowych 

 

5 

 

18 

Liczba osób, które, podjęły aktywność zawodową po 

zakończeniu działań Klubu Integracji Społecznej (do 6 

miesięcy) 

 

1 

 

4 

Liczba osób, które, po zakończeniu działań Klubu 

Integracji Społecznej zostały skierowane do prac 

społecznie użytecznych 

 

5 

 

1 

Liczba osób, które nie podjęły aktywności zawodowej 

z uwagi na niechęć do podjęcia jakiejkolwiek pracy  

 

1 

 

7 

Liczba osób, które nie podjęły aktywności zawodowej 

z uwagi na problemy zdrowotne, które nie pozwoliły 

na podjęcie jakiejkolwiek pracy 

 

6 

 

2 

Liczba osób, które nie podjęły aktywności zawodowej 

z uwagi na fakt, że podejmują prace dorywcze (nie 

szukają legalnego źródła dochodu) 

 

1 

 

2 

Liczba osób kontynuujących działania KIS (aktywnie 

poszukują pracy kontynuując działania zawarte w 

kontrakcie) 

 

0 

 

0 

Tabela Nr 20        
 

 

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. 
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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 wygląd zewnętrzny i 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, 

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. 

 

Wydatki Klubu Integracji Społecznej przy Miejskim Ośrodku Pomocy 

Społecznej w 2014  wyniosły 12 364,09 zł.  

Kształtowały się następująco: 

§ 4210 – zakup materiałów i doposażenia –                                                       8 466,25 

                           materiały pomocnicze dla uczestników, 

                           zakup środków spożywczych do organizacji 

                           spotkań integracyjnych 

 § 4240 – literatura specjalistyczna                                                                       270,30 
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§ 4300 – zakup usług pozostałych –                                                                 1 932,06 

                           zakup usług dotyczących organizacji warsztatów 

                           psychologicznych wraz z przewozem osób, 

                           biletów do kina itp. 

 § 4370 – opłata za telefon                                                                                 1 695,48 

  

 Przedstawione wyżej wydatki obejmują I edycję Klubu w okresie od listopada 2013 r 

do marca 2014 roku, w rozliczeniu za okres sprawozdawczy tj. 2014 r.  

 Wydatki związane z edycją Klubu Integracji Społecznej obejmujące uczestników 

projektu Program Rewitalizacji Społecznej „Od rewitalizacji do integracji” były dotowane  

w całości z Europejskiego Funduszu Społecznego, przedstawione zostały w dalszej części 

sprawozdania, tj. w Rozdziale VII. 

 Natomiast wydatki w ramach działań w KIS w zakresie aktywizacji i wspierania 

kobiet doświadczających przemocy i jej skutków, uczestniczek projektu realizowanego przez 

Gminę Stalowa Wola „Więź w działaniu między pokoleniami”, były w całości finansowane 

przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie 

jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy  

w rodzinie”. 

Łączne koszty związane z  działaniami KIS skierowanymi  do uczestniczek Projektu „Więź  

w działaniu między pokoleniami” wyniosły  8 324,21 zł i przedstawiały się w sposób 

następujący:  

1) umowy zlecenia z realizatorami konsultacji psychologicznych, koordynatorów 

wsparcia   - 5 925,00 zł, 

2) artykuły kosmetyczne i fryzjerskie  - 1 799,21 zł, 

3) poczęstunek podczas zajęć – 600,00 zł. 

MOPS nie był wnioskodawcą Projektu a obsługa oraz rozliczenie merytoryczne  

i finansowe z ramienia Gminy Stalowa Wola reprezentowanej przez Prezydenta Miasta 

pozostawały w gestii pracownika Wydziału Edukacji i Zdrowia Urzędu Miasta.  

 

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

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 2014 roku kontynuował realizację projektu 

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

środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu 
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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. 

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 2014 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 

świadczeń rentowych z ZUS i świadczenia pielęgnacyjnego z UM, zamieszkujących na 

terenie Gminy Stalowa Wola.  

Projekt w 2014 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 2014 roku. 

Prowadzone były rozmowy indywidualne z kandydatami, współpracowano w ramach naboru  

z Powiatowym Urzędem Pracy w Stalowej Woli, który w ramach zawartego w 2011 roku  

porozumienia, kierował na wniosek MOPS również osoby do kontraktów socjalnych.  

W miesiącu maju utworzono listę 38 osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie, po 

ostatecznych uzgodnieniach lista została zweryfikowana z PUP w Stalowej Woli. Ostatecznie 

kontrakty socjalne zawierające co najmniej trzy instrumenty aktywnej integracji i umowy 

PAL pracownicy socjalni podpisali w miesiącu czerwcu 2014 roku.  

Osoby uczestniczące w działaniach projektu w 2014 roku w ramach kontraktów 

socjalnych i PAL objęte były różnorodnymi formami wsparcia w okresie od 22 lipca do 31 

grudnia 2014 roku. 

Podobnie jak w latach poprzednich bezpośrednie działania Projektu, obok pracy 

socjalnej, były prowadzone przez pracowników socjalnych na podstawie kontraktów 



 

64 

 

socjalnych, zawierających co najmniej trzy instrumenty aktywnej integracji w ramach tzw. 

ścieżki reintegracji tj. instrumenty aktywizacji społecznej, zawodowej i edukacyjnej. Dobór 

każdego z instrumentów musiał być adekwatny do potrzeb i możliwości uczestnika projektu.  

Do najczęściej stosowanych instrumentów aktywizacyjnych należały: warsztaty  

i szkolenia z zakresu rozwoju kompetencji osobistych i społecznych, komunikacji, radzenia 

sobie ze stresem, frustracją, warsztaty z doradcą zawodowym w oparciu o program Klubu 

Pracy, indywidualne konsultacje psychologiczne, doradztwo zawodowe i poradnictwo 

prawne. Ponadto szkolenia zawodowe i staże u pracodawców poprzedzone sfinansowaniem 

niezbędnych badań profilaktycznych. Szkolenia dobierane były indywidualnie do potrzeb  

i predyspozycji osób w nich uczestniczących 

   Szkolenia i warsztaty w ramach aktywizacji społecznej i zawodowej odbyły się  

w okresie od 22 lipca do 30 listopada 2014 roku zostały zorganizowane na podstawie 

procedury zamówień publicznych (przetarg nieograniczony) przez firmę Professional 

Business Advice Alina Piorun w Stalowej Woli.  

 Uczestnicy w ramach kontraktów socjalnych objęci byli pracą socjalną ze strony 

pracowników socjalnych oraz trzema instrumentami aktywnej integracji: 

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

osoby uczestniczyły w indywidualnym doradztwie zawodowym (4 godziny na osobę) 

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 

zajęć na osobę); 

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

uczestnicy skorzystali z indywidualnego poradnictwa psychologicznego (4 godziny na 

osobę), warsztatów grupowych psychologicznych „Porozumiewanie się – podstawową 

czynnością funkcjonowania w społeczności” (8 godzin zajęć na osobę - warsztaty 

wyjazdowe jednodniowe do miejscowości Ulanów w dniu 22.07.2014 roku), 

„Aktywne słuchanie warunkiem skuteczności w komunikacji” (4 godziny na osobę), 

„Komunikacja niewerbalna – jak z niej korzystać i osiągnąć sukces?” (8 godzin zajęć 

na osobę - warsztaty wyjazdowe jednodniowe do miejscowości Ulanów w dniu 

18.08.2014 roku), „Trening umiejętności asertywnych” (4 godziny na osobę), 

„Pozytywna samoocena kluczem do sukcesu” (4 godziny na osobę), „Stres jak z nim 

wygrać” (4 godziny na osobę), „Autoprezentacja, czyli jak pozytywnie pokazać się 

pracodawcy, rodzinie, otoczeniu?” (8 godzin zajęć na osobę - warsztaty wyjazdowe 
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jednodniowe do miejscowości Ulanów w dniu 19.09.2014 roku), szkolenia 

psychologiczne grupowe „Efektywne zarządzanie czasem” (12 godzin na osobę)  

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

grupowe profilaktyczne dotyczące problemu uzależnień (12 godzin na osobę), 

szkolenia grupowe z zakresu: podstaw działalności gospodarczej (4 godziny na 

osobę), zakładania i prowadzenia spółdzielni socjalnej (4 godziny na osobę), 

wolontariatu „Wolontariusz – możliwości i ograniczenia” (4 godziny na osobę), 

równości szans kobiet i mężczyzn (4 godziny na osobę), poszukiwania pracy za 

pośrednictwem internetu (4 godziny na osobę); 

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

której 40 klientów biorących udział w projekcie odbyło szkolenia zawodowe (kurs 

kosmetyczny z elementami wizażu i stylizacji paznokci – 3 osoby (kobiety), kurs 

fryzjerski – 3 osoby (kobiety), barman – kelner – 3 osoby (2 kobiety i 1 mężczyzna), 

sprzedawca, magazynier z obsługą kasy fiskalnej – 7 osób (6 kobiet i 1 mężczyzna), 

spawacz (spawanie łukowe elektrodą topliwą w osłonie aktywnych chemicznie gazów 

– metodą MAG) – 4 osoby (mężczyzn), operator wózków jezdniowych z napędem 

silnikowym – 10 osób (mężczyźni), opiekun osób starszych i niepełnosprawnych –  

6 osób (kobiety), piekarz – ciastkarz – 2 osoby (kobiety), pracownik remontowo - 

budowlany – 2 osoby (mężczyźni). 

W oparciu o art. 49 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach 

rynku pracy za 6 osób były odprowadzane składki na ubezpieczenie zdrowotne z uwagi na 

brak prawa do tego ubezpieczenia z innego tytułu.  

 Szkolenia zawodowe dla uczestników Projektu odbyły się w okresie od 13 

października do 30 listopada 2014 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. Ponadto pięć osób po 

szkoleniach zawodowych od grudnia 2014 roku skierowano na 4 miesięczne staże zawodowe, 

które również poprzedzone były wykonaniem w ramach środków projektu badań 

profilaktycznych do stażu zawodowego przez wszystkie 5 osób.  

 Beneficjenci Projektu mieli możliwość w miarę zgłaszanych przez nich potrzeb 

skorzystania z bezpłatnego wsparcia doradcy zawodowego, psychologa i radcy prawnego. 
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Ponadto uczestnicy Projektu na bieżąco korzystali z pracy socjalnej świadczonej przez 

pracowników socjalnych tut. MOPS.  

 

Programu Aktywności Lokalnej 

Obok kontraktów socjalnych z uczestnikami zawierane były również umowy na 

uczestnictwo w Programie Aktywności Lokalnej tzw. umowy PAL w ramach Projektu 

systemowego. Program Aktywności Lokalnej w projekcie systemowym był realizowany na 

podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Stalowej Woli nr XLV/612/13 z dnia 21 marca 2013 

roku w sprawie przyjęcia Programu Aktywności Lokalnej na rok 2014 „Nowy dzień”. 

PAL obejmował cztery instrumenty aktywnej integracji tj. instrumenty aktywizacji 

społecznej, zawodowej, edukacyjnej i zdrowotnej. Każda z osób uczestniczących w PAL 

musiała skorzystać, z co najmniej jednego z nich.  

 Umowy PAL z Dyrektorem MOPS w Stalowej Woli zostały zawarte z 10-cioma 

osobami. W międzyczasie jedna uczestniczka przerwała udział i na jej miejsce 

zakwalifikowano klienta Ośrodka z listy rezerwowej z tego względu w efekcie w Programie 

Aktywności Lokalnej w 2014 roku uczestniczyło 11 osób (8 kobiet i 3 mężczyzn).  

Każdy z uczestników Programu skorzystał w 2014 roku łącznie z czterech instrumentów 

aktywnej integracji (107 godzin zajęć na osobę) poprowadzonych metodą grupową.  

 W ramach PAL w 2014 roku zatrudniono Animatora Lokalnego do zajęć ze 

społecznością lokalną tj. mieszkańcami bloków przy ul. 1-go Sierpnia 22, Podleśną 2  

i Kilińskiego 2  w Stalowej Woli oraz dziećmi w ramach Klubu „Wesoła gromadka”.  

Ze środków projektu w 2014 roku wynajmowano pomieszczenia w budynku firmy SKAREM 

w Stalowej Woli przy ul. 1-go Sierpnia 24 na potrzeby Klubu Wolontariusza działającego 

przy MOPS i Klubu „Wesoła Gromadka” oraz zakupiono część sprzętów, zabawek, 

wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych do Klubu.  

Działania wpisane w Programie „Nowy dzień” były spójne z działaniami zaplanowanymi na 

2014 rok przez pracowników socjalnych – Organizatorów społeczności lokalnej -Zespołu 

Koordynacji Programów Społecznych i Pracy ze Społecznością Lokalną. PAL to przede 

wszystkim działania środowiskowe w ramach organizowania społeczności lokalnej. Instytucja 

pośrednicząca – WUP w Rzeszowie pozwoliła natomiast na wykorzystanie środków 

finansowych właśnie na takie działania na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym. W ramach PAL zorganizowano i sfinansowano „Pierwszy Piknik Sąsiedzki”  we 

wrześniu oraz Spotkanie Wigilijne w grudniu 2014 roku na placu szkolnym Gimnazjum 
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Katolickiego w Stalowej Woli w okolicach bloków objętych działaniami PAL i 

Organizatorów społeczności lokalnej
2
.  

W ramach Zadania - działania o charakterze środowiskowym zorganizowano:  

w miesiącu sierpniu 2014 roku wycieczkę dla uczestników Programu Aktywności Lokalnej 

i ich dzieci do Zamościa (Zoo, Stare Miasto) oraz w listopadzie 2014 roku do Nowej Dęby 

(Fabryka Bombek i Muzeum Bombki Choinkowej). Ponadto w listopadzie i grudniu 2014 

roku odbyły się dwa wyjazdy do Multikina w Rzeszowie na filmy animowane 3D (”Piorun  

i magiczny dom” oraz „Wielka szóstka”). Działania o charakterze środowiskowym zostały  

w całości sfinansowane z kosztów dotacji na realizację projektu. 

 Uczestnicy PAL mieli możliwość, w miarę zgłaszanych przez nich potrzeb, 

skorzystania z bezpłatnego wsparcia doradcy zawodowego, psychologa i radcy prawnego oraz 

na bieżąco korzystali z pracy socjalnej świadczonej przez pracowników socjalnych. 

 W ramach projektu funkcjonował również Klub Wolontariusza przy MOPS.  

Z kosztów projektu zatrudniono koordynatora na potrzeby Klubu na okres wrzesień – 

grudzień 2014 roku (umowa zlecenie – 352 godziny). Jego zatrudnienie będzie kontynuowane 

w kolejnym roku. 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. 

W 2014 roku w Projekcie wzięło łącznie udział 60 osób (35 kobiety i 25 mężczyzn),  

w tym 49 (z 27 kobietami i z 22 mężczyznami) w ramach kontraktów socjalnych i 11  

(8 kobiet i 3 mężczyzn) w ramach umów PAL. Z 60 osób, które uczestniczyły w Projekcie,  

9 przerwało udział w trakcie realizacji Projektu (8 kobiet i 1 mężczyzna). Dwie osoby 

(kobiety) podjęły staż zawodowy po skierowaniu przez Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej 

Woli (PUP) – jedna w Spółdzielni Mleczarskiej w Stalowej Woli, druga w Domu Pomocy 

Społecznej w Stalowej Woli im. Józefa Gawła. Pozostałe 7 osób przerwało uczestnictwo  

z uwagi na brak współpracy w realizacji kontraktu socjalnego i umowy PAL z pracownikami 

socjalnymi MOPS, a tym samym z uwagi na niski poziom zaangażowania i niewystarczającą 

aktywność w realizacji działań projektowych. Na ich miejsce zakwalifikowano osoby z listy 

rezerwowej, które rozpoczęły udział w projekcie zgodnie ze ścieżką zaplanowaną dla ich 

poprzedników, którzy przerwali uczestnictwo. Warto podkreślić, że dwie osoby (mężczyźni) 

                                                 
2
 Opis działań realizowanych w środowisku objętym działaniami Zespołu Koordynacji Programów Społecznych  

i Pracy ze Społecznością Lokalną i finansowanych w ramach PAL przedstawiony został w Rozdziale VII 
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w trakcie udziału w projekcie zakończyło uczestnictwo z uwagi na podjęcie pracy na umowę 

o pracę – jeden w Miejskim Zakładzie Komunalnym w Stalowej Woli, drugi w prywatnej 

firmie Thoni Alutec Sp. z o.o. 

Rezultaty Projektu „Czas na aktywność w Gminie Stalowa Wola” w 2014 roku: 

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. Pierwsza miała na celu aktywizację 

społeczną osób bezrobotnych w wieku aktywności zawodowej. W ramach niej 49 

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.  

Druga forma miała na celu aktywizację zawodową w ramach, której w 2014 roku 

łącznie 38 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 2014 roku na 4 miesięczne staże zawodowe: 

1) sprzedawca, magazynier z obsługa kasy fiskalnej – 1 osoba (kobieta) do Sklepu Nr 6 PSS 

„Społem” w Stalowej Woli,  

2) barman/kelner – 1 osoba (kobieta) do Restauracji „Słoneczna” PSS „Społem” w Stalowej 

Woli,  

3) opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej – 2 osoby (kobiety) do Zakładu Pielęgnacyjno 

– Opiekuńczego w Stalowej Woli,  

4) magazynier z obsługą wózków jezdniowych z napędem silnikowym - 1 osoba 

(mężczyzna) do Firmy Handlowo – Usługowej Wiesław Walicki w Stalowej Woli.  

Osoby te kontynuują udział w stażach zawodowych u pracodawcy w miesiącach  styczeń –

marzec 2015 roku. Jedna z uczestniczek ma szansę zostać zatrudnioną w Sklepie PSS Społem 

na okres próbny 3 miesięcy. Udział w stażach daje uczestnikom projektu możliwość 

praktycznego nabycia umiejętności zawodowych w zakładzie pracy w ramach określonych 

stanowisk pracy, do których przygotowywały ich szkolenia zawodowe.  

 Wartością dodaną Projektu jest fakt, że uczestnicy Projektu z dużym zaangażowaniem 

i rzetelnością wywiązują się z udziału w stażach mając satysfakcję z faktu, że pracodawcy 

doceniają ich pracę.  
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Działania na rzecz osób wykluczonych społeczne podejmowane przez tut. MOPS, 

stanowiły istotny element w motywacji klientów - świadczeniobiorców pomocy społecznej do 

zmiany ich sytuacji społecznej i zawodowej oraz brania odpowiedzialności za życie własne 

oraz swojej rodziny.  

 

OKREŚLENIE STATUSU NA RYNKU PRACY OSÓB, KTÓRE                                  

UCZESTNICZYŁY W PROJEKCIE W 2014 ROKU 

 

 

L.p. 

 

STATUS OSOBY NA 

RYNKU PRACY 

 

 

 

KOBIETY 

 

MĘŻCZYŹNI 

 

OGÓŁEM 

 

1. 

 

 

 

Bezrobotni 

 

 

33 

 

25 
 

58 

 

w tym osoby długotrwale 

bezrobotne 

 

26 

 

16 
 

42 

 

2. 

 

Osoby nieaktywne zawodowo 

 

 

2 

 

0 
 

2 

3. 

 

OGÓŁEM 

 
35 25 60 

Tabela Nr 21         

 
 

OSOBY, KTÓRE UCZESTNICZYŁY W PROJEKCIE W 2014 ROKU  

ZE WZGLĘDU NA WYKSZTAŁCENIE 

 

 

L.p. 

 

WYKSZTAŁCENIE 

 

KOBIETY 

 

MĘŻCZYŹNI 

 

OGÓŁEM 

 

1. 

 

Podstawowe, gimnazjalne  

 

 

14 

 

10 

 

24 

 

2. 

 

Ponadgimnazjalne 

 

 

19 

 

15 

 

34 

 

3. 

 

Pomaturalne 

 

 

0 

 

0 

 

0 

 

4. 

 

Wyższe 

 

 

2 

 

0 

 

2 

 

5. 
 

OGÓŁEM 

 
35 25 60 

Tabela Nr 22      
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REZULTATY OSIĄGNIĘTE W RAMACH PROJEKTU W 2014 ROKU 

 

L.p. 
NAZWA REZULTATU KOBIETY MĘŻCZYŹNI OGÓŁEM 

1. Liczba klientów MOPS, którzy zakończyli 

udział w projekcie aktywnej integracji 
 

27 

 

24 
 

51 

2. Liczba klientów MOPS objętych 

kontraktami socjalnymi  
 

27 

 

22 
 

49 

3. Liczba klientów MOPS  

objętych Programem Aktywności Lokalnej  

 

 

8 

 

3 
 

11 

3. 

 

 

Liczba uczestników, którzy ukończyli 

warsztaty w ramach aktywizacji społecznej i 

zawodowej 

 

29 

 

21 
 

50 

4. Liczba uczestników projektu, którzy 

ukończyli szkolenia zawodowe 

 

 

20 

 

17 
 

37 

a) Szkolenie zawodowe spawacz metodą 

MAG 0 3 3 

b) Szkolenie zawodowe magazynier, 

sprzedawca  z obsługą kasy fiskalnej 

 

 

6 

 

1 
 

7 

c) Szkolenie zawodowe barman – kelner 

 
1 1 2 

d) Szkolenie zawodowe kurs kosmetyczny 

z elementami wizażu 

 

 

3 

 

0 
 

3 

e) Szkolenie zawodowe piekarz – ciastkarz 

 
1 0 1 

f) Szkolenie zawodowe pracownik 

remontowo - budowlany 

 

 

0 

 

2 
 

2 

g) Szkolenie zawodowe - kurs fryzjerski 

 
3 0 3 

h) Szkolenie zawodowe operator wózków 

jezdniowych z napędem silnikowym 

 

 

0 

 

10 
 

10 

i) Szkolenie zawodowe opiekun osób 

starszych i niepełnosprawnych 

 
6 0 6 

5. 

Liczba godzin indywidualnego poradnictwa 

psychologicznego 

 

4 godz. x 27 

= 108 godz. 

 

4 godz. x 22 

= 88 godz. 

 

 

196 godzin 

 

6. 

Liczba godzin indywidualnego doradztwa 

zawodowego 

 

4 godz. x 27 

= 108 godz. 

 

4 godz. x 22 

= 88 godz. 

 

 

196 godzin 

 

Tabela Nr 23 

 

 

 

 

 

 

 



 

71 

 

REZULTATY MIĘKKIE OSIĄGNIĘTE W RAMACH PROJEKTU  

W 2014 ROKU 

 

 

L.p. 

 

NAZWA REZULTATU 

 

 

WYNIK   

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 % 

Tabela Nr 24    

 

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

pobierał z tut. MOPS świadczenia pieniężne w formie zasiłków celowych, które stanowiły 

wkład własny do projektu ze strony gminy, tj. 10,5% całkowitej wartości projektu w 2014 

roku. 

W 2014 roku ze środków Unii Europejskiej kontynuowało zatrudnienie  

2 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 zwiększenie kadry Ośrodka w celu dotarcia do możliwie jak najszerszej 

liczby osób potrzebujących z terenu gminy Stalowa Wola. 

Ponadto wszystkie zajęcia warsztatowe i szkolenia, zatrudnienie koordynatora 

wolontariatu i animatora lokalnego realizowane w ramach aktywizacji społecznej, 

edukacyjnej i zawodowej łącznie z pokrywaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne  

i stypendium za staże zawodowe w 2014 roku były finansowane ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Zadania - Aktywna integracja.  

 

Koszt całkowity projektu w 2014 roku wyniósł 511 402,06 zł, z czego kwota dotacji 

otrzymanej z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie (Instytucja Pośrednicząca) 

wyniosła 467 741,67 zł. Pozostałe środki na realizację projektu w ramach wkładu własnego 

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

w łącznej kwocie 43 660,39 zł. 



 

72 

 

Wydatki związane z realizacją projektu w 2014 roku w poszczególnych paragrafach 

przedstawiały się w sposób następujący: 

 

§ 3119 – świadczenia z pomocy społecznej                                                     43 660,39 

               zaliczane jako udział własny gminy do projektu 

 

§ 3117 – świadczenia z pomocy społecznej – staże dla uczestników       31 385,90 

§ 4017 –  pobory dla zespołu projektowego składającego się z:                    159 052,44 

     kierownika, koordynatora i osoby rozliczającej projekt 

     (łącznie 1 ½ etatu) oraz dodatki specjalne dla 

    pracowników biorących udział w projekcie oraz 1,5 etatu 

   pracownika socjalnego realizującego projekt 

 § 4047 – „trzynasta pensja dla zespołu projektowego i pracowników               2 888,02 

                           socjalnych 

§ 4117 -  składki ZUS od poborów pracownika socjalnego               22 578,28 

§ 4127 – składki na Fundusz Pracy                                                                     1 903,49 

§ 4137 – składki na ubezpieczenie zdrowotne dla podopiecznych                     1 596,96 

           § 4177 – Wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenie                                 29 199,00 

           § 4217 – zakup materiałów i wyposażenia                                                        29 572,99 

    koniecznych do realizacji projektu ze środków unijnych 

§ 4287 – zakup usług zdrowotnych – opłata za badania                                    5 395,00 

    pracowników i uczestników projektu 

§ 4307 – szkolenia dla uczestników  projektu                                                156 042,48 

    finansowane ze środków unijnych                                                                         

§ 4309 – szkolenia uczestników projektu                                                         28 127,11 

 dofinansowane z budżetu państwa 

 

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 w kolejnym roku. W 2015 roku Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Stalowej Woli wsparciem w ramach kontraktów socjalnych i umów 

PAL zawierających instrumenty aktywnej integracji obejmie łącznie 30 osób bezrobotnych  

i nieaktywnych zawodowo (20 w kontraktach socjalnych i 10 w PAL).  
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IV  PRACA Z RODZINĄ  

 Wiele rodzin znajdujących się w kręgu zainteresowania MOPS wykazuje daleko idącą 

bezradność w sprawach tak podstawowych, jak pełnienie funkcji opiekuńczo – 

wychowawczych, prowadzeniu gospodarstwa domowego czy braku umiejętności społecznego 

funkcjonowania. Jednocześnie w wielu rodzinach występuje kilka przyczyn niewydolności 

potęgując problemy z właściwym jej funkcjonowaniem co wymaga kompleksowego 

spojrzenia na rodzinę i wszechstronnego wsparcia przy wykorzystaniu zasobów tkwiących  

w rodzinie i jej otoczeniu. 

Rodzina może otrzymać wsparcie MOPS w formie: 

1) specjalistycznej pracy socjalnej na rzecz dziecka i rodziny; 

2) asystenta rodziny 

3) placówki wsparcia dziennego; 

3) systemu pieczy zastępczej 

 

4.1. Praca socjalna na rzecz rodziny i dziecka 

 Pomoc rodzinie zajmuje szczególne miejsce w pracy socjalnej realizowanej przez 

pracowników socjalnych tutejszego Ośrodka. Specjalistyczna praca socjalna w tych rodzinach 

i na ich rzecz  prowadzona jest przez Zespół ds. Pomocy Rodzinie, który jest wyodrębniony  

w ramach Działu Pomocy Środowiskowej i Integracji Społecznej  a w jego skład wchodzą 

specjaliści pracy socjalnej wspierani przez konsultantów. 

Podejmowane przez Zespół działania mają na celu niesienie profesjonalnej pomocy rodzinie  

z dziećmi w kierunku wzmocnienia lub odzyskania jej zdolności w funkcjonowaniu 

społecznym, tworzeniu sprzyjających ku temu warunków, wspomaganie jej funkcji i zadań, 

przeciwdziałanie rozpadowi, diagnozowanie potrzeb rodzin, prawidłowości więzi rodzinnych, 

poczucia bezpieczeństwa jej członków oraz łagodzenie niedostatków materialnych  

i psychosocjalnych.  

Działaniami Zespołu w 2014 r. zostało objętych łącznie 175 rodzin. Praca z 116 

rodzinami polegała zarówno na świadczeniu pomocy materialnej jak  i wszechstronnej pracy 

socjalnej, a 59 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.                  



 

74 

 

Wśród wspomnianych rodzin dominującymi problemami była bezradność w sprawach 

opiekuńczo – wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego. Natomiast 

współistniejące problemy to: bezrobocie – 85 rodzin, niepełnosprawność – 46 rodzin, 

przewlekłe choroby występujące w rodzinie – 48 rodzin, z problemem przemocy domowej 58 

rodzin, 41 rodzin z problemem alkoholowym, 59 rodzin z problemem ubóstwa.   

Spośród ogólnej liczby rodzin wyodrębniono 54 rodziny niepełne, 34 rodziny wielodzietne, 

19 rodzin objętych było pomocą z tytułu ochrony macierzyństwa, 3 pomocą w formie 

specjalistycznych usług opiekuńczych oraz  89 bezradnych w samodzielnym funkcjonowaniu. 

Pracownicy Zespołu realizują szeroką ofertę pomocy na rzecz rodzin zamieszkujących 

na terenie Stalowej Woli, która przyczynia się do rozwiązywania trudnych i zawiłych 

niejednokrotnie sytuacji życiowych. 

Zespół pracuje wieloma metodami  pracy socjalnej, które są adekwatne do 

zdiagnozowanej sytuacji  rodziny. Wiodącą w pracy z rodziną jest metoda pracy  

z indywidualnym przypadkiem z zastosowaniem m.in. kontraktu socjalnego, co mobilizuje 

osoby do podejmowania starań mających na celu przezwyciężanie trudności. 

Specjalistyczna praca socjalna prowadzona przez Zespół polega m.in.  na: 

 regularnych i bezpośrednich kontaktach z rodziną  w środowisku zamieszkania, 

 rozpoznawaniu sytuacji rodziny w przestrzeni zawodowej, mieszkaniowej, 

materialnej, zdrowotnej, opiekuńczo - wychowawczej i funkcjonowania   

w środowisku, wyłonienie problemów i potrzeb oraz dokonanie ich hierarchii 

ważności dla poprawy sytuacji rodziny, ustalanie celów i planowanie pracy z rodziną,   

 wspieraniu rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo -

wychowawczych, rozwijaniu  i utrwalaniu umiejętności w tym zakresie m.in. poprzez 

współpracę z asystentami rodzin, wspieranie rodzin uwikłanych w przemoc domową, 

rozwiązywanie problemu uzależnienia i współuzależnienia,  

 motywowaniu do podejmowania aktywności w różnych obszarach w celu poprawy 

sytuacji rodziny, wspólnym poszukiwaniu rozwiązań i zasobów tkwiących w samej 

rodzinie jak i w środowisku, 

 podnoszeniu świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny, 

 przeciwdziałaniu marginalizacji i degradacji społecznej rodziny, dążenie do 

reintegracji rodziny, 

 oferowaniu stosunkowo szerokiego wachlarza działań m.in. rozpowszechnianie wśród 

rodzin informacji o projektach służących zwiększeniu kompetencji zawodowych, 

społecznych, edukacyjnych i zdrowotnych, 
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 zapewnieniu poradnictwa specjalistycznego (wsparcie prawne, psychologiczne, 

terapeuty ds. uzależnień) i pomoc w docieraniu do instytucji świadczących pomoc na 

rzecz rodziny, 

 współpraca z przedstawicielami instytucji pracującymi na rzecz rodziny  

i z organizacjami pozarządowymi, 

 zapewnienie odpowiednich form pomocy materialnej  i rzeczowej ( PKPS, PCK).   

W procesie pomocy rodzinie znaczący udział dla pracy Zespołu i wypracowywania 

oczekiwanych efektów ma również metoda pracy grupowej i środowiskowej.  

 Bardzo często złożoność problemów rodzin z którymi współpracują pracownicy 

Zespołu wymaga rozwiązań interdyscyplinarnych. Wówczas do współpracy zapraszani są 

specjaliści pracy z rodziną, przedstawiciele instytucji działających na rzecz rodziny i w 

obszarze pomocy społecznej m.in. pedagodzy szkolni, wychowawcy, kuratorzy sądowi, 

policja, pracownicy SOWiIK, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, świetlic 

środowiskowych, Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,  PCPR –u 

itd.  Celem nawiązania tej współpracy jest zaplanowanie wspólnych, kompleksowych działań  

w ramach własnych kompetencji, służących poprawie sytuacji rodzin dysfunkcyjnych, 

analizowanie i diagnozowanie potrzeb, poszukiwanie nowych rozwiązań, ustalanie planu 

pomocy rodzinie wraz z oddelegowaniem zadań do realizacji poszczególnym partnerom.  

Należy nadmienić, że z udziałem przedstawicieli instytucji organizowane są spotkania 

interdyscyplinarne, których adresatami są rodziny wieloproblemowe jak również grupy 

robocze  odbywające się w ramach procedury NK , współpracujące z rodzinami dotkniętymi 

przemocą domową. Chodzi tu nie tylko o współpracę na poziomie instytucji, ale przede 

wszystkim o współpracę różnych profesjonalistów w procesie wspierania konkretnej rodziny. 

Takie podejście zapewnia większą efektywność działań prowadzonych z rodziną i na jej 

rzecz. 

 Zespół ds. Pomocy Rodzinie współpracuje również z organizacjami pozarządowymi 

tj. Stowarzyszeniem SPECTRUM  (pobudzanie aktywności społecznej członków rodzin) oraz 

Stowarzyszeniem Przeworsk – Powiat bezpieczny (wsparcie dla ofiar przemocy  

psychologiczne, prawne i finansowe). 

W 2014r. pracownicy socjalni Zespołu ds. Pomocy Rodzinie angażowali się również 

w działania środowiskowe podejmowane w ramach Organizowania Społeczności Lokalnej  

z udziałem rodzin, z którymi na co dzień współpracują. Uczestniczyli wspólnie m.in.  

w Pikniku Sąsiedzkim, który był połączony z otwarciem Klubu Wolontariusza i Klubu 

Wesoła Gromadka oraz w spotkaniu Wigilijnym,  organizowanym dla mieszkańców bloków 
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w środowisku działania OSL i Programu PAL „Nowy dzień”. Celem tych inicjatyw było 

zaktywizowanie społeczności, umożliwienie współdziałania, rozbudzenie odpowiedzialności 

za siebie i swoją rodzinę, pogłębienie więzi rodziców z dziećmi, organizowanie czasu 

wolnego dla dzieci, zintegrowanie środowiska i wzmacnianie potencjału społeczności 

lokalnej, ukazywanie nowych możliwości. 

Nadal kontynuowana jest współpraca z Klubem Wolontariusza i Klubem Wesoła Gromadka – 

są to ważne zasoby środowiskowe, które pracownicy wykorzystują do wspierania rodziny, 

poprawy jej funkcjonowania, wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży oraz 

zaszczepiania pracy wolontarystycznej już wśród najmłodszych beneficjentów pomocy 

społecznej. Pracownicy socjalni spędzali również wspólny czas w Klubie z rodzicami i ich 

dziećmi zachęcając do wspólnej zabawy,  kreatywności w relacjach z dziećmi a dzięki temu 

byli blisko tej rodziny w jej naturalnym środowisku. 

Tradycją stało się także angażowanie w akcje charytatywne. Od lutego do maja 2014r. 

pracownicy Zespołu przy współpracy ze Stowarzyszeniem Piękne Anioły włączyli się  

w ogólnopolską akcję –„Czysty Aniołek” pod patronatem Rzecznika Praw Dziecka.  

W ramach tej akcji zorganizowali zbiórkę środków czystości przy udziale stalowowolskich 

przedszkoli, szkół, Dziennego Domu Pobytu i osób prywatnych. Natomiast w miesiącu 

grudniu Zespół uczestniczył w akcji „ Pomóż dzieciom przetrwać zimę” prowadząc zbiórkę 

odzieży, żywności,  środków czystości i zabawek na rzecz najuboższych rodzin. Z zebranych 

środków zostały obdarowane najbardziej potrzebujące rodziny. 

Różnorodność form współpracy daje pracownikom socjalnym szansę na realny sukces 

pracy socjalnej i osiągnięcie zamierzonych rezultatów.  

 

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. 

Wsparcie asystenta rodziny kierowane jest w szczególności do rodzin:  

a) u których występują okresowe trudności w realizacji funkcji opiekuńczo-

wychowawczych, 

b)  zagrożonych umieszczeniem dzieci w pieczy zastępczej, 

c)  których dzieci przebywają obecnie w pieczy zastępczej, natomiast istnieje szansa ich 

powrotu do rodziny biologicznej. 
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 W przypadku gdy ośrodek pomocy społecznej poweźmie informację                                 

o rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych  

(wg. własnego rozeznania, zgłoszenia przez Sąd- III Wydział Rodzinny i Nieletnich, 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie lub inny podmiot) pracownik socjalny po  

zdiagnozowaniu problemów opiekuńczo - wychowawczych w rodzinie i uzyskaniu pisemnej 

zgody rodziny na wsparcie asystenta wnioskuje o objęcie jej wsparciem przez asystenta 

rodziny, wcześniej zapoznając rodzinę z ofertą pomocy, świadczoną w ramach jego 

kompetencji. 

Do zadań asystenta rodziny należy: 

 opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny                       

i w konsultacji z pracownikiem socjalnym lub koordynatorem pieczy zastępczej, jeżeli 

asystent pracuje z rodziną, której dziecko umieszczone jest w pieczy zastępczej, 

 udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu 

umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego, 

 udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi, 

socjalnych, psychologicznych, 

 wspieranie aktywności społecznej rodzin, 

 motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, 

 udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymaniu pracy zawodowej, 

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

kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych, 

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

edukacyjnych; 

 podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia 

bezpieczeństwa dzieci i rodzin, 

 prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci, 

 prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną, 

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

 monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną, 

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

 współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi 

organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się          

w działaniach na rzecz dziecka i rodziny, 

 współpraca z grupą roboczą, w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 
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Praca z rodziną realizowana jest w miejscu zamieszkania rodziny lub innym miejscu 

wskazanym przez rodzinę. 

 W 2014 roku MOPS zatrudniał łącznie 5 asystentów rodziny, 4 na umowę o pracę  

w systemie zadaniowego czasu pracy, oraz 1 asystenta w ramach prac interwencyjnych.    

Z usług asystentów łącznie skorzystało 59 rodzin w tym: 

 1) do 3 m-cy    - 10 rodzin, 

 2) powyżej 3 m-cy do 12 miesięcy    - 15 rodzin, 

           3) powyżej 1 roku    - 34 rodziny. 

Przeciętny czas pracy asystenta z rodziną wynosił 11 m-cy w roku. 

W przypadku 15 rodzin asystent zakończył swoją pracę ze względu na osiągniecie 

zakładanych celów: rodzice nabyli i utrwalili niezbędne umiejętności opiekuńczo-

wychowawcze pozwalające im w sposób prawidłowy wywiązywać się z funkcji 

rodzicielskich. Wśród tych rodzin - trzy całkowicie się usamodzielniły i również zaprzestały 

korzystać z pomocy finansowej tut. Ośrodka. Przy wsparciu asystenta jedno dziecko 

przebywające w Domu Dziecka wróciło do rodziny biologicznej. Rodzina ta odzyskała 

władzę rodzicielską i zgodnie z postanowieniem Sądu Opiekuńczego został uchylony nadzór 

kuratora sądowego. Zespół ds. asysty w roku 2014 odnotował sukces, ponieważ w przypadku 

58 rodzin dzieci pozostały w rodzinie biologicznej, a jedynie w przypadku jednej rodziny nie 

udało się uzyskać pozytywnych efektów i dziecko trafiło do pieczy zastępczej. 

 

 Na zatrudnienie asystentów rodziny w 2014 roku MOPS wydatkował kwotę  

158 558,52 zł, z czego dotacja z budżetu państwa wynosiła 101 398,00 zł, natomiast   

z budżetu gminy 57 160,52 zł. 

 Zgodnie z ustawą o wsparciu rodziny i pieczy zastępczej, 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 39 dzieci skierowanych do pieczy zastępczej, a sfinansowanany w 2014 roku   

z budżetu gminy wyniósł 297 895,10 zł. 
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Poniesione wydatki na dzieci skierowane do poszczególnych placówek i rodzin zastępczych 

przedstawia poniższa tabela. 

 

KOSZT POBYTU DZIECI SKIEROWANYCH DO PIECZY ZASTĘPCZEJ                               

 

 

NAZWA PIECZY 

ZASTĘPCZEJ 

 

MIESIĘCZNY 

KOSZT 

POBYTU 

DZIECKA                    

W PIECZY 

ZASTĘPCZEJ  

W ZŁ 

LICZBA DZIECI  

 

ŁĄCZNY KOSZT 

POBYTU DZIECI 

W PIECZY 

ZASTĘPCZEJ 

W ZŁ 

ogółem 

w skali 

roku 

wg udziału % 

10% 30% 50% 

Dom Dziecka w Stalowej 

Woli ul Poleśnej 5 961,00 13 6 3 4 164 245,09 

Dom Dziecka„Ochronka” 

Stow. im. Brata Alberta 
4 325,00 4 0 1 3 67 294,49 

Placówka Interwencji dla 

Dzieci i Młodzieży Przy 

ZKOO – w „Oratorium” 

3 100,00 6 6 0 0 2 088,66 

Placówki Opiekuńczo-

Wychowawcze  

poza Stalową Wolą 

śr. 

3 195,17 
4 1 3 0 24 740,43 

Rodziny Zastępcze wg ustawy 12 1 3 8 39 526,43 

Razem X 39 14 10 15 297 895,10 

Tabela Nr 25 

    

 W 2014 roku na realizację zadania wynikającego z realizacji ustawy o wspieraniu 

rodziny i systemu pieczy zastępczej wydatkowano łącznie kwotę 456 453,62 zł, z czego 

kwota 101 398,00 zł stanowiła dofinansowanie z budżetu państwa na koszty związane  

z zatrudnieniem asystentów. W pozostałym zakresie w ramach kosztów własnych gminy 

wydatkowano kwotę 355 055,62 zł.   

 Wydatki w poszczególnych paragrafach przedstawiały się następująco: 

1. w zakresie wydatków finansowych z budżetu gminy: 

 § 4010 – dofinansowanie poborów dla 5 asystentów rodziny                          32 005,54 

 § 4110 – składki ZUS                                                                                          7 072,15 

 § 4120 – odpis na Fundusz Pracy                                                                           374,98 

 § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                 1 087,13   

 § 4040 – tzw. 13 – pensja                                                                                    7 613,81 

 § 3110 – koszty pieczy zastępczej PCPR                                                        297 895,10                                                                                  

 § 4210 – materiały i wyposażenie                                                                          283,08 

 § 4280 – zakup usług medycznych, wstępne i okresowe 

                           badania lekarskie pracowników                          135,00 
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             §  4350 – zakup usług internetowych     210,25 

             §  4360 – telefon komórkowy                                                                            1 699,28 

             §  4410 – podróże służbowe krajowe                            375,00 

 §  4440 – odpis na ZFŚS               5 470,00 

 §  4700 – szkolenia pracowników                220,00   

 

2. w zakresie wydatków finansowych budżetu państwa: 

 § 4010 – pobory dla 4 asystentów rodziny                                                        84 600,00 

 § 4110 – składki ZUS                                                                                        14 771,20 

 § 4120 – odpis na Fundusz Pracy                                                                        2 026,80 

  

 

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

  

 Pomoc rodzinie w opiece i wychowywaniu dzieci świadczona może być również  

w placówkach wsparcia dziennego. W Stalowej Woli funkcjonuje 8 placówek tego typu,  

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

natomiast 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 8.00 do 18.00.   

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. 

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 2014 z zajęć świetlicowych skorzystało 120 dzieci z rodzin 

niepełnych, wielodzietnych, adopcyjnych i zrekonstruowanych a także wywodzące się  

z rodzin prawidłowo funkcjonujących w środowisku. 
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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 2014 roku, wskazuje następującą problematykę : 

- 19 dzieci z rodzin z problemem alkoholowym 

- 8 dzieci z rodzin, w których występuje niepełnosprawność 

- 40 dzieci z rodzin wielodzietnych 

- 12 dzieci z zaburzeniami w zachowaniu 

- 23 dzieci z rodzin niepełnych 

- 19 dzieci z problemami szkolnymi 

- 2 dzieci z ADHD 

- 18 dzieci z rodzin, w których występuje przemoc 

- 10 dzieci z rodziny, w której występuje ubóstwo 

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

       domowego 

- 4 dzieci z rodzin, w których występuje przewlekła choroba 

- 50 dzieci z rodzin prawidłowo funkcjonujących 

- 2 dzieci z rodzin adopcyjnych 

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

 Świetlica „Tęcza” oferuje dzieciom działania i zajęcia prowadzone przez 

wychowawców i opiekunów wyposażonych w specjalistyczną wiedzę i doświadczenie. Każdy 

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

prowadzi zajęcia według utworzonych przez siebie programów, które obejmują:   

Działania o charakterze opiekuńczo- socjalnym: 

1) pomoc socjalna: 
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- dożywianie (dzieci korzystają codziennie z bezpłatnych obiadów gotowanych przez 

Kuchnię MOPS, sporządzają wraz z wychowawcami podwieczorki, sałatki, soki, 

kanapki, ciasta i desery w ramach programu zajęć kulinarnych Koła Kulinarnego pod 

nazwą „Kuchcik”) 

- 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:  w tym 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 codziennych 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. Praca odbywa 

się w grupach bądź indywidualnie. 

 zajęcia plastyczne prowadzone od stycznia do czerwca wg programu „Fabryka 

wyobraźni”, odbywały się 3 razy w tygodniu w wymiarze półtoragodzinnym. 

Jednorazowo uczestniczyło w nich około 10 osób w wieku 7-15 lat.  

W marcu została zorganizowana wystawa prac dzieci ze Świetlicy pod nazwą „Tęczowe 

linoryty” w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Stalowej Woli. Zamieszczone tam prace 

graficzne, powstałe od 2008 r. to głównie linoryty. 

Od września zajęcia plastyczne prowadzone były wg programu „Tęczowy koncert 

malarski”. Motywem przewodnim była barwa. Założeniem programu była naturalna 

aktywność i ciekawość dziecka w posługiwaniu się kolorem oraz w stosowaniu różnych 

materiałów i technik plastycznych. Dzieci zostały wprowadzone w tajniki malowania 

farbami akrylowymi na płótnie. Prace powstałe na zajęciach są eksponowane na 

świetlicowej wystawie.      

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



 

83 

 

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

Kultury. Nasi wychowankowie otrzymali 2 wyróżnienia. 

2) „Grafika 2014” 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) „Wolontariat Międzypokoleniowy” organizowany przez Stowarzyszenie Centrum 

Aktywności Społecznej „Spectrum” – 2 osoby dostały wyróżnienia; 

5) konkurs dla gimnazjalistów i uczniów szkół średnich „Decydując dziś kreuję 

przyszłość” – nasi wychowankowie wykonali pracę zbiorową, za którą otrzymali 

wyróżnienie. 

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

udział dzieci i młodzież w wieku 8 – 16 lat.  Zajęcia odbywały się w Świetlicy 

„TĘCZA”, na boisku Orlik przy PSP nr 7 oraz na boisku świetlicowym. Prowadzone 

zajęcia odbywały się 1 raz w tygodniu w wymiarze 1,5 godziny (piłka nożna, siatkówka). 

Ponadto 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 naszej 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), 

 zajęcia teatralne –adresowane do wszystkich uczestników świetlicy. Odbywały się 

regularnie 1 raz w tygodniu przed Dniem Rodziny i Świętami Bożego Narodzenia. 

Łącznie odbyło się 19 zajęć, z których skorzystało 31 dzieci w wieku 8-16 lat, w ramach 

których przygotowano : 

1) film pt. „Kopciuszek”, którego projekcja odbyła się podczas „Dnia Rodziny”  

w Specjalistycznej Placówce Wsparcia Dziennego. 

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

podczas obchodów Dnia Rodziny 

3) reportaż pt. „Moje Boże Narodzenie”, który został zaprezentowany na Spotkaniu 

Opłatkowym w naszej placówce. 
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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. 

 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  

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. na wewnętrznych imprezach okolicznościowych: 

Dnia Chłopca, Dnia Rodziny, Spotkania Opłatkowego, 15- lecia Świetlicy.  

 zajęcia Kółka Przyrodniczego – odbywały się od kwietnia do listopada, w zależności od 

warunków atmosferycznych. Średnio w zajęciach uczestniczyło ok. 6 dzieci. Głównym 

celem prowadzonych zajęć była pielęgnacja ogródka, znajdującego się przy placówce, 

tzn.: zbieranie i wysiewanie nasion, pielenie, sadzenie roślin, podlewanie, grabienie liści, 

W ramach kółka dzieci dbały również o rośliny doniczkowe znajdujące się w budynku 

Świetlicy (podlewanie, przesadzanie). 

 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.   Z zajęć tych 
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skorzystało ok. 32 osób. Łącznie odbyło się 14 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.  

 zajęcia profilaktyczno – terapeutyczne „Spójrz Inaczej” prowadzone były w 3-ch 

grupach wiekowych: dla dzieci w wieku od 7 do 9 lat, od 10 do 12 lat i  dla młodzieży 

wieku 13 do 16 lat, koncentrując się na zagadnieniach, 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. 

    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 średniej odbyło się 14 zajęć dla 12 osób. Była poruszana tematyka  

o wartościach, rozwiązywaniu konfliktów, stresie i radzeniu sobie z nim. 

   W grupie starszej w okresie sprawozdawczym, od stycznia do grudnia 2014 

zrealizowano 12 spotkań grupowych dla 12 osób. W ramach zajęć odbyło się także 11 

indywidualnych konsultacji, podczas których młodzież miała możliwość diagnozy 

osobowości pod kątem 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.  



 

86 

 

 zajęcia „Bajki –pomagajki” –przeznaczone są dla grupy najmłodszych uczestników 

Świetlicy (7-10 lat). Prowadzone były od września do grudnia 2014 r. 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.  

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 arteterapii, muzykoterapii, dramy itp.) 

 W roku sprawozdawczym od stycznia do czerwca prowadzone także były 1 raz  

w tygodniu po 1,5 godz.  zajęcia taneczno-gimnastyczne „Zumba”. Średnio w zajęciach 

udział brało ok.16 – 17  dzieci. Ponadto dla wychowanków świetlicy zorganizowano  5 zajęć  

z dogoterapii,  w których jednorazowo brało udział max. 10 osób. 

 W roku 2014 zorganizowano również ferie zimowe dla 50 dzieci i II turnusy 

wakacyjne, w których wzięło udział łącznie 63 dzieci : 

1) w ramach zajęć feryjnych dla dzieci w wieku od 11 lat odbyła się  3-dniowa wycieczka do 

Janowa Lubelskiego oraz piesza na Ciemny Kąt, a także wyjście do kina na film w 3D, 

turnieje i konkursy.  

2) w ramach „Tęczowych wakacji 2014”  Świetlica „Tęcza” zorganizowała dla dzieci m.in. 

jednodniową wycieczkę do Janowa Lubelskiego, wycieczkę do Bałtowa, wycieczkę 

rowerową na Ciemny Kąt połączoną z ogniskiem i grami terenowymi, wycieczkę do 

gospodarstwa agroturystycznego w Doboszówce, odbył się 5-dniowy obóz profilaktyczno-

wypoczynkowy w Rudawce Rymanowskiej oraz 3-dniowy obóz wędrowny do Momotów 

Dolnych. Ponadto wśród przygotowanych atrakcji znalazły się: wyjścia na basen, wyjście 

kina na film „Jak wytresować smoka II”, wyjście do Fikolandu, oraz szereg zabaw 

sportowych, turniejów i konkursów.         

 W 2014 roku były również prowadzone działania Świetlicy skierowane do rodziców 

 i wychowawców programem „Szkoła dla rodziców” - to 40-godzinny cykl zajęć. W edycji 
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luty/marzec odbyło się 10 spotkań, brało w nich udział 9 kobiet, w większości były to matki 

dzieci, uczęszczających do świetlicy. 

Podczas zajęć poruszano tematy: 

1. Granice i zasady. 

2. Uczucia. 

3. Uczucia-Empatia. 

4. Zachęcanie do współpracy. 

5. 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. 

Pracownicy Świetlicy również szczególną uwagę przywiązują do nawiązywania 

współpracy z rodzicami wychowanków, ze środowiskiem lokalnym, z organizacjami 

pozarządowymi, m.in. przy organizowaniu różnych  okolicznościowych imprez.   

W czerwcu 2014 roku odbył się Dzień Rodziny połączony z obchodami 15 – lecia 

działalności placówki. Piknik rodzinny odbył się na terenie Świetlicy i przyległego ogrodu. 

Dzieci i rodzice mieli okazję wspólnie przedstawić przygotowany wcześniej występ oraz 

skorzystać z szeregu atrakcji sportowo-rekreacyjnych, przygotowanych przez wychowawców 

Świetlicy. W sportowych konkursach rodzinnych wygrani otrzymali puchary ufundowane 

przez Dyrektora MOPS oraz pamiątkowe medale. Stowarzyszenie „Nastawieni na Rozwój” 

przygotowało i przeprowadziło rozgrywki szachowe. Atrakcją były również dmuchane place 

zabaw, pokaz fryzjerstwa i makijażu dziecięcego. 

Ponadto istotnym elementem działalności placówki jest funkcjonująca Społeczność 

świetlicowa. Spotkania Społeczności służą wspólnemu podejmowaniu decyzji dotyczącej ich 
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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 

Zespołu do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka. 

W 2014 roku wychowawcy i psycholog placówki uczestniczyli w 2 – ch zespołach 

interdyscyplinarnych, dotyczących problemów rodzin wychowanków. 

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 SPWD - ŚWIETLICY TĘCZA W 2014 ROKU 
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Budżet Świetlicy w 2014 roku wyniósł 170 053,36zł. 

Wydatki (w rozdziale 85154) w poszczególnych paragrafach przedstawiały się następująco: 

 § 3020 – świadczenia wynikające z przepisów BHP                                         226,79   

§ 4010 – płace pracowników                               107 975,29                                                          

 § 4040 – tzw. „trzynasta pensja”             7 959,60                                                                    

 § 4110 – składki ZUS                 21 203,25                                                                              

 § 4120 – odpis na Fundusz Pracy -                      1 915,12                                                      

 § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia w tym:                                                              

                           zakup materiałów do terapii (papier, farby, kredki itp.), 

 zakup wyposażenia do bieżącego funkcjonowania, 

 środków czystości, artykułów biurowych i inne   5 757,58 

           § 4220 – zakup żywności do sporządzania posiłków                                           

 - w ramach treningu umiejętności dzieci wraz 

 z wychowawcami przygotowują posiłki na podwieczorek 

 (gotują kisiel, inne desery, wykonują kanapki lub 

 inne proste potrawy)                  1 972,35 

            § 4230 – zakup leków i materiałów opatrunkowych                                               

      (wyposażenie apteczki  do udzielania pierwszej pomocy)   140,22 

 § 4240 – zakup literatury dydaktycznej                                        490,00                             

 § 4260 – zakup energii                                                                                       

      (co, energia elektryczna)                6 278,07 

 § 4270 – zakup usług remontowych                                                                          

      wykonanie drobnych napraw               1 068,32 

 § 4280 – zakup usług zdrowotnych                                                                         

     - opłata za okresowe badania lekarskie pracowników               200,00 

 § 4300 – zakup usług pozostałych, w tym:                                                          

                          monitoring, wywóz nieczystości, zakup tablicy 

     informacyjnej, przewóz osób, itp.              7 386,97 

 § 4350 – zakup usług dostępu do Internetu                     497,95                                                                                                                

 § 4370 – zakup usług telefonii stacjonarnej                                     1 154,20                              
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   § 4410 – podróże służbowe krajowe      345,00                                                           

 § 4430 – koszty ubezpieczeń rzeczowych                  

     ubezpieczenie budynku i uczestników na czas 

                          wyjazdów integracyjnych                 774,65 

 § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                 4 650,00                   

 § 4520 – opłata za zarząd trwały                  58,00                                                                            

   

 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  130 243,62 zł, w sposób 

następujący: 

 

 § 4010 – dopłata do poborów pracowników          62 938,70                                                    

 § 4040 – trzynasta pensja             3 330,00                                                                                   

 § 4110 – składki ZUS            12 222,89                                                                                          

 § 4120 – odpis na Fundusz Pracy            1 666,09                                                                        

 § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia sali terapii          8 693,94                                     

 § 4260 – zakup energii (co, energia elektr.)            9 629,67                                                        

 § 4270 – zakup usług remontowych            8 011,80                                                                     

 § 4300 – usługi kominiarskie, wywóz śmieci                                                    

                 dopłata do monitoringu, organizacja spotkań 

      integracyjnych          14 615,49 

 § 4410 – podróże służbowe krajowe                32,80                                                                      

            § 4440 – zakładowy fundusz świadczeń socjalnych           2 188,00    

 

 § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenie           4 617,66    

                                     

 § 4520 – opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi             550,08   

 

 § 4700 – szkolenia pracowników                       1 746,50   
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V. PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I WYKLUCZENIU  

     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 socjalni Zespołu ds. uzależnień pracują z osobami i rodzinami ze 

szczególnym uwzględnieniem pracy socjalnej w środowisku zamieszkania tych osób oraz 

ściśle współpracując 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.  

Praca Zespołu w 2014 roku skoncentrowana była również na działaniach adresowanych do 

alkoholowych sprawców przemocy w rodzinie. 

W 2014 r. Zespół pracował ze 116 osobami ze 110 rodzin, oferując różne formy 

wsparcia, w tym prowadzona była praca socjalna z 88 osobami podejrzanymi o stosowanie 

przemocy domowej.  

Pracownicy socjalni z Zespołu ds. Profilaktyki Uzależnień w ramach szeroko rozumianej 

pracy socjalnej : 

  informowali osoby uzależnione o możliwościach skorzystania z pomocy 

terapeutycznej   na terenie gminy Stalowa Wola i województwa podkarpackiego, 

 motywowali osoby uzależnione od alkoholu i narkotyków do zachowywania 

abstynencji i rozwiązywania problemu uzależnienia poprzez podjęcie leczenia  

w WOTUAiW  w Stalowej Woli, w Poradni Leczenia Uzależnień w Stalowej Woli 

 i w Rzeszowie oraz poprzez udział w zajęciach oferowanych w Klubie Trzeźwego 

Życia przy tut. MOPS  i mitingach organizowanych na terenie Stalowej Woli. 
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W przypadku  osób podejrzanych o stosowanie przemocy domowej pracownicy 

socjalni:            

 informowali o konsekwencjach karnych stosowania przemocy domowej , 

 motywowali do zmiany zachowania wobec członków rodziny,  do udziału w zajęciach 

korekcyjno- edukacyjnych „ Dialog”, do podjęcia terapii w związku z uzależnieniem 

oraz do skorzystania z pomocy psychologicznej,  

 przestrzegali przed stosowaniem zachowań agresywnych wobec członków rodzin, 

 współpracowali z przedstawicielami MKRPA w Stalowej Woli, KPP w Stalowej 

Woli, PTU w Stalowej Woli, Kuratorskiej Służby Sądowej oraz pedagogami szkół,  

 uczestniczyli w grupach roboczych w ramach procedury „Niebieskie Karty” – łącznie 

366 posiedzeń grup roboczych w MOPS i KPP.  

Osoby i rodziny z problemem alkoholowym korzystały również z różnych form 

wsparcia w ramach świadczeń z pomocy społecznej tj. z zasiłku stałego, okresowego, 

celowego, z programu „Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania”, w tym z posiłków                    

w restauracji PSS „Społem” i z posiłków w szkołach, pomocy rzeczowej PKPS i PCK. 

Wyłącznie pracą socjalną objętych było 89 osób tj. w formie poradnictwa, monitorowania 

bieżących potrzeb i problemów tych rodzin.  

 

5.2. Klub Trzeźwego Życia. 

 

Klub Trzeźwego Życia funkcjonuje w przystosowanych do tego celu 3 

pomieszczeniach piwnicznych MOPS: w dwóch prowadzone są zajęcia, natomiast w trzecim 

znajduje się 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. 

Do kwietnia 2014 roku w Klubie zatrudniony był specjalista psychoterapii uzależnień 

w procesie certyfikacji (akredytacja PARPA). Następnie nad prawidłowym funkcjonowaniem 

klubu sprawowali opiekę: zatrudniona najpierw na umowę zlecenie, a następnie od lipca 2014 

r. na umowę o pracę była uczestniczka Klubu, która podjęła szkolenie (proces certyfikacji – 

PARPA) w zakresie instruktora terapii uzależnień. Od maja do grudnia 2014 r., również na 

umowę–zlecenie zatrudniona była dodatkowa osoba (mężczyzna) posiadająca odpowiednią 

wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie.  
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W ramach pracy socjalnej istnieje ścisła współpraca pracowników Zespołu ds. 

uzależnień z opiekunem Klubu.  

Działania Klubu ukierunkowane są na: 

1. Udzielanie motywacyjnego wsparcia osobom chcącym podjąć próbę zdrowienia  

z uzależnienia: 

 pomoc uczestnikom klubu w zachowaniu trzeźwości, nauki zdrowego trybu 

życia bez środków psychoaktywnych,  

 kształcenie nowych wzorców zachowań w tworzeniu ponownego procesu 

socjalizacji,  

 dostarczenie wiedzy na temat metod i sposobów rozwiązywania problemów   

wynikających z uzależnienia, 

 prowadzenie mityngów AA. 

2. Kierowanie uczestników Klubu do właściwych instytucji udzielających fachowej 

pomocy psychologiczno – terapeutycznej tj. poradni i ośrodków uzależnień, Komisji 

ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, ośrodków interwencji kryzysowej itp. 

3. Prowadzenie rozmów indywidualnych o charakterze motywacyjno – informacyjnym  

z osobami uzależnionymi i ich rodzinami. 

4. Udzielanie informacji o chorobie alkoholowej osobom zainteresowanym.  

Klub wyposażony jest według potrzeb: m.in. w sprzęt AGD i RTV, komputery  

z dostępem do internetu, biblioteczkę z fachową literaturą i prasą, co daje możliwość 

komfortowego prowadzenia zajęć grupowych i rozmów indywidualnych. 

O czystość pomieszczeń dba społeczność klubowa, ponadto istnieje możliwość 

przygotowania posiłków. 

 Klub w 2014 roku był czynny ponad 35 godzin tygodniowo od poniedziałku do piątku 

od godziny 12:00-19:00. Piątek był dniem gospodarczym, gdzie klubowicze podczas 

wspólnego sprzątania uczyli się wzajemnej współpracy oraz pomocy. 

Każdego dnia w Klubie organizowane są zajęcia oraz inne formy spędzania czasu 

przez klubowiczów. 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. 

Podobnie jak w latach poprzednich również w roku 2014 w Klubie odbywały  się zajęcia dla 

osób z obniżonymi zasobami poznawczymi mianowicie z upośledzeniem umysłowym  

i zaburzeniami psychicznymi, gdzie istnieje przypuszczenie nadużywania alkoholu lub 

diagnoza uzależnienia (osoby z podwójną diagnozą). Ze względu na istniejące deficyty, osoby 
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te mają trudności w zakwalifikowaniu do placówek lecznictwa odwykowego. Stworzona 

została oferta psychoedukacyjna z elementami psychoterapii i profilaktyki. Podopieczni są 

kierowani z placówek takich jak: Środowiskowe Domy Samopomocy, oraz Warsztaty Terapii 

Zajęciowych. Liczba uczestników zajęć to ok 10 osób. W stosunku do kilku uczestników tych 

zajęć odniesiono sukces terapeutyczny polegający na tym, że do tej pory zachowują oni 

trwałą abstynencję. 

W 2014 roku zajęcia odbywające się w Klubie przedstawiały się następująco: 

 w poniedziałki -  zajęcia Nawroty.     

Uczestnicy grupy pracowali nad sygnałami ostrzegawczymi, wyzwalaczami, radzenia sobie 

ze stresem, agresją, które mogły być nawrotem nałogowego zachowania oraz powrotem do 

picia. Uczestnicy również uczyli się asertywności, która jest niezbędną umiejętnością  

w kontaktach interpersonalnych. Grupa otwarta liczyła ok. 10 -15 osób. 

 we wtorki - zajęcia psychoedukacyjne dla podopiecznych MOPS  

Celem tych zajęć było rozpoznanie destrukcyjnego wpływu picia alkoholu przez uczestników 

oraz motywacja do utrzymywania abstynencji bądź podjęcia leczenia.  

Ponadto w godzinach popołudniowych prowadzona była praca na 12 Krokach AA i 12 

Tradycjach AA,  

 w środy - zajęcia grupy motywująco-problemowej.  

Grupa ta opierała się na dawaniu wsparcia oraz motywowania do zmiany. Uczestnicy tej 

grupy omawiali bieżące trudności oraz problemy funkcjonowania. Uczestnicy dzielili się 

swoimi doświadczeniami dając również propozycję rozwiązań w trudnych sytuacjach. 

 w czwartki - zajęcia dla podopiecznych WTZ i ŚDS.  

Celem zajęć była psychoedukacja z elementami profilaktyki i psychoterapii.  

W godzinach popołudniowych odbywał się MITING AA. Grupa samopomocowa oparta na 

programie 12 kroków. 

 w piątki zajęcia integracyjne dla klubowiczów „ Klubowe przygody w kuchni”.  

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. 
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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 2014 odbyły się dwa ogniska integracyjne, w których 

wzięło udział ok. 70 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.  

W roku 2014 zorganizowano spotkanie sylwestrowe, które miało na celu danie 

wsparcia w chwilach, 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 spotkaniu sylwestrowym na trzeźwo 

uczestniczyło 15 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 i że warto wciąż pracować na jej utrzymaniem. 

Łącznie z oferty Klubu skorzystało ok. 100 osób. Na zajęcia grupowe cyklicznie 

uczęszczało 80 osób, w kontakcie indywidualnym było 45 osób z czego 20 osób pozostawało 

w kontakcie regularnym. W stałej społeczności uczestniczyło 30 osób. 

Z oferty informacyjnej Punktu Konsultacyjnego skorzystało 40 osób z czego połowa 

uczestniczyła w dalszej szerokorozumianej ofercie lecznictwa odwykowego. 

  

LICZBA OSÓB  KORZYSTANIA Z OFERTY KLUBU TRZEŹWEGO ŻYCIA W 2014 R. 

 

         Tabela Nr  27    

 

W 2014 Klub współpracował, także z Klubem Integracji Społecznej przy MOPS  

w Stalowej Woli, gdzie pracownicy KTŻ przeprowadzili cykl zajęć profilaktycznych na temat 

OFERTA KLUBU OGÓŁEM MĘŻCZYŹNI KOBIETY 

Zajęcia  grupowe 80 50 30 

Mityngi 60 45 15 

Kontakt  indywidualny 45 25 20 
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uzależnień. Ponadto Opiekun Klubu utrzymywał współpracę z placówkami leczenia 

odwykowego m.in. Poradnią Terapii Uzależnień w Stalowej Woli, Wojewódzkim Ośrodkiem 

Terapii Uzależnień od Alkoholu, Poradnią MONAR, Schroniskiem Dla Bezdomnych 

Mężczyzn. Wszystko to miało na celu podniesienie standardów świadczonych usług w KTŻ, 

a także budowanie sieci pomocy dla osób uzależnionych. 

 

W 2014 roku budżet Klubu Trzeźwego Życia finansowany w ramach Profilaktyki 

Uzależnień wyniósł  26 355,69 zł.   

Wydatkowany został z rozdziału 85154 w  sposób następujący: 

§ 4010 – pobory dla  zatrudnionego terapeuty  (1/2 etatu)                               8 931,40                            

§ 4040 – tzw. trzynasta pensja                                                                             950,33                                                                                   

§ 4110 – składki ZUS                                                                                       1 706,13                                                                                       

§ 4120 – odpis na Fundusz Pracy                                                                        239,40  

            § 4170 –   wynagrodzenia bezosobowe                                                            4 476,00                                                                      

 § 4210 – zakup materiałów i  wyposażenia                                                      6 380,37                                                   

     zakup artykułów biurowych, środków czystości, 

     artykułów  spożywczych do przygotowania 

     spotkań integracyjnych itp. 

 § 4240 – zakup pomocy dydaktycznych, książek                                               492,92                                               

 § 4300 – zakup usług kulturalno - rekreacyjnych                                            1 941,00                                            

                          dla uczestników, wykonanie szyldów, dorabianie  

     kluczy, naprawa wzmacniacza, wynajem obiektu 

            § 4350 – opłata za Internet                                                                                  468,00 

 § 4430 – ubezpieczenie uczestników                                                                  222,14                                                                    

 § 4440 -  odpis na fundusz świadczeń socjalnych                                              548,00                                                

  

5.3.  Bezdomność. 

 
 Osoby bezdomne są grupą społecznie izolowaną. Spostrzega się je jako te, które 

mieszczą się “na dole” struktury społecznej, które są “na marginesie” czyli, inaczej mówiąc są 

wykluczone ze społeczeństwa. 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  w  2014 r. podejmował podstawowe działania 

skierowane do osób bezdomnych w zakresie: 

- pracy socjalnej 
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- zapewnienia noclegu 

 - zapewnienia ciepłego posiłku 

 - zapewnienia niezbędnej odzieży stosownej do pory roku 

 - udzielania świadczeń pieniężnych 

oraz inne jak: udzielenie pomocy medycznej, pomoc w odtworzeniu dokumentów,  

w otrzymaniu ubezpieczenia zdrowotnego, dostęp do pomocy psychologicznej i prawnej, 

pomoc w formie korzystania z mitingów w Klubie Trzeźwego Życia przy MOPS, mediacje  

z rodzinami osób bezdomnych, itp. 

Wymienione wyżej działania skierowane były do 105 osób bezdomnych. 

Świadczenia pieniężne z pomocy społecznej mające na celu zapobieganie degradacji 

biologicznej i społecznej przyznano 79 osobom w tym: 

  22 osoby otrzymywały zasiłek stały (w tym za 21 osób opłacana była składka na 

ubezpieczenie zdrowotne) 

 44 osób skorzystało z zasiłku okresowego 

 39 osób otrzymało zasiłki celowe. 

Wyłącznie pracą socjalną objętych było 26 osób. 

W 2014 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w zakresie zapewnienia 

bezpieczeństwa i schronienia osobom bezdomnym współpracował z Komendą Powiatowej 

Policji i Schroniskiem dla Bezdomnych Mężczyzn im. Brata Alberta, a także noclegowniami  

i schroniskami poza terenem Stalowej Woli. Potrzebę zabezpieczenia schronienia osobie 

bezdomnej zrealizowano w 29 przypadkach, z czego  w stosunku do 9 osób poza terenem 

miasta Stalowej Woli. Ponadto MOPS współpracował z Polskim Komitetem Pomocy 

Społecznej, w zakresie zabezpieczenia 14 osób bezdomnych w niezbędną odzież lub 

żywność.  

 W ramach działań o charakterze profilaktycznym prowadzone były kampanie 

informacyjne podnoszące świadomość społeczności lokalnej w zakresie bezdomności.  

W 2014 r. MOPS wspólnie ze Schroniskiem im. Św. Brata Alberta zaprojektował  

i wydrukował ulotki i plakaty, zawierające wykaz instytucji świadczących pomoc na rzecz 

osób bezdomnych, które rozpowszechniały także apel do mieszkańców, aby nie pozostawali 

obojętni na problem bezdomności i reagowali na widok osób przebywających  miejscach 

stwarzających zagrożenie wychłodzenia organizmu. 

Lokalne media również zostały zaangażowane w akcję informacyjną dotyczącą instytucji  

w których istnieje możliwość otrzymania pomocy w formie gorącego posiłku, schronienia,  

a także uwrażliwienia społeczności lokalnej na potrzeby osób bezdomnych. 
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Ponadto MOPS w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Centrum Aktywności Społecznej 

„SPECTRUM” oraz Towarzystwem Pomocy im. Św. Brata Alberta prowadzącym Schronisko 

dla bezdomnych mężczyzn w Stalowej Woli był współorganizatorem na terenie Stalowej 

Woli Dnia Ludzi Bezdomnych przypadającego (wg kalendarza)  na dzień 14 kwietnia.
3
 

Podobnie jak w latach ubiegłych w dniu 23.10.2014 r. w siedzibie MOPS 

zorganizowane zostało spotkanie interdyscyplinarne, w którym wzięli udział przedstawiciele 

lokalnych instytucji takich jak: Komenda Powiatowa Policji, Komenda Powiatowej 

Państwowej Straży Pożarnej, Powiatowego Szpitala Specjalistycznego, Domu Pomocy 

Społecznej, Stalowowolskiego Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej, oraz organizacji 

pozarządowych: Towarzystwa Pomocy im. Brata Alberta w Stalowej Woli, PKPS-u, PCK. 

Celem spotkania było podzielenie się doświadczeniami w pracy z osobami bezdomnymi, 

zaproponowanie nowych rozwiązań służących zminimalizowaniu negatywnych skutków 

bezdomności, skoordynowanie działań służb porządkowych i pomocowych podejmowanych 

w stosunku do osób bezdomnych. W trakcie spotkania wypracowane zostały procedury 

postępowania z osobami bezdomnymi w okresie zimowym 2014/2015. W okresie 

niesprzyjających warunków pogodowych (jesienno-zimowym), prowadzone były działania 

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

ogródkach działkowych, strychach, piwnicach. Natomiast 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 

Kryzysowej, po czym w pierwszy dzień roboczy pracownik socjalny ds. bezdomności 

podejmował działania w kierunku skierowania osoby bezdomnej do schroniska lub 

noclegowni.  

Dzięki tym wszystkim działaniom nie zanotowano na terenie miasta Stalowej Woli 

przypadków śmiertelnych z powodu zaniedbania problemu czy wychłodzenia organizmu. 

 

VI .  DZIAŁANIA NA RZECZ OSÓB STARSZYCH  I  NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

 

 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 

                                                 
3
 Opis wydarzenia został przedstawiony w rozdziale VII Inne działania podejmowane przez MOPS, 7.6 

Wydarzenia okolicznościowe. 
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środowisku w obliczu postępującego starzenia się lokalnej społeczności są dla pracowników 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stalowej Woli bardzo istotne. 

Kolejnym niezwykle ważnym problemem zauważalnym również w Stalowej Woli jest 

niepełnosprawność. Szacuje się, że w co czwartej polskiej rodzinie jest przynajmniej jedna 

niepełnosprawna osoba. Osoby niepełnosprawne tworzą bardzo zróżnicowaną grupę pod 

względem zależności od bliskich, rodziny, otoczenia a w skali makro od całego 

społeczeństwa.  

Dużym wyzwaniem dla Ośrodka jest organizacja życia starszych ludzi  

oraz osób niepełnosprawnych w ich naturalnym środowisku. Tym bardziej, że sytuacja 

społeczna człowieka wkraczającego w wiek „jesieni życia” jak również osoby 

niepełnosprawnej zmienia się dość znacznie z uwagi na: 

- problemy zdrowotne i pogłębiającą się niepełnosprawność, 

- rozluźnienie więzi rodzinnych, 

- niskie świadczenia emerytalno-rentowe a wysokie koszty leczenia i utrzymania, 

co ogranicza zdolności samodzielnego zabezpieczenia podstawowych potrzeb bytowych. 

Podstawową formą działalności w tym zakresie jest organizacja usług opiekuńczych zarówno  

w środowisku zamieszkania jak i w ośrodkach wsparcia. 

 Organizacją profesjonalnej pomocy skierowanej między innymi do tej właśnie grupy 

odbiorców w  2014 roku zajmowały się: 

 Dział Pomocy Środowiskowej i Integracji Społecznej 

 Dział Usług 

 Dzienny Dom Pobytu 

 Warsztat Terapii Zajęciowej. 

 

6.1. Zespół ds. pomocy osobom starszym. 

  

 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 tego 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 starszych.  



 

101 

 

Pracownicy Zespołu ds. osób starszych w 2014 r. swoje profesjonalne działania  

w formie pracy socjalnej i świadczeń pomocy społecznej kierowali łącznie do 534 środowisk 

na terenie miasta, wśród których 41 to osoby zupełnie samotne, nie posiadające bliskich 

członków rodziny (tj. współmałżonków, dzieci, wnuków), 334 osób to osoby samotnie 

zamieszkałe a 159 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.  

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 (m.in. Polskim Komitetem Pomocy 

Społecznej), związkami wyznaniowymi, 

 pomoc w rozwiązywaniu problemów, wymagających z uwagi na swoją zawiłość, 

poradnictwa specjalistycznego prawnego lub psychologicznego.  
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Ponadto w 2014 roku  pracownicy Zespołu uczestniczyli w Projekcie realizowanym  

w  partnerstwie publiczno-społecznym z Gminą Stalowa Wola i Stowarzyszeniem Centrum 

Aktywności Społecznej „SPECTRUM”, który był Liderem Projektu „Wolontariat dla 

każdego”.  

Celem projektu była aktywizacja seniorów poprzez rozwój i upowszechnianie 

wolontariatu na rzecz i z udziałem osób starszych. Projekt skierowany był do dwóch grup 

wiekowych tj. seniorów i osób młodych. Pracownicy Zespołu na podstawie przeprowadzonej 

diagnozy i rozmów z klientami wyłonili grupę osób starszych, które wymagały dodatkowego 

wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, oraz zorganizowali spotkanie z Rzecznikiem Praw 

Konsumentów oraz przedstawicielem Komendy Powiatowej Policji
4
. 

 Zmieniająca się kondycja psychofizyczna ludzi starszych rzutuje na ich stosunki  

z najbliższymi. Ograniczone możliwości rodziny w świadczeniu pomocy i opieki mogą być 

efektem normalnych lub patologicznych procesów zachodzących w funkcjach rodziny, 

dzietności, charakteru pracy członków rodziny, rozproszenia terytorialnego rodziców  

i dorosłych dzieci. Mogą też być 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. 

W sytuacji braku możliwości zapewnienia opieki przez najbliższe otoczenie osobie 

wymagającej wsparcia w codziennych czynnościach życiowych MOPS może zaoferować 

usługi opiekuńcze.  Wymiar i zakres usług określany jest przez pracownika socjalnego  

w oparciu o wypełnioną z osobą bezpośrednio zainteresowaną skorzystaniem z tej formy 

pomocy „Oceną sprawności psychoruchowej i zdolności do samoobsługi” – jest to dokument 

pomocniczy opracowany przez pracowników MOPS. 

 

 

 

 

 

                                                 
4
 Pełny opis realizowanego projektu znajduje się w Rozdziale VII inne działania podejmowane przez MOPS 
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6.2. Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania. 

 

 Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, 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.  

Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania są szansą utrzymania jak najdłużej osoby 

starszej, niepełnosprawnej 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 zapewnienie 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 w decyzji administracyjnej w oparciu  

o zgłoszone oczekiwania w wywiadzie środowiskowym  i złączniku do wywiadu- „Ocenie 

sprawności psychoruchowej i zdolności do samoobsługi”, wypełnioną z osobą bezpośrednio 

zainteresowaną skorzystaniem z tej formy pomocy.  

 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. 

 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 
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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  

łącznie w przeciągu całego 2014 r. 15  opiekunek w ramach umowy z PUP. Ponadto w celu 

zapewnienia usług wszystkim osobom potrzebującym na bieżąco opieki, również  

w godzinach popołudniowych i dniach wolnych od pracy, MOPS zatrudnił do wykonywania 

usług 6 osób w ramach umowy zlecenie. 

 W roku 2014 r. usługami opiekuńczymi objęto 236 osób, wykonano 75 108 godzin 

usług. Łączny koszt usług w 2014 r. wyniósł 1 344.400,06 zł. 

Najmłodsza osoba objęta usługami liczyła 35 lat, najstarsza 99. 

 Dane dotyczące wieku, struktury rodziny osób objętych usługami, rozkładu godzin. 

usług  i ponoszonej za świadczeniobiorców odpłatności obrazują poniższe tabele.
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CHARAKTERYSTYKA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH  W ROKU 2014   Z USŁUG OPIEKUŃCZYCH ORAZ I ICH RODZIN 

 

 

 
Korzystający 

Z usług 

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 Razem 

 

Ogółem 

 

 1 2 - 3 5 9 7 54 14 88 20 26 7 182 54 236 

w tym 

zamieszkałych: 

1) samotnie 

 1     2  3 4 8 4 50 12 76 20 22 7 161 48 209 

2) w rodzinie      1 1 3 4 2 12  4  17 10 27 

a) członkowie 

rodziny są  

w wieku 

emerytalnym 

      1 1 4 5 10 6 1 2 16 14 30 

b) członkowie 

rodziny są 

niepełnospraw

ni 

 1 1 1 1          2 2 4 

  -samodzielni   1  1          2 - 2 

   

niesamodzielni 
 1 1            1 1 2 

c) członkowie 

rodziny są 

pełnosprawni 

                 

 

      Tabela Nr 28      
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CHARAKTERYSTYKA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG OPIEKUŃCZYCH ZE WZGLĘDU NA LICZBĘ PRZYZNANYCH GODZIN 

 

Korzystający 

Z usług 

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 Razem 

Liczba godzin 

przyznanych 

decyzją 

 1 2  3 5 9 7 54 14 88 20 26 7 182 54 236 

1      1   1 2 5 2  2 6 7 13 

2  1 1  2 2 3 5 24 8 30 9 18 1 78 26 104 

3       1    5  1  7  7 

4      1   3  4  3  10 1 11 

1godzina (3 x   

w tygodniu) 
        1 1  1 1  2 2 4 

2 godziny (3 x  

w tygodniu) 
       1 13 1 23 6 1 1 37 9 46 

2 godziny (2 x  

w tygodniu) 
     1 4 1 11 1 18 2 2 2 35 7 42 

1 godzina(2 x               

w tygodniu) 
  1       1     1 1 2 

2 godziny (1 x  

w tygodniu) 
    1  1    2   1 4 1 5 

2 godziny (4 x    

w tygodniu) 
          1    1  1 

2 godziny( 7 x            

w tygodniu) 
        1      1  1 

      Tabela nr 29
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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, 

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. 

 

ODPŁATNOŚĆ  ZA USŁUGI OPIEKUŃCZE W 2014 ROKU 

DOCHÓD 

OSOBY SAMOTNE OSOBY W RODZINIE 

% 

odpłatności 
liczba osób 

% 

odpłatności 
liczba osób 

Do 100 % 

kryterium 

 

Nieodpłatnie 21 
 

nieodpłatnie 4 

 
101-150 % 

 

do 3% - 
 

do   5% 
- 

 
151-200 % 

 

4 - 9% 15 

 

6 – 10% 
- 

 
201 – 250 % 

 

10 - 15 % 31 
 

11 – 20% 7 

 
251 – 300 % 

 

16 - 20 % 46 
 

21 – 30% 4 

 
301 – 350 % 

 

25 - 35 % 44 
 

35 – 45% 3 

 

351 - 400% 

 

40 -  50 % 33 

 

50 - 60% 7 

 

401 – 450% 

 

55 – 65% 12 

 

65 – 75% 1 

 

451 – 500% 

 

70 – 90% 5 

 

80 – 95% 1 

Powyżej 

500% 

 

100% 2 

 

100% - 

                Tabela Nr 30          

 

Tytułem odpłatności za usługi pobrano kwotę  172.286,67 zł. 

 

6.3. Specjalistyczne usługi opiekuńcze (psychiatryczne). 

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są zadaniem zleconym o charakterze 

obligatoryjnym. Rodzaje i zakres usług oraz kwalifikacje osób wykonujących usługi określa 
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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, 

 pomoc w kształtowaniu prawidłowych relacji z otoczeniem. 
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Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje także specjalistyczne usługi 

opiekuńcze, które skierowane są do dzieci autystycznych a prowadzone w domu  

u podopiecznego.  W 2014 roku z tej formy wsparcia skorzystało 20  rodzin/dzieci.  

W ramach w tych usług dzieci z wyżej wymienionym problemem nabywają lub mają 

wzmacniane podstawowe umiejętności społeczne (np. zabawa, umiejętność naśladowania), 

rozwijane są umiejętności komunikacji, nawiązywania kontaktu wzrokowego, motywowania 

do podejmowania aktywności itp. W 2014 r. opiekunowie realizowali indywidualne programy 

specjalnie opracowane przez specjalistę psychologa – oligofrenopedagoga. 

W 2014 roku specjalistycznymi usługami opiekuńczymi ogółem było objętych 63 

osób. Wykonano 24 392 godziny usług. 

Usługi powyższe są odpłatne w zależności od dochodu. Odpłatność jest zróżnicowana dla 

osób samotnie gospodarujących i osób w rodzinie. Kwestię tę reguluje Rozporządzenie 

Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 roku. 

 Charakterystykę osób korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych ze 

względu na wiek i liczbę przyznanych godzin oraz rozkład odpłatności przedstawiają 

zamieszczone poniżej tabele. 

ODPŁATNOŚĆ ZA SPECJALISTYCZNE USŁUGI PSYCHIATRYCZNE 

W 2014 ROKU 

PRZEDZIAŁ % KRYTERIUM 

DOCHODOWEGO 

WYSOKOŚĆ ODPŁATNOŚCI 

OSOBY SAMOTNIE GOSPODARUJĄCE OSOBY W GOSPODARSTWIE 

WIELOOSOBOWYM 

% ODPŁATNOŚCI LICZBA OSÓB % ODPŁATNOŚCI LICZBA OSÓB 

Do 100% KRYTERIUM NIEODPŁATNIE 14 NIEODPŁATNIE 16 

100 –    132,5% 1,5  3,5 3 

132,5 – 165% 3  7 4 

165 –    187,5% 5  11 1 

187,5 – 220% 7 4 15 5 

220 –    237% 11 4 20 3 

237,5 –  255% 15 3 25  

255    - 265% 22,5 1 32,5 1 

265 –    275% 30  40  

275 –    282,5% 45 1 55  

282,5 – 290% 60 2 70  

290 –    310% 75  85  

310 –    330% 90  100  

POW-   330% 100 1 100  

Tabela nr 31
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CHARAKTERYSTYKA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH ZE SPECJALISTYCZNYCH USŁUG  OPIEKUŃCZYCH ZE WZGLĘDU NA LICZBĘ 

PRZYZNANYCH GODZIN W POSZCZEGÓLNYCH PRZEDZIAŁACH WIEKOWYCH  W 2014 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 19   5 1 4 2 4 3 2 2 11  3  36 27 63 

1  1    1  1 1 1   1    2 4 6 

2 2 7   1  1 1 1 2 2 2 5    12 12 24 

3             3    3  3 

4        1       2  3  3 

1 godzina (1 x                

w tygodniu) 
      1          1  1 

1 godzina (2 x             

w tygodniu) 
      2          2  2 

1godzina (3 x                

w tygodniu) 
1 2   1            2 2 4 

2 godzina( 2 x        

w tygodniu) 
2 6   2    1        5 6 11 

2 godziny (3 x                   

w tygodniu) 
2 3   1        2  1  6 3 9 

Tabela nr 32
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CHARAKTERYSTYKA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH  W 2014 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 19   4 1 5 2 5 2 2 2 11 - 3 - 37 26 63 

w tym 

zamieszkałych: 

1) samotnie 

 1   1  3 1 3 2 3  11  2  22 6 28 

2) w rodzinie 7 18   3 1 2 1 2      1  15 20 35 

a) członkowie 

rodziny są  

w wieku 

emerytalnym 

              1  1  1 

b) członkowie 

rodziny są 

niepełnosprawni 

    1 1   2        3 2 5 

  -samodzielni     1 1   1        2 2 4 

   niesamodzielni         1        1  1 

c) członkowie 

rodziny są 

pełnosprawni 

7 17   2  2 1         11 18 29 

Tabela nr 33 
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Wydatki związane z wykonywaniem specjalistycznych usług opiekuńczych finansowane 

przez budżet państwa jako zadanie zlecone w 2014 roku wyniosły 599.199,98 zł  

i kształtowały się w sposób podany niżej: 

§ 3020 – świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP                          7.213,43 

                          (odzież robocza, obuwie, rękawice, środki czystości) 

 § 4010 – wynagrodzenia osobowe                                                                  427.469,30 

       dla  15 osób sprawujących usługi opiekuńcze  

 § 4040 – tzw. „trzynasta pensja”                                                                       28.987,42 

 § 4110 – składki ZUS                                                                                        77.162,11 

 § 4120 – odpisy na Fundusz Pracy -                                                                 10.539,24 

 § 4170 – umowy z osobami fizycznymi-                                                          30.660,00 

                          dotyczące programów terapeutycznych 

     dla dzieci autystycznych 

 § 4210 – zakup materiałów i doposażenia                                                             498,57 

      zakup materiałów do terapii zajęciowej, 

      artykuły biurowe 

 § 4280 – zakup usług medycznych -                                                                      450,00                                                                       

                (okresowe badania lekarskie pracowników) 

 § 4410 -    krajowe podróże służbowe – w związku ze szkoleniami                     175,60                                                                                                                

 § 4440 – odpis na fundusz socjalny                                                                  16.044,31 

Tytułem odpłatności w 2014 roku uzyskano kwotę   22.586,37 zł. 

 

6.4. Usługi opiekuńcze w ośrodku wsparcia -  Dziennym Domu Pobytu. 

  

 W strukturze organizacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej funkcjonuje  

również ośrodek wsparcia dla osób starszych - Dzienny Dom Pobytu. Jest to forma 

świadczenia półstacjonarnych usług opiekuńczych dla osób starszych, samotnych.  

Celem działania placówki jest pomoc w zachowaniu sprawności fizycznej i intelektualnej 

osobom, które zakończyły aktywność zawodową i które z różnych powodów utraciły lub w 

znacznym stopniu ograniczyły więź rodzinną, a otaczająca ich samotność nie pozwala na 

prawidłowe funkcjonowanie w społeczeństwie.  

 Przesłanką uprawniającą do korzystania z usług w ośrodku wsparcia jest potrzeba 

częściowej opieki i pomocy w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych ze względu na 
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wiek, chorobę lub niepełnosprawność. Decyzja o przyznaniu pobytu podejmowana jest  

w oparciu o wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego Działu 

Pomocy Środowiskowej i Integracji Społecznej.  

 Poza usługami opiekuńczymi Dzienny Dom Pobytu zapewnia 2 posiłki dziennie oraz zajęcia 

terapeutyczne, integracyjne, edukacyjne, rekreacyjno - kulturalne, pracę socjalną, 

poradnictwo specjalistyczne.   

 Organizowane zajęcia w DDP uwzględniają formę fizyczną i psychiczną uczestników, 

mając na uwadze utrzymanie u tych osób najwyższej sprawności. W ramach terapii 

zajęciowej uczestnicy 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. Ponadto mogą 

zagrać w gry planszowe, porozmawiać na różne tematy z rówieśnikami lub personelem. 

Systematycznie w placówce co tydzień jest organizowany „Kącik kulinarny” w ramach, 

którego  przygotowywane są różne potrawy (sałatki, desery) samodzielnie przez uczestników. 

Poprawę sprawności ruchowej uczestnicy ćwiczą zarówno w czasie gimnastyki, jak również 

w czasie organizowanych zabaw tanecznych związanych z takimi wydarzeniami jak Dzień 

Seniora, Powitanie Wiosny, ostatni dzień karnawału 

Nawiązano także stałą współpracę z uczennicami CKU w Stalowej Woli - Wydział 

kosmetyczek i fryzjerski. Uczennice świadczą stałe usługi dla uczestników (manicure, 

regulacja brwi, henna, strzyżenie włosów).  

W ramach pogadanek na temat zdrowego stylu życia zorganizowano między innymi: 

- w dniu 8 stycznia spotkanie ze studentką uczelni wyższej z Poznania (wolontariuszką) 

prelekcję na temat „Profilaktyka godnej opieki medycznej dla seniora”, 

- w dniu 11 września szkolenie przeprowadzone przez lekarza ze specjalizacją onkologiczną 

na temat zapobiegania i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy oraz nowotworów piersi. 

W 2014 r. odbył się również kurs języka angielskiego, który był realizowany przez okres 10 

miesięcy, uczestnicy otrzymali dyplomy ukończenia. W projekcie wzięło udział 10 

uczestników.  

 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. Z okazji w/w świąt corocznie odbywają się spotkania przy śniadaniu 



 

114 

 

wielkanocnym i wieczerzy wigilijnej, na których podawane są tradycyjne polskie potrawy 

charakterystyczne w tych okresach. Z okazji Świąt Wielkanocnych uczestnicy wraz  

z pracownikami przygotowali Misterium o Zmartwychwstaniu Pańskim oraz z okazji Świąt 

Bożego Narodzenia Jasełka.  

 Osoby chcące pogłębić wartości duchowe mają możliwość spotkania                                     

z duszpasterzem oraz mogą odbywać praktyki religijne w kaplicy DPS poprzez uczestnictwo 

w intencjonalnych Mszach. 

 W 2014 roku w ramach uatrakcyjnienia oferty zajęć edukacyjnych i rekreacyjno-

kulturalnych roku uczestnicy DDP  mieli możliwość:    

 w dniu 25 lutego udziału w otwarciu wystawy fotografii oraz rzeźby w Domu Pomocy 

Społecznej pt.  „Ulewszczyzna” , 

 12 marca zorganizowano konkurs plastyczny  pt. „Wiosna wokół nas" w którym 

wzięło udział 9 uczestników w przedziale wiekowym od 62- 89 lat. Nagrodzono 

wszystkie prace. Oceny twórczości dokonała specjalnie zaproszeni komisja z ŚDS  

Stalowa  Wola. 

 w dniu 27 października wyjście do kina na film pt. „Bogowie”   

 11 kwietnia  udział w zorganizowanych przez Stowarzyszeniem Centrum Aktywności 

Społecznej „ SPECTRUM” w Stalowej Woli działającym przy MOPS wraz z Kołem 

Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta w MDK St. Wola obchodach „Dnia ludzi 

bezdomnych” . Podopieczni obejrzeli film pt. „ Mój Manhattan” i wystawę  plastyczną 

pt. „ Bezdomność – Przeciw Stereotypom”. Wysłuchali świadectw osób bezdomnych.  

 29 października – wystawa  rękodzieła artystycznego pt. Tańcowała igła z nitką” 

autorstwa kobiet osadzonych w areszcie śledczym w Nisku. 

 6 października zorganizowano„ Dzień Otwarty”, w którym osoby odwiedzające mogły 

zapoznać się z działalnością placówki jak również podziwiać wystawę prac 

uczestników oraz ich codzienne życie w placówce,   

 w dniach od 16-18 grudnia odbyła się wystawa w Miejskim Domu Kultury obrazów  

o różnorodnej tematyce, haftowanych przez uczestniczki DDP pt. „Haftowane 

marzenia”. 

Odbył się również kurs języka angielskiego, który był realizowany przez okres 10 

miesięcy, uczestnicy otrzymali dyplomy ukończenia. W projekcie wzięło udział 10 

uczestników. 

Dzienny Dom Pobytu stara się również prowadzić działania integracyjne ze 

środowiskiem lokalnym. Do stałego kalendarza wpisał się „Dzień Babci”, „Dzień Dziadka”  
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i „Dzień Dziecka”, które świętowane wspólnie z wychowankami Domu Dziecka w Stalowej 

Woli. Uczestnicy angażują się  w akcję charytatywną i wykonane prezenty podczas terapii 

zajęciowej przekazują dzieciom z Domu z okazji „Dnia Dziecka” i „Mikołajek”. Natomiast  

w dniu 21 stycznia z okazji „Akademii dnia Babci i Dziadka” gościła delegacja dzieci  

z Domu Dziecka wraz z opiekunem z laurką i życzeniami.  

Ważnym wydarzeniem dla uczestników Dziennego Domu Pobytu w 2014 roku  były 

uroczyste obchody XX-lecia funkcjonowania placówki, które zorganizowano w Miejskim 

Domu Kultury w Stalowej Woli. Personel placówki wraz z uczestnikami przygotował  

i przedstawił prezentację ośrodka, wystawę prac uczestników oraz występ artystyczny pt. „ 20 

lat minęło”. W spotkaniu wzięli udział reprezentanci władz miasta, zaprzyjaźnionych  

placówek, a także rodziny uczestników. Uroczystość zakończono wspólnym poczęstunkiem. 

W 2014 roku Dzienny Dom Pobytu uzyskał dofinansowanie z Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wys. 237,99 zł, na zrealizowanie 3 zadań,  

w których brały udział osoby niepełnosprawne,  uczęszczające do placówki. 

1)  „Wyjście do kina” na film pt.” Kanadyjskie sukienki” - udział wzięło 26 uczestników 

DDP w tym 13 osób niepełnosprawnych.  Środki PEFRON – 78,00 zł , środki własne 

182,00 zł. 

2)  „ Spotkanie integracyjne” z okazji „XX-lecia Domu Dziennego Pobytu”- udział 

wzięło 42 uczestników DDP, w tym 16 osób niepełnosprawnych. Środki PEFRON 

112,50 zł, środki własne - 904,20 zł,  produkty od sponsorów o wartości 803,75 zł. 

3) „ Pożegnanie lata”- wzięło udział 36 uczestników DDP , w tym 13 niepełnosprawnych 

Środki z PEFRON - 47,49 zł.,  wkład własny - 171,70 zł, wspólny grill oraz zabawa 

taneczna w celu zniesienia barier, wzmocnieniu więzi między uczestnikami oraz 

wzmocnienie poczucia własnej wartości. 

 

W roku 2014 w Dziennym Domu Pobytu przebywało łącznie 51 osób,  z czego 41 

stanowiły kobiety natomiast 10 mężczyzn. W ciągu roku placówkę opuściło 8 osób z powodu 

pogorszenia stanu zdrowia, 1 osoba zmarła, a przyjęto 10 nowych osób. 

Najmłodsza uczestniczka liczyła 56 lat, natomiast najstarsza uczestniczka liczyła 92 lat. 

Średnia wieku 81 lat. 

Dane odnośnie uczestników według płci i w poszczególnych przedziałach wiekowych 

przedstawia tabela nr 34. 
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CHARAKTERYSTYKA UCZESTNIKÓW DZIENNEGO DOMU POBYTU 

 

PRZEDZIAŁ 

WIEKOWY 
LICZBA OSÓB 

PŁEĆ 

M K 

56  lat 1 - 1 

59  lat 1 - 1 

61 – 70 lat 3 3 - 

71 – 80 lat 25 9 16 

81 – 90 lat 19 3 16 

91- 92 lata 2 1 1 

     Tabela Nr 34 

  

Pobyt w DDP jest odpłatny. Zasady odpłatności za pobyt reguluje Uchwała Rady 

Miejskiej Nr XVII/229/11 z 30.09.2011 r. Wysokość odpłatności uzależniona jest od dochodu 

uczestników. 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. 

 

ODPŁATNOŚĆ UCZESTNIKÓW DDP ZA POBYT W 2014 ROKU 

 

PRZEDZIAŁ DOCHODOWY ( ZŁ) 

 

LICZBA OSÓB ODPŁATNOŚCI  % 

813,00 3 bezpłatnie 

818,42 – 1084,03 12 3 – 8 % 

1089,42 – 1355,06 13 9 - 15% 

1360,42 – 1626,00 12 16 - 28% 

1651,84 – 1897,00 6 29 - 41% 

1916,39 – 2168,02 5 42 - 60% 

2200,24 – 2710,00 - 61- 80% 

powyżej  2710,00 - 100 % 

Tabela nr 35      
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Średnia stawka żywieniowa za rok 2014 w DDP wynosiła 5, 19 zł.  

Koszt wyżywienia wyniósł 37 364,13 zł.  

 

 W roku 2014 na działalność Dziennego Domu Pobytu prowadzoną jako zadanie 

własne gminy wydatkowano  297 860,15 zł. 

Wydatki te przedstawiały się następująco:  

§ 3020 – świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP                              

      (odzież i obuwie robocze)              81,33 

 § 4010 – wynagrodzenia osobowe -       198 710,10                                                              

                          płace dla pracowników DDP   

            § 4040 – „tzw. trzynasta pensja”       13 682,78                                                                        

 § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne                   36 153,68                                                 

 § 4120 – odpis na Fundusz Pracy -          3 851,08               

§ 4210 – zakup materiałów i doposażenia                                                              

      (zakup materiałów do terapii zajęciowej, gazet 

      i czasopism, środków czystości, materiałów 

      biurowych, drobne doposażenie kuchni)     7 193,11 

 § 4220 – zakup żywności                                                                                     

                          (spotkania okolicznościowe, różne uroczystości)    2 651,16 

 § 4230 – zakup leków i materiałów medycznych                                                   

      do wyposażenia apteczki służącej do udzielenia 

      pierwszej pomocy          395,55 

 § 4260 – zakup energii -                        15 605,64                                                                                

 § 4270 – zakup usług remontowych           885,60                                                                    

 § 4280 – badania lekarskie okresowe dla pracowników                      305,00                             

 § 4300 – zakup usług pozostałych -                                                                     

     opłata RTV, za telefon, opłaty pocztowe, 

      opłaty związane z organizacją imprez kulturalno- 

      rekreacyjnych,                  4 771,48 

 § 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej           1 461,22                           

 § 4430 – różne opłaty - ubezpieczenie rzeczowe i osobowe               478,22                          

§ 4440 – odpis na fundusz świadczeń socjalnych                  7 931,00 

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe umowy zlecenie   3 360,00 
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§ 4520 – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi   343,20 

                                      

 

Tytułem odpłatności za pobyt uczestników uzyskano kwotę  32 591,58 zł. 

 

Zaznaczyć należy, że ta forma opieki nad ludźmi starszymi, pozwalająca im na 

pozostanie w ich miejscu zamieszkania, jest po usługach opiekuńczych pod względem 

finansowym najtańsza.  

Miesięczny koszt utrzymania jednego miejsca w 2014 roku wyniósł 590,99 zł (przy 

założeniu, że w DDP przebywało średnio 42 osoby miesięcznie w ciągu całego roku 2014). 

 

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. 

Według stanu na dzień 31.12.2014 r. rehabilitacją w WTZ objętych było 50 osób 

niepełnosprawnych. Uczestnikami Warsztatu były osoby w wieku od 20 do 59 lat, w tym  

odpowiednio w wieku: 

od 21  do  29 lat:   -    12    osób 

od 30  do  39 lat:   -    21    osób 

od 40  do 49 lat:   -     14    osób 

od 50  do 59 lat:   -     3    osoby 

Liczba młodzieży do 24 r. ż.  :    1  osoba 

W grupie uczestników WTZ było 24 kobiety i 26  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                          27         

Niepełnosprawność psychiczna                            4        

Niepełnosprawność fizyczna/narząd ruchu                            -        

Niepełnosprawność psychiczna i umysłowa                          10           

Niepełnosprawność psychiczna i fizyczna                            4     

Niepełnosprawność umysłowa i fizyczna                            5     

Niepełnosprawność umysłowa , psychiczna i fizyczna                            -         

Ogółem                          50 

Tabela Nr 36        

 

 

 

STOPIEŃ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 

 

STOPIEŃ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI                  LICZBA OSÓB 

Znaczny                                     24              

Umiarkowany                            26           

Lekki                          -              

Ogółem                         50 

Tabela Nr 37                                    

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 2014 

- 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     

    psychofizycznej i wzrost kompetencji społecznych Uczestników aby zwiększyć ich szanse 

    na prawidłowe pełnienie ról społecznych, w tym ról zawodowych. 
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 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. 

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 

 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.  Aktywne włączanie uczestników w życie 

społeczne to także okazja do nauki zachowania się  w różnych sytuacjach  społecznych, 

wskazywanie na znaczenie adekwatnego i poprawnego zachowania w relacjach społecznych, 

zwracanie uwagi na zachowania naganne, uczenie form grzecznościowych i kultury osobistej.

 Oferta Warsztatu w zakresie uczestniczenia w życiu społecznym jest bardzo 
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różnorodna. Różne są formy uczestniczenia  i różny zasięg. Efektem podjętych działań są  

nagrody i wyróżnienia w konkursach plastycznych i przeglądach. 

W roku 2014 Warsztat brał udział w następujących konkursach plastycznych:  

 NIKIFORY – organizowany przez Fundację  Wspólna Droga- United Way 

 Konkurs  „ Działania służb ratowniczych i znaczenie numerów alarmowych 999, 998 

997, 112 dla bezpieczeństwa obywateli , organizowany przez Wydział Bezpieczeństwa  

i Zarządzania Kryzysowego PUW 

 XII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny PFRON-  temat PIĘKNO NATURY 

 XIII Międzynarodowe Biennale Sztuk Plastycznych Osób Niepełnosprawnych  

w Krakowie 

 Powiatowy Przegląd Sztuki Osób Niepełnosprawnych organizowany  przez 

Stowarzyszenie  SZANSA  

Uczestnicy  Warsztatu byli prawie zawsze w gronie laureatów.  

W roku 2014 Warsztat  prezentował  w dalszym ciągu wystawę „ ANIOŁY EUROPY”. 

Wystawa szczególna bo przygotowana jako forma włączenia się w czas przewodniczenia 

przez Polskę  Radzie  Unii Europejskiej, wystawę nową „ANIOŁY FLISU PAPIESKIEGO”, 

a  także  wystawy „ REMINISCENCJE „  i  „ TKANINY PEŁNE MARZEŃ”. 

Należy również podkreślić uczestnictwo w konkursach tanecznym, literackim, przeglądzie 

piosenki itp. 

 Ten aspekt rehabilitacji społecznej jest niezwykle ważny i  istotny dla budowania 

przez uczestników obrazu samego siebie, dla określenia swego miejsca w społeczności, dla 

podniesienia samooceny, samoakceptacji, samoświadomości, samodzielności, niezależności, 

odwagi, mobilizacji do własnej aktywności. Daje to osobom niepełnosprawnym ogromną 

satysfakcję, zadowolenie i radość z tworzenia i  wielu nowych rzeczy oraz zdobywania 

ciekawych, życiowych doświadczeń.  

Dla Warsztatu to okazja do pokazywania sensu i znaczenia pracy z osobami 

niepełnosprawnymi, a także forma szerszego zaprezentowania efektów pracy Warsztatu. 

 Inną stałą formą pracy Warsztatu była  kiermaszowa sprzedaż prac wykonanych przez 

Uczestników w ramach zajęć terapeutycznych. 

Dochód z kiermaszów wydatkowany został zgodnie z celem określonym przepisami, na różne 

formy integracji społecznej: organizację wycieczek, świąt, zabaw itp.  

Bardzo ważnym elementem pracy Warsztatu były działania dla poznania  

i kultywowania zwyczajów i tradycji. Uczestnicy i Kadra WTZ zorganizowali uroczyste 

śniadanie wielkanocne, wieczerzę wigilijną, zabawę karnawałowo - walentynkową, 
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andrzejkową, dyskoteki. Były tradycyjne potrawy, obrzędy, kolędowanie, występ jasełkowy, 

życzenia, prezenty, wróżby. 

 Działalność Warsztatu finansowana była w 90 % przez Państwowy Fundusz 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i w wysokości 10 % przez samorządy terytorialne/ 

powiat stalowowolski, niżański i tarnobrzeski/.  

Wysokość dotacji z poszczególnych powiatów uzależniona była od ilości uczestników  

z danego powiatu  i okresu trwania rehabilitacji. 

 Kwota środków PFRON na dofinansowanie działalności Warsztatu w 2014 r. 

wyniosła 739 800,00 zł., natomiast  dotacja z samorządów 82 200,00zł.  

Łączny koszt wydatkowanych środków na funkcjonowanie WTZ w 2014 r.  wyniósł  

822 000,00 zł.  

Kwoty powyższe wydatkowano w sposób następujący: 

Dofinansowanie przez PFRON (90%) 

§ 3020 – wydatki na świadczenia  rzeczowe wynikające z bhp                        27 547,79 

 § 4010 – wynagrodzenia pracowników                                                           529 955,80 

 § 4040 – trzynasta pensja                                                                                  40 907,00 

 § 4110 – składki ZUS                                                                                        94 271,34 

            § 4120 – składki na Fundusz Pracy                                                                     9 765,86 

 § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia                                                        57 792,54 

     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                             366,00 

 § 4260 – zakup energii (co, energii elektrycznej)                                             21 814,12 

 § 4270 –zakup usług remontowych                                                                     3 221,65    

 § 4280 – zakup usług zdrowotnych –                                                                     738,00 

    badania okresowe pracowników 

 § 4300 – zakup usług pocztowych, drukarskich, kominiarskich,                        9 779,93 

    wywóz śmieci, komunalnych, organizacja spotkań 

 integracyjnych 

 § 4350 – zakup dostępu do sieci Internet                                                            1 230,70 

 § 4360 – opłaty za usługi telefonii komórkowej                                                    200,00 

 § 4370 – opłaty za usługi telefonii stacjonarnej                                                  1 847,89 
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 § 4410 – podróże służbowe krajowe                                                                      890,00 

 § 4430 – ubezpieczenie samochodu, budynku                                                    5 894,38 

 § 4440 – zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                         17 503,00   

 § 4520 – opłata na rzecz JST (opłata za wywóz nieczystości)                            2 024,00

  

Dofinansowanie przez powiat (10%) 

 § 4010 – dopłata do wynagrodzeń pracowników                                              82 200,00 

 

 W roku 2014 Warsztat korzystał z dodatkowego wsparcia finansowego  Gminy 

Stalowa Wola  w kwocie  32 000,00 zł. 

 

Dodatkowe środki finansowe zostały wykorzystane  w sposób następujący: 

 

§ 4170   -  umowy z osobami fizycznymi wykonywującymi usługi                 4 950,00  

                  projektowe                                                          . 

§ 4210   - zakupy materiałów biurowych i środków czystości                        14 871,63 

                 paliwa, materiały do terapii zajęciowej,  

                 doposażenie pracowni w brakujący sprzęt 

§ 4260   - zakup energii (co, energii elektrycznej)                                             6 875,37 

§ 4270   – zakup usług remontowych                                                                 1 570,00  

§ 4300  -  zakup usług pocztowych, drukarskich, kominiarskich,                      3 733,00         

                  wywóz śmieci, komunalnych,  

       

 Dochód osiągnięty w okresie 01.01.2014-31.12.2014 ze sprzedaży produktów i usług 

wykonanych przez Uczestników Warsztatu w ramach realizowanego programu terapii 

wyniósł   9 319,30 zł.                                                                                                                                            

Przeznaczenie środków  uzyskanych ze sprzedaży towarów i usług oraz darowizn : 

     1.Organizacja wycieczek dla Uczestników WTZ :                                      8 938,72                                                                             

        / w pozycji tej zostało zawarte :wyżywienie w czasie wycieczek i wernisaży,  

         koszty przejazdu i pobytu,  organizacja zabaw,  ogniska  itp./.      

    2. Prenumerata promocyjna kwartalnika  INTEGRACJA  :                           100,00  

    3. Organizacja świąt, zabaw itp./ mat. do terapii/.                                           280,58 
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6.6. Skierowania i odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej.  

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach stworzonych struktur podejmuje 

przede wszystkim działania w celu przywrócenia lub wzmocnienia 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. Decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej podejmuje 

ośrodek pomocy społecznej za zgodą tej osoby a w przypadkach osób ubezwłasnowolnionych 

lub nie mogących wyrazić swojej woli z uwagi na stan zdrowia, na podstawie postanowienia 

Sądu - Wydziału Rodzinnego. Pobyt w tej placówce jest odpłatny. Obowiązani do wnoszenia 

tej opłaty są: 

1) mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70% swojego dochodu, 

2) 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, 

3) 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 
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d) osoba obowiązana do wnoszenia opłaty jest w ciąży lub samotnie wychowuje 

dziecko. 

 W 2014 roku w domach pomocy społecznej przebywało 133 osoby ze 131 rodzin,  

z czego 36 osób zostało skierowanych w roku sprawozdawczym, w tym na podstawie 

postanowienia Sądu Rejonowego w Stalowej Woli 14 osób. Pozostałe 97 osób przebywało 

tam już w latach poprzednich. W ciągu roku 2 osoby opuściło dom pomocy społecznej, 13 

osób zmarło. 

 W 2014 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej za pobyt domach pomocy 

społecznej wydatkował kwotę 2 377 517,00 zł  tytułem odpłatności za 118 osób 

skierowanych, a pozostałe 15 osób, wraz z osobami zobowiązanymi do ponoszenia 

odpłatności poniosły w całości koszty utrzymania. Kwota odpłatności od osób 

zobowiązanych, pokrywająca w 100 % odpłatność wynosiła  130 430,00 zł. 

Odpłatność rodzin zobowiązanych do jej ponoszenia, które wraz z osobą umieszczoną  

i gminą Stalowa Wola partycypowali w kosztach pobytu w DPS wynosiła 90 446,12 zł.  

Łączna kwota ponoszona przez członków rodzin wynosiła 220 876,12 zł. 

Odpłatność wnoszona przez mieszkańców DPS wynosiła 1 122 032,74  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 wymagających tego 

rodzaju wparcia jak również corocznego wzrostu kosztów 1 miejsca w DPS-ach.  

Wzrost kosztów utrzymania mieszkańców domów pomocy społecznej ponoszonych przez 

gminę Stalowa Wola przedstawia poniższa tabela.  

 

       KOSZTY UTRZYMANIA I LICZBA OSÓB SKIEROWANYCH DO DOMÓW POMOCY 

SPOŁECZNEJ W LATACH 2011-2014 

 

CHARAKTERYSTYKA 

DANYCH 

 

ROK 

2011 2012 2013 2014 

Liczba osób przebywających 

w DPS  
92 93 109 133 

Opłatność ponoszona przez 

gminę  w zł. 
1 448 339,74 1 751 069,22 2 066 054,44 2 377 517,00 

Liczba świadczeń  1003 1070 1211 1290 

Śr. miesięczny koszt 

utrzymania mieszkańca  

w DPS w zł. 

2 352,91 2 643,00 2 732,28 2 863,60 

      Tabela nr 38 
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VII.   INNE DZIAŁANIA PODEJMOWANE PRZEZ MOPS 

 

7.1. Zespół Koordynacji Programów Społecznych i Pracy ze Społecznością 

Lokalną. 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli duży nacisk kładzie 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 Zespołu Koordynacji Programów Społecznych i Pracy ze 

Społecznością Lokalną.  

Do działań podejmowanych w 2014 roku w tym zakresie należały m.in.: 

 Koordynacja prac związanych z opracowaniem projektu Programu Zdrowia 

Psychicznego dla Gminy Stalowa Wola na lata 2014-2015 we współpracy z lokalnymi 

instytucjami i organizacjami zajmującymi się udzielaniem wsparcia osobom 

z zaburzeniami psychicznymi. 

Program został przyjęty Uchwałą Rady Miasta Nr LX/865/14 z dnia 28.03.2014 r. 

 Monitoring, ewaluacja oraz opracowanie i przedłożenie sprawozdań Radzie Miejskiej 

w Stalowej Woli z realizacji następujących programów: 

a) Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

 w Rodzinie; 

b) Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Stalowa Wola; 

c) Gminnego Programu Wychodzenia z Bezdomności. 

 Organizacja i przeprowadzenie spotkania upowszechniającego wyniki projektu 

„Modelowy system na rzecz integracji społecznej”.  

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli wraz z Wspólnotą 

Roboczą Związków Organizacji Socjalnych byli organizatorem spotkania 

poświęconego budowaniu współpracy pomiędzy instytucjami rynku pracy, pomocy 

społecznej i organizacjami pozarządowymi, a także aktywizacji społeczno -  

zawodowej osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym.  

W spotkaniu uczestniczyło 48 osób w tym przedstawiciele instytucji i organizacji 
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związanych z rynkiem pracy i pomocą społeczną z terenu województwa 

podkarpackiego. 

 Współpraca przy opracowywaniu programu rewitalizacji społecznej osiedla 

Rozwadów i Fabrycznego ramach Priorytetu 9.2 Wspieranie rewitalizacji fizycznej, 

gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i 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. 

 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,  

 Stały kontakt z organizacjami pozarządowymi, które przy ul. Dmowskiego 1                           

w  Stalowej Woli (sala konferencyjna MOPS) 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 tj. fachowej prasy i literatury z zakresu pomocy 

społecznej, pozyskiwania środków unijnych, organizowania czasu wolnego itp. 

Głównym celem pracowników Zespołu jest pobudzanie społecznej aktywności  

w ramach metody pracy środowiskowej - Organizowanie Społeczności Lokalnej. 

Aktywizacja, jako działanie socjalno-wychowawcze ma prowadzić do podniesienia poziomu 

aktywności osób marginalizowanych, zwiększenia ich udziału w życiu społecznym, również 
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przez intencjonalne wywoływanie zmian w postawach, poglądach, wzorach, stylach  

i sposobie życia tych grup społecznych. 

 

Organizowanie Społeczności Lokalnej (OSL) 

Organizowanie Społeczności Lokalnej to proces, w którym (według definicji M. 

Cohen) „to społeczność określa swoje potrzeby lub cele, ustala hierarchię, znajduje zasoby 

pozwalające na realizację tych potrzeb i celów, a poprzez odpowiednie działania w tym 

względzie rozwija i udoskonala postawy i praktyki współpracy oraz wspólnego działania  

w tejże społeczności”. 

OSL to proces długofalowy nastawiony na trwałą zmianę rzeczywistości społecznej. 

Jest on szczególnie ważny w przypadku grup i środowisk zagrożonych wykluczeniem 

społecznym. Praca socjalna w ramach tej metody polega na uczeniu społeczności jak mogą 

sobie pomóc poprzez wykorzystanie otaczających ich zasobów najbliższego środowiska. 

Jednym z elementów powyższego modelu są działania oparte na partnerstwie instytucji i 

osób, które swoim zasięgiem oddziaływają na daną społeczność.  

W OSL wiodącą rolę pełnią pracownicy socjalni - Organizatorzy społeczności 

lokalnej, którzy pracują bezpośrednio w społeczności. Organizatorzy społeczności lokalnej 

działają w oparciu o faktyczne potrzeby ludzi mieszkających na danym obszarze i ich 

bezpośrednie doświadczenia, inspirują i mobilizują mieszkańców do podejmowania 

samodzielnych działań w celu rozwiazywania własnych problemów. Budują sieć współpracy 

w postaci partnerstwa tworzonego przez instytucje i organizacje mające wpływ na daną 

społeczność. 

Za obszar realizacji pilotażowych działań w 2014 roku wybrano bloki przy ul. 1-go 

Sierpnia 22 i ul. Podleśnej 2, objętych Program Aktywności Lokalnej w projekcie 

systemowym „Czas na aktywność w gminie Stalowa Wola” na podstawie Uchwały Rady 

Miejskiej w Stalowej Woli nr XLV/612/13 z dnia 21 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia 

Programu Aktywności Lokalnej na rok 2014 „Nowy dzień”. Złożoność istniejących tam 

problemów społecznych w postaci bezrobocia, niepełnosprawności, uzależnień, 

niewydolności opiekuńczo – wychowawczych sprawia, że obszar ten wymagał podjęcia 

działań z zakresu aktywizacji społecznej, w tym współpracy instytucji z różnych sektorów.  

Pracę metodą OSL rozpoczęto od diagnozy wybranego środowiska i opracowania 

„Mapy zasobów i potrzeb”. Badanie społeczności polegało na przeprowadzeniu wywiadu za 
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pomocą kwestionariusza ankiet (ankieta skierowana do osób od 18 lat do 61 lat i więcej) oraz 

na przeprowadzeniu wywiadów swobodnych z mieszkańcami.  

  Po opracowaniu diagnozy wyłoniły się wiodące w obu blokach problemy. 

Mieszkańcy obu bloków wskazali na brak miejsca do spędzania czasu wolnego dla dzieci, 

młodzieży i dorosłych, niski poziom utrzymania czystości na klatkach, insekty, ogólny 

wandalizm. Problemem wspólnym jest ubóstwo, bezrobocie. Diagnoza pokazała, że 

społeczność nie chce być uważana jako „gorsza”. W obydwóch blokach zdiagnozowano 

problem nadużywania alkoholu i to jest bardziej złożony problem ponieważ w konsekwencji 

prowadzi do niskiego, a nawet braku poczucia bezpieczeństwa. Często z nagminnym 

nadużywaniem alkoholu wiążą się zachowania agresywne prowadzące do konfliktów 

międzysąsiedzkich. Ten problem dotyczy głównie osób młodych. Zaobserwowano również 

konflikt między mieszkańcami obu bloków. 

Zorganizowano 5 spotkań obywatelskich z mieszkańcami. Z uwagi na zauważalny 

konflikt mieszkańców bloków i złożone problemy spotkania zostały przeprowadzane  

w różnych terminach dla mieszkańców bloków. Na pierwsze spotkanie obywatelskie przyszło 

około 30 mieszkańców (zarówno w bloku przy ul. Podleśnej 2 jak i 1-go Sierpnia 22). 

Przedstawiono model OSL, zapoznano mieszkańców z mapą zasobów i potrzeb oraz 

wyłoniono problemy wiodące. Kolejne spotkania obywatelskie odbywały się w związku  

z zaplanowaniem działań i podziałem obowiązków. 

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. 

Przygotowując się do budowania Partnerstwa kierowano się kilkoma podstawowymi 

elementami. Po pierwsze, żeby partnerstwo odpowiadało na lokalne potrzeby uwzględniono 

problemy i potrzeby mieszkańców wynikające z diagnozy. Dokonano doboru członków 

partnerów, opierając się na analizie potencjału instytucji, które mogłyby uczestniczyć  

w partnerstwie (prowadzono rozmowy indywidualne), a następnie zaproszono partnerów na 

pierwsze spotkanie partnerskie. 

Partnerami nieformalnymi, z którymi były realizowane działania na rzecz społeczności 

lokalnej w Stalowej Woli byli: 

 Radni Rady Miejskiej w Stalowej Woli;  

 Dzielnicowy - Komenda Powiatowa Policji w Stalowej Woli; 
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 Administratorzy budynków – Miejski Zakład Budynków Sp. z o.o.; 

 Zakład Administracji Budynków  Stalowej Woli; 

 Parafia Trójcy Przenajświętszej w Stalowej Woli;  

 Gimnazjum Katolickie;  

 Kuratorzy Zawodowi;  

 Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli;  

 Firma „Skarem” Sp. z o.o.; 

 Środowiskowy Dom Samopomocy Nr 1; 

 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego; 

 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Wacława Górskiego; 

 Dom Pomocy Społecznej w Stalowej Woli; 

 Polski Komitet Pomocy Społecznej; 

 Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta – Schronisko i. Św. Brata Alberta dla  

Mężczyzn;  

 Centrum Kształcenia Ustawicznego w Stalowej Woli; 

 Stowarzyszenie Centrum Aktywności Społecznej „SPECTRUM”. 

Już podczas pierwszych spotkań z mieszkańcami okazało się, że bardzo ważne 

 w pracy ze społecznością jest miejsce sprzyjające oddolnym inicjatywom. W ramach 

Programu Aktywności Lokalnej „Nowy dzień” został zatrudniony animator lokalny (umowa 

zlecenie), oraz wynajęty i doposażony lokal (dwa pokoje ok.40 m2) w sąsiadującym  

z blokami budynku firmy SKAREM. Część mebli, sprzętów, zabawek i materiałów 

papierniczych pozyskano od Stowarzyszenia Ruch Pomocy Psychologicznej INTEGRACJA 

oraz zakupiono ze środków MOPS.  

W 2014 roku w objętym przez pracowników Zespołu i Programu Aktywności 

Lokalnej środowisku przeprowadzone zostały następujące działania: 

Pierwszy Piknik Sąsiedzki (26 wrzesień 2014 r.) został zorganizowany z inicjatywy 

Organizatorów społeczności lokalnej we współpracy z Partnerami i mieszkańcami.  

W organizację pikniku włączyli się: ksiądz dyrektor Gimnazjum Katolickiego; Komenda 

Powiatowa Policji, ówczesna radna Miasta Stalowej Woli Pani Grobel – Proszowska we 

współpracy z wolontariuszami ze Stowarzyszenia Zielona Stalówka oraz Miejskim Zakładem 

Komunalnym, Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz pracownicy MOPS. Piknik był okazją 

do wspólnej zabawy, rozmów z mieszkańcami bloków przy ul. Podleśnej 2 i 1-Sierpnia 22 – 

planowania dalszych działań i promocji działań środowiskowych podejmowanych przez 

pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stalowej Woli. Głównym celem 
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była integracja mieszkańców oraz przedstawicieli partnerów. Piknik połączony był  

z uroczystym otwarciem Klubu Wolontariusza i Klubu dla dzieci i rodziców. Imprezę 

urozmaiciły rodzinne konkurencje: budowle z dużych klocków i mega szachów, zabawy  

z chustą animacyjną, malowanie na foli stretch, grillowanie, puszczanie dużych baniek  

i zabawy taneczne. W trakcie pikniku mieszkańcy wzięli udział w konkursie na nazwę dla 

Klubu dla dzieci i rodziców, który został utworzony w odpowiedzi na oczekiwania 

mieszkańców. Powołana została komisja w skład której weszli: 2 mieszkańców, 

przedstawiciel Rady Miasta, przedstawicie MOPS przedstawiciel organizacji pozarządowej. 

Klub otrzymał nazwę „Wesoła Gromadka”. Podczas pikniku rozdawane były ulotki  

i prowadzone rozmowy z rodzicami, którzy byli zainteresowani funkcjonowaniem Klubu.  

Grupa wolontariuszy z Klubu Wolontariusza prowadziła zabawy animacyjne, taneczne  

i konkursy dla dzieci.  

Klub „Wesoła Gromadka” (działający od września 2014 r.) – to miejsce stworzone  

z myślą o najmłodszych mieszkańcach (od 3 do 10 lat)  bloków przy ul Podleśnej 2 i 1-go 

Sierpnia 22 oraz ich rodzin. Klub ma ustalone dni i godziny otwarcia. W opiekę nad dziećmi  

i przy prowadzeniu zajęć angażowani byli rodzice (głównie matki).  

Od września do grudnia 2014 r. do Klubu uczęszczało 17 dzieci. Dzieci i ich rodzice 

początkowo nieufni, z czasem bardzo zaangażowali się w funkcjonowanie Klubu.  

Zainteresowanie rodziców i dzieci stale wrasta, co wskazuje jak bardzo potrzebne są tego 

typu działania. Jednocześnie poszerzana jest sieć kontaktów i partnerów. Zaznaczyć należy, 

że uczestnikami Klubu były (i są nadal) dzieci z rodzin w których występuje wiele 

problemów m.in. uzależnienia, przemoc, bezrobocie, bezradność w sprawach opiekuńczo 

wychowawczych. Pomimo braku miejsca do zabaw dla dzieci przy obu blokach i oczekiwań 

rodziców, co do utworzonego miejsca trudno było przekonać rodziców do zapoznania się  

z ofertą. Informacje o Klubie rozpowszechniano głównie na tablicach ogłoszeniowych  

w klatkach schodowych, za pośrednictwem kuratorów, pracowników socjalnych oraz 

asystentów rodziny. Po upływie około 2 miesięcy  wprowadzono harmonogram uczestnictwa 

dzieci w klubie z uwagi na duże zainteresowanie dzieci i rodziców. 

W 2014 roku w Klubie prowadzone były działania: edukacyjne połączone z grami  

i zabawami ruchowymi, zabawy integrujące, ćwiczenia ogólnorozwojowe, nauka tańca  

i śpiewu, głośne czytanie bajek, zajęcia z terapii Integracji Sensorycznej, przygoda ze sztuką 

– rozwijanie uzdolnień i zainteresowań intelektualnych, artystycznych i technicznych dzieci, 

doskonalenie sprawności manualnych rozmowy kierowane na tematy zgodnie  

z zainteresowaniami dzieci, kącik łasucha (ciasteczko, soczek dla każdego dziecka). Zajęcia 
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w Klubie to także okazja dla rodziców, by dostrzegli nowe kompetencje swoje i dzieci. Kilka  

osób -  matek regularnie przychodziło ze swoimi dziećmi do Klubu jednocześnie opiekując 

się innymi dziećmi, co sprzyjało nawiązywaniu kontaktów sąsiedzkich oraz budowaniu relacji 

opartych na wzajemnym zaufaniu. Stworzyła się swego rodzaju grupa samopomocowa.  

 

Od września dzieci brały udział w różnych imprezach dzięki nawiązaniu współpracy 

 z Miejskim Domem Kultury (bezpłatne kino, teatrzyk). W okresie świątecznym dzieci 

 i rodzice przygotowywali ozdoby na choinkę pozyskaną od sponsora, przygotowały również 

kartki z życzeniami które wraz z animatorem lokalnym zaniosły m.in. do Prezydenta Miasta, 

Radnych, sponsorów. W funkcjonowanie Klubu oprócz mieszkańców włączyli się 

pracownicy socjalni, asystenci  i wolontariusze.  

 „Czytam bo lubię - słucham bo chcę” (listopad -  grudzień 2014 r.) - z inicjatywy 

organizatorów społeczności lokalnej - Stowarzyszenie Centrum Aktywności Społecznej 

SPECTRUM pozyskało dofinansowanie z Gminy Stalowa Wola na realizację zadania, 

którego głównym celem było przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym 

poprzez zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i rodzin, wykluczeniu społecznemu rodzin 

uzależnionych i współuzależnionych. Projekt skierowany był w szczególności do 

mieszkańców bloków przy ul. Podleśnej 2 i 1-go Sierpnia 22. 

W ramach projektu zorganizowano i przeprowadzono spotkania dla dzieci (w każda środę po 

południu), podczas których odbywało się głośne czytanie książek i bajeczek 

 z morałem. Dzieci podczas słuchania malowały lub kolorowały ilustracje do przeczytanych 

treści. Zaproszenia do wspólnego czytania przyjęli m.in. zastępca Dyrektora Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Stalowej Woli, Naczelnik Wydziału Edukacji i Zdrowia, 

policjant, stomatolog. Czytania odbywały się w Klubie „Wesoła Gromadka” mieszczącym się 

przy ul. 1-go Sierpnia 22 (budynek SCAREM). Na każdym spotkaniu było po kilkanaścioro 

dzieci. Każde dziecko otrzymywało niespodziankę w postaci słodyczy, kolorowanek, 

naklejek, past do zębów – w zależności od poruszanej tematyki. Spotkania  z książką cieszyły 

się dużym powodzeniem zarówno u dzieci jak i ich rodziców. Zakupione książeczki są 

wykorzystywane w ramach funkcjonowania Klubu „Wesoła Gromadka”. 

Spotkanie Wigilijne (grudzień 2014 r.) – w ramach Programu Aktywności Lokalnej „Nowy 

dzień”. W organizację spotkania wigilijnego włączyli się mieszkańcy – głównie rodzice 

dzieci uczęszczających do Klubu „Wesoła Gromadka”. W tym celu odbyły się 3 spotkania 

 z mieszkańcami (dwa w holach bloków i jedno w MOPS). Do organizacji  świątecznego 

spotkania włączyli się również partnerzy: ksiądz dyrektor Gimnazjum Katolickiego, ksiądz 
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proboszcz z Parafii Trójcy Przenajświętszej w Stalowej Woli; Miejski Dom Kultury  

w Stalowej Woli. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele Rady Miasta, 

administrator jednego z bloków. Imprezę urozmaicił mieszkaniec Schroniska dla bezdomnych 

mężczyzn, który zagrał na akordeonie kilka kolęd śpiewanych wspólnie z uczestnikami 

spotkania. Zapewniono również poczęstunek podawany przez mieszkańców i pracowników 

socjalnych (tj. czerwony barszcz z pasztecikami, groch z kapusta, pierogi, napoje gorące  

i ciasta). Całą uroczystość prowadził nieodpłatnie wodzirej. Z nadleśnictwa pozyskano 

choinkę, którą dzieci z Klubu Wesoła Gromadka ubrały w wykonane ręcznie ozdoby. 

Wszystkie dzieci zostały obdarowane paczkami od Mikołaja  (96 dzieci otrzymało prezenty).  

Rezultaty prowadzonych działań. 

Wszystkie zrealizowane działanie stanowiły odpowiedź na wskazane przez 

mieszkańców problemy i oparte były o współpracę z partnerami i mieszkańcami  bloków.    

W opisanej społeczności zauważamy niewielkie, ale niewątpliwie pozytywne zmiany 

 w angażowaniu się na rzecz swojego środowiska. W spotkaniach obywatelskich 

uczestniczyło wielu mieszkańców obydwu bloków. Jest to dowód na to, że  jednak przy 

wparciu część mieszkańców wychodzi z inicjatywami. Analizując początkowe nastawienie  

i zaangażowanie do współpracy należy ocenić na bardzo niskim poziomie, ale obecnie  

zauważalna  jest tendencja wzrostowa. Zarówno animator jak i rodzice w naturalny sposób 

organizują akcje pomocowe na rzecz konkretnego dziecka, czy rodziny. 

Na szczególną uwagę zyskuje również stale poszerzająca się sieć kontaktów 

 i partnerów nieformalnych. Nasi partnerzy wykazują się dużym zaangażowaniem. Każdy 

z partnerów znał ze swojego doświadczenia specyfikę i główne problemy mieszkańców obu 

bloków jednak dopiero dzięki współpracy było możliwe zrealizowanie zaplanowanych 

inicjatyw. Zauważamy, że zaangażowanie i zainteresowanie partnerów wzrosło. 

Wszystkie opisane działania wpływają na poprawę wizerunku Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Stalowej Woli do tej pory kojarzonego przede wszystkim z wypłatą 

świadczeń pieniężnych, która ma niewielki skutek w niwelowaniu złożonych problemów 

społecznych.  

    Na prowadzone działania Organizowania Społeczności Lokalnej w ramach 

funkcjonowania Zespołu Koordynacji Programów Społecznych i Pracy ze Społecznością 

Lokalną wydatkowano ze środków gminy kwotę 9 006,08 zł  w sposób następujący: 

            § 4210 – zakupy materiałów biurowych i środków czystości,  

                           artykułów spożywczych, doposażenie pomieszczeń  
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                           w niezbędne meble                                                                         2 984,74  

            § 4240 – zakup literatury dydaktycznej  490,40 

            § 4300 – zakup usług pozostałych, promocja OSL     5 530,94 

 

7.2.  Klub Wolontariusza  
 

Od 1 września 2014 roku przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Stalowej 

Woli w ramach projektu systemowego „Czas na aktywność w gminie Stalowa Wola” 

kontynuował działalność Klub Wolontariusza. Siedziba Klubu znajduje się  

w pomieszczeniach wynajmowanych ze środków projektu systemowego w budynku firmy 

SKAREM w Stalowej Woli przy ul. 1-go Sierpnia 24 (przy Klubie „Wesoła Gromadka”). 

Klub czynny był od poniedziałku do piątku w godzinach od 12:00 do 16:00. Osobą 

bezpośrednio odpowiedzialną za realizację programu i działalność Klubu był Koordynator 

Klubu Wolontariusza.  

Kontynuacja działalności Klubu Wolontariusza wynikała z potrzeb lokalnego 

środowiska, ponieważ brakowało na terenie miasta Stalowa Wola 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, dzieciom.  

Głównym zadaniem Klubu Wolontariusza przy MOPS w Stalowej Woli było 

wdrażanie Programu wolontarystycznego, który zakładał integrację mieszkańców Stalowej 

Woli wokół lokalnych problemów społecznych poprzez wykorzystanie ich aktywności na 

rzecz osób i grup potrzebujących wsparcia. Realizacja programu miała również na celu 

wdrażanie metody Organizowania Społeczności Lokalnych przez Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej, dzięki której Ośrodek stanie się animatorem zmian w społeczności lokalnej,  

a w przypadku wolontariatu niejako łącznikiem pomiędzy pomagającymi i potrzebującymi 

pomocy. 

Celami szczegółowymi wyznaczonymi w ramach programu realizowanego przez Klub 

Wolontariusza było uwrażliwianie mieszkańców na potrzeby innych, kształtowanie postaw 

prospołecznych, rozwijanie empatii i zrozumienia, inspirowanie do aktywnego spędzania 

czasu wolnego, kształtowanie umiejętności działania indywidualnego i zespołowego, 

integrowanie różnych grup wiekowych i społecznych, a także pomoc w realizacji ustawowych 

zadań Ośrodka oraz poszerzanie jego oferty pomocowej skierowanej do lokalnej 
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społeczności. Klub Wolontariusza służył pomocą klientom pomocy społecznej, w tym  

w szczególności uczestnikom projektu systemowego.  

Naborem do pracy wolontarystycznej zajmował się Koordynator, który poza 

godzinami dyżurów w biurze dla osób zainteresowanych i wolontariuszy prowadził spotkania 

na terenie stalowowolskich szkół i uczelni. Uczestniczył również w spotkaniach  

z pracownikami socjalnymi MOPS, asystentami rodzin, uczestnikami Domu Dziennego 

Pobytu przy MOPS, przedstawicielami Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 

Warunkiem rozpoczęcia pracy w charakterze wolontariusza był udział kandydata  

w szkoleniu przygotowującym do działalności wolontarystycznej, a następnie podpisanie 

porozumienia o współpracy zawierającego szczegółowe informacje o uprawnieniach  

i zadaniach Wolontariusza. Po zakończeniu pracy wolontarystycznej wolontariusz mógł 

uzyskać pisemne poświadczenie z wykonywanych świadczeń. Wolontariuszem mogła zostać 

zarówno osoba pełnoletnia jak również młodzież od 16 roku życia (od osób niepełnoletnich 

wymagana była pisemna zgoda rodziców/opiekunów prawnych zezwalająca na świadczenie 

pracy wolontarystycznej przez małoletniego pozostającego pod ich opieką).  

W okresie od września do grudnia 2014 roku w ramach działalności Klubu 

Wolontariusza przy MOPS w Stalowej Woli zrealizowano następujące działania: 

1) Promocja idei wolontariatu oraz działalności Klubu Wolontariusza  

w społeczności lokalnej. W celu ułatwienia kontaktu z Klubem utworzono adres  

e-mail: wolontariat.stw@gmail.com. Utworzone zostało także konto Klubu 

Wolontariusza przy MOPS w Stalowej Woli na portalu społecznościowym Facebook, 

na którym zamieszczano informacje na temat działalności Klubu. Ponadto informacje 

przekazywane były także za pomocą strony internetowej MOPS. W ramach promocji 

opracowano materiały informacyjno-promocyjne, które zostały upowszechnione na 

terenie szkół oraz uczelni. Odbyły się także bezpośrednie spotkania  

z przedstawicielami lokalnych instytucji. 

2)  Rekrutacja i kwalifikacja - w okresie od września do grudnia zarejestrowano 31 

Wolontariuszy, w tym 12 dorosłych wolontariuszy oraz 19 wolontariuszy 

niepełnoletnich, którzy utworzyli grupę młodzieżowych wolontariuszy. 

3) Szkolenia i spotkania przygotowujące do podejmowania określonych działań na 

rzecz innych. Ponadto systematycznie odbywały się spotkania zarówno indywidualne 

jak i grupowe w celu wymiany zdobytych doświadczeń, podzielenia się trudnościami 

oraz sukcesami w realizowanych działaniach. 
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4) Utworzono bazę danych Wolontariuszy i Korzystających (w tym dobór 

Wolontariuszy do potrzeb Korzystających). W okresie od września do grudnia 

wpłynęło 15 ofert pracy dotyczących głównie pomocy dzieciom  

i młodzieży w nauce (głównie w matematyce i j. angielskim), pomocy osobom 

starszym. W związku z napływem wielu ofert dotyczących korepetycji specjalnie na 

ten cel został utworzony Punkt Pomocy w Nauce otwarty 2 dni w tygodniu –  

w poniedziałki i piątki. Z pomocy wolontariuszy udzielających korepetycji skorzystało 

w tym okresie 10 osób (uczniów ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych). 

5) Podpisanie porozumienia o współpracy z Wolontariuszami działającymi w sposób 

systematyczny (w 2014 roku podpisano 16 porozumień o współpracy).  

6) Realizowano działania akcyjne. Poza indywidualnymi inicjatywami na rzecz osób 

indywidualnych, wolontariusze włączali się również w różnego rodzaju akcje, m.in.: 

pomoc przy organizacji Pierwszego Pikniku Sąsiedzkiego organizowanego przez 

MOPS we wrześniu 2014 r., organizowali gry i zabawy dla dzieci z Domu Dziecka  

w Stalowej Woli, w tym przygotowali własnoręczne upominki dla dzieci z okazji 

Mikołajek, itp.  

7) utworzono w 2014 roku także sieć Szkolnych Klubów Wolontariusza na terenie 8 

szkół ze Stalowej Woli.  

W 2014 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli a w szczególności 

Klub Wolontariusza przy MOPS uczestniczył również w projekcie partnerskim ze 

Stowarzyszeniem Centrum Aktywności Społecznej „SPECTRUM” ze Stalowej Woli, którego 

głównym celem było propagowanie idei wolontariatu wśród osób starszych i młodzieży. 

Wolontariusze Klubu aktywnie włączyli się m. in. w organizowaną już po raz drugi Galę 

Wolontariatu w grudniu 2014 roku, zaś jeden z nich zajął drugie miejsce w konkursie na 

Wolontariusza Roku 2014. 

W 2015 roku planowana jest kontynuacja działań w Klubie Wolontariusza przy MOPS 

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 2015 roku ze środków projektu systemowego również zostanie 

zatrudniona na umowę cywilno - prawną osoba na stanowisko koordynatora, która 

poprowadzi Klub Wolontariusza przy MOPS w Stalowej Woli.  
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7.3. Akcja  „Pomóż dzieciom przetrwać zimę”.      

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli w 2014 roku po raz dwunasty 

przystąpił do Akcji „Pomóż dzieciom Przetrwać Zimę”. Pomysłodawcą i autorką 

Ogólnopolskiej Akcji Charytatywnej „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę” jest - Ewa Dados – 

redaktor Radia Lublin. Patronat nad Ogólnopolską Akcją Charytatywną objęło Polskie Radio 

Lublin i Telewizja Polska S.A oddział w Lublinie. Celem Akcji jest pomoc dzieciom  

z różnych rodzin; wielodzietnych, niepełnych, rozbitych, czy też będących w trudnej sytuacji 

finansowej, materialnej. 

 MOPS już dziewiąty raz pełnił funkcję Oddziału Biura Ogólnopolskiej Akcji 

Charytatywnej w Stalowej Woli. Do zadań Biura należała dystrybucja materiałów 

promocyjnych, inicjowanie tworzenia i wspierania lokalnych sztabów. 

Na terenie Stalowej Woli utworzono 18 sztabów z siedzibami: w MOPS,  

w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Celem 

Sztabów była zbiórka artykułów spożywczych o długotrwałym okresie przechowywania, 

środków czystości, odzieży, zabawek, przeznaczonych dla najuboższych rodzin z terenu 

Stalowej Woli. W ramach Akcji nie przyjmowano pieniędzy czy leków. Zbiórki darów 

prowadzone były przez wolontariuszy (pracowników MOPS, uczniów i grona 

pedagogicznego). W akcji wzięło udział 111 wolontariuszy oraz 25 nieletnich przyjaciół 

akcji. 

W ramach akcji w 2014 roku zebrano 2432,75 kg, w tym 1604,87 kg żywności, 

zbiórki organizowano w sklepach i placówkach oznaczonych logo Akcji. 

 

 

       ASORTYMENT I ROZMIAR ZEBRANYCH DARÓW W RAMACH AKCJI 

„POMÓŻ DZIECIOM PRZETRWAĆ ZIMĘ” 

 

ASORTYMENT WAGA w kg 

Odzież 553,73 

Obuwie  24,12 

Zabawki 105,43 

Książki  19,40 

Art. Szkolne i papiernicze  22,82 

Środki czystości 102,38 

Słodycze 337,72 
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Żywność długoterminowa 1264,15 

Ziemiopłody      3,00 

RAZEM  2432,75 

Tabela Nr 39     

 

Z zebranych  darów zostały utworzone paczki indywidualne. Dary zostały przekazane 

za pośrednictwem Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej dla: 

 Dzieci z rodzin wskazanych przez pracowników socjalnych tutejszego MOPS- 

wydano  128 skierowań na paczki indywidualne, które wydano za pośrednictwem 

Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej. 

 Dzieci w ramach spotkania wigilijnego dla mieszkańców bloku  przy ul. Sierpnia 

22, Kilińskiego 2, Podleśna 2   - 92 paczki indywidualne. 

 Dzieci w ramach Opłatka Maltańskiego – 55 paczek indywidualnych. 

 

7.4.  Współpraca z organizacjami pozarządowymi. 

Ważnym partnerem pomocy społecznej jako instytucji polityki socjalnej państwa na 

szczeblu lokalnym jest III sektor czyli organizacje pozarządowe, często działające  

i specjalizujące się w kręgu działań na rzecz określonych grup zagrożonych lub dotkniętych 

już wykluczeniem społecznym.  

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 2014 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, PCK, CARITAS Polska jak 

również prowadzoną akcję „Pomóż dzieciom przetrwać zimę”, „Czysty Aniołek”. 

Między innymi w ramach współpracy z PKPS możliwe było niesienie pomocy żywnościowej 

najbiedniejszym mieszkańcom Stalowej Woli w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy 

Najbardziej Potrzebującym (FEAD) na lata 2014-2020. Uprawnieniem do korzystania z tej 

formy wsparcia było skierowanie wydawane przez pracowników socjalnych MOPS. Program 

został uruchomiony dopiero od m-ca grudnia 2014 roku z realizacją wydawania produktów 

spożywczych do stycznia 2015 r.  
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Z pomocy PKPS-u w formie żywności, środków czystości, odzieży w roku 2014 

skorzystało 556 rodzin, na podstawie indywidualnych skierowań wydanych przez 

pracowników socjalnych. Ponadto w ramach wspomnianej akcji „Pomóż Dzieciom Przetrwać 

Zimę 2014” Polski Komitet Pomocy Społecznej w Stalowej Woli obdarował z pozyskanych 

darów 275 rodzin z dziećmi w formie żywności i odzieży (paczki indywidualne), na 

podstawie wskazań pracowników socjalnych MOPS. Ponadto w okresie przedświątecznym 

PKPS we współpracy z pracownikami socjalnymi MOPS zabezpieczył paczki z żywnością 

dla osób starszych, samotnych, w trudnej sytuacji materialnej. 

 W ramach współpracy z Parafialnym Oddziałem Akcji Katolickiej przy kościele św. 

Floriana w Stalowej Woli możliwe było uczestnictwo klientów pomocy społecznej w trzech  

wycieczkach organizowanych w 2014 roku przez Akcję Katolicką tj.:  do Przemyśla  (22 

osoby - dorośli i dzieci), Rzeszowa (21 osób - dorośli i dzieci) oraz Bałtowa (11 osób - dorośli 

i dzieci). Jest to forma integracji społecznej osób i rodzin marginalizowanych z uwagi na ich 

status społeczny, pozwalającej na budowanie relacji, odkrywanie nowych wartości. 

Współpraca z organizacjami pozarządowymi podejmowana była również w zakresie 

realizacji wspólnych projektów: 

Projekt „Wolontariat dla każdego” w okresie od września do grudnia 2014 r.   

w partnerstwie publiczno-społecznym z Gminą Stalowa Wola i Stowarzyszeniem Centrum 

Aktywności Społecznej „SPECTRUM”, który był Liderem Projektu.  

 Głównym celem projektu była aktywizacja seniorów poprzez rozwój  

i upowszechnienie wolontariatu na rzecz i z udziałem osób starszych oraz zaszczepienie idei 

niesienia bezinteresownej pomocy wśród osób młodych na terenie Stalowej Woli. Projekt 

skierowany był do dwóch grup wiekowych tj. seniorów i osób młodych.  

Stowarzyszenie „SPECTRUM” jako lider Projektu był odpowiedzialny za: 

 prawidłową i zgodną z wnioskiem i umową realizację Projektu, koordynacje zadań, 

monitoring i ewaluację, obsługę finansową zadania oraz sprawozdawczość,  

 promocję i upowszechnienie idei wolontariatu, 

 organizację i przeprowadzenie 5 spotkań informacyjnych dla 120 osób na temat 

wolontariatu w szkołach i na uczelniach, 

 nabór młodych wolontariuszy do projektu - podpisanie porozumień o współpracy, 

 organizację i przeprowadzenie szkoleń dla 15 osób młodych i 20 seniorów: "Dlaczego 

warto zostać wolontariuszem”, „Motywacja do podejmowania pracy 

wolontarystycznej”,  z zakresu pracy z osobami starszymi, 
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 pracę wolontarystyczną uczestników Dziennego Domu Pobytu przy MOPS na rzecz 

dzieci (seniorzy z DDP własnoręcznie wykonali i wręczyli upominki tj. szaliki, czapki, 

zabawki dla dzieci z Domu Dziecka z okazji Mikołajek) 

 koordynację pracy wolontariuszy na rzecz osób starszych 

 prowadzenie Biura Pracy Wolontarystycznej - zatrudnienie Koordynatora 

Wolontariatu (120 godzin)   

 organizację i przeprowadzenie konkursu na Wolontariusza Roku 2014 oraz Gali 

Wolontariatu.  

Natomiast Pracownicy Zespołu ds. pomocy osobom starszym na podstawie 

przeprowadzonej diagnozy i rozmów z klientami: 

 wyłonili grupę osób starszych, które wymagały dodatkowego wsparcia w codziennym 

funkcjonowaniu, 

 zorganizowali i przeprowadzili spotkanie informacyjne dla pracowników MOPS, 

 zorganizowali spotkanie dla 30 seniorów z Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów 

oraz spotkanie dla 30 seniorów z przedstawicielem Komendy Powiatowej  Policji  

w Stalowej Woli. 

Zrealizowany projekt umożliwił osobom starszym poprzez pracę wolontarystyczną 

nadać nowy sens życiu, poczuć się wartościowymi i potrzebnymi osobami, które swoim 

doświadczeniem i mądrością życiową mogą pomóc wielu osobom. Projekt pozwolił 

zaspokoić seniorom potrzebę samorealizacji, uznania, afiliacji, opieki. Złagodził osamotnienie 

i izolację. A młodzież nabrała nowych doświadczeń w pracy z ludźmi, poszerzyła swój 

światopogląd oraz poznała wartość kontaktu z osobami starszymi. 

  

Projekt - Program Rewitalizacji Społecznej „Od rewitalizacji do integracji”, realizowany 

 w ramach projektu systemowego „Rewitalizacja Społeczna” Działanie1.2 Systemowe 

wsparcie instytucji pomocy i integracji społecznej Priorytetu I Zatrudnienie i integracja 

społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Projekt realizowany w terminie od 1 stycznia 2014 r. do 30 listopada 2014 r. 

 w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Ruch Pomocy Psychologicznej „INTEGRACJA”. 

Na potrzeby realizacji projektu zawarto Umowę partnerską określającą zasady współpracy.    

 Głównym celem Programu Rewitalizacji Społecznej „Od rewitalizacji do integracji” 

było zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej wśród młodych mieszkańców osiedla 

Śródmieścia w Stalowej Woli w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 30 listopada 2014 r.  
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Cele szczegółowe:  

1. Wyrównywanie szans młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym poprzez 

uczestnictwo w kompleksowych działaniach Centrum Aktywnej Młodzieży. 

2. Rozwój umiejętności psychospołecznych i indywidualnych poprzez udział w cyklu 

warsztatów, treningów grupowych i obozie profilaktycznym. 

3. Zwiększenie motywacji, samooceny i wiary we własne możliwości poprzez 

konstruktywne spędzanie czasu wolnego. 

4. Wzrost integracji społecznej środowiska lokalnego poprzez organizację akcji 

wakacyjnej w ramach Centrum Aktywnej Młodzieży. 

5. Podniesienie wiedzy i kompetencji zawodowych przez 23 osoby bezrobotne w ramach 

Klubu Integracji Społecznej. 

6.  Wzrost kompetencji społecznych i psychologicznych u 20 osób. 

7.  Nabycie doświadczenia zawodowego przez 23 osoby poprzez ukończenie staży 

zawodowych. 

8. Poprawa jakości świadczonych usług na rzecz młodych osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym. 

Projekt stanowił uzupełnienie prac inwestycyjnych, które zostały zrealizowane  

w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Stalowa Wola. Odnosi się to do boisk 

przy szkołach, terenów przyblokowych Nowoczesnego Parku Edukacyjnego (Park24), Parku 

Miejskiego. Wymienione miejsca stanowią bazę do rozwoju i wzrostu aktywności społecznej 

różnych grup, w tym osób młodych. 

 Realizowane w ramach projektu działania skierowane były do osób w wieku od 15 do 

50 lat  z uwzględnieniem pierwszeństwa dla osób do 30 roku życia. Uczestnikami projektu 

były zarówno osoby korzystające ze wsparcia MOPS, jak również nie korzystające jednak 

zagrożone wykluczeniem społecznym. Bezpośrednimi odbiorcami projektu było 61 osób 

zamieszkałych na terenie Osiedla Śródmieście w Stalowej Woli. 

 W ramach Programu Rewitalizacji Społecznej „Od rewitalizacji do integracji” 

prowadzony był Klub Integracji Społecznej (KIS) oraz Centrum Aktywnej Młodzieży 

(CAM).  

Program Rewitalizacji Społecznej (PRS) składał się z następujących zadań: 

1) Rekrutacja uczestników 

2) Edukacja uczestników 

3) Psychoedukacja w formie warsztatów 

4) Organizacja warsztatów i różnych form spędzania czasu wolnego w ramach PRS 
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5) Indywidualne poradnictwo 

6) Superwizja  

7) Kampania edukacyjno-promocyjna  

8) Monitoring i ewaluacja 

9) Zarządzanie Projektem. 

 MOPS jako Lider Programu realizował zadanie w ramach Klubu Integracji Społecznej 

(KIS). Opracowano Program KIS w Programie Rewitalizacji Społecznej, szczegółowy 

harmonogram KIS w PRS, regulamin rekrutacji (naboru) uczestników do KIS w ramach PRS. 

Ustalono  następujące kryteria naboru uczestników do KIS: 

- osoby bezrobotne, w tym długotrwale bezrobotne; 

- osoby nieaktywne zawodowo; 

- osoby z niskimi kwalifikacjami zawodowymi lub ich brakiem. 

 Przygotowano narzędzia niezbędne do diagnozy i naboru osób bezrobotnych, ankietę 

pracownika socjalnego, kwestionariusz osoby bezrobotnej, kartę indywidualnych rozmów  

z kandydatami do uczestnictwa w działaniach KIS
5
.  

 Stowarzyszenie „Integracja”- Partner Programu realizował zadania w ramach 

Centrum Aktywnej Młodzieży (CAM).  Działania obejmowały rekrutację uczestników do 

CAM, oraz utworzenie w jego ramach Młodzieżowego Klubu Wolontariusza. W efekcie zajęć 

edukacyjno-promocyjnych w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, których celem 

oprócz rozwoju umiejętności młodzieży szkolnej było zapoznanie z ideą programu  

i zaproszenie młodzieży spełniającej kryteria kwalifikujące do udziału w projekcie, 

zaproszono do udziału w CAM 30-osobową grupę młodzieży (22 K-kobiet, 8 M-mężczyzn). 

W trakcie uroczystego otwarcie Centrum Aktywnej Młodzieży w Stalowej Woli, w którym 

uczestniczyli wszyscy uczestnicy CAM, a także trenerzy i realizatorzy poszczególnych zajęć, 

utworzono 20 -osobowy Młodzieżowy Klub Wolontariusza.  

Warsztaty edukacyjne  

W ramach CAM odbyły się 20-godzinne warsztaty edukacyjne pn. „Tworzenie sieci 

współpracy na rzecz Programu Rewitalizacji Społecznej – przygotowanie do prowadzenia 

zajęć edukacyjno-promocyjnych w klasach”. W warsztacie udział wzięło 12 dorosłych 

(pedagogów, psychologów, wychowawców).  

                                                 
5
 Opis działań realizowanych w ramach programu KIS w Programie Rewitalizacji Społecznej przedstawiony 

został w Rozdziale III-3.2. Klub Integracji Społecznej 
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W okresie od maja do listopoada2014 r. odbyły się warsztaty twórczo- aktywizacyjne dla 30 

uczestników CAM w 4 obszarach tematycznych: 

1) Zajęcia sportowe tj. wyjścia na basen, na squasha, tor kartingowy, karate, itp.; 

2) Warsztaty „Lider młodzieżowy – jego rola i zadania”;  

3) Warsztaty artystyczne; 

4) Warsztaty trening kreatywności.  

Psychoedukacja w formie warsztatów  

 W dniach 28-30 marca 2014r. w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym w Lubeni 

odbyły się 25-godzinne warsztaty psychoedukacyjne pn. „Szansa w aktywności” dla 

uczestników CAM. Program warsztatów obejmował w szczególności: wzajemne 

poznanie się uczestników i działania integrujące grupy, rozwój umiejętności 

interpersonalnych wykorzystaniem metod aktywizujących, zapoznanie z działaniami 

CAM, wspólne wypracowanie zasad obowiązujących w CAM, itp. 

 Od kwietnia do listopada 2014r. kontynuowano pracę w 3 grupach podczas spotkań 

grup rozwojowych z programem socjoterapeutycznym. W każdej grupie zrealizowano 

72-godzinny program zajęć socjoterapeutycznych. Łącznie zrealizowano 216 godzin 

zajęć dla wszystkich grup. 

 W ramach zajęć o charakterze profilaktycznym i socjoterapeutycznym w miesiącu 

lipcu zorganizowano wakacyjny obóz profilaktyczny pn. „Lider Dialogu-Pokonać 

Tremę”. Obóz odbył się w dniach 22 lipca – 2 sierpnia 2014r., miał charakter 

wyjazdowy (atrakcyjne miejsce pod względem turystycznym – Bieszczady wysokie), 

zakładał pracę w 3 kolorowych grupach (po 10 os. każda) oraz działania 

społecznościowe. Zajęcia proponowane w trakcie obozu pozwoliły uczestnikom 

zaistnieć i spróbować swoich sił w rolach społecznych lidera, osoby wspomagającej, 

dbającej o siebie i innych. Efektem było przygotowanie członków grup do późniejszej 

pracy zadaniowej poprzez: trening komunikacji oraz zbudowanie bezpieczeństwa  

w grupie a także  nabycie umiejętności współpracy w zespole rówieśniczym, 

sprawdzenie siebie w roli lidera zespołu czy też osoby organizującej zaplecze.  

W obozie udział wzięło 30 uczestników CAM, a także 8 trenerów (3 grupowych, 5 

tematycznych). Łącznie podczas obozu zrealizowano 288 godzin zajęć w 3 grupach.   

Organizacja warsztatów i różnych formach spędzania czasu wolnego w ramach PRS 

Dla 20 uczestników (17-K, 3-M) Młodzieżowego Klubu Wolontariusza (MKW) 

przeprowadzono  120 godzin zajęć warsztatowych przez 2 Animatorki lokalne zatrudnione  

w ramach projektu. W ramach działań MKW w miesiącu czerwcu, lipcu i wrześniu odbyły się 
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3 inicjatywy społeczne na rzecz mieszkańców z terenu objętego programem  PRS, w całości 

zrealizowane przez uczestników MKW: 

 Piknik Rodzinny pn. Zaczarowana Dolina (działania plenerowe w Parku 24); 

 Festiwal Filmowy, podczas którego zaprezentowano 5 filmów (Kino pod gwiazdami – 

plener obok Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli oraz projekcja w Kinie Wrzos); 

 Dzień gier i zabaw (działania plenerowe w Parku 24).  

Imprezy, w których łącznie wzięło udział ok. 250 mieszkańców,  

Indywidualne poradnictwo w ramach PRS 

W okresie od lutego do listopada 2014 r. uczestnicy CAM mieli możliwość skorzystania ze 

wsparcia psychologa (umowa zlecenie). Łącznie odbyło się 17 spotkań, w których 

uczestniczyło 17 osób (9-K, 8-M). 

Superwizja w PRS 

W okresie od marca do listopada 2014 r, realizowane były spotkania superwizyjne dla 

Kierownika i pracownika socjalnego KIS  oraz Kadry CAM. Celem superwizji miała być 

pomoc w pokonywaniu psychologicznych trudności w pracy z uczestnikami Programu 

Rewitalizacji Społecznej, w organizacji zajęć, w zrozumieniu potrzeb własnych uczestników 

oraz kadry PRS w określonej roli, ale też w kontekście pracy całego Zespołu realizującego 

Program.  

 W trakcie realizacji Programu Rewitalizacji Społecznej „Od rewitalizacji do 

integracji” łącznie udział wzięło 61 osób. W programie realizowanym przez Klub Integracji 

Społecznej w ramach PRS rozpoczęło 31 osób (21 K i 10 M), a z dniem 30 listopada udział 

zakończyło 22 uczestników (18 K i 4 M). W trakcie realizacji Projektu z pośród 30  

uczestników (22 K i 8 M).  Centrum Aktywnej Młodzieży, nikt nie przerwał udziału  

w projekcie. W październiku 2014 r. zakończono działania Młodzieżowego Klubu 

Wolontariusza. 

Łączna wartość projektu Programu Rewitalizacji Społecznej wynosiła 880 679,21 zł,  

z podziałem na: 

1) 569 340,71 zł na realizację zadań Lidera Partnerstwa – Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Stalowej Woli; 

2) 311 338,50 zł na realizację zadań Partnera - Stowarzyszenia Ruch Pomocy 

Psychologicznej „INTEGRACJA”.  

Koszt projektu w 85 % finansowany był ze środków z Europejskiego Funduszu 

Społecznego, a w 15 % z budżetu państwa. 
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Wydatki  z EFS  w wysokości 748 577,33  zł  kształtowały się w sposób następujący: 

§ 3117 – świadczenia z pomocy społecznej – staże dla uczestników       96 109,80 

§ 4017 –  pobory dla zespołu projektowego składającego się z:                      99 774,10 

    Kierownika projektu, kierownika KIS, pracownika merytorycznego,      

               pracownika socjalnego i osoby rozliczającej projekt  

§ 4117 -  składki ZUS od poborów                                                    47 351,44 

§ 4127 – składki na Fundusz Pracy                                                                     2 351,76 

           § 4177 – Wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenie                              164 823,36 

           § 4217 – zakup materiałów i wyposażenia                                                        76 374,14 

    koniecznych do realizacji projektu ze środków unijnych 

§ 4287 – zakup usług zdrowotnych – opłata za badania                                    2 592,50 

    uczestników projektu 

§ 4307 – szkolenia dla uczestników  projektu                                                204 207,45 

    finansowane ze środków unijnych                                                                         

§ 4437 – ubezpieczenie uczestników KIS podczas obozu            288,66 

§ 6067 – Zakup inwestycyjny – remont sali konferencyjnej     54 704,12 

         

Wydatki z budżetu państwa w wysokości 132 101,88 zł : 

§ 3119 – świadczenia z pomocy społecznej – staże dla uczestników       16 960,55 

§ 4019 –  pobory dla zespołu projektowego składającego się z:                      17 607,18 

    Kierownika projektu, kierownika KIS, pracownika merytorycznego,      

               pracownika  socjalnego i osoby rozliczającej projekt  

§ 4119 -  składki ZUS od poborów                                                      8 356,16 

§ 4129 – składki na Fundusz Pracy                                                                        414,99 

            § 4179 – Wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenie                               29 086,46 

            § 4219 – zakup materiałów i wyposażenia                                                       13 477,75 

    koniecznych do realizacji projektu ze środków unijnych 

§ 4289 – zakup usług zdrowotnych – opłata za badania                                       457,50 

    uczestników projektu 

§ 4309– szkolenia dla uczestników  projektu                                                  36 036,68 

    finansowane ze środków unijnych                                                                         

§ 4439– ubezpieczenie uczestników KIS podczas obozu               50,94 

§ 6069 – Zakup inwestycyjny – remont sali konferencyjnej        9 653,67 
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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 

sposób pozwalający uniknąć powielania wzajemnych działań w zakresie aktywizacji 

zawodowej osób długotrwale bezrobotnych. 

 W 2014 roku w  ramach porozumienia do działań Klubu Integracji Społecznej zostało 

skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy 16 osób (8 kobiet i 8 mężczyzn) oraz do 

Projektu „Czas na aktywność w gminie Stalowa Wola” 6 osób (3 kobiety i 3 mężczyzn).  

Z każdą skierowaną przez PUP osobą bezrobotną został zawarty przez pracownika socjalnego 

kontrakt socjalny, natomiast osoba była przez PUP na jego okres realizacji wyrejestrowywana 

z ewidencji osób bezrobotnych i aktywizowana przez MOPS w Stalowej Woli. W ramach 

zawartego kontraktu socjalnego tut. Ośrodek opłacał dla każdej z 22 osób składki na 

ubezpieczenie zdrowotne z uwagi na brak prawa do tego ubezpieczenia z innego tytułu. 

 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.  

 Kolejnym podmiotem, z którym MOPS w 2014 roku współpracował w zakresie 

aktywizacji osób wykluczonych społecznie z powodu długotrwałego bezrobocia było 

Centrum Informacji Planowania Kariery Zawodowej w Stalowej Woli. Kierowani tam  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.  

W 2014 roku MOPS podejmował także współpracę z innymi podmiotami w zakresie 

współtworzenia i realizacji różnych projektów w oparciu o środki zewnętrzne. 

Jednym z takich działań było uczestnictwo w przygotowaniach  a następnie realizacji 

Projektu „Więź w działaniu między pokoleniami” z ramienia Gminy Stalowa Wola  

w partnerstwie z Wydziałem Edukacji i Zdrowia Urzędu Miasta i Stalowowolskim Ośrodkiem 



 

147 

 

Wsparcia i Interwencji Kryzysowej w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek 

samorządu terytorialnego w tworzenie systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”. 

Tematem przewodnim Projektu było kreowanie i wskazywanie ogromnej wagi pozytywnych 

więzi w rodzinie, zarówno między dziećmi i rodzicami, jak i dziadkami.  

Realizowany w okresie od lipca 2014 roku do grudnia 2014 roku Projekt miał na celu 

podjęcie takich działań, które mogłyby wpłynąć na poprawę sytuacji rodzin i osób 

zagrożonych zjawiskiem przemocy w rodzinie oraz jej doświadczających. Tematem 

przewodnim, który łączył większość poszczególnych działań było tworzenie, pielęgnowanie   

wskazywanie pozytywnych więzi rodzinnych. Temat więzi stanowił kontynuację działań 

podjętych  w roku ubiegłym. Natomiast nowym elementem wprowadzonym do Projektu w tej 

edycji było zaproszenie seniorów do udziału w niektórych skierowanych po raz pierwszy do 

tej grupy wiekowej działaniach 

Cele szczegółowe Projektu i działania podejmowane przy ich realizacji:  

1) zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej zagrożeń związanych z przemocą  

w rodzinie oraz więzi rodzinnych dla przeciwdziałania przemocy jak i wychodzenia  

z uwikłania w przemoc: 

 mini wykłady skierowane do seniorów,  których tematyka obejmowała znaczenie 

przywiązania w więziach rodzinnych, system rodzinny, rolę babci i dziadka  

w życiu rodzinnym, w informacje te wpleciona została tematyka dotycząca 

problemu przemocy wobec osób starszych, 

 kampania społeczna, informacje w mediach oraz w formie ulotek, 

2) zapobieganie powielaniu negatywnych wzorców rodzinnych przy jednoczesnym 

propagowaniu prawidłowych wzorców rodzicielskich i prawidłowych więzi: 

 zajęcia warsztatowe dla osób uzależnionych i współuzależnionych będących                  

w trakcie realizacji programu terapeutycznego w Poradni Terapii Uzależnienia                                         

i Współuzależnienia od Alkoholu – o tematyce konstruktywnego radzenia sobie 

ze złością, funkcjonowania członków rodziny dotkniętej przemocą oraz ochrony 

przed zachowaniami przemocowymi, 

 warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców samotnie lub z daleka wychowujących 

dzieci, 

 warsztaty psychoedukacyjnych dla przyszłych rodziców i rodziców małych dzieci 

 warsztaty dla rodziców pn. „Szkoła dla rodziców” –wychowywanie bez klapsa, 

 wspólny wyjazd plenerowy ojców z dziećmi wzmacniający więzi, 
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 warsztaty dla babć i dziadków – doskonalenie kompetencji w zakresie 

rozwiązywania konfliktów i problemów w relacjach z własnymi dorosłymi 

dziećmi jak i wnukami, 

3) nabywanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych: 

 zajęcia terapeutyczne dla dzieci wychowujących się w rodzinach 

wieloproblemowych realizowanych metodą psychodramy, odbyły się w świetlicy 

socjoterapeutycznej „Oratorium”, 

 porady i konsultacje dla dzieci i młodzieży przebywających w Placówce 

Interwencyjnej dla Dzieci i Młodzieży oraz ich opiekunów lub rodziców, 

 działania aktywizujące i wspierające kobiety doświadczające przemocy i jej 

skutków – mające na celu odbudowanie i podtrzymanie ich umiejętności 

uczestniczenia w życiu społecznym oraz pobudzenie do zmiany sytuacji 

zawodowej i nabycie kompetencji społecznych, 

 dyżury prawnika i udzielanie porad oraz pomoc w sporządzaniu pism, 

4) pielęgnowanie i podtrzymywanie współpracy międzyinstytucjonalnej w zakresie 

pomocy osobom krzywdzonym: 

 konferencja .„Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie trudności instytucjonalne 

i dobre praktyki”. Obiorcami konferencji byli przedstawiciele stalowowolskich 

instytucji działający w obszarze przemocy domowej tj.: prokuratury, oświaty, 

sądu, policji, pomocy społecznej, ochrony zdrowia. 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zaangażowany był w realizację działań 

aktywizujących kobiety doświadczające przemocy i jej skutków w ramach Klubu Integracji 

Społecznej oraz organizację i prowadzenie konferencji. Do udziału w konferencji zostali 

zaproszeni goście – specjaliści w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie z różnych 

miast w Polsce, jak też członkowie Zespołów Interdyscyplinarnych województwa 

podkarpackiego. Celem konferencji było zarówno przekazanie osobom zaangażowanym  

szeroko pojętą pomoc rodzinie  specjalistycznej wiedzy o zjawisku przemocy w rodzinie, jak 

też  pozytywnych rozwiązań dotyczących tworzenia skutecznego lokalnego systemu na 

przeciwdziałania przemocy. 

Na realizacje Projektu Gmina Stalowa Wola otrzymała dotację z Ministerstwa Pracy  

i Polityki Społecznej w wysokości 78,34 %  całkowitego kosztu realizowanego zadania. 

Łączny koszt Projektu „Więź w działaniu miedzy pokoleniami” wynosił 110 409,52 zł.  

Koszty pokryte z dotacji wyniosły 86 498,42 zł, natomiast wkład własny gminy 23 911,10 zł. 



 

149 

 

Wnioskodawcą Projektu była Gmina Stalowa Wola a jego obsługę oraz rozliczenie finansowe 

z wykonania zadań realizowanych w ramach Programu Osłonowego prowadził pracownik 

Wydziału Edukacji i Zdrowia Urzędu Miasta Stalowej Woli. 

 

7.6.  Wydarzenia okolicznościowe. 

 

Dzień Ludzi Bezdomnych 

 MOPS w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Centrum Aktywności Społecznej 

„SPECTRUM” oraz Towarzystwem Pomocy im. Św. Brata Alberta prowadzącym Schronisko 

dla bezdomnych mężczyzn w Stalowej Woli był współorganizatorem na terenie Stalowej 

Woli Dnia Ludzi Bezdomnych przypadającego (wg kalendarza)  na dzień 14 kwietnia. 

Uroczyste spotkanie poprzedził konkurs plastyczny pt. „Bezdomność przeciw 

stereotypom”, który był skierowany do uczniów klas gimnazjalnych z terenu Stalowej Woli. 

Celem konkursu było uświadomienie młodzieży powagi problemu bezdomności oraz potrzeb 

ludzi bezdomnych. Pomimo wyjątkowo trudnego tematu prace zgłoszone na konkurs okazały 

się całkowicie spełniać oczekiwania organizatorów.  

Program imprezy rozpoczęło wystąpienie pracownika socjalnego ds. bezdomności. 

Prelekcja obejmowała problem bezdomności, jak również refleksje i spostrzeżenia z rozmów 

z osobami mieszkającymi w Schronisku dla bezdomnych mężczyzn. 

Kolejnym punktem programu była projekcja filmu pt. „Mój Manhattan”, którego 

fabułą było życie i historie mieszkańców wrocławskiego schroniska dla bezdomnych  

przedstawione w filmie przez samych bezdomnych. Dopełnieniem filmu okazały się 

świadectwa przekazane przez dwóch wyjątkowych ludzi Rafała i Sebastiana – osoby, które 

dotknął problem bezdomności. Na szczególną uwagę zasługują słowa skierowane do 

młodzieży i ich rodziców na temat używek oraz ich negatywnych skutków, których 

rezultatem była doświadczona przez nich bezdomność.  

Następnie odbyło się podsumowanie konkursu i wręczenie nagród dla laureatów 

konkursu plastycznego. Nagrody w konkursie zostały ufundowane przez Prezydenta Miasta 

Stalowej Woli. Dla laureatów I, II i III miejsca do nagród dołączył wykonane własnoręcznie 

prace z drewna jeden z mieszkańców schroniska. Upominki dla wszystkich uczestników 

konkursu przygotowali również uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej przy MOPS, 

Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 1 oraz Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 2. 

Wszystkie nagrodzone prace zostały wystawione w holu Miejskiego Domu Kultury. 
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Na zakończenie zaproszono wszystkich uczestników spotkania do wspólnej wymiany 

wrażeń podczas poczęstunku przygotowanego specjalne na tę okazję przez członkinie 

Stowarzyszenia „SPECTRUM” oraz mieszkańców schroniska. 

 

Dzień Pracownika Socjalnego 

 Dzień Pracownika Socjalnego przypada na 21 listopada. To upamiętnienie spotkania 

w miejscowości Charzykowy w 1989 roku, w którym uczestniczyli Jacek Kuroń, Joanna 

Staręga-Piasek oraz pracownicy pomocy społecznej szczebla wojewódzkiego. Dzień 

Pracownika Socjalnego jest świętem wszystkich pracowników służb społecznych,  

a w szczególności pracowników socjalnych. 

 W dniu 21 listopada 2014 roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Melchiora 

Wańkowicza odbyło się uroczyste spotkanie z okazji obchodów Dnia Pracownika Socjalnego. 

Była to pierwsza tego typu impreza w Stalowej Woli. Podczas uroczystości zostali nagrodzeni 

pracownicy socjalni, którzy wykazali się dotychczasowym dużym zaangażowanie  

w wykonywaniu obowiązków służbowych. Podziękowania oraz drobny upominek otrzymali 

także radni miejscy z Komisji Rodziny, Opieki Społecznej i Zdrowia. Uroczystość zakończyła 

się występem artystycznym przygotowanym przez wychowanków Świetlicy „Tęcza”.  

 

Wigilia 2014 

 W 2014 roku, wzorem lat ubiegłych MOPS we współpracy z PSS „Społem” 

zorganizował w restauracji „Słoneczna” wigilię dla 130 samotnych osób, klientów pomocy 

społecznej. W menu Kolacji Wigilijnej znalazły się tradycyjne potrawy.  

W Wigilii uczestniczyli również pracownicy MOPS oraz dzieci-wychowankowie Świetlicy 

TĘCZA, które wspólnie odśpiewały kolędy co wkomponowało się w atmosferę świąt Bożego 

Narodzenia.  

Całkowity koszt spotkania wigilijnego wyniósł 5 460,00 zł i został sfinansowany  

w ramach zadań własnych gminy. 

 

Opłatek Maltański 2014 

 Opłatek Maltański to ogólnopolska akcja charytatywna, której organizator Związek 

Polskich Kawalerów Maltańskich przy współpracy z Miejskimi Ośrodkami Pomocy 

Społecznej co roku zaprasza do świątecznego stołu ubogie rodziny wielodzietne, osoby 

samotne, niepełnosprawne aby podzielić się opłatkiem i posiłkiem przy wspólnym stole 
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wigilijnym, oraz wesprzeć materialnie (każda osoba otrzymuje paczkę z żywnością, 

słodyczami, kosmetykami a dzieci drobnymi upominkami) w świątecznej atmosferze. 

 W 2014 roku po raz pierwszy Opłatek Maltański odbył się w Stalowej Woli dzięki 

uprzejmości właścicieli  restauracji „SEZAM”. Oprócz 98 osób z rodzin ubogich - klientów 

pomocy społecznej, w opłatku uczestniczyli duchowni, przedstawiciele Zakonu Maltańskiego 

i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stalowej Woli.  

 

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 2014 roku  wynosiły 258 612,09 zł, na co składały się następujące pozycje: 

 

 § 3020 – świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP                           

                          (odzież ochronna, środki czystości) 900,74 

 § 4010 – wynagrodzenia pracowników                                                      175 160,32 

 § 4040 – tzw. „trzynasta pensja”                                                                  14 639,77       

 § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne                                              33 650,81      

 § 4120 – odpis na Fundusz Pracy –                                                               4 001,24        

 § 4210 – zakup doposażenia                                                                          4 451,51       

 § 4260 – zakup energii                                                                                 13 920,61    

 § 4280 – opłaty za okresowe badania lekarskie pracowników                         220,00           

 § 4300 -   zakup usług pozostałych                                                               3 141,09                                                

 § 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                       6 746,00     

 § 4520 – opłata na rzecz JST (opłata za wywóz nieczystości)                         732,00    

 § 4360 – opłata za służbowe telefony komórkowe                                          200,00     

           § 4390 –  opłaty za ekspertyzy techniczne wyposażenia                                  120,00    

           § 4410 –  opłaty za podróże służbowe                                                                98,00 

           § 4700 –  opłaty za szkolenia pracowników                                                     630,00 
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Żywienie. 

Na działalność związaną z przygotowaniem posiłków (przez Kuchnię przy MOPS) dla 

uczestników ośrodków wsparcia będących w strukturach MOPS : Dzienny Dom Pobytu  

i Świetlicy „Tęcza”, oraz dla osób kierowanych przez MOPS do Środowiskowych Domów 

Samopomocy Nr 1 i 2  w 2014 roku wydatkowano kwotę 122 728,54 zł. 

Dziennie przygotowywanych jest ok. 137 porcji. W ciągu 2014 roku wydano 7 231 porcji 

posiłków w formie śniadań dla uczestników DDP i 32 869 porcji obiadów dla uczestników 

DDP, Świetlicy „Tęcza” i ŚDS Nr 1 i 2. 

 

Wydatki na realizacje tego zadania w 2014 roku kształtowały się następująco: 

  

 § 4220 – zakup środków żywności                                                                122 728,54  

      do sporządzania posiłków  

      dla uczestników ośrodków wsparcia. 

 

 

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. 
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 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 OSL. 

 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 2014 roku Ośrodek zatrudniał w ramach umów z PUP 

(prace interwencyjne) - 15 osób, które wykonywały usługi opiekuńcze. 

Tytułem refundacji części wynagrodzeń tych osób i pochodnych od wynagrodzeń MOPS 

otrzymał kwotę 70.216,34 zł.  

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli zabezpiecza obsługę 

organizacyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych.  Pracę Zespołu  

i grup roboczych koordynuje wskazany przez Dyrektora MOPS pracownik do którego zadań 

należy w szczególności: 

1. Obsługa Zespołu Interdyscyplinarnego: 

2. Koordynowanie pracy grup roboczych powoływanych do podejmowania interwencji  

w indywidualnych przypadkach przemocy domowej i skuteczności podejmowanych 

działań. 

3. Gromadzenie i przechowywanie dokumentacji pracy grup roboczych. 

 

 Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2014 roku wydatkowano 

5 869 074,78 zł, w tym dofinansowanie z budżetu państwa wynosiło  611 216,00 zł.                         

W ramach zadań własnych wydatkowano kwotę  5 258 858,78 zł ze środków gminy. 

Wydatki  w 2014 r. kształtowały się następująco: 

 § 3020 – świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP                        25 584,29 

       w tym głównie odzież robocza, obuwie, rękawice 

       ochronne, środki czystości dla opiekunek 

       i pracowników gospodarczych 

 § 4010 – wynagrodzenia pracowników                                                        3 535 313,69 

                          socjalnych, konsultantów i specjalistów 

       pracowników księgowo – administracyjnych, 
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      gospodarczych, opiekunek i pracowników 

       zatrudnianych okresowo na podstawie umów 

       z PUP, (w tym również 21 nagród jubileuszowych) 

           § 4040 – tzw. „trzynasta pensja”                                                                     222 826,15          

            § 4110 – składki ZUS                                                                                     712 002,70    

 § 4120 – odpisy na Fundusz Pracy                                                                   68 307,93       

 § 4170 – umowy z osobami fizycznymi wykonującymi usługi  

                           opiekuńcze, przeprowadzającymi szkolenia specjalistyczne  

     dla pracowników, usługi projektowe                                                 98 674,93  

 § 4210 – zakupy materiałów biurowych i środków czystości,                             

      paliwa, doposażenie pomieszczeń w niezbędne meble,   

      sprzęt komputerowy          91 390,30 

 § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych,                                      

      literatury specjalistycznej -  z zakresu 

      pracy socjalnej i dziedzin pokrewnych,  

      czasopiśmiennictwo, literatura z zakresu prawa pracy, bhp,  

      księgowości                                 10 980,30 

 § 4260 – zakup energii                                                                                     62 732,66        

 § 4270 – zakup usług remontowych, konserwacja                                             

      przeglądy, naprawy maszyn, urządzeń 

      i pojazdów, bieżące awarie instalacji oraz remonty w  

      budynku MOPS                     121 976,73 

 § 4280 – zakup usług medycznych,                                                                     

       wstępne i okresowe badania lekarskie pracowników                         4 200,00 

 § 4300 – zakup usług pozostałych-                                                                

      opłaty pocztowe, prowizje bankowe, opłaty komunalne,  

                           monitoring, usługa informatyczna dot. programu POMOST, 

                          opłaty aktualizacyjne dot. programów finansowo – księgowych     131 515,97 

 § 4350 – zakup usług internetowych                                                                   1 055,02       

 § 4360 – opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej                                          1 910,99     

 § 4370 – opłat z tytułu usług telefonii stacjonarnej                                          11 526,24 

 § 4410 – krajowe podróże służbowe                                                                   5 492,84      

      w związku ze szkoleniami specjalistycznymi  

 § 4430 – ubezpieczenia rzeczowe                                                             4 588,89                            
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 § 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                        117 251,00  

 §4520 – opłata za zarząd trwały, wywóz nieczystości                                       1 656,09      

           § 4610 -  opłaty komornicze (dot. przeprowadzenia postępowania  

                          egzekucyjnego w sprawie nienależnie pobranych świadczeń  

                          pomocy społecznej)                                      439,00         

 § 4700 – szkolenia pracowników                                                                      27 726,33   

 §4390 – ekspertyzy, analizy, opinie                515,25 

  §4600 – Kary - odszkodowanie                191,48 

  

 Zadania własne gminy zostały dofinansowane z budżetu państwa w kwocie 

611 216,00 zł   i wydatkowane w sposób następujący: 

  

 § 4010 – dofinansowanie wynagrodzeń pracowników                                    

      MOPS w tym dodatki dla pracowników socjalnych                     454 518,00 

 § 4040 - „trzynasta pensja” dla części pracowników MOPS                        48 500,00        

 § 4110 – składki ZUS                                                                                    67 763,00      

 § 4120 -  odpisy na Fundusz Pracy                                                                  9 805,00       

 § 4440 – fundusz świadczeń socjalnych                            30 630,00 

 

 

  Ponadto w ramach zadań własnych gminy związanych z obsługą organizacyjno-

techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Stalowej Woli w 2014 roku wydatkował kwotę 25 721,73 zł, w sposób 

następujący: 

 

 § 4010 – wynagrodzenia osobowe                                                                 19 745,57 

 § 4040 - „trzynasta pensja”                                                                              1 081,34        

 § 4110 – składki ZUS                                                                                      3 541,58      

 § 4120 -  odpisy na Fundusz Pracy                                                                     496,98       

 § 4210 – zakupy                                                                             856,26 
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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 m
2 

.  

Na parterze budynku MOPS od września 1995 r. funkcjonuje Dzienny Dom Pobytu, 

który zajmuje powierzchnię około 180 m
2
. W zajęciach Domu bierze udział średnio 42 

uczestników, natomiast kadra liczy 7 osób. W związku z powyższym na jedną osobę przypada 

średnio 3,75  m
2
 powierzchni.  

W budynku MOPS przy ul. Dmowskiego 1 znajduje się 25 pomieszczeń biurowych,  

o łącznej powierzchni 396,90 m
2
,
 
w których funkcjonuje 79 stanowisk pracy.  

Z analizy warunków lokalowych wynika, że na jednego pracownika w budynku 

MOPS przypada jedynie około 5 m
2
 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.  

Między innymi z uwagi na trudne warunki lokalowe asystenci rodziny zajmują jednej z pokoi 

biurowych 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 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 często 
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zajętą salę konferencyjną 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.   

 

8.3. Realizacja działań administracyjno – gospodarczych 

 

W  roku 2014 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 ze zgłoszonymi potrzebami w tym zakresie 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 

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. 
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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 2014 r. w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stalowej Woli 

zostały przeprowadzone następujące niezbędne remonty: 

-    remont schodów głównych oraz bocznych od strony MZB, 

- dokończone zostały prace przy dachu poprzez remont gzymsu, a także obróbkę 

     blacharską kominów, 

-  adaptacja dotychczasowego pomieszczenia, w którym znajdował się serwer poprzez  

     montaż klimatyzacji oraz wymianę drzwi na bezpieczne, 

-  przystosowanie drugiego pomieszczenia piwnicznego na Archiwum Zakładowe oraz  

     montaż instalacji p.poż. w obu pomieszczeniach Archiwum, 

-   wymiana drzwi wejściowych głównych i bocznych, 

-   remont przyłącza kanalizacyjnego do budynku MOPS, 

-  remont sali konferencyjnej (sfinansowany z pozyskanych środków w ramach projektu 

    rewitalizacji społecznej „Od rewitalizacji do integracji”), 

http://www.mops-debica.pl/
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- drobne prace remontowe w pomieszczeniach Ośrodka (w ramach praktyk  

     organizowanych w związku  z uczestnictwem klientów MOPS szkoleniach  

     zawodowych)  

 

 

W 2015 roku planowane są dalsze pracy remontowe przy budynku MOPS. Między 

innymi zaplanowano: 

- remont schodów od strony DDP wraz z wymianą stolarki drzwiowej, 

- izolacja pionowa przeciw wilgotnościowa ścian i fundamentów od strony ogrodu oraz  

   parkingu wraz z remontem podjazdu dla osób niepełnosprawnych, 

- montaż klimatyzacji w jednym z pomieszczeń MOPS, 

- remont pomieszczenia pod potrzeby pokoju socjalnego dla pracowników MOPS, 

- drobne remonty wynikające z bieżącej działalności w budynku MOPS. 

 

 

 

 

IX. PODSUMOWANIE 
 

Łącznie na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w 2014 r. MOPS 

wydatkował  18 379 966,57 zł, z czego 7 778 685,23 zł pochodziło z budżetu państwa, 

 a 10 601 281,34 zł  z budżetu gminy. Udział gminy w finansowaniu zadań z pomocy 

społecznej wyniósł 57,68 %. Ponadto w ramach realizowanego przez MOPS budżetu w 2014 

roku ze środków PEFRON pochodziła kwota 740 037, 97 zł, z czego na funkcjonowanie 

WTZ wydatkowano kwotę 739 800 zł a na działania integracyjne niepełnosprawnych 

uczestników DDP kwotę 237,99 zł. Syntetyczne podsumowanie powyższych wydatków 

poniesionych na zadania z zakresu pomocy społecznej przedstawiają poniższe tabele.  
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WYDATKI W ZAKRESIE ZADAŃ WŁASNYCH 

I DOFINANSOWANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA w 2014r. 

LP ROZDZIAŁ NAZWA ZADANIA 
WYDATKOWANA 

KWOTA 

ŁĄCZNIE 

WYDATKOWANA 

KWOTA 

1 85154 ZADANIA Z ZAKRESU PROFILAKTYKI                          

I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 

ALKOHOLOWYCH 
ŚWIETLICA 
KLUB TRZEŹWEGO ŻYCIA 

 

 

170 053,36 

26 355,69 

196 409,05 

2 85203 DZIENNY DOM POBYTU 

- budżet gminy 

- środki PFRON 

 

297 860,15 

237,99 
298 098,14 

3 85203 ŻYWIENIE W OŚRODKACH WSPARCIA 122 728,54 122 728,54 

4 85205 PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY  

W RODZINIE 

 

25 721,73 
25 721,73 

5 85206 WSPIERANIE RODZINY 

- budżet gminy – asystent rodziny 

- budżet gminy – koszt pobytu dzieci w 

 pieczy zastępczej 

- dofinansowanie budżetu państwa – asystent  

  rodziny 

 

57 160,52 

297 895,10 

 

101 398,00 

456 453,62 

6 85213 UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE –                                 
- dotacja z budżetu państwa  

 

117 602,54 
117 602,54 

7 85214 ŚWIADCZENIA Z POMOCY 

SPOŁECZNEJ 

- budżet gminy 

- dotacja z budżetu państwa na tzw. 

gwarantowaną część zasiłków okresowych 

 

       3 431 268,51 

       1 513 704,41 

4 944 972,92 

8 85216 ZASIŁEK STAŁY –  

- dotacja z budżetu państwa  
       1 297 557,52 1 297 557,52 

9 85219 OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 

- budżet gminy 

- dotacja z budżetu państwa 

 

       5 257 858,78 

          611 216,00 
5 869 074,78 

10 85295 DOŻYWIANIE „Program państwa  

w zakresie dożywiania” 

- budżet gminy 

- dotacja z budżetu państwa 

 

 

428 492,69 

1 356 836,51 

1 785 329,20 

11 85295 KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 12 364,09 12 364,09 

12 85295 KOORDYNACJA PROGRAMÓW 

SPOŁECZNYCH  I PRACA ZE 

SPOŁECZNOŚCIĄ LOKALNĄ 

              9 006,08 9 006,08 

13 85295 DOPŁATA DO SPWD – ŚWIETLICY 

„TĘCZA” 

130 243,62 130 243,62 

14 85295 KUCHNIA 258 612,09 258 612,09 

15 85295 DOFINANSOWANIE do WTZ 32 000,00 32 000,00 

ŁĄCZNE WYDATKI FINANSOWE 

 
     15 556 173,92 15 556 173,92 

Tabela nr 40 
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WYDATKI W ZAKRESIE ZADAŃ ZLECONYCH  W 2014 R. 

LP ROZDZIAŁ NAZWA ZADANIA 
WYDATKOWANA 

KWOTA 

ŁĄCZNIE 

WYDATKOWANA 

KWOTA 

1 85219 WYNAGRODZENIE DLA OPIEKUNA 

PRAWNEGO 
    9 133,00     9 133,00 

2 85228 SPECJALISTYCZNE USŁUGI 

PSYCHIATRYCZNE 
599 199,98 599 199,98 

 WYDATKI  ŁĄCZNIE 

- z budżetu państwa 
608 332,98 608 332,98 

Tabela nr 41   

WYDATKI  INNE 

LP ROZDZIAŁ NAZWA ZADANIA 
WYDATKOWA

NA KWOTA 

ŁĄCZNIE 

WYDATKOWANA 

KWOTA 

1 85195 OBSŁUGA UBEZPIECZEŃ 

ZDROWOWNYCH- finansowanych ze środków 

publicznych 

                      

1 378,40 
     1 378,40 

2 85219 

 

(7) 

(9) 

(9) 

 

(7) 

(9) 

PROJEKT „Czas na aktywność w gminie  

Stalowa  Wola” 

- zadanie zlecone 

- zadanie dofinansowane z budżetu państwa 

- udział własny gminy (środki gminy) 

PROJEKT „ Od Rewitalizacji do integracji” 

- zadania zlecone 

-zadania dofinansowane z budżetu państwa 

 

 

439 614,56 

28 127,11 

43 660,39 

 

748 577,33 

132 101,88 

 

    511 402,06 

 

 

 

    880 679,21 

3 

 

 

85311 WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ 

- finansowanie PEFRON (90%) 

- finansowanie zadań własnych powiatu (10%) 

 

739.800,00 

82.200,00 
   822.000,00 

 

ŁĄCZNIE 

 

2 215 459,67 2 215 459,67 

Tabela nr 42 

 
 W 2014 roku MOPS kontynuował kolejną część systemowego projektu aktywizacji 

osób bezrobotnych pn. „Czas na aktywność w gminie Stalowa Wola”. Całkowity koszt 

realizacji projektu wyniósł 511 402,06 zł z czego 43 660, 39 zł stanowiły środki własne  

w ramach 10 % udziału gminy, a pozostała część finansowana była przez Wojewódzki Urząd 

Pracy w Rzeszowie w ramach środków unijnych oraz dofinansowania z budżetu państwa. 

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 w kolejnym roku. W 2015 roku MOPS obejmie 

wsparciem w ramach kontraktów socjalnych i umów PAL zawierających instrumenty 
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aktywnej integracji łącznie 30 osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo (20  

w kontraktach socjalnych i 10 w PAL).  

Spośród osób uczestniczących w projekcie systemowym w 2014 roku 5 kobiet  

w 2015 roku zostanie skierowanych do udziału w pracach społecznie użytecznych 

realizowanych przez Gminę reprezentowaną przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Stalowej Woli w charakterze opiekunek środowiskowych, pomocy w kuchni i opiekuna  

w świetlicy dla dzieci. Prace społecznie użyteczne pozwolą im na utrzymanie gotowości do 

podjęcia zatrudnienia, chęci zmiany oraz dadzą szansę na wykazanie się, jako pracownik. 

Taka forma aktywności zawodowej może być tylko szczeblem w rozwoju kariery zawodowej 

i szansą dla osób bezrobotnych na znalezienie pracy i poprawę trudnej sytuacji życiowej 

swojej i rodziny. 

 Istotną formą wsparcia w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Stalowej Woli dla 

osób bezrobotnych jest Klub Integracji Społecznej. Program Klubu w okresie od czerwca 

2005 roku (kiedy to rozpoczął swoja działalność) do grudnia 2014 roku ukończyło 400 osób, 

w tym 285 kobiet. Odbyło się XXI edycji Klubu, trwających średnio od 4 do 6 miesięcy. 

 Z analizy dotychczasowych działań w Klubie Integracji Społecznej pracownicy MOPS 

zauważyli potrzebę realizowania wsparcia nakierowanego na zmianę mentalności  

i wyuczonych od lat zachowań osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Bezrobocie 

znacząco wpływa na strukturę czasu jednostki i jej najbliższych. Brak rygorów związanych  

z aktywnością zawodową a jednocześnie realizowaniem innych ról związanych  

z funkcjonowaniem społecznym, rodzicielstwem, prowadzeniem domu, prowadzi do utraty 

umiejętności planowania i organizacji czasu. W życiu osoby bezrobotnej pojawia się nadmiar 

wolnego czasu, który na początku jest wykorzystywany do nadrabiania domowych zaległości, 

ale szybko staje się balastem i jest trudny do wypełnienia. Oprócz tego bezrobotny izoluje się 

społecznie. Dlatego istotne jest zaangażowanie osób zgłaszających się po wsparcie 

w proces zmiany, czyli włączenie ich w działania, postawienie w sytuacji, że są 

odpowiedzialni za swoje życie. KIS, jako pomocnik w tych działaniach, powinien wspierać,  

a nie wyręczać klientów pomocy społecznej.  

Z tego względu w 2015 roku planowane są dwie edycje Klubu Integracji Społecznej przy 

MOPS, w których obok wsparcia szkoleniowego, doradczego, pracy socjalnej zostanie 

zastosowana nowa forma, jaką będą prace społecznie użyteczne dla klientów Powiatowego 

Urzędu Pracy w Stalowej Woli zarejestrowanych w III profilu, jednocześnie objętych pomocą 

tut. Ośrodka. Prace społecznie użyteczne będą realizowane w MOPS w charakterze opiekunki 

środowiskowej, sprzątaczki, pracownika gospodarczego w wymiarze 10 godzin w ciągu 
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tygodnia, celem przygotowania bezrobotnego do aktywności zawodowej i podjęcia 

faktycznego zatrudnienia na rynku pracy. Ponadto planowana jest grupa 20 osób, które 

wezmą udział w pracach społecznie użytecznych przez okres 6 miesięcy, ale bez wsparcia 

szkoleniowego z uwagi na zarejestrowanych w PUP w Stalowej Woli w II profilu, który daję 

możliwość takiej pomocy ze strony Gminy reprezentowanej przez MOPS. 

 Pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych  

w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych, 

wpisało się już w działania MOPS w oparciu o partnerstwo z innymi podmiotami 

funkcjonującymi na terenie naszego miasta. Działania te odnoszące się zarówno do 

bezpośrednich adresatów pomocy społecznej jak i do środowiska lokalnego, mogącego dawać 

nieformalne wsparcie tymże osobom i rodzinom będą kontynuowane w roku 2015 dzięki 

metodzie pracy środowiskowej – Organizowanie Społeczności Lokalnej i w oparciu  

o profesjonalną pracę pracowników socjalnych. 

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 2014 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przystąpił do konkursu i  otrzymał 

kwotę 101 398,00 zł na zatrudnienie 4 asystentów rodziny, co stanowiło 63,95 % łącznie 

poniesionych kosztów. Również w roku 2015 MOPS aplikował o dotację Ministerstwa Pracy 

i Polityki Społecznej uzyskując kwotę 61.132,00 zł na kontynuację zatrudnienia 4 asystentów 

rodzin. 

Podkreślić należy, że realizacja zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny  

i pieczy zastępczej 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 1 roku – 10%, w 2 roku – 30%  natomiast od 3 roku – 

50%  kosztów).  W 2014 na ten cel Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkował kwotę 

297 895,10 zł i należy liczyć się ze wzrostem kosztów jakie poniesie gmina  w tym zakresie  

w roku 2015, co jest wynikiem wzrostu do 50 % kosztu pobytu dzieci w pieczy zastępczej, 

skierowanych przez Sąd w latach ubiegłych. 
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  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.  

Mając tego świadomość pracownicy MOPS w roku 2013 powołali do życia  

i zarejestrowali w Krajowym Rejestrze Sądowym w Rzeszowie Stowarzyszenie Centrum 

Aktywności Społecznej "SPECTRUM”, którego działalność statutowa wkomponowana jest  

w obszar działań pomocy społecznej. Funkcjonowanie Stowarzyszenia „SPECTRUM” 

pozwoliło już w roku 2014 na aplikowanie o środki zewnętrzne w ramach konkursów 

Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, w których nie mogą brać udziału bezpośrednio jednostki 

organizacyjne pomocy społecznej, dzięki którym udało się zrealizować przedstawione  

w sprawozdaniu Projekty:  Dzień Ludzi Bezdomnych,  Wolontariat dla każdego. 

 Na podkreślenie zasługuje również fakt, że w Ministerstwie Pracy i Polityki 

Społecznej od 2014 roku trwają prace legislacyjne nad zmianami w sposobie 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. 

Zaznaczyć należy że Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli dzięki 

kadrze, która nieustannie podnosi swoje kwalifikacje, 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 
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możliwościami, które pojawią się w nowelizowanych przepisach ustawy o pomocy 

społecznej.   

  

 

 

             PIOTR PIERŚCIONEK  

                  (Dyrektor MOPS) 
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