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WSTĘP 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli przedstawia sprawozdanie  

z działalności za 2015 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 2013-2015 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, 

niepełnosprawność, bezrobocie, 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.  

 Wśród nowych zadań, których realizację Ośrodek rozpoczął w 2015 roku, znalazł się 

m.in. Program Aktywizacji i Integracji (PAI). Program skierowany był do 13 osób z terenu 

Gminy Stalowa Wola, u których Powiatowy Urząd Pracy ustalił III profil pomocy. Głównym 

celem udziału w Programie było przełamanie u tych osób barier utrudniających wejście lub 

powrót na rynek pracy. Obok warsztatów i szkoleń uczestnicy Programu realizowali prace 

społecznie użyteczne, które stanowiły kolejną nowość w zakresie form pomocy skierowanych 

do klientów Ośrodka.  

 Prace społecznie użyteczne, jako jedna z form zatrudnienia wspieranego skierowane 

zostały  nie tylko do klientów MOPS u których ustalono III profil, ale również do 22 osób z II 

profilem. Realizacja tych dwóch form wsparcia skierowanych do bezrobotnych klientów 

MOPS przyczyniła się do zwiększenia u nich motywacji do podjęcia zatrudnienia oraz 

przełamania barier związanych z pracą zawodową. Dowodem na to może być fakt, że 3 osoby 

realizujące PAI oraz 6 osób z prac społecznie użytecznych podjęły zatrudnienie.  

 

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, 
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 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 między innymi 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.), 

 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 ze zm.), 

 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 (t.j. Dz. U.  

z 2015 r., poz. 1390), 

 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 239 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 2015 r. poz. 2164), 

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

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

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

z 2015 r. poz. 2135 ze zm.), 
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 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

(t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 332 ze zm. 

 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.), 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 czerwca 2012 r. w 

sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. z 2012, poz. 712), 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 listopada 2010 r. w 

sprawie wzoru kontraktu socjalnego (Dz.U. z 2010, Nr 218, poz. 1439), 

 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 (t.j. M.P. z 2015 r., poz. 

821). 

 

1.2.  Kadra Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stalowej Woli. 

 
Kadrę Ośrodka zatrudnioną na dzień 31 grudnia 2015 r. stanowiło 164 osoby tj. 

153,51 etatu (w tym 11 osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych oraz 3 na 

zastępstwo). Poniższa tabela przedstawia strukturę zatrudnienia.  

 

TABELA NR 1       STRUKTURA ZATRUDNIENIA W MOPS 

Wyszczególnienie Ogółem 

dyrektor 1 

zastępca dyrektora 1 

pracownicy socjalni ogółem 48 

z tego:                                                              

starszy specjalista pracy socjalnej  
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specjalista pracy socjalnej 10 

starszy pracownik socjalny 22 

pracownik socjalny 8 

asystenci rodziny 4 
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pracownicy wykonujący usługi opiekuńcze 39 

pracownicy wykonujący specjalistyczne usługi opiekuńcze 7 

Konsultanci (prawnicy i psycholodzy) 5 

Główny specjalista 2 

pozostali pracownicy (administracja, księgowość, kierownicy)  34 

Klub Integracji Społecznej 2 

Klub Trzeźwego Życia 1 

Kuchnia przy MOPS 6 

Ośrodki Wsparcia 30 

w tym:                                                                      

Dzienny Dom Pobytu 
6 

Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego – Świetlica 

TĘCZA 8 

Warsztat Terapii Zajęciowej przy MOPS 
16 

  

 

 

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: 
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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.  

Większość pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stalowej Woli 

legitymuje się wykształceniem wyższym – 85 osób (51,83%), przy czym wykształcenie 

wyższe magisterskie posiada 72 osoby, wyższe licencjackie 12 osób oraz 1 osoba posiada 

tytuł doktora. Ponadto w 2015 r. zatrudnionych było 57 osób (34,76%) z wykształceniem 

średnim, w tym 29 osób ukończyło szkoły policealne, 14 osób (8,54%) z wykształceniem 

zawodowym oraz 8 osób z wykształceniem podstawowym (4,87%).  

W 2015 r. w ramach środków unijnych na dokształcanie kadry pomocy społecznej 3 

osoby ukończyły naukę na studiach podyplomowych w następującym zakresie: „Zamówienia 

publiczne” – 2 osoby, „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” – 1 osoba. 

Studia zostały zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie a 

realizowane przez Wyższą Szkołę Zarządzania i Informatyki w Rzeszowie. 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. Centrum Psychoterapii sp. z o.o. Ponadto w 2015 r. 

podpisane zostały dwie umowy na dokształcanie z osobami zatrudnionymi na stanowisku 

asystenta rodziny, które rozpoczęły naukę na kursie II stopnia z zakresu terapii rodzin. 

Zakończenie kursu planowane jest na czerwiec 2016 r.  



 

10 

 

 

Oprócz w/w form dokształcania pracownicy Ośrodka w 2015 r. systematycznie 

podnosili swoje kwalifikacje i umiejętności praktyczne poprzez uczestnictwo w różnego 

rodzaju kursach, szkoleniach, konferencjach oraz seminariach organizowanych przez firmy 

zewnętrzne. W ubiegłym roku 115 pracowników wzięło udział w 26 płatnych szkoleniach 

zewnętrznych oraz 78 pracowników w 14 szkoleniach bezpłatnych m.in. finansowanych ze 

środków Unii Europejskiej. W 6 konferencjach wzięło udział 34 pracowników MOPS. 

Natomiast 4 asystentów rodziny systematycznie raz w miesiącu uczestniczyło w Grupie 

wymiany doświadczeń.  

Przeprowadzone szkolenia obejmowały swoim zakresem między innymi następujące 

tematy: 

Szkolenia płatne: 

1. Mediacje rodzinne (Rzeszów) – 2 osoby 

2. Pierwsza pomoc przedmedyczna – podstawowe zabiegi resuscytacyjne (Stalowa 

Wola) – 27 osób;  

3. Związek teorii przywiązania z przeciwdziałaniem przemocy domowej i innym 

problemem dotyczącym rodzin podopiecznych MOPS, diagnoza rodziny – 

prognozowanie zmian (Stalowa Wola) – 27 osoby, 

4. Superwizja wewnętrzna i nadzór merytoryczny w zakresie diagnozowania rodzin, 

planowania pomocy w oparciu o różne narzędzia diagnostyczne i teorię przywiązania 

(Stalowa Wola)  - 7 osób 

5. Odebranie dziecka z rodziny w związku z przemocą w rodzinie (Rzeszów) – 2 osoby;  

6. Praca asystenta rodziny. Warsztaty z elementami superwizji. (Rzeszów) – 1 osoba; 

7.  Dopalacze problem nadal nie rozwiązany (Zakopane)– 2 osoby; 

8.  ABI po zmianach (Rzeszów) – 1 osoba; 

9. Sporządzanie sprawozdań z zamówień publicznych poniżej 30.000 euro – Błędy 

popełniane w sprawozdaniach za 2013 r. w świetle kontroli zewnętrznych (Rzeszów) 

– 2 osoby; 

10. Superwizja dla pracowników socjalnych  (Stalowa Wola) – 21 osób; 

11. Wydatki strukturalne (Rzeszów) - 1 osoba; 

12. Rachunkowość, klasyfikacja i sprawozdawczość w systemie pomocy społecznej 

(Rzeszów) – 1 osoba; 

13. Wynagrodzenia na tle zmian 2015 r. (Rzeszów) – 1 osoba; 

14. Przepisy ZUS (Stalowa Wola) - 1 osoba; 

15. Korekta listy płac, dokumentacji ZUS i deklaracji podatkowych (Rzeszów) – 1 osoba; 

16. Zasiłki w praktyce, e-zwolnienia, świadczenia pieniężne w razie choroby i 

macierzyństwa (Stalowa Wola) – 1 osoba; 

17. Konsolidacja rozliczeń VAT Gminy z jej jednostkami budżetowymi (Stalowa Wola) – 

2 osoby; 

18. Zamknięcie ksiąg rachunkowych (Rzeszów) – 1 osoba; 

19. Nauka wytwarzania ekologicznych mydeł (Wola Sękowa) – 1 osoba; 

20. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie (Warszawa) – 1 osoba; 
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21. Najczęściej popełniane błędy w funkcjonowaniu ZI ds. przeciwdziałania  przemocy w 

rodzinie (Stalowa Wola) – 1 osoba; 

22. Kodeks cywilny, prawo pracy – (Stalowa Wola) – 1 osoba; 

23. Szkoła dla rodziców. Rodzeństwo. (Stalowa Wola) – 2 osoby; 

24. Zmiany prawne i nowe kierunki orzecznicze w przedmiocie kierowania i 

umieszczania osób w Domach Pomocy Społecznej i ustalanie odpłatności za pobyt w 

DPS wraz z tematyką dochodzenia przez Gminę zwrotu poniesionych wydatków na 

DPS (Rzeszów) – 2 osoby; 

25. System pomocy społecznej, prawidłowe praktyki stosowania prawa przez ośrodek 

pomocy społecznej (Rzeszów) – 1 osoba; 

26. Profilaktyka krzywdzenia małego dziecka (Rzeszów) – 5 osób. 

 

Szkolenia bezpłatne: 

1. Przemocy w rodzinie Nie. Wykształcona kadra zarządzająca instytucjami  pomocy  

i integracji społecznej warunkiem wczesnego rozpoznawania i przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie (Białobrzegi) – 7 osób; 

2.  Podstawy i kompetencje członków grup roboczych podstawowym wyznacznikiem 

lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie (Stalowa Wola) – 5 osób; 

3.  Wspieranie rozwoju dziecka z FAS w szkole (Tarnobrzeg)– 4 osoby; 

4. Wypalenie zawodowe (Stalowa Wola) – 6 osób; 

5. Możliwość wsparcia JST w ramach RPO WP 2014-2020 (Stalowa Wola) – 1 osoba; 

6. Podejście skoncentrowane na rozwiązaniu (Stalowa Wola) – 3 osoby; 

7. Studium pozytywnego myślenia o zmianach w społecznościach lokalnych (Warszawa) 

– 3 osoby; 

8. Superwizja (Stalowa Wola) – 10 osób; 

9. Rynek pracy, integracja  i edukacja w PRO WP 2014 – 2020 – możliwość wsparcia 

projektów finansowanych z EFS (Rzeszów) – 3 osoby; 

10. Innowacyjnie przeciw wykluczeniu (Warszawa – MPiPS) – 2 osoby; 

11. Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych 

(Rzeszów – PFRON) – 4 osoby; 

12. Współpraca międzyinstytucjonalna w zakresie realizacji Programu Aktywizacji i 

Integracji oraz Nowa Perspektywa Finansowa na lata 2014 – 2020 (Rzeszów – ROPS) 

– 2 osoby; 

13. Tworzenie i wspieranie rodzicielstwa zastępczego na terenie naszego powiatu 

(Stalowa Wola – PCPR) – 23 osoby; 

14. Praca z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi (Rzeszów – ROPS) – 5 osób. 

 

Konferencje:  

1. Rola i znaczenie współpracy interdyscyplinarnej w systemie przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie – trudności oraz sprawdzone strategie - 1 osoba; 

2. Innowacyjnie przeciw wykluczeniu społecznemu (Warszawa) – 4 osoby; 

3. Wsparcie rodziny dla dobra dziecka (Rzeszów) – 2 osoby; 

4. XV Ogólnopolska Konferencja Pracowników Socjalnych (Częstochowa) – 2 osoby; 

5. Stereotypy w uzależnieniach – 15 lat psychoterapii w WOTUAMiW – 5 osób 
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6. Konferencja podsumowująca realizację projektu systemowego w MOPS w latach 

2013-2015 (Stalowa Wola) – 20 osób.  

 

Ponadto w siedzibie MOPS organizowano spotkania i  szkolenia wewnętrzne w ramach 

samokształcenia pracowników, które prowadzone były przez pracowników Ośrodka.  

W 2015 roku zorganizowano 10 takich spotkań szkoleniowych: 

1. Sprawy organizacyjne – dyscyplina pracy, zasady bezpieczeństwa pracowników – 

15.01.2015r. – 49 osób. 

2. Bieżące przekazywanie informacji – Zmiany w obsłudze Niebieskiej Karty – 

20.01.2015 r. – 33 osoby. 

3. Omówienie procedury organizacji asysty rodzinnej w MOPS Stalowa Wola – 

28.01.2015 r. – 28 osób. 

4. Bezpieczeństwo pracowników socjalnych – 17.03.2015 r. – 33 osoby. 

5. Bieżące przekazywanie informacji – Zasady stosowania Kodeksu Postępowania 

Administracyjnego – 31.03.2015 r. – 26 osób. 

6. Bieżące przekazywanie informacji – zmiana zasad wydawania bloczków na posiłki, 

zaświadczeń, wniosków na opiekuna prawnego w związku ze zmianą struktury 

organizacyjnej MOPS - 6.05.2015r. – przedstawiciele Działu z poszczególnych pokoi 

pracowników – 9 osób. 

7. Zasady wydawania żywności w ramach Programu FEAD – 21.05.2015 r. – 13 osób. 

8. Bieżące przekazywanie informacji min. zasady przyznawania zasiłków celowych na 

podręczniki szkolne – 26.08.2015 r. – 18 osób. 

9. Bieżące przekazywanie informacji – zasady wygaszania i zmian decyzji 

administracyjnych – 03.09.2015 r. – 23 osoby. 

10. Bieżące przekazywanie informacji – zasady przyznawania DPS - podział zadań 

między Działami, terminy wypłat zasiłków – 18.11.2015 r. – 10 osób (przedstawiciele 

Działu z poszczególnych pokoi pracowników). 

Na podkreślenie zasługuje również fakt, że jeden z pracowników MOPS w Stalowej Woli 

został wybrany do Podzespołu ds. przemocy w rodzinie działającego w Podkarpackim 

Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie w ramach rządowego programu ograniczania 

przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem Bezpiecznie”.  

 

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 2015 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  
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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 2015 r. były: długotrwała lub ciężka choroba, ubóstwo, niepełnosprawność, bezrobocie. 
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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. 

 

TABELA NR 2       POWODY PRZYZNANIA POMOCY W  LATACH   2013 – 2015 r. 

 
 

POWODY TRUDNEJ SYTUACJI 

 ŻYCIOWEJ 

 

2013 2014 2015     

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  

UBÓSTWO 1039 2369 956 2122 879 1876  

SIEROCTWO 1 3 1 1 0 0  

BEZDOMNOŚĆ 81 91 79 87 84 97  

POTRZEBA OCHRONY 

MACIERZYŃSTWA 

W TYM : WIELODZIETNOŚĆ 

43 167 45 186 42 181  

9 53 6 32 3 17  

BEZROBOCIE 1046 2687 883 2227 764 1828  

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ 922 1827 865 1653 831 1517 

DŁUGOTRWAŁA LUB CIĘŻKA 

CHOROBA 
   1347 2686 1246 2395 1124 2087  

BEZRADNOŚĆ W SPRAWACH OPIEK -

WYCH I PROWADZENIA 

GOSPODARSTWA DOMOWEGO - 

OGÓŁEM 

W TYM: 

                RODZINY NIEPEŁNE 

                RODZINY WIELODZIETNE 

546 1721 476    1445 

484 1334 

 

303 982 247 784 212 675  

143 723 119 625 114 596  

PRZEMOC W RODZINIE 75 219 55 176 50 165  

ALKOHOLIZM 367 663 350 631 329 356  

NARKOMANIA 4 10 2 4 2 2  

TRUDNOŚCI W PRZYSTOSOWANIU 

DO ŻYCIA PO OPUCZCZENIU 

ZAKŁADU KARNEGO 

50 88 33 44 37 44  

ZDARZENIE LOSOWE 1 3 1 2 1 2  

SYTUACJA KRYZYSOWA 23 36 8 19 10 34  

 

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 podlega weryfikacji co 3 lata, z uwzględnieniem wyniku badań progu 

interwencji socjalnej przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.  W 2015 roku kwota kryterium 

dochodowego uległa takiej weryfikacji i wynosiła odpowiednio:  

do 30 września 2015 :  

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

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

natomiast od 1 października 2015 roku: 

1) dla osoby samotnie gospodarującej-  643,00 zł, 

2)  w przypadku rodziny - dla osoby w rodzinie - 514,00 zł. 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie lub rodzinie, której dochód 

przekracza kryterium dochodowe może być przyznana pomoc bezzwrotna. 

 

 

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 2015 r. wydał łącznie 9 926 decyzji 

administracyjnych. Poniższa tabela przedstawia liczbę wydawanych w Ośrodku decyzji  

z podziałem na ich rodzaje.   
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TABELA NR 3    DECYZJE ADMINISTRACYJNE W SPRAWACH ŚWIADCZEŃ 

Z POMOCY SPOŁECZNEJ 

 

RODZAJE DECYZJI LICZBA DECYZJI 

Decyzje przyznające różnego typu świadczenia 7 632 

Decyzje: uchylające, zmieniające, umorzenia, 

odstąpienia od żądania zwrotu świadczeń, itp. 
2 053 

Decyzje odmowne  w sprawie różnych form 

świadczeń 
 241 

ŁĄCZNIE 9 926  

 

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 2015 roku były: 

 dochód przekraczający kryterium dochodowego -  u 122 wnioskodawców, 

 brak przesłanek i zasadności przyznania pomocy- w 112 przypadkach, 

 uniemożliwienie przeprowadzenia wywiadu środowiskowego w miejscu 

zamieszkania osoby ubiegającej się o pomoc – w 22 sprawach, 

 brak współdziałania z pracownikiem socjalnym w rozwiązywaniu trudnej sytuacji 

życiowej lub marnotrawienie przyznanych świadczeń– w 33 przypadkach, 

 niewykorzystania własnych zasobów, uprawnień i możliwości – w 8 sprawach, 

 występowanie dysproporcji między dochodem udokumentowanym ubiegającego się  

o pomoc a jego rzeczywistą sytuacją majątkową – w 4 przypadkach. 

W 2015 roku z prawa wniesienia odwołania od decyzji administracyjnej skorzystało 

ogółem 24 osoby, z czego 5 decyzji zostało uznanych przez Samorządowe Kolegium 

Odwoławcze w Tarnobrzegu za skutecznie zaskarżone. 

 

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: 
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1. zasiłek stały; 

2. zasiłek okresowy; 

3. zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy; 

4. wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez 

Sąd. 

Świadczenia niepieniężne: 

 1.  praca socjalna; 

 2.  składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne; 

 3.  pomoc rzeczowa; 

 4.  sprawienie pogrzebu; 

 5.  poradnictwo specjalistyczne; 

 6.  schronienie; 

 7.  posiłek; 

 8.  niezbędne ubranie; 

 9.  usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania i w ośrodkach wsparcia; 

         10. specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania  i w ośrodkach  wsparcia; 

         11.  pobyt i usługi w domu pomocy społecznej; 

         12. interwencja kryzysowa. 

 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 2015 roku kierowane były 

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

1) zasiłki celowe dla 951 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 744 rodzin,  

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

dorosłych łącznie skorzystało 1147 osób z  656 rodzin. 

Liczbę klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stalowej Woli                 

w poszczególnych latach 2013 - 2015 roku przedstawia tabela. 
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TABELA NR 4               LICZBA RODZIN KORZYSTAJĄCYCH ZE ŚWIADCZEŃ            

                                        POMOCY SPOŁECZNEJ  W LATACH 2013 – 2015 

  

WYSZCZEGÓLNIENIE 
ROK 

2013 2014 2015 

 Liczba rodzin ogółem 1 846 1 659 1504 

 Liczba osób w rodzinie 4 019 3 474 3013 

 Liczba osób, którym    

 przyznano decyzją  

 świadczenie 

 

2 847 

 

2 431 2226 

Pomoc udzielana w postaci pracy 

socjalnej OGÓŁEM  LICZBA 

RODZIN 

w tym: 

wyłącznie w postaci pracy 

socjalnej 

 

2953 

 

2065 1975 

 

1107 

 

406 471 

 

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. 
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Maksymalna kwota zasiłku stałego do 30 września 2015 r. wynosiła 529,00 zł, a od 1 

października 2015 r., w wyniku waloryzacji kwoty świadczeń pomocy społecznej, wynosi 

604 zł. Natomiast kwota minimalna świadczenia nie może być niższa niż 30,00 zł. 

 W 2015 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przyznał lub kontynuował z lat 

poprzednich uprawnienia do tego świadczenia  367 osobom z 361 rodzin. Wypłacono 3 315 

świadczeń w łącznej kwocie  1 428 000,00 zł.  Średnia wysokość świadczenia wynosiła 

430,77 zł. 

Dominującą grupę osób uprawnionych do zasiłku stałego stanowiły osoby  

z orzeczonym stopniem niepełnosprawności – 338 osób, w tym: 

-  274 osób legitymowało się niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym,  

-  64 osób – niepełnosprawnością w stopniu znacznym. 

Natomiast z powodu wieku i braku uprawnień do własnych świadczeń z systemów 

zabezpieczenia społecznego prawo do zasiłku stałego posiadało 29 osób. 

Spośród wszystkich osób uprawnionych do zasiłku stałego 305 osób to osoby samotnie 

gospodarujące, 62 osoby – to osoby pozostające w rodzinie. 

Realizację zasiłku stałego w latach  2013 - 2015 obrazuje poniższa tabela. 

 

TABELA NR 5             REALIZACJA ZASIŁKU STAŁEGO W LATACH  2013 – 2015 

 

DANE CHARAKTERYZUJĄCE 

ŚWIADCZENIE 

 

ROK 

          2013           2014         2015 

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 

352 

 

31 

60 

261 

 

 

254 

98 

333 

 

29 

60 

244 

 

 

260 

73 

367 

 

29 

64 

274 

 

 

            305 

62 

Ilość wypłaconych świadczeń 3 389 3 278 3 315 

Łączna kwota wydatków związanych    

z realizacją świadczenia w zł 
1 309 204,- 1 297 557,- 1 428 000,- 

Średnia wysokość świadczenia w zł                      386,31 395,84 430,77 
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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 2015 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 2015 roku świadczenie to zostało sfinansowane w 100 % w ramach otrzymanej dotacji  

z budżetu państwa. 

 

Zasiłek okresowy. 

 Przyznawanie i wypłata zasiłku okresowego należy do zadań własnych gminy. 

Świadczenie to przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, 

niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń 

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

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

Kwotę zasiłku ustala się do wysokości różnicy między kryterium dochodowym 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. 
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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 2015 roku zasiłek okresowy przyznano 744 rodzinom, wypłacono 5 173 

świadczenia  w łącznej kwocie 1 440 146 ,00 zł. 

Średnia wysokość świadczenia – 278,50 zł, a jego czasokres - 6,9 miesięcy w roku. 

 Udział państwa w sfinansowaniu wydatków związanych z realizacją zasiłku 

okresowego w części gwarantowanej wynosił  1 292 199,00 zł co stanowiło  89,73 % ogólnej 

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

147 947,00 zł  czyli 10,27  % łącznej kwoty przyznanych świadczeń. 

 Głównym powodem przyznania zasiłku okresowego w 2015 r. było bezrobocie. 

Z tej przyczyny zasiłek ten przyznano 369 rodzinom realizując 2 632 świadczenia na kwotę 

903 654,00 zł. 

Ponadto świadczenie to przyznano w szczególności ze względu na: 

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

114 142,00 zł, 

b) długotrwałą chorobę –w 60 rodzinach, zrealizowano 425 świadczeń w łącznej kwocie 

105 371,00 zł, 

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

systemów zabezpieczenia społecznego – uprawnienia do zasiłku ustalono 9 osobom  

z 9 rodzin, wypłacono 19 świadczeń o łącznej kwocie 2 803,00 zł, 

d) z innych niż wymienione wyżej powody  - w 184 rodzinach, wypłacając 1 135 

świadczeń na łączną kwotę 314 176,00 zł. 

Średnia wysokość zasiłku okresowego w rozbiciu na poszczególne przyczyny jego przyznania 

kształtowała się następująco: 

1) z tytułu bezrobocia –   343,33 zł 

2) z powodu niepełnosprawności –  118,90 zł 

3) w związku z długotrwałą chorobą –   247,93 zł 

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

systemów zabezpieczenia społecznego – 147,53 zł. 

 

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

koszt finansowy związany z realizacją świadczenia, z podziałem na główne przyczyny jego 

przyznania w latach 2013-2015 przedstawiają poniższe zestawienia tabelaryczne. 
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TABELA NR 6       REALIZACJA ZASIŁKÓW OKRESOWYCH W LATACH  2013 – 2015 

 

DANE CHARAKTERYZUJĄCE ŚWIADCZENIE 

ROK 

2013 2014 2015 

Liczba rodzin, którym przyznano świadczenie 928 829 744 

Liczba zrealizowanych świadczeń 6 357 5 953 5 171 

Łączny koszt realizacji w zł 1 873 511,- 1 687 156,- 1 440 146,- 

Średnia wysokość świadczenia    w zł 294,72 283,42 278,50 

Udział państwa określony w %                                    

w kosztach realizacji świadczenia 
90,32 89,72 89,73 

Udział gminy określony w %                                 

w kosztach realizacji świadczenia 
 9,68 10,28  10,27 

     

 

 

TABELA NR 7      ZESTAWIENIE DANYCH DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZASIŁKU  

                                OKRESOWEGO ZE WZGLĘDU NA POWODY JEGO PRZYZNANIA 

W LATACH 2013-2015 

DANE CHARAKTERYZUJĄCE ŚWIADCZENIE 
             BEZROBOCIE 

2013 2014 2015  

Liczba rodzin, którym przyznano 

świadczenie 
581 488 369 

 

Liczba świadczeń 3 901 3 464 2 632  

Łączna kwota wydatków na realizację 

świadczeń w zł 
1 337 126,- 1 165 243,- 903 654,- 

 

Średnia wysokość świadczenia w zł 342,77 336,39 343,33  

 

 

 

 

DANE CHARAKTERYZUJĄCE ŚWIADCZENIE 
NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ   

2013 2014 2015  

Liczba rodzin,  którym przyznano 

świadczenie 
131 122 122 

 

Liczba świadczeń 1013 1066 960  

Łączna kwota wydatków na realizację 

świadczeń w zł 
129 964,- 120 563,- 114 142,- 

 

Średnia wysokość świadczenia w zł 128,30 113,10 118,90  
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DANE CHARAKTERYZUJĄCE 

ŚWIADCZENIE 

DŁUGOTRWAŁA CHOROBA 

2013 2014 2015 

Liczba rodzin, którym przyznano 

świadczenie 
37 44 60 

Liczba świadczeń 270 308 425 

Łączna kwota wydatków na realizację 

świadczeń w zł 
58 098,- 67 682,- 105 371,- 

Średnia wysokość świadczenia w zł 215,18 219,75 247,93 

 

 

DANE CHARAKTERYZUJĄCE 

ŚWIADCZENIE 

MOŻLIWOŚĆ NABYCIA UPRAWNIEŃ DO ŚWIADCZEŃ Z 

INNYCH SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO 

2013 2014 2015 

Liczba osób/rodzin, którym przyznano 

świadczenie 
15 11 9 

Liczba świadczeń 66 62 19 

Łączna kwota wydatków na realizację 

świadczeń w zł 
17 267,- 20 637 2 803 

Średnia wysokość świadczenia   w zł 261,62 332,86 147,53 

 
 

Ustawa o pomocy społecznej dopuszcza możliwość, w szczególnie uzasadnionych 

przypadkach, osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe 

przyznania zasiłku okresowego pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku. 

Zasady zwrotu niektórych świadczeń pomocy społecznej określa Rada Gminy w drodze 

Uchwały. 

W 2015 roku 6 rodzin objętych było wsparciem w formie zasiłku okresowego 

przyznanego pod warunkiem zwrotu poniesionych wydatków. Powodem przyznania tej formy 

pomocy z uwagi na posiadany przez rodziny dochód przewyższający kwotę kryterium 

dochodowego były ważne szczególne uzasadnione okoliczności takie jak: bezrobocie, 

niepełnosprawność lub długotrwała choroba i związane z tym faktem znaczne wydatki 

związane z leczeniem. Łącznie wypłacono 41 świadczeń na kwotę 15 560 zł, stanowiącą  

w całości wkład własny gminy.  

 

  Zasiłek celowy. 

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

realizowanym z budżetu gminy. 
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 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 2015 roku zasiłek celowy przyznano 415 osobom w 403 rodzinach i wypłacono  

1 602 świadczenia. Na realizację tego zadania wydatkowano  251 979,00 zł.1   

 

TABELA NR 8       ZASIŁEK CELOWY W LATACH    2013 – 2015 

 

DANE CHARAKTERYZUJĄCE ŚWIADCZENIE 
ROK   

2013 2014 2015  

Liczba rodzin, którym przyznano świadczenie 576 470 403  

  Liczba zrealizowanych  świadczeń 3 056 2 260 1602  

  Łączny koszt realizacji świadczenia w zł 475 007,- 320 360,- 251 979,-  

  Średnia wysokość świadczenia w zł 155,44 141,76 157,29  

 

 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 2015 roku były: 

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

mieszkaniowych, w tym media- zasiłek celowy przyznano dla 157 rodzin na łączną 

                                                 
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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kwotę 50 213,00 zł, wypłacono 348 świadczeń, średnia wysokość świadczenia 

wyniosła 144,29 zł., 

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

245 rodzin, zrealizowano 394 świadczenia w łącznej kwocie 56 392,00 zł, średnia  

wysokość świadczenia  wynosiła 143,13 zł., 

c) zakup żywności– zasiłek przyznano dla 121 rodzin na łączna kwotę 25 242,00 zł, 

wypłacono 307 świadczeń, średnia wysokość świadczenia wyniosła 82,22 zł., 

d) zakup opału - zasiłek na ten cel przyznano 69 gospodarstwom domowym.    

Zrealizowano 85 zasiłków w łącznej kwocie 40 307,00 zł, średnia wysokość zasiłku   

474,20 zł, 

e) zakup niezbędnej odzieży - zasiłek przyznano dla 17 rodzin wypłacono 20 świadczeń,  

na łączną kwotę  3 569,00 zł w wysokości średnio 178,45 zł. 

 

TABELA NR 9      REALIZACJA ZASIŁKU CELOWEGO Z UWZGLEDNIENIEM  

                                                NAJCZĘSCIEJ ZGŁASZANYCH POTRZEB W ROKU 2015 

 

DANE CHARAKTERYZUJĄCE 

ŚWIADCZENIE 

 

RODZAJ ZABEZPIECZONEJ POTRZEBY 

OPŁATY ZA 

CZYNSZ I 

MEDIA 

ZAKUP 

LEKÓW 

ZAKUP 

ŻYWNOŚCI 

 

OPAŁ 

 

 

ZAKUP 

NIEZBĘDNEJ 

ODZIEŻY 

 

Liczba osób/rodzin którym 

przyznano zasiłek celowy 
157 245 121 69 17 

Liczba wypłaconych świadczeń 348 394 307 85 20 

Łączna kwota wydatków na 

realizację zasiłków w zł 
50 213,- 56 392,- 25 242,- 40 307,- 3 569,- 

Średnia wysokość świadczenia 

w zł 
144,29 143,13 82,22 474,20 178,45 

                  

 

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. 



 

27 

 

 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 2015 roku specjalne zasiłki celowe przyznano 352 osobom z 329 gospodarstw 

domowych, wypłacono 1 296 świadczeń na łączną kwotę 210 896,00 zł. Średnia wysokość 

zasiłku wynosiła 142,57 zł. 

 

TABELA NR 10                REALIZACJA SPECJALNYCH ZASIŁKÓW CELOWYCH 

           W LATACH    2013 - 2015 

 

DANE  CHARAKTERYZUJĄCE 

REALIZACJĘ ŚWIADCZENIA 

ROK  

2013 2014 2015   

Liczba osób, którym przyznano 

świadczenie 
447 435 352   

Liczba zrealizowanych  świadczeń 2438 2119 927   

Łączna kwota wydatków  na realizację  

świadczeń w zł 
367 767,- 302 103,- 210 896,-   

Średnia wysokość  zasiłku   w zł 150,84 142,57 227,50   

 

 

W 2015 roku specjalne zasiłki celowe przyznano głównie na zaspokojenie następujących 

potrzeb: 

a) regulację obciążeń związanych z utrzymaniem mieszkania - świadczenie przyznano  

169 rodzinom, wypłacono 426 świadczeń w łącznej kwocie 62 742,00 zł, średnia 

wysokość zasiłku wyniosła 147,39 zł; 

b) zakup żywności, w tym opłacenie śniadań i podwieczorków dla dzieci w żłobku  

i przedszkolu – zasiłek na ten cel otrzymało 130 rodzin, wypłacono 275                      

świadczeń w łącznej kwocie 24 001,00 zł, średnia wysokość świadczenia wyniosła 

87,28 zł; 
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c) pokrycie całkowite lub częściowe kosztów leczenia i leków- zasiłki przyznano 135 

osobom, wypłacono 307 świadczeń, wydatkując  54 914,00 zł, średnia wysokość 

zasiłku wyniosła 178,88 zł; 

d) zakup opału – pomoc skierowano do 34 rodzin, przyznano 46 zasiłków  w łącznej 

kwocie 21 822,00 zł, średnia wysokość świadczenia –wyniosła 474,39 zł; 

e) przeprowadzenie niezbędnego remontu lub zakup sprzętu gospodarstwa domowego- 

pomoc tę przyznano 45 rodzinom, zrealizowano 49 świadczeń w łącznej kwocie  

20 106,00 zł, średnia wysokość świadczenia wyniosła 410, 33 zł. 

 

Poniżej przedstawiono tabelaryczne zestawienie wypłaconych w roku 2014 świadczeń  

w formie specjalnych zasiłków celowych uwzględnieniem najczęściej zgłaszanych potrzeb. 

 
 

TABELA NR 11       ZESTAWIENIE REALIZACJI SPECJALNEGO ZASIŁKU CELOWEGO  

                                                                      W ROKU 2015 

 

DANE CHARAKTERYZUJĄCE 

ŚWIADCZENIE 

 

RODZAJ ZABEZPIECZONEJ POTRZEBY 

OPŁATA 

ZA 

MEDIA 

ZAKUP  

ŻYWNOŚCI 

ZAKUP 

LEKÓW 

 

OPAŁ 

 

REMONT, 

ZAKUP 

SPRZĘTU 

UŹYTKU 

DOMOWEGO 

Liczba osób/rodzin którym 

przyznano zasiłek celowy 
169 130 135 34 45 

Liczba wypłaconych świadczeń 426 275 307 46 49 

Łączna kwota wydatków na 

realizację zasiłków w zł 
62 742,- 24 001,- 54 914,- 21 822,- 20 106,- 

Średnia wysokość świadczenia w zł 147,39 87,28 178,88 474,39 410,33 

        

 

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.   
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 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 2015 roku MOPS zrealizował 57 świadczeń w formie wynagrodzenia należnego 

opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznanego przez Sąd Rejonowy w Stalowej Woli 

dla 5 osób na łączną kwotę 15 450,00 zł. Średnia wysokość świadczenia wynosiła 271,05 zł 

miesięcznie. 

W związku z obsługą tego świadczenia MOPS otrzymał kwotę 232,00 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.  

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 2015 roku składki na ubezpieczenie zdrowotne, w całości finansowane z budżetu 

państwa, opłacane były przez MOPS za 324 osób uprawnionych do zasiłku stałego i 2 osoby 

objęte kontraktem socjalnym zawartym w ramach Klubu Integracji Społecznej. Łączna kwota 
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wydatków wyniosła 127 000,00 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 1 609,00 zł sfinansowane były ze 

środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki na lata 2017-2015. 

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: 

 

TABELA NR 12      REALIZACJA SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE 

 

DANE CHARAKTERYZUJĄCE 

ŚWIADCZENIE 

                       RODZAJ UPRAWNIENIA  

KONTRAKT SOCJALNY 

 

 SOCJALNY 

ZASIŁEK STAŁY 
  

PROJEKT٭  KIS٭٭ 

 Liczba osób, za które odprowadzono   

 składki 
6 2 324  

 

 Liczba odprowadzonych składek 36 4 3 157   

 Łączna kwota wydatków  w zł 1609,- 138,- 126 862,-  

Rodzaj finansowania w % 
100% 

środki UE 

100% budżet 

państwa 

100% budżet  

państwa 
 

ywometsys tkejorP٭ „Czas na aktywność w Gminie Stalowa Wola” 

jenzcełopS ijcargetnI bulK ٭٭ 

 

 

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. 

W 2015 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej sprawił 3 pogrzeby, zlecając  

w całości wykonanie usługi firmom pogrzebowym. Łączna kwota wydatków na ten cel 

wynosiła  9 667,00 zł. 
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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 2015 roku w związku z koniecznością zapewnienia schronienia w placówkach 

realizujących to zadanie otrzymało skierowanie łącznie 41 osób, których ostatnim miejscem 

stałego meldunku było  miasto Stalowa Wola.  

Do Schroniska dla Mężczyzn im. Brata Alberta w Stalowej Woli skierowano 33 osoby. 

Natomiast 9 osób (mężczyźni) zostało umieszczonych poza terenem Stalowej Woli, w tym 3  

w schroniskach dostosowanym dla osób niepełnosprawnych 

W 2015 roku poniesione zostały wydatki za pobyt 11 osób ( w tym 1 kobieta) w 

schroniskach i noclegowniach poza Stalowa Wolą na łączną kwotę w wysokości 23 984,00 zł  

realizując 51 świadczeń w wysokości średnio 470,27 zł.  

Charakterystykę kosztów poniesionych na realizację obowiązku udzielenia schronienia 

osobie takiej pomocy potrzebującej w 2015 r. przedstawia poniższa tabela. 
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TABELA NR 13   CHARAKTERYSTYKA KOSZTÓW PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ   

                                       SCHRONIENIA W LATACH 2013-2015 

 

DANE CHARAKTERYZUJACE 

ŚWIADCZENIE 

ROK 

2013 2014 2015 

Liczba osób, którym udzielono   

świadczenie 

 

9 19 
 

11 

Liczba świadczeń 57  75  51  

Kwota poniesionych kosztów  24 348,- 27 170,- 23 984,- 

Średnia wysokość świadczenia 427,16 362,27 470,27 

 

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 2015 roku pracownicy socjalni MOPS wydali skierowania do PKPS-u na 

zabezpieczenie w odzież dla 173 rodzin lub osób samotnych. W pozostałym zakresie na 

zabezpieczenie niezbędnego ubrania przyznano pomoc finansową  dla  17 osób na łączną 

kwotę  3 569,00 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. 

Obowiązek zapewnienia posiłku realizowany jest w ramach wieloletniego programu 

wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie 
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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%. 

W ramach Programu pomoc może być przyznana nieodpłatnie osobom i rodzinom, których 

dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego, w przypadku uchwalenia przez gminę 

stosownej uchwały, podwyższającej kryterium dochodowe do tego poziom,  w jednej z niżej 

wymienionych form:  

       a) posiłku;  

b) świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności;  

c) świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych; 

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 2015 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 75 %  przy  25 % udziale własnym gminy.  

W  roku  sprawozdawczym objęto programem 2139 osób, w tym  797 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 147 923 posiłków skorzystało 1 102 osoby, z czego 

518 to dzieci w przedziale wiekowym od 0 do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej.  

Wśród osób objętych posiłkiem: z pełnego obiadu skorzystało 153 dzieci w żłobkach, 

przedszkolach oraz 258 dzieci uczęszczających do szkół, 728 osób z jednego dania gorącego 
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stołówce PSS Społem „Słoneczna”- w tym 144 to dzieci i młodzież, natomiast z kanapki  

i gorącego napoju w szkołach ponadgimnazjalnych 50 osób. 

Łącznie na zabezpieczenie gotowych posiłków wydatkowano kwotę 658 953,00 zł, z czego 

273 068,00 zł to środki własne gminy, a 385 885,00 zł pochodziło z dotacji budżetu państwa.  

Średni koszt posiłku wyniósł 4,45 zł. 

Poniższa tabela nr 14 przedstawia realizację dożywiania dzieci i młodzieży przy 

wykorzystaniu dotacji z budżetu państwa w latach 2013-2015. 

 

 

TABELA NR 14               REALIZACJA DOŻYWIANIA DZIECI  I  MŁODZIEŻY DO  

                            UKOŃCZENIA  SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ W LATACH  2013 -2015 

 
 

DZIECI I MŁODZIEŻ KORZYSTAJĄCA  

Z POSIŁKU 

LICZBA OSÓB OBJETYCH POSIŁKIEM 

W POSZCZEGÓLNYCH LATACH 

 

 

 

 

2011 

 

 

2012 

 

 

2013 

2013 2014 2015 

Dzieci w żłobku i przedszkolu i oddziałach 

przedszkolnych  -grupa”0” 
97 90 153 

Dzieci i młodzież w wieku do ukończenia 

szkoły ponadgimnazjalnej w stołówkach 

szkolnych  

w tym : 

-  pełny obiad 

-  kanapka   

565 440 258 

 

481 

71 

 

 

379 

50 

 

 

100 

50 

Dzieci i młodzież w stołówce PSS Społem  

„Słoneczna” 
147 123 144 

OGÓŁEM DZIECI i MŁÓDŻEŻ OBJĘTE 

PROGRAMEM 
711 549 518 

    

 

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. 

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 



 

35 

 

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 2015 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  822 641,00 zł, w tym  97 330,00 zł to środki 

budżetu gminy, a 725 311,00 zł dotacja z budżetu państwa. 

Z zasiłku celowego skorzystało 1 431 osób zamieszkujących w 599 rodzinach, zrealizowano 

4 871 świadczeń. Średnio 1 rodzina w ciągu roku kalendarzowego skorzystała z tej formy 

pomocy przez okres 8,1 miesięcy. Średni miesięczny koszt jednego świadczenia  

z przeznaczeniem na zakup żywności wyniósł 168,89 zł . 

Łączne wydatki przeznaczone na realizację programu wynosiły 1 481 594,00 zł,  

z czego 1 111 196,00 zł stanowiła dotacja z budżetu państwa, a 370 398,00 zł środki własne 

gminy. Udział budżetu państwa w realizacji zadania wyniósł  75 %, a budżetu gminy 25 %. 

 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 

sama osoba mogła zarówno skorzystać i z posiłku i zasiłku celowego,  w związku z czym 

ujęta jest w obu pozycjach  jednocześnie. 
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TABELA NR 15                  PROGRAM PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA 

        W LATACH   2013 – 2015 

 

 DANE CHARAKTERYZUJĄCE 

REALIZACJĘ PROGRAMU 

ROK 

2013 2014 2015 

Liczba osób objętych zadaniem  

w tym: 

dzieci w wieku od 0 do ukończenia 

szkoły ponadgimnazjalnej 

2 793 

 

1 059 

2 358 

 

867 

2 139 

 

797 

Liczba osób korzystających   

z posiłku                             

w tym: 

dzieci w wieku od 0 do ukończenia 

szkoły ponadgimnazjalnej 

1 389 

 

711 

1 091 

 

549 

1 102 

 

518 

Liczba świadczeń: 

- posiłków 

- zasiłków celowych na zakup          

  żywności 

313 259 

5 943 

179 552 

5 805 

147 923 

4 871 

Łączna kwota wydatków w zł 

w tym: 

- na posiłki 

- na zasiłki 

- doposażenie punktów przygotowania   

i wydawania posiłków 

2 400 200,- 

 

1 238 749,- 

1 137 951,- 

    23 500,- 

1 786 329,- 

 

681 232,- 

1 104 097,- 

X 

1 481 594,- 

 

658 953,- 

822 641,- 

X 

Kwota dotacji  w zł 1 625 200,- 1 356 836,- 1 111 196,- 

Środki własne gminy w zł 775 000,- 428 493,- 370 398,- 

% udział państwa w realizacji    

     zadania  
68,28 76,00 75,00 

% udział gminy w realizacji zadania  31,72 24,00 25,00 

                  

 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 2015 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. 

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.  
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Z tej formy pomocy skorzystało 133 osoby z 90 rodzin, w tym 42 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 84 064,00 zł. Łącznie zrealizowano 18 159 świadczeń, a średni koszt posiłku 

wyniósł 4,62 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. 

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 
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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 2015 roku praca socjalna prowadzona była zarówno z osobami i rodzinami 

korzystającymi ze świadczeń pomocy społecznej - 1504 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 - 471 

rodzin. Łącznie pracą socjalną objętych było 1975 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 2015 roku przeprowadzonych zostało 4 867 wywiadów środowiskowych, z czego 

4621 stanowiących podstawę do wydania decyzji administracyjnych w sprawie różnych form 

pomocy materialnej i niematerialnej natomiast w 102 przypadkach wyłącznie w ramach 

prowadzonego poradnictwa socjalnego. Ponadto przeprowadzono również 144 wywiady 

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

oraz Wydziału Działalności Gospodarczej i Społecznej, Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie oraz fundacji udzielających pomocy finansowej na pokrycie kosztów zakupu sprzętu 

rehabilitacyjnego. 

 

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 2015 roku kontraktem socjalnym objętych było 202 osoby. 

 

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 2015 roku interwencją kryzysową objęto 18 rodzin (w tym 10 objętych pomocą 

materialną  a 8 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, 

 dysfunkcyjnego funkcjonowania w środowisku osoby zaburzonej psychicznie, 

 sytuacji konfliktowych pomiędzy członkami rodziny,  

 pozbawienia schronienia matki z dziećmi (przez właściciela wynajętego mieszkania). 

W ramach interwencji kryzysowej udzielane było w szczególności poradnictwo 

specjalistyczne (prawne i psychologiczne), kompleksowe wsparcie socjalne m.in. 
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zapewnienie schronienia, wystąpienie do Sądu Rejonowego o wgląd w sytuację rodzinną,  

o leczenie odwykowe, psychiatryczne.  Podejmowano ścisłą współpracę z instytucjami 

działającymi na rzecz danej rodziny. 

 

Zespołowa praca interdyscyplinarna. 

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 2015 r. pracownicy socjalni zainicjowali spotkania interdyscyplinarne w sprawie  

22 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, zagrożone umieszczeniem dzieci w pieczy zastępczej, 

 rodziny, w których są osoby starsze i niepełnosprawne,  

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 
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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 2015 roku z poradnictwa specjalistycznego udostępnionego przez MOPS łącznie 

skorzystało 629 rodzin (1074 osoby w rodzinie)   z czego: 

 z poradnictwa prawnego  -   93 rodzin 

 z poradnictwa psychologicznego -  436 rodzin 

 z poradnictwa w sprawach uzależnień  - 100 osób/ rodzin. 

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

sprawach życiowych konsultanci uczestniczą w analizie społecznej oraz opracowaniu planu 

pomocy. 
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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 2015 roku w skład grup roboczych powoływani byli każdorazowo pracownicy 

socjalni MOPS i dzielnicowi KPP oraz w zależności od złożoności sprawy i sytuacji 

rodzinnej: pedagodzy lub psycholodzy ze szkół lub Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej, 

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

terapeuci Stalowowolskiego Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej, kuratorzy sądowi 

(zawodowi lub społeczni).  

Do zadań pracowników socjalnych w ramach grup roboczych należało w szczególności: 
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  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 2015 roku pracownicy socjalni MOPS zdiagnozowali nowe przypadki przemocy  

w rodzinie zakładając 17 „Niebieskie Karty A”.  

Łącznie w 2015 roku wparciem MOPS objętych było 189 rodzin w których występowały 

zjawiska przemocy  domowej zdiagnozowane w roku 2015 i kontynuowane z lat poprzednich.  

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

„Niebieskie Karty” wynosiła 229, w tym 175 kobiet (z czego 32 w wieku po 60-tym roku 

życia), 28 mężczyzn (w tym 4 po 65 roku życia), 82 małoletnich dzieci z czego w stosunku do 

26 dzieci skierowana była bezpośrednio przemoc. 
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 Działania pomocowe prowadzone przez pracowników socjalnych w ramach procedury 

„Niebieskie Karty”  roku 2015 przedstawiają poniższe tabele:  

  

 

TABELA NR 16       DZIAŁANIA WOBEC OSÓB UWIKŁANYCH W PROBLEM   

                                                         PRZEMOCY W RODZINIE 

 

CHARAKTERYSTYKA PODJĘTYCH DZIAŁAŃ 

 

LICZBA OSÓB 

OBJĘTYCH POMOCĄ 

Założenie Niebieskiej Karty -A i przekazanie do Zespołu 16 

Zapewnienie bezpieczeństwa poprzez zmianę miejsca 

zamieszkania 

3 

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 

170 

28 

141 

100 

56 

140 

Objęcie świadczeniami pomocy społecznej lub kontynuacja 

udzielanej już wcześniej pomocy 

63 

Współdziałanie z Sądem , w tym z kuratorem  

sądowym/społecznym 

48 

Objecie wsparciem asystenta rodziny 12 

Kontakt z lekarzem rodzinnym 3 

Kontakt z lekarzem psychiatrą w Porani Zdrowia Psychicznego w 

Stalowej Woli 

15 

           

 

 

TABELA NR 17     DZIAŁANIA WOBEC ŚWIADKÓW PRZEMOCY W RODZINIE 

 

CHARAKTERYSTYKA PODJĘTYCH DZIAŁAŃ 
LICZBA OSÓB 

OBJĘTYCH POMOCĄ 

Wzmożona praca socjalna 22 

Nawiązanie kontaktu z psychologiem w instytucjach 

zewnętrznych 

25 

Nawiązanie kontaktu z pedagogiem 94 

Wsparcie psychologiczne w MOPS 10 
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TABELA NR 18  DZIAŁANIA WOBEC OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE 

 

 

 

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

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

W 2015 roku grupy robocze zakończyły swoje działania z uwagi na ustanie przemocy  

i zrealizowanie indywidualnego planu pomocy rodzinie w 65 przypadkach,  natomiast w 47 

przypadkach rozstrzygnięto o braku zasadności podejmowania działań. W pozostałych 77 

przypadkach ich kontynuacja została przeniesiona na rok 2016 do momentu gdy 

CHARAKTERYSTYKA PODJĘTYCH DZIAŁAŃ 

LICZBA OSÓB 

OBJĘTYCH 

DZIAŁANIAMI 

 

Działania w ramach procedury NK -D 

 

62 

 

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”; 

 

168 

166 

151 

 

148 

                98 

 

119 

 

 

118 

 

 

 

109 

 

 

133 

118 

 

62 

Udział w szkoleniu „ Szkoła dla rodziców” 5 

Umożliwienie kontaktu z lekarzem psychiatrą w Poradni Zdrowia 

Psychicznego 
2 

Skierowanie do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych 
46 

Terapia psychologiczna prowadzona w MOPS 

 
8 
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jednoznacznie będzie można stwierdzić, że udzielono wszelkiej dostępnej i potrzebnej 

pomocy, która spowodowała zaprzestanie zjawiska przemocy w rodzinie. 

 

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 2015 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. pomocy rodzinie 

 Zespół ds. pomocy osobom starszym 

 Zespół ds. profilaktyki uzależnień 

 Stanowisko ds. bezrobocia 

 Stanowisko ds. osób bezdomnych 

 Wieloosobowe stanowisko ds. organizowania społeczności lokalnej 

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                              
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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 

objętych pomocą w celu wypracowania  wspólnych kierunków na rzecz poprawy sytuacji 

osoby lub rodziny objętej wsparciem pomocy społecznej. 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej kontynuował wdrożoną w 2014 roku metodę 

środowiskowej pracy socjalnej - Organizowania Społeczności Lokalnej (OSL) 

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. 

 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.  
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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 2015 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 

pracy, ale przede wszystkim wspieranie go w tych działaniach jak również w rozwiązywaniu 

innych problemów życiowych. 
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 Najczęściej stosowaną metodą pracy socjalnej z osobami bezrobotnymi i ich 

rodzinami była praca z indywidualnym przypadkiem. W 2015 roku działania pracownika 

socjalnego ds. bezrobocia skierowane były do 50 osób bezrobotnych z 47 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. 

Podejmowane działania w kierunku rozwiązywania współistniejących problemów  

w rodzinach osób bezrobotnych dotyczyły między innymi: 
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 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  31 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 oraz w projekcie systemowym „Czas na aktywność  

w Gminie Stalowa Wola”.  

   

3.2. Klub Integracji Społecznej. 

 Klub Integracji Społecznej (KIS) umocowany jest w strukturze organizacyjnej MOPS 

jako sekcja Działu Pomocy Środowiskowej i Integracji Społecznej. Głównym celem Klubu 

jest reintegracja społeczna i zawodowa osób, które podlegają wykluczeniu społecznemu ze 

względu na swoją sytuację życiową uniemożliwiającą lub ograniczającą 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 
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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 KIS jest udzielanie tym 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. Warunkiem uczestnictwa w KIS jest realizacja 

kontraktu socjalnego, o którym mowa w Ustawie o pomocy społecznej. 

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 

realizowane między innymi we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Stalowej Woli, 

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Tarnobrzegu oraz Centrum 

Kształcenia Ustawicznego i Ośrodkiem Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego  

w Stalowej Woli. 

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

grudnia 2015 roku uczestniczyło łącznie 29 osób (w tym 22 kobiety), objętych działaniami 

reintegracji społecznej i zawodowej w ramach trzech edycji:  

 dwie edycje Klubu Integracji Społecznej w ramach Programu Aktywizacja i Integracja 

(PAI)  obejmujące działaniem w okresie od kwietnia do sierpnia 2015 roku 13 osób,  

 jedna edycja Klubu Integracji Społecznej w okresie od października 2015 roku do lutego 

2016 roku  16 osób.  

 Program Aktywizacja i Integracja, to działania w zakresie aktywizacji zawodowej  

i integracji społecznej osób bezrobotnych, realizowane przez powiatowe urzędy pracy (PUP), 

samodzielnie lub we współpracy z ośrodkami pomocy społecznej na podstawie Ustawy  

o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 roku, po 

zaopiniowaniu przez Powiatową Radę Rynku Pracy. 

Program Aktywizacja i Integracja po zaopiniowaniu przez Powiatową Radę Rynku Pracy, 

realizowany był przez: 
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- PUP w Stalowej Woli - w zakresie aktywizacji zawodowej bezrobotnych, w ramach prac  

   społecznie użytecznych; 

- KIS przy MOPS w Stalowej Woli prowadzący działalność statutową na rzecz integracji  

    i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

Do udziału w Programie Aktywizacja i Integracja kierowane były osoby bezrobotne, 

dla których został ustalony III profil pomocy przez PUP,  tj. osoby oddalone od rynku pracy  

i jednocześnie korzystające ze świadczeń pomocy społecznej. Osoby te cechuje niska 

gotowość do wejścia lub powrotu na rynek pracy. Spowodowane jest to wieloma 

niekorzystnymi czynnikami, z których główne to długi czas pozostawania bez pracy, brak lub 

krótkie doświadczenie zawodowe, niski poziom kwalifikacji i umiejętności zawodowych, ale 

także małe zaangażowanie i niski poziom motywacji do samodzielnego poszukiwania pracy 

oraz niski poziom lub nawet brak gotowości na podjęcie działań na rzecz zmiany swojej 

sytuacji życiowej i zawodowej. W wielu przypadkach dochodzą także problemy rodzinne  

i zdrowotne, zniechęcenie do poszukiwania pracy spowodowane wcześniejszymi 

niepowodzeniami oraz zaakceptowany przez te osoby model życia polegający na uzależnieniu 

od pomocy społecznej. Bez wsparcia mającego na celu podniesienie motywacji do zmian, 

nabycia umiejętności i poznania metod poszukiwania pracy oraz pobudzenia gotowości do 

podjęcia i wykonywania obowiązków pracowniczych nie są one w stanie samodzielnie 

przezwyciężyć deficytów utrudniających funkcjonowanie w środowisku pracy, nie są gotowe 

i przygotowane do poszukiwania pracy na otwartym rynku pracy.  

 Celem Programu Aktywizacja i Integracja było przełamanie barier utrudniających 

wejście lub powrót na rynek pracy oraz prawidłowe funkcjonowanie osób bezrobotnych 

korzystających z pomocy społecznej w środowisku zawodowym i społecznym.  Na potrzeby 

realizacji Programu zawarto w dniu 23 marca 2015 roku pomiędzy MOPS a PUP w Stalowej 

Woli Porozumienie nr 1/2015 w sprawie realizacji działań w zakresie integracji społecznej. 

Każda z edycji PAI trwała 2 miesiące i obejmowała dwa bloki: aktywizację zawodową oraz 

integrację społeczną. Program dał możliwość skierowania kompleksowej pomocy do osób 

oddalonych od rynku pracy w obszarze społecznym i zawodowym. Konieczne zatem było  

w pierwszej kolejności uzupełnienie deficytów w zakresie niskiego poziomu motywacji do 

pracy oraz w zakresie funkcjonowania w środowisku pracy. Realizowane było to poprzez 

działania integracyjne w ramach Klubu Integracji Społecznej przy MOPS oraz prace 

społecznie użyteczne.  

Działania w ramach Programu w zakresie integracji społecznej osób bezrobotnych, 

służące kształtowaniu aktywnej postawy w życiu społecznym i zawodowym, realizowane 
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były w szczególności, poprzez grupowe i indywidualne poradnictwo specjalistyczne, 

warsztaty trenerskie i grupy wsparcia, w wymiarze co najmniej 10 godzin tygodniowo.  

Rekrutacja uczestników do Programu Aktywizacji i Integracji odbyła się w miesiącu 

lutym 2015 r. spośród 115 osób (55 mężczyzn i 60 kobiet) na podstawie ankiet 

zgłoszeniowych do KIS oraz przeprowadzonych rozmów indywidualnych przez pracownika 

socjalnego i Kierownika KIS. W dwóch edycjach PAI wzięło udział łącznie 13 osób, w tym 2 

mężczyzn (I edycja 10 osób z których 7 uczestniczyło również w II edycji z uwagi na 

skierowanie ponowne do uczestnictwa w PAI przez PUP). Dwie osoby przerwały 

uczestnictwo z uwagi na niewywiązywanie się z uzgodnień kontraktu socjalnego oraz 

przerwanie realizacji prac społecznie użytecznych.  

Z każdą osobą zakwalifikowaną do uczestnictwa w Programie podpisany został kontrakt 

socjalny. Każda z edycji PAI trwała 2 miesiące i obejmowała dwa bloki: aktywizację 

zawodową oraz integrację społeczną: 

a) blok aktywizacja zawodowa obejmowała odbycie w ciągu tygodnia 10 godzin prac 

społecznie użytecznych  

b) blok integracja społeczna – obejmowała poradnictwo grupowe i indywidualne 

(warsztaty, indywidualne konsultacje i praca socjalna) co najmniej 10 godzin w ciągu 

tygodnia  

W ramach realizacji działań w I i II edycji KIS przeprowadzono następujące warsztaty  

i szkolenia w formie grupowej, które w większości odbywały się w siedzibie MOPS: 

Psychoedukacja w formie warsztatowej- prowadzone przez psychologa zatrudnionego   

w MOPS z zakresu: 

a) eliminowania źródeł, objawów i skutków psychologiczno –społecznych wykluczenia.  Na 

zajęciach były poruszane zagadnienia z zakresu: integracji i komunikacji interpersonalnej, 

asertywności i podniesienia samooceny, radzenia sobie ze stresem i sytuacjami konfliktowymi 

zarówno w sytuacjach osobistych jak i zawodowych, analizy mocnych i słabych stron, 

własnych praw i ograniczeń oraz rozpoznawania własnych stanów emocjonalnych  

i konstruktywnych sposobów ich wyrażania.  

b) „Treningi osobiste w celu samopoznania z elementami terapii”. Warsztaty obejmowały 

podstawowe elementy autoprezentacji oraz efekt pierwszego wrażenia i efekt świeżości, 

kreowania swojego wizerunku w trakcie rozmowy oraz wykorzystywania komunikacji 

werbalnej i niewerbalnej. W trakcie warsztatów uczestnicy KIS zostali zaznajomieni   

z treningiem kontroli złości, konfliktu, świadomość uczuć. Podczas zajęć uczono się budować 
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komunikaty „Ja” oraz tworzyć cztery etapy procesu asertywności, które mogą być 

wykorzystane podczas sytuacji konfliktowych. Zadaniem warsztatów było też ukazanie 

uczestnikom KIS pojęcia przemocy oraz jej form, uświadomienie powszechności tego 

zjawiska w środowisku lokalnym i przyzwolenia na jego stosowanie, uwrażliwienie 

uczestników na akty przemocy w ich otoczeniu, rozpoznawanie aktów agresji, złości  

i przemocy. Ostatnie warsztaty poświęcone były kreatywności oraz twórczemu myśleniu.  

Warsztaty nauki planowania życia – w tym efektywne zarządzanie czasem, nabywanie 

umiejętności racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami finansowymi poprzez 

określenie stopnia ważności potrzeb. Głównym tematem warsztatów było nauczenie 

uczestników właściwego planowania i określania celów krótkoterminowych  

i długoterminowych z wykorzystaniem metody SMART, zwiększenie umiejętności 

efektywnego zarzadzania czasem, radzenia sobie z sytuacjami kryzysowymi.  

Szkolenia o charakterze edukacyjnym: 

a) profilaktyczne dotyczące problemu uzależnień   

Szkolenia zostały poprowadzone przez opiekuna Klubu Trzeźwego Życia (KTŻ) przy MOPS. 

Szkolenia obejmowały zagadnienia z zakresu profilaktyki nikotynowej, alkoholowej, 

narkotykowej i innych środków uzależniających;  

b) z zakresu wolontariatu 

Szkolenie zostało poprowadzone przez Koordynatora Klubu Wolontariusza przy MOPS. 

Głównym tematem warsztatów było przekazanie wiedzy z kilku płaszczyzn, wiążących się 

bezpośrednio z działalnością bezinteresowną, ale dającą dużą satysfakcję życiową jaką jest 

wolontariat. Pierwsza z nich dotyczyła rozważań terminologicznych, czyli definicji 

wolontariatu i aktywności wolontarystycznej oraz tego, które instytucje mogą współpracować 

z wolontariuszami. Kolejnym zagadnieniem było określenie własnej motywacji do 

rozpoczęcia pracy jako wolontariusz. Następnym omawianym przesłaniem było to, iż każda 

forma wsparcia chorych bądź osamotnionych jest pożyteczna pod warunkiem, że wykonana 

jest z pełnym oddaniem i poświęceniem oraz nie wynika z przymusu. Czwarta płaszczyzna 

opisywała kontrakty oczekiwań, czyli nieformalne umowy zawierane między wolontariuszem 

a korzystającym z jego pomocy; 

c) szkolenie „Kreatywność jako metoda rozwiązywania problemów”   

Zagadnienia poruszane na zajęciach dotyczyły kreatywności jako procesu umysłowego 

pociągającego za sobą powstawanie nowych idei, koncepcji, lub nowych skojarzeń, 

powiązanych z już istniejącymi. Ponadto poruszano myślenie kreatywne, czyli myślenie 
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prowadzące do uzyskania oryginalnych i stosownych rozwiązań oraz alternatywną, bardziej 

codzienną definicję kreatywności, czyli zdolność tworzenia czegoś nowego; 

d) warsztaty z zakresu aktywnych technik poszukiwania pracy prowadzone w oparciu  

o program „Klubu Pracy” . 

Na zajęciach omówiono zagadnienia z zakresu: zasad pracy w grupie tzw. kontrakt, metody 

pracy w Klubie Pracy, reakcji na utratę pracy, analizę niepowodzeń w poszukiwaniu pracy, 

uczenia się a siły twórczego i pozytywnego myślenia, odkrywania własnych umiejętności, 

możliwości, bilansu umiejętności, możliwości i predyspozycji zawodowych, rynku pracy, 

tworzenia dokumentów aplikacyjnych, umiejętności interpersonalne, asertywności  

w poszukiwaniu pracy, znajdowanie ofert pracy, przygotowania do rozmowy z pracodawcą, 

rozmowy telefonicznej z pracodawcą, rozmowy kwalifikacyjnej, realizacji planów. Warsztaty 

zostały poprowadzone przez doradców zawodowych z Centrum Informacji i Planowania 

Kariery Zawodowej w Tarnobrzegu, którzy przyjeżdżali na zajęcia do Stalowej Woli;  

e) szkolenie z zakresu aktywnego poszukiwania pracy za pośrednictwem internetu.  

Głównym tematem warsztatów było przygotowanie uczestników do intensywnego  

i efektywnego poszukiwania pracy, przygotowanie uczestników KIS do lepszego  

i skutecznego radzenia sobie z realiami nowoczesnego i dynamicznie zmieniającego się rynku 

pracy, promowania aktywnych wzorców zachowań i postaw oraz kształtowania motywacji do 

samodzielnego i świadomego podejmowania zatrudnienia. Zajęcia skierowane były przede 

wszystkim do osób, które nie potrafią aktywnie i efektywnie korzystać z internetu lub nie 

mają założonego bezpłatnego konta e-mail; 

f) warsztaty „Wizaż – mój wizerunek”   

Zajęcia warsztatowe odbyły się w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodku 

Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Stalowej Woli przy ul. Hutniczej 12.  

W ramach warsztatów „Wizaż – mój wizerunek” zostały przeprowadzone metamorfozy 

uczestników przez nauczycieli i uczennice szkoły policealnej w zawodach fryzjer i technik 

usług kosmetycznych. Uczestnicy KIS, szczególnie Panie mogły skorzystać z fachowych 

porad w zakresie makijażu, pielęgnacji paznokci, ułożenia fryzury, farbowania, strzyżenia, 

czynności pielęgnacyjnych dłoni i twarzy. Na zakończenie każdy uczestnik zajęć otrzymał 

prezent w postaci kosmetyków do pielęgnacji i makijażu, celem utrzymania wypracowanych 

sposobów dbania o swój wygląd zewnętrzny; 

g) szkolenie „Metody i techniki kontroli stresu” . 

Szkolenie zostało przeprowadzone przez doradców zawodowych z Centrum Informacji  

i Planowania Kariery Zawodowej w Tarnobrzegu. Zagadnienia poruszane na zajęciach 
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dotyczyły skutecznych metod i technik kontrolowania stresu pozwalających na ograniczenie 

jego wpływu na nasze życie. Omówiono pojęcie stresu jako nieodłącznej części życia 

każdego człowieka. Niejednokrotnie jest on bardzo męczący, a ludziom, którzy odczuwają go 

na co dzień żyje się trudniej. Z drugiej jednak strony stres niejednokrotnie staje się czymś 

potrzebnym, a wręcz wymaganym. Pojęcie to bowiem nie odnosi się tylko do negatywnego 

stanu, jaki człowiek odczuwa przed egzaminami, czy w pracy, ale przede wszystkim jest 

pojęciem określającym ogół czynności i przemian ludzkiego organizmu w reakcji na skrajne 

sytuacje. Dlatego techniki kontrolowania stresu są dla ludzi czymś niemalże zbawiennym. 

Dzięki nim łatwiej jest motywować się do pracy lub po niej uspokajać. Szkolenie miało formę 

zajęć grupowych. 

h) Szkolenie „Sprawne zarządzanie czasem” - 

W trakcie zajęć poruszano zagadnienia z zakresu sprawnego zarządzania czasem a typ 

pracownika (pracoholik, pracownik niezaangażowany, pracownik wydajny i hobbysta). 

Ponadto pokazano czas w trzech wymiarach: szacunek, oszczędność, subiektywizm. 

W ramach integracji społecznej odbywało się również poradnictwo – grupowe lub 

indywidualne konsultacje z zakresu i wg potrzeb uczestników KIS w PAI: 

a)   poradnictwo prawne – ze strony Radcy Prawnego MOPS,  

b)  poradnictwo psychologiczne –prowadzone przez psychologa MOPS,  

c) doradztwo zawodowe – indywidualne konsultacje ze strony doradcy zawodowego,  

z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Tarnobrzegu w pomieszczeniu 

wynajętym na potrzeby Centrum w budynku Urzędu Miasta w Stalowej Woli, 

d) praca socjalna - interdyscyplinarna działalność zawodowa pracownika socjalnego KIS –

mająca na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do 

funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz 

tworzenie warunków sprzyjających temu celowi, świadczona na rzecz uczestników KIS i ich 

rodzin w zależności od potrzeb, 

e) indywidualne konsultacje w zakresie uzależnień – indywidualne konsultacje w zależności 

od potrzeb prowadzone przez opiekuna KTŻ przy MOPS.  

Uzupełnieniem powyższych działań były także w zakresie integracji społecznej 

uczestników PAI i kadry KIS, jako grupy różne formy spędzanie czasu wolnego (średnio 4 

godziny na osobę w każdej edycji KIS w PAI), które były między innymi wskazywane  

i wybierane przez samych uczestników. Obejmowały one wspólne, niekiedy razem  

z rodzinami uczestników, wyjścia na seanse filmowe do kina (na film „Mad Max: Na drodze 

gniewu”, film 3D „Jurassic World”), do Restauracji CLEOPATRA w Stalowej Woli, czy 
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Pizzerii Fiori w Stalowej Woli gdzie uczestnicy przy wspólnym spożywaniu posiłków mogli 

swobodnie opowiedzieć o swoim udziale w Klubie, o pracach społecznie użytecznych w 

których uczestniczą. W trakcie spotkania panowała ciepła i przyjazna atmosfera. Można było 

poczuć, że uczestnicy KIS faktycznie stanowią zgraną grupę. Dzieci mogły skorzystać  

z placu zabaw i pola do minigolfa, które znajdowały się w ogródku pizzerii. Odbyła się 

również jednodniowa wycieczka do Sandomierza dla uczestników obu edycji KIS w PAI 

wraz z rodzinami jako forma integracji i aktywizacji społecznej. Inicjatywa zorganizowania 

wspólnego wyjazdu wyszła od samych uczestników Klubu, którzy nie mogli z własnych 

środków zwiedzić tak blisko leżącego miasta jakim jest Sandomierz. Wspólnie spędzony czas 

oraz poznanie ciekawych zabytków Sandomierza dzięki towarzyszącemu grupie 

przewodnikowi oraz rejs statkiem wikingów po Wiśle było niezapomnianym momentem 

uczestnictwa w Klubie Integracji Społecznej. 

W ramach reintegracji zawodowej w każdej z dwóch edycji KIS w PAI uczestnicy 

realizowali w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Stalowej Woli prace społecznie 

użyteczne. W ramach wykonywanych stanowisk osoby realizowały następujące czynności: 

1)  w Dziale Administracyjno-Gospodarczym:  

- pracownik gospodarczy 2 osoby (mężczyźni)  - prace porządkowo-gospodarcze, w 

szczególności: zamiatanie, grabienie liści, dbanie o porządek w pomieszczeniach 

gospodarczych, drobne prace remontowe i konserwatorskie oraz inne prace zlecone przez 

pracodawcę; 

- sprzątaczka 2 osoby (kobiety) - sprzątanie, w szczególności: utrzymanie w czystości 

pomieszczeń i wyposażenia pomieszczeń oraz inne prace zlecone przez pracodawcę; 

2) w Dziale Usług na stanowisku młodsza opiekunka 7 osób (kobiety) - proste usługi 

opiekuńcze wobec osób starszych i niepełnosprawnych oraz inne prace zlecone przez 

pracodawcę. 

W ciągu tygodnia pracy każda osoba skierowana do prac społecznie użytecznych  

w ramach KIS w PAI musiała odbyć 10 godzin. W I edycji Programu 1 osoba wykonała 

łącznie 82 godziny prac społecznie użytecznych, natomiast w II edycji było tych godzin 88. 

Za każdą godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych przysługiwało świadczenie wys.  

8,10 zł w rozliczeniu miesięcznym oraz ekwiwalent za pranie i zużycie własnej odzieży  

i obuwia wypłacony po zakończeniu realizacji prac społecznie użytecznych w Programie, 

czyli po zakończeniu 2 miesięcy udziału w PAI. 

Zarówno zajęcia w KIS jak i prace społecznie użyteczne odbywały się wyłącznie  

w dni robocze tygodnia. 
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Po dwumiesięcznym okresie realizacji Programu Aktywizacja i Integracja Powiatowy 

Urząd Pracy mógł ponownie określić profil pomocy a następnie: 

a) podjąć decyzję o ponownym skierowaniu osoby bezrobotnej do udziału w Programie, 

jednak nie dłużej niż łącznie na okres do 6 miesięcy; 

b) skierować osobę bezrobotną, w porozumieniu z ośrodkiem pomocy społecznej,  

do zatrudnienia wspieranego u pracodawcy na zasadach określonych w przepisach  

o zatrudnieniu socjalnym lub podjęcia pracy w spółdzielni socjalnej, zakładanej przez 

osoby prawne, o której mowa w przepisach o spółdzielniach socjalnych; 

c) ponownie ustalić profil pomocy, a w przypadku zmiany profilu niezwłocznie 

dostosować indywidualny plan działania i przedstawić bezrobotnemu propozycje 

pomocy określone w ustawie. 

Po zakończeniu udziału w Klubie Integracji Społecznej w PAI : 

 8 osób miało ponownie ustalony profil pomocy przez PUP w Stalowej Woli i w efekcie 

ustanowiono dla nich II profil, co daje im szansę na skierowanie do nich innych form 

wsparcia ze strony PUP; 

 3 uczestniczki usamodzielniły się poprzez podjęcie pracy na umowę o pracę – jedna w 

PSS SPOŁEM w Stalowej Woli na stanowisku sprzedawca w Sklepie DELIKATESY, 

druga w ZRYWPOL w Stalowej Woli, trzecia w firmie porządkowej IMPEL  

 4 osoby, w tym 3 kobiety zadeklarowały chęć uczestnictwa w pracach społecznie 

użytecznych w MOPS w Stalowej Woli w 2016 roku. 

Podsumowaniem uczestnictwa w Programie Aktywizacja i Integracja w KIS było wzięcie 

udziału we wrześniu 2015 roku przez jego uczestników w nagraniu filmu dokumentalnego na 

temat KIS przy MOPS w Stalowej Woli przez TVP Rzeszów. Film został wyemitowany przez 

Telewizję Polską Oddział Rzeszów w ramach cyklu programów pt. „Co nowego w ekonomii 

społecznej?”. Uczestnicy KIS bardzo chętnie wystąpili przed kamerą, wypowiadali się, 

wspominali swój udział w Klubie oraz uczucia i emocje jakie wiążą się z ich udziałem  

w działaniach aktywizacyjnych MOPS. Ich postawa i otwartość na dzielenie się tymi 

spostrzeżeniami przed reporterem telewizji stanowiły wartość dodaną działań w KIS, 

ponieważ pokazali jak ważne jest podejście do drugiego człowieka, nastawienie kadry 

Ośrodka do osoby potrzebującej pomocy, w tym w szczególności pozostającego przez długi 

okres bez pracy; jak ważne jest danie możliwości zapracowania na środki finansowe dla 

swojej rodziny poprzez prace społecznie użyteczne; jak wiele to daje satysfakcji dla osób do 

których kieruje się taką formę wsparcia. 
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Ponadto Program Aktywizacja i Integracja i jego działania były prezentowane przez 

Kierownika KIS przedstawicielom ośrodków pomocy społecznej z województwa 

podkarpackiego na jednym ze spotkań doradczych w Regionalnym Ośrodku Polityki 

Społecznej w Rzeszowie, gdzie został zaproszony jako prelegent i realizator tej formy 

wsparcia.  

Program Aktywizacja i Integracja dał możliwość skierowania do osób w nim 

uczestniczących kompleksowej pomocy w obszarze społecznym i zawodowym. Konieczne 

zatem było w pierwszej kolejności uzupełnienie deficytów w zakresie niskiego poziomu 

motywacji do pracy oraz w zakresie funkcjonowania w środowisku pracy. Realizowane było 

to poprzez prace społecznie użyteczne oraz działania integracyjne w ramach Klubu Integracji 

Społecznej przy MOPS. Prace społecznie użyteczne pozwoliły na wdrażanie umiejętności 

podstawowych w zakresie przestrzegania obowiązków pracowniczych, przy czym mniejsze 

obciążenie czasowe dało szansę na stopniowe przygotowanie uczestników PAI do 

standardowej pracy zawodowej, co zmniejszyło ryzyko zniechęcenia i rezygnacji już na 

wstępie udziału, ponieważ prace były realizowane w ilości 10 godzin w ciągu tygodnia. 

Natomiast działania integracyjne zwłaszcza grupowe wpłynęły na podniesienie poziomu 

motywacji i przezwyciężenie barier w podejmowaniu aktywności zawodowej, ponieważ były 

realizowane w ilości co najmniej 10 godzin w ciągu tygodnia. 

Program Aktywizacja i Integracja w KIS przy MOPS utwierdza w przekonaniu kadrę 

KIS przy MOPS oraz pracowników PUP w Stalowej Woli, że warto podejmować nowe 

inicjatywy i programy na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub wręcz 

wykluczanych społecznie z uwagi na ich faktyczną aktywność i zaangażowanie w udział oraz 

chęć pokazania się z dobrej strony. Z tego względu na rok 2016 planowana jest kontynuacja 

działań na rzecz osób oddalonych od rynku pracy i jednocześnie korzystających ze świadczeń 

pomocy społecznej w formie Programu Aktywizacja i Integracja w ramach KIS. 

W okresie od  października 2015 roku realizowana była edycja Klubu Integracji 

Społecznej skierowana do mieszkańców Gminy Stalowa Wola pozostających bez pracy,  

w tym w szczególności korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.  

Udział w KIS rozpoczęło 16 osób, w tym jedna osoba przed podpisaniem kontraktu 

socjalnego w Klubie podjęła zatrudnienie na umowę cywilno–prawną (umowa zlecenie)  

i ostatecznie udział w KIS kontynuowało 15 osób, w tym 5 mężczyzn. Zajęcia w ramach 

Klubu odbywały się w miesiącach październiku i listopadzie 2015 roku dwa razy w tygodniu 

na sali konferencyjnej MOPS. Natomiast spotkania indywidualne (poradnictwo, doradztwo 

zawodowe) realizowane były zgodnie z potrzebami uczestników. W ramach zajęć grupowych 
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odbyły się: zajęcia warsztatowe z zakresu psychoedukacji, nauki planowania życia, 

wolontariatu, z zakresu profilaktyki uzależnień. Działania KIS były kontynuowane w styczniu 

i lutym 2016 roku. 

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 ćwiczenia. 

Łącznie program KIS w 2015 roku obejmował 29 osób. Z wyżej wymienionej grupy 

12 osób, w tym 10 kobiet zostało w 2016 roku skierowanych do udziału w pracach społecznie 

użytecznych oraz Programie Aktywizacja i Integracja realizowanym w partnerstwie z PUP  

w Stalowej Woli. Ponadto 6 osób, w tym 4 kobiety podjęło zatrudnienie na umowę o pracę 

lub umowę cywilno – prawną (umowa zlecenie, umowa o dzieło). Pozostała część osób jest 

objęta wsparciem tutejszego Ośrodka i kontynuuje działania w kierunku aktywnego 

poszukiwania pracy.  

Poniższe tabele przedstawiają analizę występujących dysfunkcji w rodzinach 

uczestników KIS oraz aktywność zawodową uczestników w trakcie i po zakończeniu 

programu KIS. 

 
TABELA NR 19    CHARAKTERYSTYKA DYSFUNKCJI WYSTĘPUJĄCYCH  

                         W RODZINACH   UCZESTNIKÓW KLUBU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 

 

 

 

 

DYSFUNKCJE RODZINY 

 

MĘŻCZYŹNI 

 

KOBIETY 

 

RAZEM 

Bezrobocie 
 

7 

 

22 
 

29 

Osoby długotrwale bezrobotne 
 

17 

 

3 
 

20 

Uzależnienie i współuzależnienie (problem 

alkoholowy) 

 

2 

 

3 
 

5 

Bezradność w sprawach opiekuńczo – 

wychowawczych 

 

4 

 

2 
 

6 

Bezradność w prowadzeniu gospodarstwa 

domowego 

 

4 

 

2 
 

6 

Przemoc 
 

0 

 

0 
 

0 

Problemy zdrowotne (przewlekła choroba, 

niepełnosprawność) 

 

1 

 

2 
 

3 

Bezdomność 
 

2 

 

0 
 

2 
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TABELA NR 20      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 

 

2 

 

3 

Liczba osób, które, podjęły aktywność zawodową po 

zakończeniu działań Klubu Integracji Społecznej  

(do 6 miesięcy) 

 

0 

 

1 

Liczba osób, które, po zakończeniu działań Klubu 

Integracji Społecznej zostały skierowane do prac 

społecznie użytecznych 

 

2 

 

10 

Liczba osób, które nie podjęły aktywności zawodowej 

z uwagi na niechęć do podjęcia jakiejkolwiek pracy  

 

 

0 

 

2 

Liczba osób, które nie podjęły aktywności zawodowej 

z uwagi na problemy zdrowotne, które nie pozwoliły 

na podjęcie jakiejkolwiek pracy 

 

1 

 

0 

Liczba osób, które nie podjęły aktywności zawodowej 

z uwagi na wielodzietność i samotne rodzicielstwo 

 

 

1 

 

3 

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  

w 2016 roku na dzień 31.12.2015 roku  

(aktywnie poszukują pracy kontynuując działania 

zawarte w kontrakcie) 

 

3 

 

10 

 

 

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 2015 roku wyniosły 24 500 zł.  

Kształtowały się w sposób następujący: 

§ 4210 – zakup materiałów i doposażenia –                                                    15 62,60 

                           materiały pomocnicze dla uczestników, 

                           zakup środków spożywczych do organizacji 

                           spotkań integracyjnych 

 § 4240 – literatura specjalistyczna                                                                      309,00 

§ 4300 – zakup usług pozostałych –                                                                 7 409,36 
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                           zakup usług dotyczących organizacji warsztatów 

                           psychologicznych wraz z przewozem osób, 

                           biletów do kina itp. 

 § 4370 – opłata za telefon                                                                                 1 161,04 

  

 Przedstawione wyżej wydatki obejmują III edycje Klubu Integracji Społecznej  

w 2015 roku. 

 

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

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w okresie od 1 stycznia do 30 września 2015 

roku kontynuował realizację projektu systemowego „Czas na aktywność w gminie Stalowa 

Wola”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2015, Priorytet 

VII – Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej 

integracji, Poddziałanie 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki 

pomocy społecznej. 

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

 i społecznej 126 uczestników projektu, w tym 73 kobiet i 53 mężczyzn poprzez stworzenie 

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

od 1 stycznia 2013 do 30 września 2015 roku. 

Projekt w 2015 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 2015 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.  
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Rekrutacja uczestników odbyła się w miesiącach listopad 2014 roku – styczeń  

2015 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 lutym utworzono listy 30 osób zakwalifikowanych do udziału  

w projekcie, po uzgodnieniach z PUP w Stalowej Woli listy zostały zweryfikowane. 

Ostatecznie kontrakty socjalne zawierające co najmniej trzy instrumenty aktywnej integracji  

i umowy PAL pracownicy socjalni podpisali z 30 osobami, w tym 20 osób w ramach 

kontraktów socjalnych i 10 osób z którymi zostały zawarte umowy PAL w lutym 2016 roku.  

Osoby uczestniczące w działaniach projektu w 2015 roku w ramach kontraktów 

socjalnych i PAL objęte były różnorodnymi formami wsparcia w okresie od 23 lutego  

do 30 września 2015 roku. 

Podobnie jak w latach poprzednich bezpośrednie działania Projektu, obok pracy 

socjalnej, były prowadzone przez pracowników socjalnych na podstawie kontraktów 

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 każdego 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 były 

sfinansowaniem niezbędnych badań profilaktycznych. Szkolenia dobierane były 

indywidualnie do potrzeb i predyspozycji osób w nich uczestniczących 

   Szkolenia i warsztaty w ramach aktywizacji zawodowej i  społecznej dla uczestników 

projektu z którymi podpisano kontrakty socjalne odbyły się w okresie od 23 lutego  

do 24 kwietnia 2015 roku i zostały zorganizowane na podstawie procedury zamówień 

publicznych (przetarg nieograniczony) przez Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodek 

Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Stalowej Woli. Natomiast szkolenia zawodowe 

w ramach aktywizacji edukacyjnej dla uczestników projektu z którymi podpisano kontrakty 

socjalne odbyły się lipcu 2015 roku i zostały zorganizowane na podstawie procedury 

zamówień publicznych (przetarg nieograniczony) przez firmę Centrum Biznesu i Promocji 

Kadr Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim. 
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 Uczestnicy w ramach kontraktów socjalnych objęci byli pracą socjalną ze strony 

pracowników socjalnych oraz trzema instrumentami aktywnej integracji: 

 aktywizacja zawodowa, 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, w ramach, której uczestnicy skorzystali z indywidualnego 

poradnictwa psychologicznego (4 godziny na osobę) , warsztatów z zakresu „Aktywne 

słuchanie warunkiem skuteczności w komunikacji” (4 godziny na osobę), „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) 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), oraz tematycznych jednodniowych wyjazdowych grupowych (8 godzin na osobę) 

warsztatów psychologicznych do miejscowości Łążek Garncarski,  z zakresu: 

„Porozumiewanie się – podstawową czynnością funkcjonowania w społeczności”,  

„Komunikacja niewerbalna – jak z niej korzystać i osiągnąć sukces?” Autoprezentacja, 

czyli jak pozytywnie pokazać się pracodawcy, rodzinie, otoczeniu?”  

 aktywizacja edukacyjna, w ramach której 18 klientów biorących udział w projekcie 

odbyło szkolenia zawodowe (kurs kosmetyczny z elementami wizażu i stylizacji paznokci 

– 3 osoby (kobiety), barman – kelner – 1 osoba (kobieta), sprzedawca, magazynier  

z obsługą kasy fiskalnej – 5 osób (kobiety), spawacz (spawanie łukowe elektrodą topliwą 

w osłonie aktywnych chemicznie gazów – metodą MAG) – 2 osoby (mężczyźni), 

magazynier z obsługą wózków jezdniowych z napędem silnikowym – 2 osoby 

(mężczyźni), opiekun osób starszych i niepełnosprawnych – 3 osoby (kobiety), piekarz – 

ciastkarz – 2 osoby (kobiety). 
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W oparciu o art. 49 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia  

i instytucjach rynku pracy dla 6 osób przez okres udziału w projekcie były odprowadzane 

składki na ubezpieczenie zdrowotne z uwagi na brak prawa do tego ubezpieczenia z innego 

tytułu. Ponadto pięć osób po szkoleniach zawodowych od  sierpnia 2015 roku skierowano na  

2 miesięczne staże zawodowe, które realizowane były w ramach kosztów projektu. Staże 

zawodowe były poprzedzone wykonaniem przez uczestników projektu badań 

profilaktycznych.  Staże realizowane były na stanowiskach odpowiednich do  predyspozycji  

i oczekiwań uczestników projektu. 

 Beneficjenci Projektu mieli możliwość w miarę zgłaszanych przez nich potrzeb 

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

Ponadto uczestnicy Projektu na bieżąco korzystali z pracy socjalnej świadczonej przez 

pracowników socjalnych tut. MOPS.  

Program 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 był realizowany na podstawie uchwały Nr VI/55/15 na sesji Rady 

Miejskiej w dniu 27 lutego 2015 roku. PAL stanowił dokument uzupełniający do „Strategii 

rozwiązywania problemów społecznych Miasta Stalowa Wola na lata 2005 – 2015”. 

Program Aktywności Lokalnej „Czas na zmianę” adresowany był do mieszkańców 

Stalowej Woli zagrożonych wykluczeniem społecznym i ich otoczenia, w tym  

w szczególności do osób objętych wparciem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Stalowej Woli. Z 12 uczestnikami Programu zostały podpisane formalne umowy na udział 

w projekcie, zaś z pozostałymi osobami działania były realizowane przez pracowników 

socjalnych, organizatorów społeczności lokalnej, animatora lokalnego i asystentów rodzin na 

zasadzie dobrowolności. 

Głównym celem programu było zapobieganie wykluczeniu społecznemu rodzin 

wieloproblemowych, zamieszkujących na terenie Gminy Stalowa Wola poprzez wzrost ich 

zaradności życiowej, integracji społecznej, zwiększenie umiejętności opiekuńczych  

i wychowawczych oraz aktywności zawodowej i obywatelskiej. Cel główny programu 

wpisuje się w cel projektu systemowego „Czas na aktywność w gminie Stalowa Wola”, 

którym jest wzrost aktywności zawodowej i społecznej mieszkańców gminy Stalowa Wola 

poprzez stworzenie systemu, który umożliwi im i ich rodzinom wyjście z trudnej sytuacji 

życiowej. 
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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 w miesiącu lutym 2015 roku 

zostały zawarte z 10-cioma osobami. W międzyczasie dwie uczestniczki przerwały udział i na 

ich miejsce zakwalifikowano klientki Ośrodka z listy rezerwowej z tego względu w efekcie  

w Programie Aktywności Lokalnej w 2015 roku uczestniczyło 12 osób (kobiety). Każdy  

z uczestników Programu skorzystał w 2015 roku łącznie z czterech instrumentów aktywnej 

integracji (75 godzin zajęć na osobę) poprowadzonych metodą grupową. 

  W ramach programu zastosowano następujące metody realizacji : 

Środowiskową pracę socjalną – działania, które miały na celu pomoc osobom i rodzinom we 

wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez 

pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi 

na podstawie modelu Organizowania Społeczności Lokalnej (OSL). 

Instrumenty aktywnej integracji – instrumenty z zakresu aktywizacji zawodowej, edukacyjnej, 

zdrowotnej i społecznej. 

Działania o charakterze środowiskowym – inicjatywy integrujące mieszkańców, obejmujące 

między innymi edukację społeczną i obywatelską, organizowanie oraz inspirowanie do 

udziału w imprezach i spotkaniach o charakterze edukacyjnym, kulturalnym, sportowym, 

ekologicznym i turystycznym. (wycieczki do Zamościa, Bałtowa, wyjazd do Multikina  

w Rzeszowie na film animowany 3D).  

W ramach Zadania - działania o charakterze środowiskowym zorganizowano  

Piknik z okazji Dnia Dziecka w dniu 12.06.2015 r.  

Program Pikniku przedstawiał się następująco: 

- krótki występ artystyczny dzieci wraz z animatorem lokalnym z Klubu „Wesoła 

Gromadka” przez MOPS; 

- pokazy Państwowej Straży Pożarnej, ratownictwa medycznego przez słuchaczy 

Medyczno – Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Stalowej 

Woli „MEDYK” oraz konkursy zorganizowane przez Komendę Powiatową Policji  

w Stalowej Woli. W między czasie wydawane były prezenty dla wytypowanych dzieci  

w ramach Akcji „Zabawki zbierają się do pomocy”, która została przeprowadzona wspólnie 

przez MOPS w Stalowej Woli oraz Sklep Boombook w miesiącu maju 215 roku. 

- mecz towarzyski pracownicy pomocy społecznej kontra samorządowcy oraz konkurs 

na króla strzelców rzutów karnych. Do wygrania były pamiątkowe medale i piłki z podpisami 
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piłkarzy Stali Stalowa Wola. W trakcie meczu zostały wykorzystane zakupione do tego celu 

piłki nożne.  

Ponadto w trakcie całej imprezy zorganizowano liczne konkursy, loterię fantową  

i atrakcje dla dzieci i rodziców, grill z kiełbaskami, słodycze, dmuchana zjeżdżalnia, wodna 

kula, malowanie twarzy i włosów przez uczennice i nauczycieli z Centrum Kształcenia 

Ustawicznego i Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Stalowej Woli, 

zabawy animacyjne z wolontariuszami z Klubu Wolontariusza działającego przy MOPS oraz 

darmowa wata cukrowa i popcorn dla wszystkich. Organizacja pikniku została sfinansowana 

ze środków projektu.  

W organizację Dnia Dziecka MOPS włączył i zaangażował przedstawicieli instytucji  

i placówek edukacyjnych m.in. Policję, Straż Pożarną, HSW Stalowa Wola S. A., Centrum 

Kształcenia Ustawicznego i Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Stalowej 

Woli, Bank Kasa Stefczyka, Świetlica „TĘCZA”, Dom Dziecka, Dom Pomocy Społecznej 

im. Józefa Gawła w Stalowej Woli, wolontariuszy z Klubu Wolontariusza przy MOPS. 

W miesiącu lipcu 2015 roku zorganizowano wycieczkę dla uczestników Programu 

Aktywności Lokalnej i ich dzieci do Zamościa (zwiedzanie Zoo, Starego Miasta) oraz  

w sierpniu 2015 roku do Bałtowa (głównym celem wyjazdu była integracja, wspólne 

spędzenie czasu wolnego rodziców z dziećmi oraz przede wszystkim zwiedzanie JuraParku). 

W trakcie wakacji letnich odbył się również wyjazd do Multikina w Rzeszowie na film 

animowany 3D (”W głowie się nie mieści”). Ponadto zorganizowano dniu 19 września 2015 

roku w miejscowości Jastkowice koło Stalowej Woli w Karczmie „ZACISZE” ognisko – 

piknik dla uczestników projektu i ich rodzin na zakończenie udziału w działaniach projektu. 

Działania o charakterze środowiskowym zostały w całości sfinansowane z kosztów dotacji na 

realizację projektu. 

W ramach PAL w projekcie na okres 12 styczeń – 30 wrzesień 2015 roku (umowa 

zlecenie – 352 godziny) zatrudniono Animatora Lokalnego na potrzeby organizacji działań 

animacyjnych i zajęć w Klubie „Wesoła Gromadka” mieszczącym się w budynku firmy 

SKAREM przy ul. 1-go Sierpnia 24. Jego zatrudnienie jest kontynuowane w ramach środków 

własnych MOPS. Animator lokalny organizował i uczestniczył w różnego rodzaju akcjach  

i inicjatywach wspólnie z dziećmi i rodzicami z bloków przy ul. 1-go Sierpnia 22,  

Podleśnej 2. 

Zajęcia w Klubie odbywały się na zasadzie angażowania rodziców w spędzanie czasu  

z dziećmi i uczenie ich pozytywnych wzorców i zachowań.  
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 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 12 styczeń –  

30 wrzesień 2015 roku (umowa zlecenie – 352 godziny). Jego zatrudnienie jest kontynuowane 

z środków własnych MOPS z uwagi na zapotrzebowanie wynikające z rozeznania potrzeb 

klientów Ośrodka oraz zapotrzebowania lokalnego środowiska. Działania Klubu opierały 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 dniu 29 września 2015 roku odbyła się Konferencja podsumowująca projekt „Czas 

na aktywność w gminie Stalowa Wola” zorganizowana przez Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Stalowej Woli w Zajeździe SEZAM. Konferencja miała na celu podsumowanie 

działań które zostały zrealizowane w ramach projektu w latach 2013 – 2015 natomiast  

konsultant ds. funduszy europejskich z Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Podkarpackiego przedstawił możliwości pozyskania środków z Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020. 

Wśród osób przybyłych na konferencję była m.in. Naczelnik Wydziału Edukacji  

 Zdrowia Urzędu Miasta Stalowej Woli, Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej  

w Stalowej Woli, Radni Rady Miejskiej w Stalowej Woli, reprezentant Regionalnego 

Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie, Zastępca Dyrektora PUP w Stalowej Woli, 

przedstawiciele stalowowolskich uczelni wyższych i pracodawcy oraz uczestnicy projektu w 

latach 2013 - 2015. Organizacja konferencji została w całości finansowana ze środków 

projektu systemowego. 

W 2015 roku w Projekcie wzięło łącznie udział 38 osób (30 kobiet i 8 mężczyzn),  

w tym 23 osób długotrwale bezrobotnych (19 kobiety i 4 mężczyzn). Z 21 osobami 

pracownicy socjalni podpisali w 2015 roku kontrakty socjalne w ramach uczestnictwa w 

Projekcie (14 kobiet i 7 mężczyzn), natomiast z 12 kobietami pracownicy socjalni podpisali 

umowy PAL (jedna uczestniczka powróciła do Projektu po udziale w 2009 roku, wówczas 

uczestniczyła w działaniach aktywizacyjnych w ramach kontraktu socjalnego, w 2015 roku w 

działaniach realizowanych w PAL). W 2015 roku udział w  Projekcie kontynuowało  

5 uczestników projektu zakwalifikowanych w 2014 roku (4 kobiety i 1 mężczyzna), którzy w 
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okresie 1 grudzień 2014 roku – 31 marzec 2015 roku realizowali 4 miesięczne staże 

zawodowe. Z 33 nowych osób, które uczestniczyły w Projekcie, 3 osoby (2 kobiety i 1 

mężczyzna) przerwały udział w trakcie realizacji Projektu (jedna została skierowana przez 

PUP w Stalowej Woli do odbycia stażu zawodowego, druga przerwała udział z uwagi na 

bardzo zły stan zdrowia, natomiast trzecia wyjechała za granicę w celach zarobkowych). Na 

miejsce dwóch uczestników, którzy przerwali udział zakwalifikowano osoby z listy 

rezerwowej, które kontynuowały uczestnictwo w projekcie. Ponadto 3 osoby (1 mężczyzna  

i 2 kobiety) podjęły zatrudnienie w trakcie realizacji projektu (mężczyzna podjął pracę  

w UNIWHEELS Production Sp. z o.o. w Stalowej Woli,  kobieta w firmie PROMETEUSZ 

Sp. z o.o. oraz druga uczestniczka projektu w Miejskim zakładzie komunalnym w Stalowej 

Woli.  Jedna z uczestniczek projektu biorąca udział w  stażu zawodnym została zatrudniona 

przez pracodawcę u którego realizowała staż na stanowisku sprzedawca tj. w Hurtowni 

MARKOPOL HERMES w Stalowej Woli.  Ponadto druga kobieta z 5 uczestników staży 

podjęła naukę w kierunku opiekuna osób starszych i niepełnosprawnych, aby poszerzyć  

i pogłębić wiedzę oraz umiejętności z tego zakresu. Jedna z uczestniczek PAL (III profil) 

będzie w 2016 roku przez PUP w Stalowej Woli skierowana do udziału w Programie 

Aktywizacja i Integracja w Klubie Integracji Społecznej i obok wsparcia w zakresie 

aktywizacji społecznej uczestniczyć będzie również w aktywizacji zawodowej tj. w pracach 

społecznie użytecznych w charakterze młodszej opiekunki w MOPS. Ponadto jedna  

z uczestniczek kontraktów socjalnych u której PUP ustalił II profil pomocy zadeklarowała 

chęć udziału w 6 miesięcznych pracach społecznie użytecznych w 2016 roku  

 

Rezultaty Projektu „Czas na aktywność w Gminie Stalowa Wola” w 2015 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 21 

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

wyjazdowe jednodniowe poza miejsce zamieszkania w celu efektywniejszej pracy na 

zajęciach i integracji uczestników w grupach projektowych.  
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Druga forma miała na celu aktywizację zawodową w ramach, której w 2015 roku 

łącznie 18 osób - uczestników Projektu wzięło udział w szkoleniach zawodowych (średnio  

123 godziny szkolenia przypadającego na 1 uczestnika). Z pośród nich 5 osób zostało 

skierowanych w miesiącu sierpniu 2015 roku na staże zawodowe: 

1) sprzedawca, magazynier z obsługą kasy fiskalnej – 2 osoby (kobiety) do Hurtowni 

MARKOPOL HERMES w Stalowej Woli,  

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

w Stalowej Woli,  

3) opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej – 1 osoba (kobieta) 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.  

Udział w stażach dał możliwość uczestnikom projektu praktycznego nabycia umiejętności 

zawodowych w zakładzie pracy w ramach określonych stanowisk pracy, do których 

przygotowywały ich szkolenia i warsztaty, w  tym w szczególności szkolenia zawodowe.  

 Wartością dodaną Projektu jest fakt, że uczestnicy Projektu w dalszej drodze 

aktywizacji i prowadzonej pracy socjalnej wykazują zaangażowanie, otwartość na nowe 

propozycje, formy wsparcia i sami aktywniej włączają się w  proces poszukiwania pracy  

i usamodzielniania się. Dzięki działaniom projektu możliwe było sfinansowanie form pomocy 

, które wcześniej nie były realizowane w MOPS. Powstał i funkcjonuje Klub Wolontariusza, 

Klub „Wesoła Gromadka”, praca socjalna poszerzona była o formy aktywizacyjne jak 

warsztaty, szkolenia, działania środowiskowe i spotkania integracyjne. 

Działania na rzecz osób wykluczonych społeczne podejmowane przez tut. MOPS  

w ramach projektu, 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.  
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TABELA NR 21    OKREŚLENIE STATUSU NA RYNKU PRACY OSÓB, KTÓRE  

                                     UCZESTNICZYŁY W PROJEKCIE W 2015 ROKU 

 

 

L.p. 

 

STATUS OSOBY NA 

RYNKU PRACY 

 

 

 

KOBIETY 

 

MĘŻCZYŹNI 

 

OGÓŁEM 

 

1. 

 

 

 

Bezrobotni 

 

 

27 

 

7 
 

34 

 

w tym osoby długotrwale 

bezrobotne 

 

19 

 

4 
 

23 

 

2. 

 

Osoby nieaktywne zawodowo 

 

 

3 

 

1 
 

4 

3. 

 

OGÓŁEM 

 
30 8 38 

        

 
 

 

 

TABELA NR 22   OSOBY, KTÓRE UCZESTNICZYŁY W PROJEKCIE W 2015 ROKU  

ZE WZGLĘDU NA WYKSZTAŁCENIE 

 

 

L.p. 

 

WYKSZTAŁCENIE 

 

KOBIETY 

 

MĘŻCZYŹNI 

 

OGÓŁEM 

 

1. 

 

Podstawowe, gimnazjalne  

 

 

8 

 

3 

 

11 

 

2. 

 

Ponadgimnazjalne 

 

 

21 

 

5 

 

26 

 

3. 

 

Pomaturalne 

 

 

0 

 

0 

 

0 

 

4. 

 

Wyższe 

 

 

1 

 

0 

 

1 

 

5. 
 

OGÓŁEM 

 

30 8 38 
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TABELA NR 23    REZULTATY OSIĄGNIĘTE W RAMACH PROJEKTU W 2015 ROKU 

 

L.p. 
NAZWA REZULTATU KOBIETY MĘŻCZYŹNI OGÓŁEM 

 

1. 

Liczba klientów MOPS, którzy zakończyli 

udział w projekcie aktywnej integracji 
 

28 

 

 

7 
 

35 

 

2. 

Liczba klientów MOPS objętych 

kontraktami socjalnymi  
 

18 

 

8 
 

26 

 

3. 

Liczba klientów MOPS  

objętych Programem Aktywności Lokalnej  

 

 

12 

 

0 
 

12 

 

4. 

 

Liczba uczestników, którzy ukończyli 

warsztaty w ramach aktywizacji społecznej 

i zawodowej 

 

24 

 

6 
 

30 

 

5. 

Liczba uczestników , którzy uczestniczyli 

w stażach zawodowych 

 

 

8 

 

2 
 

10 

 

6. 

Liczba uczestników projektu, którzy 

ukończyli szkolenia zawodowe 

 

 

14 

 

4 
 

18 

a) Szkolenie zawodowe spawacz metodą 

MAG 0 2 2 

b) Szkolenie zawodowe magazynier, 

sprzedawca  z obsługą kasy fiskalnej 

 

 

5 

 

0 
 

5 

c) Szkolenie zawodowe barman – kelner 

 
 

1 

 

0 
 

1 
d) Szkolenie zawodowe kurs 

kosmetyczny z elementami wizażu 

 

 

3 

 

0 
 

3 

e) Szkolenie zawodowe piekarz – 

ciastkarz 

 

 

2 

 

0 
 

2 

f) Szkolenie zawodowe operator 

wózków jezdniowych z napędem 

silnikowym 

 

 

0 

 

2 
 

2 

g) Szkolenie zawodowe opiekun osób 

starszych i niepełnosprawnych 

 
3 0 43 

 

7. Liczba godzin indywidualnego 

poradnictwa psychologicznego 

 

4 godz. x 14 

= 56 godz. 

 

4 godz. x 7 

= 28 godz. 

 

 

84 godzin 

 

 

8. Liczba godzin indywidualnego doradztwa 

zawodowego 

 

4 godz. x 14 

= 56 godz. 

 

4 godz. x 7 

= 28 godz. 

 

 

84 godzin 
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TABELA NR 24     REZULTATY MIĘKKIE OSIĄGNIĘTE W RAMACH PROJEKTU  

W 2015 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 % 

 

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 latach 

2008 - 2015 roku. 

W 2015 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 2015 roku były finansowane ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Zadania - Aktywna integracja.  

 

Koszt całkowity projektu w 2015 roku wyniósł 329 846,49 zł, z czego kwota dotacji 

otrzymanej z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie (Instytucja Pośrednicząca) 

wyniosła 320 554,14 zł. Pozostałe środki na realizację projektu w ramach wkładu własnego 

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

w łącznej kwocie 9 292,35 zł. 

Wydatki związane z realizacją projektu w 2015 roku w poszczególnych paragrafach 

przedstawiały się w sposób następujący: 
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§ 3119 – świadczenia z pomocy społecznej                                                       9 292,35 

               zaliczane jako udział własny gminy do projektu 

§ 3117 – świadczenia z pomocy społecznej – staże dla uczestników      33 172,90 

§ 4017 –  pobory dla zespołu projektowego składającego się z:                    108 263,35 

     kierownika, koordynatora i osoby rozliczającej projekt 

     (łącznie 1 ½ etatu) oraz dodatki specjalne dla 

    pracowników biorących udział w projekcie a także 1,5 etatu 

   pracownika socjalnego realizującego projekt 

           § 4047 – dodatkowe wynagrodzenie roczne dla zespołu projektowego 

                           i pracowników socjalnych                        2 653,09 

           § 4117 -  składki ZUS od poborów pracownika socjalnego                              22 157,30 

           § 4127 – składki na Fundusz Pracy                                                                      1 772,27 

           § 4137 – składki na ubezpieczenie zdrowotne dla podopiecznych                      1 608,55 

           § 4177 – Wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenie                                17 100,00 

           § 4217 – zakup materiałów i wyposażenia                                                        13 326,35 

    koniecznych do realizacji projektu ze środków unijnych 

§ 4287 – zakup usług zdrowotnych – opłata za badania                                    1 750,00 

    pracowników i uczestników projektu 

§ 4307 – szkolenia dla uczestników  projektu                                                107 579,63 

    finansowane ze środków unijnych                                                                         

§ 4309 – szkolenia uczestników projektu                                                         11 170,70 

 dofinansowane z budżetu państwa 

 

W 2016 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli planuje sięgnąć 

po środki Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 celem realizacji działań i dodatkowych form wsparcia na 

rzecz klientów pomocy społecznej. 

 

3.4.  Prace społecznie użyteczne 

 
W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Stalowej Woli w okresie  

od 4 maja do 30 października 2015 roku realizowane były po raz pierwszy prace społecznie 

użyteczne dla 22 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy  
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w Stalowej Woli jako bezrobotne bez prawa do zasiłku u których ustalono II profil pomocy, 

jednocześnie korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w tut. MOPS.  

Prace społecznie użyteczne to prace wykonywane przez osoby bezrobotne bez prawa 

do zasiłku na skutek skierowania przez Starostę, organizowane przez Gminę w jednostkach 

organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących 

się pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej. Na wniosek Gminy Starosta 

może skierować bezrobotnego bez prawa do zasiłku korzystającego ze świadczeń z pomocy 

społecznej do wykonywania prac społecznie użytecznych na terenie gminy, w której 

zamieszkuje lub przebywa, w wymiarze do 10 godzin w ciągu tygodnia przez okres  

6 miesięcy. Do wykonywania prac społecznie użytecznych mogą być kierowane również 

osoby uczestniczące w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielniania, 

lokalnym programie pomocy społecznej lub indywidualnym programie zatrudnienia 

socjalnego, jeżeli podjęły uczestnictwo w tych formach w wyniku skierowania powiatowego 

urzędu pracy.  

Wykonywanie prac społecznie użytecznych odbywało się na podstawie porozumienia 

zawartego między Starostą a Gminą na rzecz, której prace społecznie użyteczne są 

wykonywane. Porozumienie zawierało informacje na temat:  

a) liczby bezrobotnych bez prawa do zasiłku, którzy zostaną skierowani w okresie 

objętym porozumieniem do wykonywania prac społecznie użytecznych;  

b) liczby godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem oraz miesięcznie 

przez jednego bezrobotnego bez prawa do zasiłku; 

c) rodzaju i miejsca wykonywania prac społecznie użytecznych wraz z oznaczeniem 

podmiotów, w których będą organizowane prace społecznie użyteczne;  

d) okresu wykonywania prac społecznie użytecznych i liczby bezrobotnych bez prawa 

do zasiłku skierowanych do wykonywania w tych okresach prac społecznie 

użytecznych; 

e) obowiązku informowania Starosty i dyrektora powiatowego urzędu pracy  

o nieobecności lub odmowie wykonywania prac społecznie użytecznych przez 

skierowanego bezrobotnego bez prawa do zasiłku; 

f) wysokości i terminów refundowania przez Starostę z Funduszu Pracy wypłaconych 

bezrobotnym bez prawa do zasiłku świadczeń z tytułu wykonywania prac 

społecznie użytecznych.  

Porozumienie zawierało również postanowienia w zakresie zapewnienia bezrobotnym bez 

prawa do zasiłku bezpiecznych i higienicznych warunków pracy społecznie użytecznej oraz 
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przestrzegania przepisów prawa pracy dotyczących wykonywania przez kobiety prac 

szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia. 

Na zasadach określonych w ustawie z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia  

i instytucjach rynku pracy bezrobotnemu przysługuje świadczenie w wysokości 8,10 zł za 

każdą godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych. Świadczenie nie przysługuje za 

okres niewykonywania pracy, w tym za okres udokumentowanej niezdolności do pracy. 

Starosta refunduje Gminie ze środków Funduszu Pracy 60% kwoty świadczenia 

przysługującego bezrobotnemu, natomiast 40% pokrywa Gmina. 

Organizacja prac społecznie użytecznych w MOPS w Stalowej Woli wymagała 

wprowadzenia przez Dyrektora MOPS Regulaminu oraz dokumentacji  niezbędnej do 

realizacji prac społecznie użytecznych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Stalowej 

Woli.  

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Stalowej Woli do prac społecznie 

użytecznych od 4 maja 2015 roku zostało na wniosek Gminy Stalowa Wola skierowanych 

przez Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli (PUP) 20 osób. Skierowania otrzymało  

17 kobiet i 3 mężczyzn z terenu Stalowej Woli zarejestrowanych w PUP i jednocześnie 

objętych pomocą ze strony MOPS. Na podstawie porozumienia pomiędzy Gminą a Starostą 

MOPS w Stalowej Woli został zobowiązany do przeszkolenia w zakresie bezpieczeństwa  

i higieny pracy każdego uczestnika prac społecznie użytecznych przez specjalistę BHP oraz 

przygotowania odzieży ochronnej i obuwia przez wypłatę ekwiwalentu dla każdego 

uczestnika prac społecznie użytecznych za pranie i zużycie odzieży oraz obuwia własnego .  

Według Regulaminu organizacji prac społecznie użytecznych, MOPS w którym 

organizowane są prace społecznie użyteczne niezwłocznie zawiadamia Dyrektora 

Powiatowego Urzędu Pracy w Stalowej Woli o przypadkach, gdy bezrobotny bez prawa do 

zasiłku, bez usprawiedliwionej przyczyny: 

1) nie zgłosi się do wykonywania prac społecznie użytecznych, 

2) nie podejmie przydzielonej mu pracy społecznie użytecznej, 

3) opuści miejsce wykonywania prac społecznie użytecznych, 

4) naruszy porządek i dyscyplinę w miejscu wykonywania pracy społecznie 

użytecznej.  

Powyższe zachowania osoby skierowanej do prac społecznie użytecznych skutkują 

pozbawieniem statusu osoby bezrobotnej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Stalowej Woli 

oraz stanowią podstawę do ograniczenia lub odmowy świadczeń z pomocy społecznej, 

zgodnie z art. 11 ust. 2 Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. 
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Każdy z uczestników prac społecznie użytecznych zobowiązany był do:  

1) wykonywania prac społecznie użytecznych w miejscu, czasie i w sposób 

wskazany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli, w 

którym są organizowane, 

2) przestrzegania ustalonego w miejscu wykonywania pracy społecznie użytecznej 

porządku, dyscypliny i zasad bezpieczeństwa, 

3) niezwłocznego informowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stalowej 

Woli, w którym wykonywane są prace społecznie użyteczne o każdym zdarzeniu 

mającym wpływ na zmianę wypłacanych świadczeń z tytułu wykonywania prac 

społecznie użytecznych, tj.: 

-   choroba, 

- rezygnacja z pozostawania w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy  

                          w Stalowej Woli, 

-  rezygnacja z wykonywania prac, 

-  podjęcie zatrudnienia, itp. 

Osobą wyznaczoną przez Dyrektora MOPS do organizacji i rozliczania prac 

społecznie użytecznych został Kierownik Klubu Integracji Społecznej. Na podstawie 

miesięcznych zbiorczych ewidencji i list obecności dokonywana była wypłata świadczeń dla 

poszczególnych uczestników prac społecznie użytecznych. 

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Stalowej Woli prace społecznie 

użyteczne były realizowane w okresie od 4 maja do 30 października 2015 roku w: 

1) Dziale Usług na stanowisku młodszej opiekunki – 12 osób (kobiety); 

2) Specjalistycznej Placówce Wsparcia Dziennego Świetlicy „TĘCZA” przy MOPS  

na stanowisku opiekun – 1 osoba (kobieta); 

3) Specjalistycznej Placówce Wsparcia Dziennego Świetlicy „TĘCZA” na 

stanowisku pracownik gospodarczy – 1 osoba (mężczyzna); 

4) Klubie Trzeźwego Życia przy MOPS na stanowisku pracownik gospodarczy –  

2 osoby (mężczyźni); 

5) Dziennym Dom Pobytu przy MOPS na stanowisku sprzątaczka – 1 osoba 

(kobieta); 

6) Kuchni przy MOPS na stanowisku pomoc kuchenna – 3 osoby (kobiety). 

W ramach wykonywanych stanowisk osoby realizowały w okresie od 4 maja  

do 30 października 2015 roku następujące czynności: 
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1) Pracownik gospodarczy - prace porządkowo-gospodarcze, w szczególności: 

zamiatanie, grabienie liści, dbanie o porządek w pomieszczeniach 

gospodarczych, drobne prace remontowe i konserwatorskie oraz inne prace 

zlecone przez pracodawcę; 

2) Sprzątaczka - sprzątanie, w szczególności: utrzymanie w czystości 

pomieszczeń  

i wyposażenia pomieszczeń oraz inne prace zlecone przez pracodawcę; 

3) Pomoc kuchenna - prace pomocnicze w kuchni, w szczególności: prace 

pomocnicze związane z przygotowaniem posiłków, utrzymaniem w czystości 

pomieszczeń kuchennych, mycie naczyń oraz inne prace zlecone przez 

pracodawcę; 

4) Opiekun w świetlicy dla dzieci - proste usługi opiekuńcze wobec dzieci oraz 

inne prace zlecone przez pracodawcę; 

5) Młodsza opiekunka - proste usługi opiekuńcze wobec osób starszych  

i niepełnosprawnych oraz inne prace zlecone przez pracodawcę. 

Przy przydziale prac społecznie użytecznych uwzględniano wiek bezrobotnego bez 

prawa do zasiłku, stan jego zdrowia oraz w miarę możliwości posiadane kwalifikacje  

i predyspozycje do wykonywania poszczególnych zawodów. 

Prace społecznie użyteczne realizowane były w dni robocze tygodnia tj. od 

poniedziałku do piątku w godzinach pracy MOPS. W ciągu tygodnia pracy osoba skierowana 

do prac społecznie użytecznych musiała odbyć 10 godzin. Na przełomie 6 miesięcy liczba 

godzin przedstawiała się miesięcznie następująco: 

1) 4 – 30 maj 2015 roku – 40 godzin miesięcznie na 1 osobę; 

2) 1 – 30 czerwiec 2015 roku – 42 godziny na 1 osobę; 

3) 1 - 31 lipiec 2015 roku – 46 godzin na 1 osobę; 

4) 1 – 31 sierpień 2015 roku – 42 godziny na 1 osobę; 

5) 1 - 30 wrzesień 2015 roku – 44 godziny na 1 osobę; 

6) 1 - 30 październik 2015 roku – 44 godziny na 1 osobę. 

Każdy z kierowników prowadzących nadzór nad osobami realizującymi prace społecznie 

użyteczne starł się dobierać godziny pracy indywidualnie do każdej z 22 osób oraz do potrzeb 

związanych z zapotrzebowaniem na wykonywane w danym dniu czynności. Ponadto brano 

pod uwagę czynniki pogodowe oraz indywidualne predyspozycje i podejście każdej z osób do 

wykonywanej pracy. Szczególnie istotny był ten dobór osób przy stanowisku młodsza 
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opiekunka, gdzie skierowane osoby bezrobotne udzielały wsparcia bezpośredniego  

w środowisku osoby potrzebującej, w tym przypadku osoby starszej, schorowanej. 

W trakcie wykonywania prac społecznie użytecznych dwie osoby podjęły zatrudnienie   

(1 mężczyzna na umowę zlecenie i 1 kobieta na umowę o pracę) w związku z czym na ich 

miejsce zostały zakwalifikowane dwie kolejne osoby. Należy nadmienić, że osoby te (również 

odpowiednio mężczyzna i kobieta) uczestniczyły we wcześniejszych edycjach Klubu 

Integracji Społecznej (KIS) w Programie Aktywizacja i Integracja (PAI) jako osoby 

bezrobotne bez prawa do zasiłku (III profil) i w wyniku udziału w KIS w PAI przeszły do II 

profilu oraz okazały pełną gotowość, aby wziąć udział w pracach społecznie użytecznych dla 

osób w II profilu. 

 Z tego względu faktycznie w pracach społecznie użytecznych w 2015 roku wzięło 

udział 22 osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku (II profil), jednocześnie korzystających ze 

świadczeń pomocy społecznej. 

 Dodatkową wartością udziału w pracach społecznie użytecznych było ogromne 

zaangażowanie osób w wykonywane prace, ukazanie swoich wartości jako pracownik, 

odpowiedzialności, sumienności, dyspozycyjności, dostosowywanie się do zasad  

i regulaminów organizacyjnych. 

Po zakończeniu realizacji prac społecznie użytecznych 4 osoby podjęły zatrudnienie  

m. in. w Miejskim Zakładzie Komunalnym, Restauracji McDonald’s, Sklepie PEPCO, 

Uniwheels Sp. z o.o.  

Ponadto 13 osób ponownie zostało zgłoszonych przez MOPS w Stalowej Woli do 

udziału w pracach społecznie użytecznych w 2016 roku w okresie od 1 kwietnia do  

30 września z uwagi na ich zainteresowanie i gotowość do ich realizacji.  

Charakterystykę osób zakwalifikowanych i biorących udział w pracach społecznie 

użytecznych w 2015 roku przedstawiają poniższe tabele:  

 

TABELA NR 25    ANALIZA POWODÓW KORZYSTANIA Z POMOCY MOPS  

                                W STALOWEJ WOLI W 2015 ROKU PRZEZ UCZESTNIKÓW  

PRAC SPOŁECZNIE UŻYTECZNYCH: 

PRZESAŁANKI KORZYSTANIA  

Z POMOCY MOPS 

LICZBA OSÓB 

KOBIETY MĘŻCZYZNI ŁĄCZNIE 

Bezrobocie 18 4 22 

Bezdomność 0 1 1 

Ubóstwo 18 4 22 
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TABELA NR 26                                ANALIZA WIEKU UCZESTNIKÓW  

                         PRAC SPOŁECZNIE UŻYTECZNYCH W 2015 ROKU 

 

 

Prace społecznie użyteczne dofinansowywane są do 60% ze środków Powiatowego 

Urzędu Pracy w Stalowej Woli na podstawie umowa zawartej pomiędzy Gminą Stalowa 

Wola a Starostą Stalowowolskim. Koszt 1 godziny pracy wynosi obecnie 8,10 zł. Refundacja 

przyznanego dofinansowania odbywa się bezpośrednio na rachunek bankowy Gminy.  

Koszt realizacji prac społecznie użytecznych wyniósł w 2015 roku 55 627,10 zł.  

 

Wydatki związane z realizacją prac społecznie użytecznych w 2015 roku w poszczególnych 

paragrafach przedstawiały się w sposób następujący: 

 

§ 3020 – wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń –         3 009,50 

               świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dot. BHP  

Bezradność w sprawach opiekuńczo – 

wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa 

domowego 

4 0 4 

Trudności w przystosowaniu do życia  

po zwolnieniu z zakładu karnego 

0 0 0 

Przemoc 0 0 0 

Długotrwała lub ciężka choroba 3 2 5 

Niepełnosprawność 1 2 3 

Alkoholizm i narkomania 2 3 5 

WIEK LICZBA OSÓB 

KOBIETY MĘŻCZYZNI ŁĄCZNIE 

18 – 24 lat 0 0 0 

25 – 34 lat 3 0 3 

35 – 44 lat 5 2 7 

45 – 54 lata 8 1 9 

55 – 64 lata 2 1 3 

Razem: 18 4 22 
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               zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych                                      

 § 3110 – świadczenia społeczne -              52 617,60 

     świadczenia  wypłacane ze środków MOPS  

                za wykonywane prace społecznie użyteczne   

 

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.  
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Działaniami Zespołu w 2015 r. zostało objętych łącznie 194 rodziny, w tym: 66 to 

rodziny niepełne, 48 rodziny wielodzietne, 17 rodzin objętych było pomocą z tytułu ochrony 

macierzyństwa. Praca z 96 rodzinami polegała zarówno na świadczeniu pomocy materialnej 

jak  i wszechstronnej pracy socjalnej, a 98 rodzin objętych było wyłącznie pracą socjalną 

m.in. na wniosek III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Stalowej Woli,  

w związku z prowadzoną procedurą Niebieskiej Karty czy z uwagi na zdiagnozowane 

dysfunkcje rodziny, kiedy dobro rodziny i dziecka może być zagrożone. 

Wśród rodzin znajdujących się w kręgu zainteresowania pracowników socjalnych Zespołu 

dominującymi problemami była bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych  

i prowadzeniu gospodarstwa domowego – 72 rodziny. Natomiast współistniejącymi 

problemami było: bezrobocie – 83 rodzin, niepełnosprawność – 50 rodzin, przewlekłe 

choroby występujące w rodzinie – 64 rodziny, z problemem przemocy domowej - 70 rodzin, 

47 rodzin z problemem alkoholowym, 58  rodzin z problemem ubóstwa.   

Ze wsparcia środowiskowego domu samopomocy skorzystało 2 rodziny, natomiast  

z pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych – 1 rodzina. 

Pracownicy Zespołu realizowali szeroką ofertę pomocy na rzecz rodzin 

zamieszkujących na terenie Stalowej Woli, która przyczyniała się do rozwiązywania trudnych 

i zawiłych niejednokrotnie sytuacji życiowych wynikających między innymi z niezaradności, 

konfliktów rodzinnych, zjawisk występujących w rodzinie takich jak na przykład: alkoholizm, 

narkomania, przemoc, zaburzenia psychiczne rodziców, ich niedojrzałość do roli 

rodzicielskiej, występowanie problemów wychowawczych, trudności w realizacji obowiązku 

szkolnego dzieci. 

Zespół pracował 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. W procesie 

pomocy rodzinie znaczący udział dla pracy Zespołu i wypracowywania oczekiwanych 

efektów miała również metoda pracy grupowej i środowiskowej. 

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

 poszukiwaniu kandydatów na pełnienie funkcji rodzin wspierających - rozeznanie 

sytuacji rodziny, pogłębianie diagnozy środowiskowej  i poszukiwanie w jej otoczeniu 

osób pragnących podjąć się tego zadania (dziadkowie, rodzeństwo, znajomi czy sąsiedzi), 

 regularnych i bezpośrednich kontaktach z rodziną  w środowisku zamieszkania, 
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 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, 

  pogłębianiu diagnozy środowiskowej  i poszukiwaniu w  otoczeniu rodziny osób     

 mogących podjąć się funkcji rodzin wspierających (dziadkowie, rodzeństwo, znajomi czy   

 sąsiedzi), 

  oferowaniu stosunkowo szerokiego wachlarza działań m.in. rozpowszechnianie wśród 

rodzin informacji o projektach służących zwiększeniu kompetencji zawodowych, 

społecznych, edukacyjnych i zdrowotnych, zacieśnieniu więzi rodzinnych  

i  usamodzielnieniu się rodzin, 

  zapewnieniu poradnictwa specjalistycznego (wsparcie prawne, psychologiczne, 

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

rzecz rodziny, 

 współpraca z instytucjami i z organizacjami pozarządowymi, pracującymi na rzecz 

rodziny i z organizacjami pozarządowymi, 

 zapewnienie odpowiednich form pomocy materialnej  i rzeczowej także przy wsparciu 

organizacji pozarządowych, sponsorów i osób prywatnych. 

Bardzo często złożoność problemów rodzin wymagała rozwiązań interdyscyplinarnych. 

Wówczas do współpracy zapraszani byli specjaliści pracy z rodziną, przedstawiciele instytucji 

działających na rzecz rodziny m.in. pedagodzy szkolni, wychowawcy, asystenci rodzin, 

kuratorzy sądowi, dzielnicowi, pracownicy Stalowowolskiego Ośrodka Wsparcia  

i Interwencji Kryzysowej, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, świetlic 

środowiskowych, Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,  
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Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie , przedstawiciele służby zdrowia itd.   Z udziałem 

wymienionych specjalistów-przedstawicieli różnych podmiotów organizowane były spotkania 

interdyscyplinarne, których adresatami były 22 rodziny wieloproblemowe oraz grupy robocze 

działające w ramach procedury Niebieskie Karty w odniesieniu do rodzin 70 z problemem 

przemocy domowej.  

Celem nawiązania tej współpracy było 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,  

przy aktywnym udziale przedstawicieli rodziny wspieranej m.in. małżonków, partnerów.  

Wielopłaszczyznowa współpraca zapewniała większą efektywność działań prowadzonych  

z rodziną i na jej rzecz, wpływa na poprawę funkcjonowania tych rodzin oraz pokazuje 

rodzinie, że instytucje ściśle współdziałają, dając wyraz szczególnej troski o jej los.  

 Zespół ds. Pomocy Rodzinie podejmował również współpracę z organizacjami 

pozarządowymi działającymi na terenie miasta m.in. Stowarzyszeniem Przeworsk – Powiat 

bezpieczny (oferujące wsparcie: psychologiczne, prawne, rzeczowe i finansowe), które 

stanowi uzupełnienie pomocy na rzecz osób pokrzywdzonych w skutek doświadczanej 

przemocy oraz Stowarzyszeniem SPECTRUM (rozpowszechnianie idei pracy 

wolontarystycznej, pobudzanie aktywności społecznej członków rodzin).  

 W roku sprawozdawczym 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 podejmują współpracę. 

Uczestniczyli wspólnie m.in. w Pikniku Sąsiedzkim oraz spotkaniu Wigilijnym – Opłatek 

Maltański. Celem tych inicjatyw było zintegrowanie środowiska, wzmacnianie potencjału 

społeczności lokalnej, ukazywanie nowych możliwości, rozbudzenie odpowiedzialności za 

siebie i swoją rodzinę, pogłębienie więzi rodzinnych, organizowanie czasu wolnego 

sprzyjającego integracji  rodzin. 

Ważnym zasoby środowiskowym, które pracownicy Zespołu wykorzystywali w 2015 roku do 

wspierania rodziny, poprawy jej funkcjonowania, wyrównywania szans edukacyjnych dzieci  

i młodzieży oraz zaszczepiania pracy wolontarystycznej już wśród najmłodszych 

beneficjentów pomocy społecznej są Klub Wolontariusza, Klub Wesoła Gromadka oraz inne 

placówki wsparcia dziennego dostępne na terenie miasta ( m.in. świetlica „Oratorium”, 

„Tęcza”, „Promyczek”) . 
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Tradycją stało się także angażowanie się pracowników Zespołu na przełomie listopada  

i grudnia 2015 roku w akcje „Pomóż dzieciom przetrwać zimę” polegającą na zbiórce 

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

 Pracownicy socjalni Zespołu ds. Pomocy Rodzinie włączyli się w kampanię społeczną 

„Rodzina rodzinie” podjętej przez MOPS w miesiącu grudniu 2015 roku,   

w ramach której poszukiwane są rodziny lub osoby chętne do pełnienia roli rodziny 

wspierającej dla rodziny która ma trudności w prawidłowym wypełnianiu swoich funkcji, 

głównie opiekuńczo-wychowawczych. Rodziny wspierające są nową formą wsparcia, które 

wywodzą się z najbliższego dziecku środowiska i wspierają rodzinę biologiczną w opiece  

i wychowaniu. Pomoc rodziny wspierającej mogłaby być kontynuacją pracy asystenta rodziny 

i pracownika socjalnego w środowisku i pozwoliłaby utrwalić pozytywne zmiany, które 

zaszły w rodzinie (kształtowanie i wypełnianie podstawowych ról społecznych, pomoc  

w opiece i wychowaniu dzieci, spędzania czasu wolnego, dzielenie się swoim 

doświadczeniem, zaszczepienie w rodzinie wspieranej pozytywnych wzorców 

funkcjonowania rodziny). Zakres wsparcia  każdorazowo będzie ustalany z rodziną 

wspieraną, asystentem rodziny lub pracownikiem socjalnym.  

W 2015r. nie zgłosiły się do MOPS osoby zainteresowane pełnieniem roli rodziny 

wspierającej, dlatego pomoc w  tej formie nie była świadczona. W związku z tym planowane 

jest dalsze rozpowszechnianie informacji wśród mieszkańców naszego miasta w ramach 

kampanii „Rodzina rodzinie”, promowanie inicjatywy za pośrednictwem parafii, instytucji, 

stowarzyszeń w celu pozyskania takich rodzin, uaktywniania środowiska lokalnego 

najbliższego rodzinie i  budowania poczucia odpowiedzialności społecznej za dziecko w 

środowisku. Chodzi o to, by tak pomóc rodzinie, aby dziecko mogło wzrastać i rozwijać się 

pod opieką troskliwych i odpowiedzialnych rodziców i aby rodzina miała szansę na 

usamodzielnienie się.  

Różnorodność działań podejmowanych z rodziną i na jej rzecz 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:  
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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. 

 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, 
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 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. 

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

wskazanym przez rodzinę. 

 W 2015 roku MOPS zatrudniał 4 asystentów rodziny na umowę o pracę w systemie 

zadaniowego czasu pracy  i dodatkowo do miesiąca maja jednego asystenta w ramach prac 

interwencyjnych.   

 Z usług  asystenta rodziny skorzystało 55 rodzin, w tym: 

 1) do 3 m-cy    - 7 rodzin, 

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

           3) powyżej 1 roku    - 36 rodzin. 

Przeciętny czas pracy z rodziną wynosił  17 miesięcy. Średnio jeden asystent pracował z 13 

rodzinami. Trzy rodziny zobowiązane były przez Sąd do pracy z asystentem rodziny, 

natomiast pozostałe zostały objęte tą formą wsparcia na wniosek pracownika socjalnego, co 

było wynikiem zdiagnozowanych deficytów i wyodrębnionych obszarów do pracy z rodziną.  

 W okresie sprawozdawczym asystent zakończył współpracę z 27 rodzinami.  

W przypadku 21 rodzin asystent zakończył pracę ze względu na osiągnięcie zakładanych 

celów: rodzice nabyli i utrwalili niezbędne umiejętności opiekuńczo-wychowawcze 

pozwalające im w sposób prawidłowy wywiązywać się z funkcji rodzicielskich. Wśród tych 

rodzin – 2 całkowicie się usamodzielniły i nie korzystają także z pomocy finansowej tut. 

Ośrodka.  

Przy wsparciu asystenta dwoje dzieci pozostało w naturalnym środowisku, nie trafiły do 

pieczy zastępczej, babcia została ustanowiona opiekunem prawnym. Z dwoma rodzinami nie 

udało się asystentowi wypracować zakładanych efektów, a 4 zaprzestały współpracy.  

W przypadku jednej rodziny dziecko trafiło do Domu Dziecka, gdyż jego bezpieczeństwo  

i dobro było zagrożone. Jednak z rodziną nadal pracuje asystent w kierunku wzmocnienia 

umiejętności rodzicielskich, poprawy socjalno-wychowawczego funkcjonowania środowiska 

w celu powrotu dziecka do domu. 

 Dzięki współpracy rodzin z asystentami rodzin osiągnięto większość pozytywnych 

zmian w rodzinach, między innymi: utrzymywanie abstynencji w rodzinach z problemem 
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alkoholowym, podjęcie zatrudnienia, pozyskanie świadczeń w ramach zasiłków rodzinnych, 

dodatków mieszkaniowych, alimentów, remonty, poprawa czystości mieszkań i higieny 

domowników, stanu uzębienia członków rodziny, przeprowadzanie dezynsekcji mieszkań . 

Towarzysząc klientom podczas rozmów w urzędach udało się podjąć negocjacje w sprawie 

umorzenia zadłużenia mieszkaniowego, rozłożyć zaległości na raty, uzyskać podłączenie 

prądu, doprowadzenie wody do mieszkania, wystarać się o przydział mieszkania i zamianę 

lokalu mieszkalnego, co poprawiło  warunki bytowe wielu rodzin.  

Członkowie rodzin czując wsparcie chętniej podejmowali konsultacje psychiatryczne, 

pedagogiczne i terapie indywidualne. 

Dotychczasowe doświadczenia wykazały, że praca asystentów rodziny przynosi oczekiwane 

efekty przede wszystkim z uwagi na elastyczny, zadaniowy czas pracy, dostosowany do 

rytmu życia rodziny i jej potrzeb. 

Rodziny, które mają trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych  

w stosunku do swoich dzieci potrzebują pomocy w zakresie m.in. organizowania dzieciom 

czasu wolnego, radzeniu sobie z trudnościami szkolnymi czy niewłaściwym zachowaniem. 

Ważna rola w tym zakresie przypisana jest placówkom wsparcia dziennego, asystentom 

rodziny i rodzinom wspierającym, które stanowią dodatkowy element (trzeci filar) 

wywierania pozytywnego wpływu na funkcjonowanie rodzin z dziećmi przeżywającymi 

rozmaite problemy.  

Asystenci podobnie jak pracownicy socjalni podjęli działania w celu tworzenia warunków do 

rozwoju rodzin wspierających na terenie naszego miasta i włączyli się w kampanie społeczną 

„Rodzina rodzinie”. Dodatkowo asystenci również  angażowali się w działania środowiskowe 

z udziałem współpracujących rodzin m.in. „Piknik Sąsiedzki” i akcje „ Pomóż dzieciom 

przetrwać zimę”. 

 Na zatrudnienie asystentów rodziny w 2015 roku MOPS wydatkował kwotę  

194 510,72 zł, z czego dotacja z budżetu państwa wynosiła 60 132,00 zł, natomiast   

z budżetu gminy 134 378,72  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, 
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 - w trzecim roku i każdym następnym 50% kosztów pobytu. 

Koszt pobytu 46 dzieci skierowanych do pieczy zastępczej, a sfinansowany w 2015 roku   

z budżetu gminy wyniósł 335 618,65 zł. 

Poniesione wydatki na dzieci skierowane do poszczególnych placówek i rodzin zastępczych 

przedstawia poniższa tabela. 

TABELA NR 27    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 6.051,46 10 1 6 3 169 540,73 

Dom Dziecka„Ochronka” 
Stow. im. Brata Alberta 

4 626,59 5 2 0 3 72 575,77 

Placówka Interwencji dla 

Dzieci i Młodzieży Przy 

ZKOO – w „Oratorium” 
3 645,00 10 10 0 0 7 886,78 

Placówki Opiekuńczo-

Wychowawcze  
poza Stalową Wolą 

 
3 226,20 

4 1 0 3 49 758,50 

Rodziny Zastępcze wg ustawy 17 5 2 10 55 856,87 

Razem X 46 19 8 19 355 618,65 

 

    

 W 2015 roku na realizację zadania wynikającego z realizacji ustawy o wspieraniu 

rodziny i systemu pieczy zastępczej wydatkowano łącznie kwotę 550 129,37 zł, z czego 

kwota 60 132,00 zł stanowiła dofinansowanie z budżetu państwa na koszty związane  

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

wydatkowano kwotę 489 997,37 zł.   

 Wydatki w poszczególnych paragrafach przedstawiały się następująco: 

1. w zakresie wydatków finansowych z budżetu gminy: 

 § 4010 – dofinansowanie poborów dla 5 asystentów rodziny                          91 823,07 

 § 4110 – składki ZUS                                                                                        16 700,27 

 § 4120 – odpis na Fundusz Pracy                                                                        2 343,04 

 § 3020 – świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP                             612,15   

                           (odzież i obuwie robocze - ekwiwalent)                                     

 § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                       8 709,39 

 § 3110 – koszty pieczy zastępczej PCPR                                                        355 618,65                                                                                  



 

93 

 

 § 4210 – materiały i wyposażenie                                                                          492,00 

 § 4280 – zakup usług medycznych, wstępne i okresowe 

                           badania lekarskie pracowników                          100,00 

             §  4300 – zakup usług pozostałych ( bilety komunikacji miejskiej)  4 260,00 

             §  4360 – telefon komórkowy, internet                                                              2 078,60 

             §  4410 – podróże służbowe krajowe                         1 176,20 

 §  4440 – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych          4 835,00 

 §  4700 – szkolenia pracowników             1 249,00   

 

2. w zakresie wydatków finansowanych z budżetu państwa: 

 § 4010 – pobory dla 4 asystentów rodziny                                                        50 147,00 

 § 4110 – składki ZUS                                                                                          8 756,00 

 § 4120 – odpis na Fundusz Pracy                                                                        1 229,00 

  

 

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 6 placówek tego typu,  

w tym prowadzone w formie opiekuńczej, jako świetlice środowiskowe - 4 placówki, 

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 głównie do dzieci w wieku od 6 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. 
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 W roku sprawozdawczym 2015 z zajęć świetlicowych skorzystało 119 dzieci z rodzin 

niepełnych, wielodzietnych, adopcyjnych i zrekonstruowanych a także wywodzące się  

z rodzin prawidłowo funkcjonujących w środowisku. 

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

w zajęciach wakacyjnych i feryjnych. 

 W wielu rodzinach występuje kumulacja problemów. Diagnoza sytuacji rodzinnej 

wychowanków świetlicy dokonywana jest na podstawie kart indywidualnych dzieci, 

dokumentacji specjalistycznej oraz wywiadów szkolnych i rodzinnych, przeprowadzanych 

przez wychowawców i psychologa z rodzicem, wychowawcą klasy, pracownikiem socjalnym. 

Uzupełnieniem jest dokumentacja lekarska, sądowa, policyjna, pisma urzędowe, orzeczenia 

Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, 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 2015 roku, wskazuje następującą problematykę : 

- 19 dzieci z rodzin z problemem alkoholowym; 

- 5 dzieci z rodzin, w których występuje niepełnosprawność; 

- 34 dzieci z rodzin wielodzietnych; 

- 19 dzieci z zaburzeniami w zachowaniu; 

- 21 dzieci z rodzin niepełnych ( w tym 19 dzieci wychowywanych przez samotne matki oraz  

        2 dzieci wychowywanych przez samotnych ojców); 

- 38 dzieci z problemami szkolnymi; 

- 3 dzieci z ADHD; 

- 15 dzieci z rodzin, w których występuje przemoc; 

- 6 dzieci z rodziny, w której występuje ubóstwo; 

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

       domowego; 

- 6 dzieci z rodzin, w których występuje przewlekła choroba; 

- 19 dzieci z rodzin prawidłowo funkcjonujących; 

- 2 dzieci z rodzin adopcyjnych; 

- 30 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 
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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: 

- dożywianie (dzieci korzystają codziennie z bezpłatnych obiadów gotowanych przez 

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

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

nazwą „Kuchcik”), 

- pomoc finansową dla rodzin, które spełniają kryteria ustawy o pomocy społecznej, 

- dbanie o higienę, 

-  pomoc odzieżowa. 

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

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

3) zapewnienie poczucia bezpieczeństwa 

Działania  o charakterze edukacyjno – rozwojowym w tym: 

1) pomoc w nauce  i nadrabianiu zaległości i braków edukacyjnych; 

2) pomoc w odrabianiu lekcji.; 

3) rozwijanie zainteresowań.  

Ogromny zakres działań wychowawców w świetlicy stanowią działania o charakterze 

profilaktyczno – wychowawczym w tym:  

1) organizacja czasu wolnego poprzez: 

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

zainteresowania. Uczestniczą w nich wszystkie dzieci. 

 obchodzenie imprez okolicznościowych – w każdym roku obchodzone są w sposób 

szczególny dwie imprezy: Dzień Rodziny i Spotkanie Opłatkowe. Są to imprezy 

integracyjne, obchodzone wspólnie z rodzicami i zaproszonymi gośćmi. W czerwcu 

zorganizowany został Dzień Rodziny. Piknik rodzinny odbył się na terenie ogrodu przy 

placówce. Dzieci i rodzice skorzystali z szeregu atrakcji przygotowanych przez 

wychowawców ze świetlicy. W konkursach sportowych w dyscyplinach rodzinnych 

wygrani otrzymali puchary ufundowane przez Dyrektora MOPS natomiast  

w dyscyplinach indywidualnych pamiątkowe medale. Poza tym dzieci i ich rodzice mieli 

również możliwość spróbowania swoich sił w grze w szachy, dzięki współpracy jaką 

świetlica nawiązała ze Stowarzyszeniem „Nastawieni na Rozwój”. Spotkanie Opłatkowe 
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odbyło się w grudniu. Dzieci wraz z wychowawcami przygotowały jasełka kukiełkowe 

„W stajence małej” połączone z inscenizacją teatralną pt. „Opowieść wigilijna”. Ponadto 

w 2015 roku w świetlicy  Tęcza zorganizowano:  zabawę karnawałową, Walentynki, 

Dzień Kobiet, Dzień Chłopaka, Andrzejki, Mikołajki Wychowankowie placówki wraz  

z wychowawcami aktywnie włączyli się także w organizację obchodów 25 – lecia 

Pomocy Społecznej w Gminie Stalowa Wola oraz Wigilii Miejskiej i Wigilii dla 

samotnych. Z okazji Dnia Chłopaka i Dnia Kobiet odbyły się dwa wyjścia do pizzerii. 

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

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

letniego i zimowego. W roku sprawozdawczym świetlica zorganizowała ferie zimowe dla 

50 dzieci i dwa turnusy wakacyjne, w których wzięło udział 65 dzieci. W ramach zajęć 

feryjnych dzieci miały możliwość wyjechać na 5-dniowy wyjazd profilaktyczno – 

zdrowotny do Zakopanego. Ponadto zorganizowane zostało wyjście do kina na film  

w 3D, wyjście na paintball laserowy, turnieje i konkursy. W ramach „Tęczowych wakacji 

2015” Świetlica „Tęcza” zorganizowała dla dzieci m.in. jednodniową wycieczkę do 

Energylandii, oraz obóz profilaktyczno – zdrowotny w Ochotnicy Górnej. Oprócz tego 

przygotowaliśmy dla dzieci szereg zabaw sportowych, turniejów i konkursów.      

 zajęcia plastyczne - w okresie od stycznia do czerwca 2015 r. zajęcia plastyczne 

prowadzone były według programu pt. „Tęczowy koncert malarski”. Trzy razy  

w tygodniu po 1 godzinie dla grup 6-10 lat i 11- 16 lat. Grupa młodsza wykonała prace  

z zakresu rysunku, malarstwa i grafiki oraz form przestrzennych. Były to: geometryczne 

kolorowanki, kartki świąteczne, collage z kolorów van Gogha, plakaty szkolne, kwiatki  

i ptaszki z tektury falistej, serca z masy solnej na Dzień Rodziny, sowy, portrety techniką 

graficzną. Grupa starsza wykonała linoryty, jako prace konkursowe, filcowe koguciki 

wielkanocne, geometryczne prace rysunkowe oraz plakaty konkursowe metodą collage.  

W marcu odbył się wernisaż wystawy pt. „Tęczowe linoryty w Miejskiej Bibliotece 

Publicznej. Na wystawie znalazło się ponad 100 grafik wykonanych techniką linorytu, 

powstałych na zajęciach plastycznych na przestrzeni 15 lat działalności świetlicy. 

Wystawa eksponowana była przez 1,5 miesiąca.  Odwiedziło ją wielu wychowanków  
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i osób związanych ze świetlicą. W kwietniu odbyło się rozstrzygnięcie Wojewódzkiego 

konkursu graficznego „Świat moich doznań”. Podczas wakacji na zajęciach plastycznych 

w świetlicy odbył się konkurs pod tytułem „I love kickstarter” pod patronatem Biblioteki 

Międzyuczelnianej. Dzieci wykonały linoryty o tematyce związanej z USA. 6 osób 

zostało laureatami.  

 Od września 2015 r. zajęcia plastyczne według programu „Tęczowy Koncert 

malarski” były kontynuowane. W okresie sprawozdawczym odbyło się 36 zajęć po 1,5 

godziny. Jednorazowo uczestniczyło w nich 8 – 10 osób. Wykonane zostały następujące 

prace: 

- witrażowe butelki, 

- anioły z masy solnej, 

- ptaszki z tektury falistej, 

- choinki bożonarodzeniowe, 

- stroiki świąteczne, 

- portrety mupetów na blejtramie. 

Ponadto wychowankowie uczestniczyli w konkursie na exlibris organizowany przez 

Miejską Bibliotekę Publiczną. Spośród wielu nadesłanych prac wyłoniono laureatów I i II 

miejsca ze świetlicy.  

 Od listopada do grudnia 2015 r, w placówce prowadzone były zajęcia według 

programu „Rodzinne warsztaty plastyczne”. Jest to cykl 4 spotkań, podczas których dzieci 

wraz z rodzicami tworzą pracę plastyczną. W listopadzie i grudniu odbyły się 2 zajęcia, na 

których uczestnicy wykonali lampiony ze słoików oraz serduszka na Dzień Babci. 

Kolejne 2 spotkania odbędą się w 2016 r.  

 zajęcia sportowe  prowadzone były przez cały rok sprawozdawczy. Biorą w nich udział 

dzieci i młodzież w wieku 7 – 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 14 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. 
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 zajęcia teatralne – adresowane do wszystkich uczestników świetlicy. W 2015 r. 

odbywały się regularnie 1 raz w tygodniu. Przed Dniem Rodziny odbyło się 12 spotkań, 

natomiast przed Świętami Bożego Narodzenia 25 spotkań. Łącznie odbyło się 37 zajęć. 

Każde z nich trwało 1 godzinę. Z zajęć skorzystało 29 dzieci w wieku 6-16 lat.  

W ramach zajęć teatralnych przygotowano: 

1) przedstawienie kabaretowe pt. „Dzieci” z okazji Dnia Rodziny, 

2) przedstawienie kukiełkowe „W stajence małej” 

3) inscenizację teatralna pt. „Opowieść wigilijna”, która została zaprezentowana na 

Spotkaniu Opłatkowym w naszej placówce. 

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 muzyczne – to program oddziaływań za pomocą muzyki pod nazwą „Tęczowe 

nutki”. Był on adresowany do wszystkich uczestników Świetlicy. Istotą programu było 

założenie, że dzieci charakteryzuje naturalna wrażliwość na muzykę, która może rozwijać 

się pod wpływem zabiegów edukacyjno - wychowawczych a w warunkach nie 

sprzyjających wychowaniu muzycznemu – przygasać. Zajęcia odbywały się początkowo 

raz w tygodniu, w miarę zbliżania się do końca roku ich intensywność rosła. Uczestnicy 

mieli możliwość ćwiczeń słuchu i poczucia rytmu, na dostępnych w świetlicy 

instrumentach. Każde zajęcia miały swój finał w przedstawieniu popularnego utworu  

w wersji instrumentalnej. Dużym zainteresowaniem cieszyło się wykonywanie utworów  

w akompaniamencie gitary, pianina lub gotowych podkładów. W roku sprawozdawczym, 

w okresie od stycznia do grudnia odbyło się 55 spotkań, a w każdym z nich brało udział 

średnio 7-12 osób. Dzieci również chętnie uczyły się gry na pianinie i gitarze. W ramach 

zajęć zrealizowano poniższe inicjatywy: 

1) Udział  w Przeglądzie zespołów szkolnych „O gęsie pióro” – awans do etapu 

wojewódzkiego, 

2) Oprawa muzyczna imprezy Dzień Rodziny. Przygotowanie dwóch utworów w wersji 

instrumentalnej, 

3) Przygotowanie oprawy muzycznej z okazji uroczystości 25- lecia Pomocy Społecznej 

w Gminie Stalowa Wola, 

4) Przygotowanie Koncertu Kolęd. 
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 zajęcia kulinarne „Mały Kuchcik” mające na celu naukę samodzielnego przygotowania 

posiłków, estetyki i zasad savoir-vivre. W okresie sprawozdawczym odbyło się 14 zajęć. 

Średnio brało w nich udział 8 – 10 dzieci. Dzieci uczyły się przygotowywania posiłków, 

dekorowania i podawania potraw oraz zasad zdrowego odżywiania się. Uczyły się 

prostych wypieków oraz sporządzania deserów. Dzieci przygotowywały smaczne 

przekąski z marchwi i jabłek oraz sporządzały świeże soki. Wśród przygotowanych 

potraw znalazły się m.in.:  

- sernik z okazji Dnia Chłopca, 

- ciasteczka, babeczki, andruty, 

- ciasteczka z dyni, 

- ciasteczka z wróżbą, 

- piernik, sernik, jabłecznik na Spotkanie opłatkowe, 

- sałatki i placki i wafle z okazji Dnia Rodziny i Spotkania Opłatkowego, 

- soki i jogurty owocowe, 

- popcorn przygotowywany na seanse filmowe w Świetlicy, 

- galaretki i kisiele na podwieczorki, 

- podczas wakacji dzieci wspólnie z wychowawcami przygotowały kociołek, 

- podczas ferii i wakacji odbyły się konkursy sałatkowe i kanapkowe, które cieszą się 

dużym zainteresowaniem dzieci. Powstają ciekawe kompozycje smakowe i kanapki  

o rozmaitych kształtach. W konkursach brało udział 22 osoby. 

 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 10 do 16 lat. Jednorazowo może brać w nich udział ok. 5 osób. Z zajęć tych 

skorzystało 21 osób. Łącznie odbyło się 20 spotkań, na których dzieci wykonały:  

- woreczki z ryżem, wykorzystane do konkursów sportowych podczas obchodów Dnia  

   Rodziny, 

- serca z okazji Dnia Matki, 

-  maskotki- sowy i kurczaki wielkanocne, 
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- ozdoby choinkowe i anioły z filcu, 

- stroje i dekoracje na jasełka, 

- 22 kukiełki, które zostały wykorzystane podczas przedstawienia jasełkowego. 

Każde zajęcia rozpoczynały się przypomnieniem i nauką obsługi maszyny do szycia  

i overlocka.  

 zajęcia profilaktyczno – terapeutyczne „Spójrz Inaczej” prowadzone były dla dzieci z klas 

I – III szkoły podstawowej. W okresie sprawozdawczym odbyło się 20 spotkań.  Średnio  

w zajęciach udział brało 8 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 kreatywne, które towarzyszyły zajęciom opierały się na zabawie  

i kreatywności uczestników oraz na samodzielnych wypowiedziach i pracy w mniejszych  

i większych grupach. W czasie realizacji programu obecne osoby mogły lepiej poznać siebie  

i innych poprzez współdziałanie z nimi. 

Spotkania prowadzone były metodą warsztatu psychologicznego z wykorzystaniem 

metod aktywnych- w taki sposób aby umożliwić uczestnikom aktywne doświadczanie  

i przeżywanie tego, co jest tematem zajęć, a następnie podsumowanie i opracowanie 

zdobytych doświadczeń. Treści realizowane podczas zajęć wynikały z programu, ale były też 

odpowiedzią na bieżącą sytuację i potrzeby uczestników. W sumie z zajęć skorzystało 26 

osób. 

 drama  - to program profilaktyczny prowadzony techniką dramową. Jest to metoda pracy 

oparta na twórczej zabawie, która pobudza wyobraźnię, uczy oraz stymuluje osobisty 

rozwój. Na tych zajęciach wykorzystuje się elementy sztuki, muzyki, tańca, odgrywanie 

ról, tworzenie opowiadań w oparciu o powszechnie znane baśnie i własne historie. 

Program ten rozpoczął się we wrześniu. W okresie sprawozdawczym zajęcia odbywały się 

średnio raz w miesiącu w wymiarze 1 godziny. W tym czasie przeprowadzono 4 zajęcia. 

Uczestniczyło w nich średnio 10 osób z klas 4-6 szkoły podstawowej. Tematy zajęć 

dotyczyły problemów społecznych wieku dorastania.  
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 program indywidualnej diagnozy i planowania rozwoju dziecka „Passa” – program był 

realizowany w okresie od września do grudnia 2015 r. adresowany był do wszystkich 

uczestników świetlicy. W pierwszej kolejności adresatami były dzieci w wieku 

gimnazjalnym. Wybór grupy podyktowany był faktem, że osoby te stoją przed ważnym 

momentem w życiu – wybór szkoły średniej. Indywidualna diagnoza była w ich przypadku 

przeprowadzona pod kątem predyspozycji zawodowych i wyboru kierunku dalszego 

kształcenia. 

W okresie od września do grudnia odbyło się 15 spotkań, podczas których przy 

pomocy standaryzowanych testów osobowości dostosowanych do wieku, metod 

projekcyjnych oraz wywiadu i obserwacji uzyskano informacje ważne dla samych 

badanych w kontekście ich predyspozycji zawodowych, ale również istotne w planowaniu 

działań podejmowanych przez kadrę. 

W ramach programu odbywały się także indywidualne konsultacje z rodzicami w celu 

omówienia trudności wychowawczych. W okresie sprawozdawczym odbyło się 10 takich 

spotkań. 

 zajęcia korekcyjno – kompensacyjne indywidualne - zajęcia te prowadzone są dla 

uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi oraz ze specyficznymi trudnościami 

w uczeniu się. Na zajęcia uczęszczają dzieci w wieku od 6 do 10 lat z opinią z Poradni 

Psychologiczno – Pedagogicznej. Wśród najczęściej pojawiających się zaburzeń u dzieci 

znalazły się: 

- dyslalia wieloraka 

- dysleksja 

- dysgrafia 

- trudności w koncentracji uwagi 

- wzmożona ruchliwość i impulsywność 

- nieprawidłowości w rozwoju mowy, percepcji słuchowej, motoryki dużej i małej 

- obniżona sprawność grafomotoryczna 

- zaburzenie myślenia arytmetycznego 

- ogólne trudności w nabywaniu podstawowych umiejętności szkolnych. 

Zajęcia prowadzone są od września 2015 r. Do grudnia przeprowadzono 11 spotkań,  

z których skorzystało 8 dzieci. Każde spotkanie jest indywidualne i trwa od 30 do 45 minut  

w zależności od możliwości dziecka. Dla każdego dziecka przygotowany jest indywidualny 

plan pracy pedagogicznej. Podczas zajęć przeprowadzone były następujące działania: 

- usprawnienie motoryki dużej i małej, 
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- usprawnienie sprawności manualnej i grafomotorycznej, 

- usprawnienie percepcji słuchowej, 

- rozwijanie percepcji wzrokowej i koordynacji wzrokowo – słuchowej, 

- usprawnianie koncentracji uwagi, 

- usprawnianie myślenia arytmetycznego, 

- prowadzenie treningu czytania i pisania. 

 

2) prowadzenie działań wychowawczych metodą społeczności 

 

W Specjalistycznej Placówce Wsparcia Dziennego – Świetlicy „TĘCZA” funkcjonuje 

Społeczność świetlicowa. Spotkania Społeczności służą wspólnemu podejmowaniu decyzji 

dotyczącej ich członków, ustalenia zasad i reguł, które obowiązują w Świetlicy, 

rozwiązywania problemów osobistych i grupowych. Spotkania odbywały się co dwa tygodnie 

w piątek i uczestniczyły w nich wszystkie dzieci.  

 

W celu omówienia programów pracy z dziećmi, organizacji imprez okolicznościowych, 

wycieczek, obozów wędrownych, wypoczynku letniego i zimowego, przygotowania opinii  

o wychowankach, a także omawiania problemów poszczególnych wychowanków i ustalenia 

wobec nich dalszych oddziaływań wychowawczych, odbyło się 7 spotkań Zespołu do spraw 

okresowej oceny dziecka. 

W okresie sprawozdawczym wychowawcy i psycholog z naszej placówki uczestniczyli  

w pięciu zespołach interdyscyplinarnych, dotyczących naszych 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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TABELA NR 28     CHARAKTERYSTYKA RODZIN DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO SPECJALISTYCZNEJ PLACÓWKI WSPARCIA 

DZIENNEGO - ŚWIETLICY TĘCZA W 2015 ROKU 
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Budżet Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego - Świetlicy „TĘCZA” w 2015 roku 

wyniósł 223 631,06 zł. 

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

 § 3020 – świadczenia wynikające z przepisów BHP                                        138,60   

§ 4010 – płace pracowników                               153 391,33                                                          

 § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne      8 998,89                                                                    

 § 4110 – składki ZUS                 26 267,30                                                                              

 § 4120 – odpis na Fundusz Pracy -                      2 961,61 

            § 4170 – wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia       1 969,70                                  

 § 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    4 523,23 

           § 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)                  2 024,47 

            § 4230 – zakup leków i materiałów opatrunkowych                                               

      (wyposażenie apteczki  do udzielania pierwszej pomocy)    199,95 

 § 4260 – zakup energii   (centralne ogrzewanie, energia elektryczna)      10 000,00 

 § 4270 – zakup usług remontowych                                                                          

      wykonanie drobnych napraw w pomieszczeniach, elementów  

                            wyposażenia                                 73,80 

 § 4280 – zakup usług zdrowotnych                                                                         

     - opłata za okresowe badania lekarskie pracowników               190,00 

 § 4300 – zakup usług pozostałych, w tym:                                                          

                          (monitoring, wywóz nieczystości, przewóz osób, itp.)   938,87 

 § 4360 – zakup usług telefonii stacjonarnej, internetu                               1 688,91                              
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   § 4390 – ekspertyzy sprzętu         61,50 

           § 4410 – podróże służbowe krajowe      228,60                                                           

 § 4430 – koszty ubezpieczeń rzeczowych:                  

     ubezpieczenie budynku i uczestników na czas 

                          wyjazdów integracyjnych                 641,30 

 § 4440 – odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych              4 835,00                   

 § 4520 – opłata za zarząd trwały                   48,00 

            § 4700 – szkolenie pracowników      450,00                                                         

   

 Wydatki przedstawione powyżej finansowane są z Programu Profilaktyki Uzależnień. 

Na pokrycie braków finansowych występujących w zakresie podstawowego funkcjonowania 

Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego - Świetlicy „TĘCZA” wydatkowano  

z budżetu gminy  w rozdziale  85295 kwotę  136 583,08 zł, w sposób następujący: 

 

 § 4010 – dopłata do poborów pracowników  placówki       66 934,19                                                    

 § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne            4 172,06                                                                                   

 § 4110 – składki ZUS            12 938,37                                                                                          

 § 4120 – odpis na Fundusz Pracy            1 705,92                                                                        

 § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia do pracowni        25 849,18                                     

 § 4260 – zakup energii (centralne ogrzewanie, energia elektr.)         4 257,00                                                        

 § 4280 – zakup usług zdrowotnych                       100,00 

     (badania okresowe pracowników)                                                                    

 § 4300 – zakup usług pozostałych ( w tym: usługi kominiarskie,  

                           dopłata do monitoringu, organizacja spotkań 

      integracyjnych, obozy, wycieczki)        17 505,94 

 § 4440 – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych              2 188,00    

 § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenie               422,34                                      

 § 4520 – opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi              510,08   
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V. PRACA Z OSOBAMI ZAGROŻONYMI WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM 
 

 

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 pracowali z osobami i rodzinami ze 

zdiagnozowanym wcześniej problemem alkoholowym, ze szczególnym uwzględnieniem 

pracy socjalnej w środowisku zamieszkania tych osób, monitorowania bieżących potrzeb  

i problemów całych rodzin. W ramach pracy socjalnej motywowali do podejmowania działań 

w celu poprawy sytuacji poprzez podjęcie leczenia odwykowego, świadcząc poradnictwo 

socjalne oraz pomagając dotrzeć do instytucji prowadzących zajęcia i grupy wsparcia dla 

osób uzależnionych i współuzależnionych. współpracując z instytucjami działającymi na 

rzecz poprawy sytuacji klienta m.in. Miejską Komisją Rozwiazywania Problemów 

Alkoholowych, Wojewódzkim Ośrodkiem Terapii Uzależnień od Alkoholi  

i Współuzależnienia  w Stalowej Woli, Poradnią Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od 

Alkoholu, Sądem Rejonowym, Policją.  

Praca Zespołu skoncentrowana była również na działaniach adresowanych do alkoholowych 

sprawców przemocy w rodzinie. 

Działaniami pracowników Zespołu objętych było 110 osób z 73 rodzin, oferując różne 

formy wsparcia 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 różnych placówkach leczenia odwykowego oraz poprzez udział w zajęciach 

oferowanych w Klubie Trzeźwego Życia przy MOPS  i mitingach organizowanych na 

terenie Stalowej Woli. 
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Praca Zespołu skoncentrowana była również na działaniach adresowanych do 

alkoholowych sprawców przemocy w rodzinie. W stosunku do  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 Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Stalowej Woli, Komendy Powiatowej Policji w Stalowej Woli, 

Poradnią Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu w Stalowej Woli, 

Kuratorskiej Służby Sądowej oraz pedagogami szkół,  

 uczestniczyli w grupach roboczych w ramach procedury „Niebieskie Karty” . 

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 Polskiego Komitetu 

Pomocy Społecznej i Polskiego Czerwonego Krzyża.  

W ramach pracy socjalnej prowadzona była ścisła współpraca pracowników Zespołu 

ds. uzależnień z opiekunem Klubu Trzeźwego Życia. 

 

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. W ramach pracy socjalnej istnieje ścisła 

współpraca pracowników Zespołu ds. uzależnień z opiekunem Klubu. 

W roku sprawozdawczym nad prawidłowym funkcjonowaniem klubu sprawowała 

opiekę na umowę o pracę była uczestniczka Klubu, która posiada certyfikat Państwowej 

Agencji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w zakresie instruktora terapii uzależnień.  
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Klub wyposażony jest według potrzeb: m.in. w sprzęt AGD i RTV, komputery z dostępem do 

internetu, stół do tenisa stołowego, 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. 

Głównymi działaniami Klubu Trzeźwego Życia przy MOPS w Stalowej Woli w 2015 

było prowadzenie działalności na rzecz ogółu społeczności lokalnej ze szczególnym 

uwzględnieniem osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu oraz innych 

substancji psychoaktywnych. Dla zwiększenia dostępności do uczestnictwa osób 

zainteresowanych skorzystaniem z oferty KTŻ w 2015 roku Klub był czynny od poniedziałku 

do piątku od godziny 12:00-19:00. 

Bieżące 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.  

   

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 2015 w Klubie odbywały  się zajęcia dla 

osób z obniżonymi zasobami poznawczymi mianowicie z upośledzeniem umysłowym  



 

109 

 

i zaburzeniami psychicznymi, gdzie istnieje przypuszczenie nadużywania alkoholu lub 

diagnoza uzależnienia (osoby z podwójną diagnozą). 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 średnio około 10 osób. W stosunku do kilku 

uczestników tych zajęć odniesiono sukces terapeutyczny polegający na tym, że do tej pory 

zachowują oni trwałą abstynencję. 

W 2015 roku usystematyzowane tematycznie zajęcia  odbywające się w Klubie 

przedstawiały się następująco: 

 w poniedziałki - program edukacyjno-wspierający abstynencję „Nawroty”. Celem zajęć 

było przekazanie wiadomości na temat nawrotów a także uczenie się podstawowych 

zachowań takich jak asertywność, która jest niezbędną umiejętnością w kontaktach 

interpersonalnych, konstruktywne radzenie sobie ze stresem agresją, które mogły być 

nawrotem nałogowego zachowania oraz powrotem do picia czy odbudowywaniu poczucia 

własnej wartości. Zajęcia te miały charakter warsztatowy. 

Ponadto w wyniku zaistniałych sytuacji (trudności interpersonalne, konflikty wynikające  

z trudności w radzeniu sobie ze złością itp.) organizowane były spotkania grupy społeczności, 

która wspólnie rozwiązywała bieżące sprawy pomiędzy uczestnikami. Poniedziałek był także 

dniem gospodarczym w ramach którego klubowicze podczas wspólnego sprzątania uczyli się 

wzajemnej współpracy oraz pomocy. 

 we wtorki - zajęcia psychoedukacyjne dla podopiecznych MOPS  z diagnozą uzależnienia  

i osób będących w grupie ryzyka uzależnieniem. 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, - grupa samopomocowa dla osób po przebytych terapiach odwykowych 

pracująca na Programie Anonimowych Alkoholików 12 kroków AA, obejmująca zajęcie 

rozwoju duchowego pomocnego w zdrowieniu osób uzależnionych, 

 w środy  zajęcia grupy motywująco -problemowej były alternatywą dla osób po przebytych 

terapiach jak i dla osób, które jeszcze nie podjęły leczenia ze względu na małą motywację do 

trzeźwego życia. Uczestnicy dzieląc się swoimi problemami oraz swoimi obserwacjami  

i korzyściami z niepicia dawali  motywację  i wsparcie dla tych osób,  

 w czwartki - zajęcia dla podopiecznych Warsztatu Terapii Zajęciowej i Środowiskowych 

Domów Samopomocy, którzy ze względu na swoje deficyty poznawcze nie podjęli leczenia 
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w placówkach odwykowych. Celem zajęć była psychoedukacja z elementami profilaktyki  

i psychoterapii.  

W godzinach popołudniowych odbywały się MITING-i AA - grupa samopomocowa. 

Uczestnictwo w mitingach  pomaga osobom uzależnionym do rozpoczęcia procesu zmiany , 

uznawania własnego uzależnienia oraz korygowania postaw i zachowań w kontaktach  

z otoczeniem,  

 piątki były przeznaczone na zajęcia integracyjne, wspólne zadbanie o porządek w KTŻ  

oraz na inne formy aktywności uczestników,  w tym zebrania społeczności uczestników, która 

spotykała się w pierwszy piątek każdego miesiąca, aby ustalić oraz omówić formy zajęć, 

aktywności uczestników na dany miesiąc. Takimi formami aktywności uczestników były: 

wyjścia na pizzę, dwukrotnie na spektakle teatralne w MDK, wspólne wyjście w Dzień 

Zaduszny na cmentarz oraz wyjazd na pielgrzymkę trzeźwościową do Lichenia. Ważnym 

elementem zebrania społeczności było również ustalenie programu zajęć oferowanego w KTŻ 

oraz wprowadzenie uzgodnionego regulaminu określającego prawa i obowiązki uczestników 

jak i opiekuna. Podopieczni Klubu realizują program społeczności jako elementem 

rehabilitacji w chorobie alkoholowej. 

  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 i zrealizować pomysł na wspólny posiłek. 

Dzięki tym zajęciom klubowicze mieli możliwość konstruktywnego zaplanowania  

i zrealizowania budżetu na ten cel a także nauki wzajemnych kompromisów. 

Podopieczni Klubu realizują program społeczności będący elementem rehabilitacji  

w chorobie alkoholowej i reintegracji społecznej.  

W 2015 r pomiędzy zajęciami tematycznymi dotyczących uzależnień KTŻ oferował  

alternatywne miejsce dla ludzi  pragnących zaprzestania picia alkoholu do spędzania wolnego 

czasu w atmosferze trzeźwości oraz do integrowania się z osobami które borykają się  

z problemem uzależnienia w najbliższym otoczeniu. Uczestnicy Klubu mieli okazję rozwijać 

zainteresowania muzyczne poprzez naukę gry na gitarze, podejmować zdrowy styl życia 

poprzez zajęcia sportowe na boisku lub sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 1 oraz 

organizując miedzy sobą rozgrywki w tenisa stołowego. 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. 
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Istotnym elementem w procesie trzeźwienia i  integracji ze środowiskiem był udział 

Klubowiczów w spotkaniach w plenerze, ogniskach organizowanych wspólnie z członkami 

rodzin, a także innych spotkań okazjonalnych:  z okazji  Świąt Wielkanocnych ,Wigilii 

Bożego Narodzenia, w trakcie których  dzielenie się jajkiem, opłatkiem, wspólne śpiewanie 

kolęd było okazją do powrotu  kultywowania świąt. 

Opiekun Klubu – Certyfikowany instruktor terapii uzależnień i współuzależnienia od 

alkoholu każdego dnia udzielał porad w punkcie konsultacyjnym osobom zgłaszającym się po 

pomoc w sprawach uzależnienia i współuzależnienia. Ściśle współpracował z pracownikami 

MOPS w kwestii podopiecznych/klientów pomocy społecznej mających problem 

uzależnienia. Opiekun nawiązał również współpracę ze Świetlicą dla dzieci ,,Uśmiech'', gdzie 

osoby chcące skorzystać z zajęć w KTŻ, mogły pozostawić swoje dzieci w tej świetlicy na 

czas trwania zajęć. 

Ważnym wydarzeniem dla uczestników Klubu były obchody 15-lecia działalności 

Klubu Trzeźwego Życia przy MOPS. Obchody te były podzielone na dwie części. Pierwsza 

oficjalna, która odbyła się w Bibliotece Publicznej, na którą zostali zaproszeni przedstawiciele 

władz miasta jak i specjaliści z instytucji, które pracują ściśle z osobami uzależnionymi. 

Druga część odbyła się w sali KUL-u gdzie dla uczestników została zorganizowana impreza 

taneczna. 

Łącznie z oferty Klubu skorzystało ok. 120 osób. Na zajęcia grupowe cyklicznie 

uczęszczało 70 osób, w kontakcie indywidualnym było 50 osób z czego 20 osób pozostawało 

w kontakcie regularnym. W stałej społeczności uczestniczyło ok.40 osób. 

Z oferty informacyjnej Punktu Konsultacyjnego skorzystało 50 osób z czego połowa 

uczestniczyła w dalszej szerokorozumianej ofercie lecznictwa odwykowego. 

 

TABELA NR 29    LICZBA OSÓB  KORZYSTANIA Z OFERTY KLUBU TRZEŹWEGO  

                                                                 ŻYCIA W 2015 R. 

 

          

W 2015 Klub współpracował, także z Klubem Integracji Społecznej przy MOPS  

w Stalowej Woli, gdzie opiekun KTŻ przeprowadził cykl zajęć profilaktycznych na temat 

uzależnień. Ponadto Opiekun Klubu utrzymywał współpracę z placówkami leczenia 

OFERTA KLUBU OGÓŁEM MĘŻCZYŹNI KOBIETY 

Zajęcia  grupowe 70 50 20 

Mityngi 60 40 20 

Kontakt  indywidualny 50 30 20 
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odwykowego m.in. Poradnią Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu w 

Stalowej Woli, Wojewódzkim Ośrodkiem Terapii Uzależnień od Alkoholu i 

Współuzależnienia, 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 2015 roku budżet Klubu Trzeźwego Życia finansowany w ramach Profilaktyki 

Uzależnień wyniósł  39 750,23 zł.   

Wydatkowany został z rozdziału 85154 w  sposób następujący: 

§ 4010 – pobory dla  zatrudnionego terapeuty  (3/4 etatu)                             20 640,07                           

§ 4110 – składki ZUS                                                                                       3 439,62                                                                                       

§ 4120 – odpis na Fundusz Pracy                                                                        581,01  

 § 4210 – zakup materiałów i  wyposażenia                                                      8 482,91                                                   

     zakup artykułów biurowych, środków czystości, 

     artykułów  spożywczych do przygotowania 

     spotkań integracyjnych itp. 

 § 4240 – zakup pomocy dydaktycznych, książek                                               298,98                                               

 § 4300 – zakup usług pozostałych            4 773,50                                                                                  

                           (m.in. wycieczki, spotkania integracyjne dla uczestników) 

            § 4360 – opłata za internet                                                                                  468,00 

 § 4430 – ubezpieczenie uczestników                                                                  245,14                                                                    

 § 4440 -  odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                      821,00                                                

  

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. 

Działania skierowane do osób bezdomnych przez Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej  obejmują w swym zakresie: pracę socjalną, zapewnienie noclegu, ciepłego 

posiłku i niezbędnej odzieży stosownej do pory roku oraz udzielenie pomocy materialnej. 

Praca socjalna polega w szczególności na pomocy w odtworzeniu dokumentów,  

w otrzymaniu ubezpieczenia zdrowotnego, dostęp do pomocy medycznej, psychologicznej  

i prawnej, pomocy w formie korzystania z mitingów w Klubie Trzeźwego Życia przy MOPS, 

podejmowaniu mediacji z rodzinami osób bezdomnych, itp. 
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W 2015 roku wymienione wyżej działania skierowane były do 88 osób bezdomnych. 

Świadczenia pieniężne z pomocy społecznej mające na celu zapobieganie degradacji 

biologicznej i społecznej przyznano 81 osobom w tym: 

  27 osób otrzymywało zasiłek stały przy którym opłacana była składka na 

ubezpieczenie zdrowotne, 

 45 osób skorzystało z zasiłku okresowego 

 18 osób otrzymało zasiłki celowe. 

Wyłącznie samą pracą socjalną objętych było 9 osób. 

W roku sprawozdawczym 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 41 przypadkach, z czego  w stosunku do 8 

osób poza terenem miasta Stalowej Woli. Ponadto MOPS współpracował z Polskim 

Komitetem Pomocy Społecznej w zakresie zabezpieczenia 20 osób bezdomnych w niezbędną 

odzież  i 24 osoby w żywność.  

 W ramach działań o charakterze profilaktycznym prowadzone były kampanie 

informacyjne podnoszące świadomość społeczności lokalnej w zakresie bezdomności.  

W 2015 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.  

Ponadto z inicjatywy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Schroniska dla Mężczyzn im. 

Św. Brata Alberta nagrany został przez Telewizję Kablową STELLA film dokumentalny pt. 

„Schronisko dla bezdomnych-mój dom” przedstawiający problem bezdomności na terenie 

Stalowej Woli. 

Ponadto MOPS w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Centrum Aktywności Społecznej 

„SPECTRUM” oraz Towarzystwem Pomocy im. Św. Brata Alberta prowadzącym Schronisko 
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dla bezdomnych mężczyzn w Stalowej Woli był współorganizatorem na terenie Stalowej 

Woli Dnia Ludzi Bezdomnych przypadającego (wg kalendarza)  na dzień 14 kwietnia.2 

Podobnie jak w latach ubiegłych w dniu 27.10.2015 r. w siedzibie MOPS 

zorganizowane zostało spotkanie interdyscyplinarne, w którym wzięli udział przedstawiciele 

lokalnych instytucji takich jak: Komenda Powiatowa Policji, Powiatowego Szpitala 

Specjalistycznego, Domu Pomocy Społecznej 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 2015/2016.  

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. Wspólne akcje lokalizowania miejsc pobytu osób bezdomnych 

podejmowane były również przez pracownika socjalnego wspólnie z Kierownikiem 

stalowowolskiego Schroniska. 

Dzięki tym wszystkim działaniom nie zanotowano na terenie miasta Stalowej Woli 

przypadków śmiertelnych z powodu zaniedbania problemu czy wychłodzenia organizmu. 

 

5.4. Pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po    

        zwolnieniu z zakładu karnego  

Głównym celem w pomocy społecznej jest ograniczenie zjawiska wykluczenia 

społecznego oraz przygotowanie osób zagrożonych tym zjawiskiem do uczestnictwa w życiu 

społecznym poprzez prowadzenie wszechstronnych działań na rzecz reintegracji społecznej. 

Osoby opuszczające Zakłady Karne przejawiają trudności w przystosowaniu się do 

życia  na wolności i odzyskania zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie. Zadaniem 

                                                 
2 Opis wydarzenia został przedstawiony w rozdziale VII Inne działania podejmowane przez MOPS, 7.6 

Wydarzenia okolicznościowe. 
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Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stalowej Woli obok przyznawania świadczeń 

systemu pomocy społecznej jest także udzielanie wsparcia w zakresie dotarcia do poradnictwa 

prawnego, psychologicznego oraz w formie pracy socjalnej mającej na celu ograniczenie 

zjawiska wykluczenia społecznego osób opuszczających zakłady karne.  

Pracownicy socjalni w ramach prowadzonej pracy socjalnej w 2015 r. z osobami po odbyciu 

kary pozbawienia wolności motywowali do aktywności zmierzającej do reintegracji 

społecznej oraz prowadzili działania zmierzające do aktywności zawodowej, między innymi 

poprzez pomoc w rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoby bezrobotnej, 

wyszukiwaniu ofert pracy oraz kierowali osoby zainteresowane do Centrum Informacji  

i Planowania Kariery Zawodowej. Z dwoma osobami, które opuściły Zakład Karny w 2015 r. 

zostały zawarte kontrakty socjalne mające na celu aktywizację zawodową. Osoby te podjęły 

zatrudnienie na otwartym rynku  pracy, dodatkowo jedna osoba realizowała działania w 

ramach prac społecznie użytecznych organizowanych przez gminę Stalowa Wola. 

W 2015 r. 22 osoby po opuszczeniu zakładu karnego wróciło do rodziny, własnych 

domów i mieszkań. Natomiast z 14 osób bezdomnych jedynie 5 osób wyraziło zgodę na 

udzielenie pomocy w formie schronienia (4 osoby otrzymały czasowe schronienie  

w Schronisku dla bezdomnych mężczyzn w Stalowej Woli natomiast 1 w Schronisku  

w Jarosławiu). 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli na wniosek osób, które zostały 

zwolnione z zakładów karnych, po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego udzielił 

pomocy tym osobom w różnych formach w zależności od sytuacji dochodowej oraz 

zgłaszanych potrzeb. Pomocy udzielono 36 osobom w formie: zasiłków okresowych, 

zasiłków celowych w ramach wieloletniego programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie 

dożywiania”, zasiłków celowych zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami min. schronienia, jak 

również w formie gorącego posiłku. 

 

VI .  DZIAŁANIA NA RZECZ OSÓB STARSZYCH  I  NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

 

 Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej nie mówi wprost  

o gwarantowaniu pomocy w sytuacji starości, samotności czy bezradności w codziennym 

funkcjonowaniu, jednakże osoby starsze są szczególną grupą klientów pomocy społecznej, 

które takiego wsparcia wymagają. Sprawy organizacji życia starszych ludzi w ich naturalnym 

środowisku w obliczu postępującego starzenia się lokalnej społeczności są dla pracowników 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stalowej Woli bardzo istotne. Tym bardziej, że 
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jak wskazują dane statystyczne aż  20,1% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym. 

Wśród populacji miasta Stalowej Woli w starszym wieku  większość stanowią kobiety (69%). 

Zgodnie z założeniami opracowanej przez Główny Urząd Statystyczny prognozy 

demograficznej3, obejmującej okres do 2050 r., w przyjętej perspektywie wystąpi znaczne 

zwiększenie się liczby osób w wieku co najmniej 60 lat. Wzrost ten będzie bardzo 

dynamiczny w okresie najbliższej dekady ze względu na osiąganie wieku 60 lat przez osoby 

urodzone w drugiej połowie lat 50. ub. wieku – są to najliczniejsze roczniki 

w całym okresie powojennym. 

Dodatkowo, należy oczekiwać, że trwanie życia będzie się sukcesywnie wydłużało 

sprzyjając zwiększeniu zarówno liczby, jak i odsetka ludności w starszym wieku w ogólnej 

populacji Polski. Niestety – dla zdecydowanej większości tej grupy ludności nie będzie to 

życie w zdrowiu. Podkreślenia wymaga także fakt, że obecnie w przypadku osób w wieku 

sędziwym (80 lat i więcej) ponad 2/3 to osoby owdowiałe. Są to przede wszystkim kobiety 

(85% osób owdowiałych w tym wieku), przeważnie mieszkające i żyjące samotnie oraz 

wymagające wsparcia. Zatem, należy liczyć się z poważnym narastaniem problemu 

samodzielnej egzystencji przez rosnącą liczebnie zbiorowość osób w wieku starszym, 

wymagających pomocy – opieki, leczenia i rehabilitacji.  

Kolejnym niezwykle ważnym problemem zauważalnym również w Stalowej Woli jest 

niepełnosprawność. Szacuje się, że w co czwartej polskiej rodzinie jest przynajmniej jedna 

niepełnosprawna osoba. Z danych uzyskanych z Oceny zasobów pomocy społecznej na rok 

2015 wynika, że blisko 24.000 mieszkańców Stalowej Woli posiada orzeczenie  

o  niepełnosprawności (dzieci oraz osoby ze znacznym lub umiarkowanych stopnień 

niepełnosprawności pobierające zasiłek pielęgnacyjny). Biorąc pod uwagę liczbę 

mieszkańców Stalowej Woli, która na koniec 2015 r. wynosiła 60.833 mieszkańców widać 

jak dużą grupę stanowią osoby niepełnosprawne. W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej  

w Stalowej Woli liczba niepełnosprawnych klientów od trzech lat utrzymuje się podobnym 

poziomie. W 2015 r. z różnych form pomocy skorzystało 831 rodzin, w których występowała 

osoba niepełnosprawna.  

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 

                                                 
3 Prognoza ludności na lata 2014-2050, Studia i analizy statystyczne, GUS 2014   
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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  2015 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.  

Pracownicy Zespołu ds. osób starszych w 2015 r. swoje profesjonalne działania  

w formie pracy socjalnej i świadczeń pomocy społecznej kierowali łącznie do 502 środowisk 

(w tym tylko praca socjalna 79 środowisk) z terenu miasta, wśród których 53 to osoby 

zupełnie samotne, nie posiadające bliskich członków rodziny (tj. współmałżonków, dzieci, 

wnuków), 344 osób to osoby samotnie zamieszkałe a 105 osób zamieszkiwało z rodziną. 

Pracownicy socjalni Zespołu wykorzystywali w swojej pracy właściwe dla tej 

działalności techniki i metody pracy socjalnej, szczególnie metodę prowadzenia 

indywidualnego przypadku - to bezpośrednie oddziaływanie na jednostkę, rodzinę i jej 

najbliższe otoczenie, w celu pomocy w rozwiązywaniu problemów życiowych.  
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Praca socjalna pracowników socjalnych Zespołu sprowadzała się do wypracowywania 

właściwych i skutecznych form pomocy kierowanej do osób starszych, głównie dotyczących 

wsparcia, pomocy w zwalczaniu skutków osamotnienia, w prowadzeniu gospodarstwa 

domowego oraz podejmowaniu działań zmierzających do większego zaangażowania rodziny 

w sprawowaniu opieki nad starszymi członkami rodziny wymagającymi takiej pomocy.  

W zakresie poprawy funkcjonowania osób starszych w środowisku zamieszkania pracownicy 

świadczyli szeroko rozumiane rzecznictwo ich interesów, pomoc w uzyskaniu  poradnictwa 

dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe 

instytucje państwowe, samorządowe, organizacje pozarządowe. 

Do najczęstszych potrzeb w tym zakresie należało: 

 załatwianie spraw w urzędach, jak np. złożenie wniosku w sprawie zasiłku  

pielęgnacyjnego, w sprawach mieszkaniowych w administracji budynków  

i odpowiednio w instytucjach dostarczających media,  

 kontakty z placówkami ochrony zdrowia (lekarzem rodzinnym, pielęgniarką     

środowiskową, szpitalem),  

 w sytuacjach patologii życia rodzinnego, konfliktów, przemocy domowej,     

problemów alkoholowych członków rodzin współpraca z dzielnicowym, Zespołem 

Interdyscyplinarnym, Prokuraturą, Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, Stalowowolskim Ośrodkiem Wsparcia i Interwencji Kryzysowej,  

 współpraca z organizacjami pozarządowymi (m.in. Polskim Komitetem Pomocy 

Społecznej), związkami wyznaniowymi, 

 pomoc w rozwiązywaniu problemów, wymagających z uwagi na swoją zawiłość, 

poradnictwa specjalistycznego prawnego lub psychologicznego.  

 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, 
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 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. 

 

 

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. 
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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 opiekuńczymi w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Stalowej Woli 

zajmuje się Dział Usług, który koordynuje pracę zatrudnionych opiekunek oraz sprawuje 

nadzór nad właściwym wykonywanie tych usług bezpośrednio w środowisku klienta.  

Oprócz pracowników etatowych świadczących usługi opiekuńcze Ośrodek ze względów na 

stałe zapotrzebowanie na usługi uzupełnia braki kadrowe osobami zatrudnionymi w ramach 

prac interwencyjnych, na które zawierane są umowy z Powiatowym Urzędem Pracy  

w Stalowej Woli. Opiekunki te zazwyczaj rekrutowane są spośród klientek Ośrodka 

znajdujących się w wyjątkowo trudnej sytuacji życiowej. W przeciągu 2015 r. MOPS  

w ramach umowy z Powiatowym Urzędem Pracy zatrudnił łącznie  9  opiekunek. Ponadto  

w wyjątkowych sytuacjach w celu zapewnienia usług osobom potrzebującym na bieżąco 

opieki, również w godzinach popołudniowych i dniach wolnych od pracy, MOPS zatrudnił do 

wykonywania usług 3 osoby w ramach umowy zlecenia. 

 W roku 2015 r. usługami opiekuńczymi objęto 236 osób, wykonano 74 647 godzin 

usług. Łączny koszt usług w 2015 r. wyniósł 1 552 657,60 zł. 

Najmłodsza osoba objęta usługami liczyła 22 lata, 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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TABELA NR 30  CHARAKTERYSTYKA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH  Z USŁUG OPIEKUŃCZYCH ORAZ ICH RODZIN  

W ROKU 2015 

 
 

 
 

Korzystający  

   z usług  

 

Do 29                    

lat 

 

30 – 39              

lat 

 

40 – 49              

lat 

 

50 – 59               

lat 

 

60 – 69              

lat 

 

70 – 79             

lat 

 

80 – 89              

lat 

90                    

i powyżej 

 

Ogółem 

  K   M   K   M   K   M   K   M   K   M   K   M   K   M   K   M   K   M Razem  

 

     Ogółem  

 

 

 1 

 

 1 

 

   

 

 2 

 

  1 

 

  1 

 

 3 

 

  6 

 

  11 

 

  6 

 

41 

 

 12 

 

 96 

 

  18 

  

  27 

 

10 

 

 180 

 

 56 

 

   236 

W tym                 

zamieszkałych :   1)    

samotnie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  3 

 

6 

 

  11 

 

  6 

 

  37 

 

 9  

 

  89 

 

  15 

 

 23 

 

7 

 

 163 

 

  43 

 

    206 

 

2)    w rodzinie  

 

 

  1 

 

 1 

 

   

 

2 

 

1   

 

 1 

 

   

 

   

 

  

  

  4 

 

  3 

 

 7 

 

3 

 

4 

 

3 

 

  17 

 

 13 

 

    30 

a) członkowie 
rodziny są 

w wieku       

emerytalnym 

   

   

  

 

  

   

   

 

    

  

   

4 

 

   

 2 

 

  

 6  

 

 

 2 

 

 

  1 

 

 

  2 

 

   

 11 

 

   

 6 

 

      

  17 

b) członkowie 
rodziny są 

niepełnosprawni 

 

   

 

   

 

   

   

  1 

 

   

  

 

  

   

 

1 

 

  

 

 1 

  

 1 

 

  

 

  4 

 

     4 

 

- samodzielni 

 

 

 

 

   

    

 1 

 

   

  

 

  

   

 

 

 

  

    

  

 

  1 

 

     1 

 

- niesamodzielni 

 

 

   

 

   

 

   

    

   

    

   

 

1 

  

1 

  

1 

 

   

 

  3 

 

     3 

c) członkowie 
rodziny są 

pełnosprawni 

 

 1  

 

 1 

 

  

 

2 

 

  1 

  

   

 

   

 

   

  

  

  

 1  

  

3 

  

 6 

 

 3 

 

     9 

 
 



 

122 

 

  TABELA NR 31   CHARAKTERYSTYKA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG OPIEKUŃCZYCH ZE WZGLĘDU NA LICZBĘ  

                                           PRZYZNANYCH GODZIN W POSZCZEGÓLNYCH PRZEDZIAŁACH WIEKOWYCH W 2015 R.  
 

Korzystający  

   z usług  

Do 29               

lat 

30 – 39    

lat 

40 – 49  

lat 

50 – 59  

lat 

60 – 69  

lat 

70 – 79  

lat 

80 – 89  

lat 

90                             

i powyżej 

            Ogółem  

  K   M   K   M   K   M   K   M   K   M   K   M   K   M   K   M   K   M Razem  
Liczba godzin 

Przyznanych 

   decyzją 

1 1  2 1 1 3 6 11 6 41 12 96 18 27 10 180 56 236 

       1              
 

     1   1 1 1 1 7 2  3 9 8 17 

       2 

 

 1  1   1  4 3 22 5 45 10 17 2 89 22 111 

       3 

 

        1   1 4    5 1 6 

       4 

 

      1    2 1 4  4  11 1 12 

       5 

 

       1          1 1 

2 godziny (1 x     

w tygodniu)       
      1 1 1    1   1 3 2 5 

1 godzina (2x        

w tygodniu       
    1   1     1    2 1 3 

1 godzina(3x                 

w tygodniu) 
       1   1 1  1   1 3 4 

2 godziny (2x 

w tygodniu) 
1   1    1 4  9 1 12  3 2 29 5 34 

2 godziny (3x 

w tygodniu ) 
       1  2 6 2 21 5 2 2 29 12 41 

2 godziny (4 x             

w tygodniu) 
            1    1  1 

2 godziny (7 x                   

w tygodniu 
              1  1  1 
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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. 

 

TABELA NR 32               ODPŁATNOŚĆ  ZA USŁUGI OPIEKUŃCZE W 2015 ROKU 

  

 

PRZEDZIAŁ % 

KRYTERIUM 

DOCHODOWEGO 

 

WYSOKOŚĆ ODPŁATNOŚCI 

OSOBY SAMOTNIE 

GOSPODARUJĄCE 

OSOBY W GOSPODARSTWIE 

WIELOOSOBOWYM 

 

% 

ODPŁATNOŚCI 

LICZBA OSÓB 

 

 

% 

ODPŁATNOŚCI 

LICZBA OSÓB 

 

do 

IX.2015r.   

 

od 

X.2015r.  

 

do 

IX.2015r.   

 

od 

X.2015r.  

 

DO 100% 

KRYTERIUM 

 

 

NIEODPŁATNIE 
 

18 

 

16 

 

 

NIEODPŁATNIE 
 

2 

 

2 

  

101     –    150% 

 

    

  do   3% 
 

- 

 

- 

    

  do    5% 

 

 

- 

 

- 

  

151     –     200% 

 

  

    4 - 9% 
 

12 

 

20 

 

   

 6 -  10% 

 

 

1 

 

1 

 

 

201     -      250% 

 

           

    10 – 15% 
 

30 

 

36 

 

  

11  - 12 % 
 

5 

 

7 

 

 

251     -      300% 

 

      

    16 - 20% 
 

48 

 

48 

 

 

 21 -  30% 
 

5 

 

2 

 

 

301       -    350% 

 

   

   25 - 35% 
 

42 

 

29 

 

  

35  -  45% 
 

4 

 

4 

 

 

351      –     400%  
   

  40  - 50% 

 

 

27 

 

8 

 

  

50  -   60% 
 

6 

 

6 

 

 

401    -        450% 

 

   

  55  - 65%  

 

13 

 

1 

 

 

65  -   75%   
 

2 

 

- 

 

 

451    -        500% 

 

  

 70    - 90% 
 

2 

 

- 

 

  

 80  -  95% 
 

- 

 

1 

 

 

POW. 500% 

 

         

   100% 
 

- 

 

- 

       

     100%      

 

- 

 

- 

         

 

Tytułem odpłatności za usługi pobrano kwotę  203 407,16 zł. 
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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 

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

specjalistycznych usług opiekuńczych. 

Kierowane są do osób z zaburzeniami psychicznymi. 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 specjalistycznych usług opiekuńczych 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, 
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 rehabilitacja i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu, 

 pomoc w kształtowaniu prawidłowych relacji z otoczeniem. 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje także specjalistyczne usługi 

opiekuńcze, które skierowane są do dzieci autystycznych a prowadzone w domu  

u podopiecznego.  W 2015 roku z tej formy wsparcia skorzystało 23  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 2015 roku specjalistycznymi usługami opiekuńczymi ogółem było objętych 51 

osób. Wykonano 13 253 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. 
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TABELA NR 33 ODPŁATNOŚĆ ZA SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE  

                                                                      W 2015 ROKU 

 
 

 

PRZEDZIAŁ % 

KRYTERIUM 

DOCHODOWEGO 

 

WYSOKOŚĆ ODPŁATNOŚCI 

 

 

 

 

OSOBY SAMOTNIE 

GOSPODARUJĄCE 

OSOBY W GOSPODARSTWIE 

WIELOOSOBOWYM 

 

% 

ODPŁATNOŚCI 

LICZBA OSÓB 

 

 

% 

ODPŁATNOŚCI 

LICZBA OSÓB 

 

do 

IX.2015r. 

 

od 

X.2015r. 

 

do 

IX.2015r. 

 

od 

X.2015r. 

 

Do 100% 

KRYTERIUM 

 

NIEODPŁATNIE 

 

11 

 

8 

 

NIEODPŁATNIE 

 

11 

 

8 

 

100 –    132,5% 

 

 

1,5 

 

- 

 

- 

 

3,5 

 

3 

 

2 

 

132,5 – 165% 

 

3 

 

- 

 

- 

 

7 

 

3 

 

3 

 

165 –    187,5% 

 

5 

 

- 

 

1 

 

11 

 

1 

 

2 

 

187,5 – 220% 

 

7 

 

1 

 

1 

 

15 

 

6 

 

3 

 

220 –    237% 

 

11 

 

 

2 

 

3 

 

20 

 

3 

 

1 

 

237,5 –  255% 

 

15 

 

2 

 

1 

 

25 

 

1 

 

1 

 

255    - 265% 

 

22,5 

 

1 

 

- 

 

32,5 

 

1 

 

- 

 

265 –    275% 

 

30 

 

1 

 

- 

 

40 

 

- 

 

1 

 

275 –    282,5% 

 

45 

 

- 

 

- 

 

55 

 

- 

 

- 

 

282,5 – 290% 

 

60 

 

1 

 

- 

 

70 

 

- 

 

- 

 

290 –    310% 

 

75 

 

- 

 

1 

 

85 

 

- 

 

- 

 

310 –    330% 

 

90 

 

- 

 

- 

 

100 

 

- 

 

- 

POW-   330%  

100 

 

1 

 

1 

 

100 

 

1 

 

- 
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TABELA NR 34   CHARAKTERYSTYKA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH ZE SPECJALISTYCZNYCH USŁUG  OPIEKUŃCZYCH ZE  

 

                               WZGLĘDU NA LICZBĘ PRZYZNANYCH GODZIN W POSZCZEGÓLNYCH PRZEDZIAŁACH WIEKOWYCH   

                                                                                                                    W 2015 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 

 

6 

 

18 

 

1 

  

2 

  

3 

 

2 

 

3 

  

2 

 

2 

 

10 

  

2 

  

29 

 

22 

 

51 

       1              
 

 1      1 1  1  1    3 2 5 

       2 

 

3 5     2 1 2  1 2 7  1  16 8 24 

       3 

 

                   

1 godzina (1 x     

w tygodniu)       
                   

1 godzina (2x             

w tygodniu       
      1          1 - 1 

1 godzina(3x                     

w tygodniu) 
2 2   1            3 2 5 

2 godziny (2x 

w tygodniu) 
 5               - 5 5 

2 godziny (3x 

w tygodniu ) 
1 5 1  1        2  1  6 5 11 
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TABELA NR 35  CHARAKTERYSTYKA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH  ZE SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH  

                                                                   

                                                                                  ORAZ I ICH RODZIN W 2015 r. 

 

 
 

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 

 

 

6 

 

18 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

2 

 

3 

 

 

 

2 

 

2 

 

10 

 

 

 

2 

  

29 

 

22 

 

51 

W tym                 

zamieszkałych :    

1)    samotnie 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

1 

 

2 

 

 

 

1 

 

1 

 

10 

 

 

 

1 

  

16 

 

3 

 

19 

 

2)    w rodzinie 

 

 

6 

 

17 

 

1 

  

2 

 

 

 

1 

 

1 

 

1 

  

1 

 

1 

 

 

  

1 

  

13 

 

19 

 

32 

a) członkowie 
rodziny są 

w wieku       

emerytalnym 

   

 

  

 

 

   

 

 

 

  

1 

 

 

 

 

 

  

1 

  

 

2 

 

 

- 

 

 

2 

b) członkowie 
rodziny są 

niepełnosprawni 

 

 

 

2 

 

 

   

 

 

 

  

1 

  

 

 

1 

 

 

    

1 

 

3 

 

4 

 

- samodzielni 

 

 

 

 

2 

    

 

 

 

  

 

  

 

  

 

    

- 

 

2 

 

2 

 

- niesamodzielni 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

  

1 

  

 

 

1 

     

1 

 

1 

 

2 

c) członkowie 
rodziny są 

pełnosprawni 

 

6 

 

15 

 

1 

  

2 

  

1 

 

1 

 

 

  

 

  

 

    

10 

 

16 

 

26 
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Wydatki związane z wykonywaniem specjalistycznych usług opiekuńczych finansowane 

przez budżet państwa jako zadanie zlecone w 2015 roku wyniosły 267.090,34 zł  

i kształtowały się w sposób podany niżej: 

§ 3020 – świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP                          1.679,16 

                          (odzież robocza, obuwie, rękawice, środki czystości) 

 § 4010 – wynagrodzenia osobowe                                                                  194.913,98 

       dla  9 osób sprawujących usługi opiekuńcze  

 § 4110 – składki ZUS                                                                                        39.894,92 

 § 4120 – odpisy na Fundusz Pracy -                                                                   4.990,78 

 § 4170 – umowy z osobami fizycznymi-                                                          24.787,50 

                          Dotyczące realizacji programów terapeutycznych 

     dla dzieci autystycznych 

 § 4280 – zakup usług medycznych -                                                                      235,00                                                                       

                (okresowe badania lekarskie pracowników) 

 § 4300 – zakup usług (bilety miejskiej komunikacji)                       589,00                                                                                                                

 Tytułem odpłatności w 2015 roku uzyskano kwotę   23.459,35 zł. 

Dofinansowanie do wydatków na specjalistyczne usługi opiekuńcze w ramach zadania 

własnego  (rozdział 85228) wyniosło w 2015 r. 29.299,00 zł: 

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne           19.153,00 

§ 4300 – zakup usług pozostałych                665,00 

§ 4440 – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalny                     9.481,00 

 

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).  

 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 

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. 
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 W 2015 roku w ramach uatrakcyjnienia oferty zajęć edukacyjnych i rekreacyjno-

kulturalnych uczestnicy DDP  mieli możliwość udziału w:    

 zabawie karnawałowej – 20 stycznia  

  Akademii z okazji Dnia Babci i Dziadka, odwiedziny dzieci z Domu Dziecka ze 

Stalowej Woli z życzeniami, laurką, krótkim występem – 21 stycznia 

 występie dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 9 poświęconym Świętu Babci i Dziadka - 

27 stycznia 

 Mszy Świętej w Kaplicy DPS z okazji Dnia Chorego z przyjęciem Sakramentu 

Namaszczenia Chorych - 11 luty 

 zabawie karnawałowej -  12 luty 

 uroczystej Akademia z okazji Dnia Kobiet, poczęstunek integracyjny – 8 marca 

 występie dzieci z 14 Stalowowolskiego Zgromadzenia Zuchowego „ MAKWINA 

MATATA” -  2 kwietnia 

 uroczystym Śniadaniu Wielkanocnym z udziałem ks. Proboszcza M. Kucel z parafii 

Trójcy Przenajświętszej – 9 kwietnia 

 obchodach Dnia Ludzi Bezdomnych zorganizowanym w MDK w Stalowej Woli przez 

Stowarzyszenie Centrum Aktywności Społecznej „ SPECTRUM”, Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Stalowej Woli oraz Schronisko Dla Bezdomnych Mężczyzn -  

15 kwietnia 

 zwiedzeniu wystawy prac Elżbiety Baukourbone zorganizowanej w DPS Stalowa 

Wola – 22 maj 

 wyjściu do kina „Wrzos’ na film pt. „ Apartament”- film dokumentalny poświęcony 

życiu  Św. Jana Pawła II – 26 maja 

  wyjściu do Domu Dziecka, gdzie reprezentacja uczestników DDP przekazała  

własnoręcznie wykonane podczas zajęć terapeutycznych prezenty dla dzieci z okazji 

„Dnia Dziecka”  -  2 czerwca 

 zabawie tanecznej połączonej z pieczeniem kiełbasek na grillu - 16 czerwca 

 wycieczce autokarowej do Krasiczyna, w trakcie której miało miejsce zwiedzanie 

zamku, parku i innych ciekawych miejsc. Wycieczka zakończona była obiadem oraz 

odpoczynkiem na świeżym powietrzu - 18 sierpnia 

 uroczystej Mszy świętej odpustowej w Kaplicy DPS - 29 września 

 II Amatorskim Przeglądzie Artystycznym pt. „Bo radość jest w nas.” Uczestniczki 

DDP zdobyły nagrodę - dyplom - szczególne wyróżnienie - 3 października 
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 wystawie prac zorganizowanej w „Stalowej galerii” przy parafii Trójcy 

Przenajświętszej dla uczestników DDP -  11 – 18 października 

 wystawie prac plastycznych dzieci i młodzieży w Spółdzielczym Domu Kultury jak 

również prac artystycznych osób osadzonych w Areszcie Śledczym   

w Nisku odbywających karę pozbawienia wolności  - 16 listopada 

 Mszy Św. Dziękczynnej z okazji istnienia 25 – lecia Pomocy Społecznej  w Stalowej 

Woli - 17 listopada 

 Gali Pomocy Społecznej z okazji 25 – lecie Pomocy Społecznej w Gminie Stalowa 

Wola, która odbywała się w MDK w Stalowej Woli. Ponadto podczas gali 

uczestniczki DDP przedstawiły występ artystyczny pt.  „Szczęście w Jesieni Życia” - 

19 listopada 

 Mikołajkach – 6 grudnia 

 uroczystej Wieczerzy Wigilijnej z udziałem Wiceprzewodniczącej Rady Miasta Pani 

Ewy Sekulskiej oraz księdza z parafii Trójcy Przenajświętszej - 18 grudnia 

Na podkreślenie zasługuje również fakt, że uczestnicy DDP aktywnie włączają się 

różnego rodzaju akcje, jako wolontariusze. Jeden z uczestników DDP na gali „Wolontariusz 

Roku”, która odbyła się w dniu 9 grudnia 2015 r. w Spółdzielczym Domu Kultury otrzymał 

dyplom za zajęcia III miejsca w konkursie na wolontariusza roku.  

W roku 2015 w Dziennym Domu Pobytu przebywało łącznie 44 osoby,  z czego 36 

stanowiły kobiety natomiast 8 było mężczyzn. W ciągu roku placówkę opuściło 10 osób  

z powodu pogorszenia stanu zdrowia, a przyjęto 11 nowych osób. 

Najmłodsza uczestniczka liczyła 57 lat, natomiast najstarsza uczestniczka liczyła 94 

lat. Średnia wieku 78 lat. 

Dane odnośnie podziału uczestników według płci i w poszczególnych przedziałach 

wiekowych przedstawia poniższa tabela. 

 

TABELA NR 36  CHARAKTERYSTYKA UCZESTNIKÓW DZIENNEGO DOMU POBYTU 

PRZEDZIAŁ 

WIEKOWY 
LICZBA OSÓB 

PŁEĆ 

M K 

57  lat 2 - 2 

61 – 70 lat 3 3 - 

71 – 80 lat 18 1 17 

81 – 90 lat 18 2 16 

91- 94 lata 3 2 1 

      



 

133 

 

 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. W październiku 2015 r. 

nastąpiła zmiana kryterium dochodowego. Podwyższona kwota kryterium dochodowego 

wpłynęła na to, że część uczestników DDP znalazła się w niższym progu odpłatności.  

 

TABELA NR 37        ODPŁATNOŚĆ UCZESTNIKÓW DDP ZA POBYT W 2015 ROKU 

 

PRZEDZIAŁ DOCHODOWY ( ZŁ) 

 

 

LICZBA OSÓB 
ODPŁATNOŚCI  % 

do 30.09.2015 r.  od 01.10.2015 r. do 30.09.2015 r. od 01.10.2015 r. 

813,00  

 

951,00 3  

 

5 bezpłatnie 

818,42 – 1084,03 

 

957,34 – 1268,01 9 

 

12 

 

3 – 8 % 

1089,42 – 1355,06 

 

1274,34 – 1585,06 8 

 

16 9 - 15% 

1360,42 – 1626,00 

 
1591,34 – 1902,03 15 

 

8 16 - 28% 

1651,84 – 1897,00 

 

1908,34 – 2219,03 7 

 

1 29 - 41% 

1916,39 – 2168,02 

 

2225,34 – 2536,00 1 

 

- 42 - 60% 

2200,24 – 2710,00 
 

2542,34 – 3170,13 - 
 

- 61- 80% 

powyżej  2710,00 

 

powyżej 3170,13 1 
 

1 100 % 

 

 

Średnia stawka żywieniowa za rok 2015 w DDP wynosiła 13, 15 zł ( śniadanie i obiad).  

Koszt wyżywienia wyniósł 39 938,23 zł.  
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 W roku 2015 na działalność Dziennego Domu Pobytu prowadzoną jako zadanie 

własne gminy wydatkowano  328 675,64 zł. 

Wydatki te przedstawiały się następująco:  

§ 3020 – świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP                              

      (odzież i obuwie robocze)            294,45 

 § 4010 – wynagrodzenia osobowe -       222 113,98                                                              

                          płace dla pracowników DDP   

            § 4040 – „tzw. trzynasta pensja”       14 530,55                                                                        

 § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne                   41 798,14                                                 

 § 4120 – odpis na Fundusz Pracy -          4 039,91               

§ 4210 – zakup materiałów i doposażenia                                                              

      (zakup materiałów do terapii zajęciowej, gazet 

      i czasopism, środków czystości, materiałów 

      biurowych, drobne doposażenie kuchni)       6 822,13 

 § 4220 – zakup żywności                                                                                     

                          (spotkania okolicznościowe, różne uroczystości)      1 626,58 

 § 4230 – zakup leków i materiałów medycznych                                                   

      do wyposażenia apteczki służącej do udzielenia 

      pierwszej pomocy            337,02 

 § 4260 – zakup energii -                          15 674,02                                                                                

 § 4270 – zakup usług remontowych          1 053,00                                                                    

 § 4280 – badania lekarskie okresowe dla pracowników                        220,00                             

 § 4300 – zakup usług pozostałych -                                                              

             opłata RTV, za telefon, opłaty pocztowe, 

      opłaty związane z organizacją imprez kulturalno- 

      rekreacyjnych,                     5 485,34 

 § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej              1 153,08                           

 § 4430 – różne opłaty - ubezpieczenie rzeczowe i osobowe                  516,22                          

§ 4440 – odpis na fundusz świadczeń socjalnych                     7 384,00 

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe umowy zlecenie      5 245,32 

§ 4520 – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi        381,90 

                                      

 

Tytułem odpłatności za pobyt uczestników w 2015 r. uzyskano kwotę  33 554,35 zł. 
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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 2015 roku wyniósł 668,04 zł (przy 

założeniu, że w DDP przebywało średnio 41 osoby miesięcznie w ciągu całego roku). 

 

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 31.12.2015 r. rehabilitacją w WTZ objętych było 50 osób 

niepełnosprawnych. Uczestnikami Warsztatu były osoby w wieku od 21 do 59 lat, w tym  

odpowiednio w wieku: 

od 21  do  29 lat:   -    11    osób 

od 30  do  39 lat:   -    21    osób 

od 40  do 49 lat:   -     14    osób 

od 50  do 59 lat:   -     4    osoby 

Liczba młodzieży do 24 r. ż.  :   - 

W grupie uczestników WTZ było 23 kobiety i 27  mężczyzn. 

Zasady kwalifikacji są jasno określone, kwalifikacja prowadzona jest zgodnie  

z obowiązującymi przepisami, orzeczenia są aktualne i adekwatne w zakresie wskazań do 

uczestnictwa. 

Charakterystykę osób – uczestników Warsztatu ze względu na rodzaj i stopień 

niepełnosprawności przedstawiają poniższe tabele. 
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TABELA NR 38   RODZAJ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI UCZESTNIKÓW WTZ  WEDŁUG   

                               SCHORZENIA WIODĄCEGO 

 

RODZAJ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI LICZBA OSÓB 

Niepełnosprawność umysłowa                          28         

Niepełnosprawność psychiczna                            5        

Niepełnosprawność fizyczna/narząd ruchu                            -        

Niepełnosprawność psychiczna i umysłowa                            9           

Niepełnosprawność psychiczna i fizyczna                            3     

Niepełnosprawność umysłowa i fizyczna                            5     

Niepełnosprawność umysłowa , psychiczna i fizyczna                            -         

Ogółem                          50 

        

 

 

 
TABELA NR 39                 STOPIEŃ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 

 

STOPIEŃ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI                  LICZBA OSÓB 

Znaczny                                     26             

Umiarkowany                            24           

Lekki                          -              

Ogółem                         50 

                    

Rehabilitacja i terapia 

 
Praca terapeutyczna prowadzona była w Warsztacie w oparciu o: 

- ogólne cele wyznaczone przez akty prawne regulujące zasady działalności warsztatów 

- plan ogólny pracy na rok 2015 

- 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. 

 Rehabilitacja niepełnosprawnych Uczestników prowadzona była w oparciu  

o indywidualne programy terapeutyczne. W programach formy, metody i zakres terapii były 
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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 

różnorodna. Różne są formy uczestniczenia  i różny zasięg. Efektem podjętych działań są  

nagrody i wyróżnienia w konkursach plastycznych i przeglądach. 
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W roku 2015 Warsztat brał udział w następujących konkursach plastycznych:  

 NIKIFORY i SZTUKA BEZ ETYKIET– organizowane przez Fundację Wspólna 

Droga- United Way, 

 XIII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny PFRON - temat PRZYJAŹŃ, 

 Powiatowy Przegląd Sztuki Osób Niepełnosprawnych organizowany przez 

Stowarzyszenie SZANSA. 

Uczestnicy Warsztatu byli prawie zawsze w gronie laureatów. Należy również podkreślić 

uczestnictwo w konkursach tanecznym/ turniej tanga/, przeglądzie piosenki / piosenki A. 

Osieckiej/itp.  W roku 2015 Warsztat prezentował do czerwca w MBP w Stalowej Woli 

wystawę „ANIOŁY EUROPY”, od czerwca ANIOŁY FLISU PAPIESKIEGO i TKANINY 

PEŁNE MARZEŃ. 

 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, 

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. 
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 Kwota środków PFRON na dofinansowanie działalności Warsztatu w 2015 r. 

wyniosła 766 800,00 zł, natomiast  dotacja z samorządów powiatowych 85 200,00zł.  

Łączny koszt wydatkowanych środków na funkcjonowanie WTZ w 2015 r.  wyniósł  

852 000,00 zł.  

Kwoty powyższe wydatkowano w sposób następujący: 

Dofinansowanie przez PFRON (90%) 

§ 3020 – wydatki na świadczenia  rzeczowe wynikające z bhp                        30 529,04 

 § 4010 – wynagrodzenia pracowników                                                           454 663,55 

 § 4040 – trzynasta pensja                                                                                  35 509,58 

 § 4110 – składki ZUS                                                                                        95 375,77 

            § 4120 – składki na Fundusz Pracy                                                                  10  661,10 

 § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia                                                        64 332,04 

     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                             374,99 

 § 4260 – zakup energii (co, energii elektrycznej)                                             31 192,83 

 § 4270 –zakup usług remontowych                                                                     7 889,68    

 § 4280 – zakup usług zdrowotnych –                                                                     777,70 

    badania okresowe pracowników 

 § 4300 – zakup usług pocztowych, drukarskich, kominiarskich,                        8 008,00 

    wywóz śmieci, komunalnych, organizacja spotkań 

 integracyjnych 

 § 4360 – opłaty za usługi telefonii komórkowej, stacjonarnej, internet             3 409,22 

 § 439   -  ekspertyzy                     200,00  

 § 4410 – podróże służbowe krajowe                                                                      250,00 

 § 4430 – ubezpieczenie samochodu, budynku                                                    3 881,50 

 § 4440 – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                        17 503,00   

 § 4520 – opłata na rzecz JST (opłata za wywóz nieczystości)                            1 992,00 

Dofinansowanie przez powiat (10%) 

 § 4010 – dopłata do wynagrodzeń pracowników                                              85 200,00 
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W roku 2015 Warsztat korzystał z dodatkowego wsparcia finansowego Gminy Stalowa 

Wola  w kwocie  101 150,00 zł. 

 

Dodatkowe środki finansowe zostały wykorzystane  w sposób następujący: 

 

§ 4010 – wynagrodzenia pracowników                                                             41 156,69 

 § 4040 – trzynasta pensja                                                                                    2 828,10 

 § 4110 – składki ZUS                                                                                          7 554,98 

§ 4170   -  umowy z osobami fizycznymi wykonywującymi usługi                   4 650,00  

                  projektowe                                                          . 

§ 4210   - zakupy materiałów biurowych i środków czystości                         21 032,49 

                 paliwa, materiały do terapii zajęciowej,  

                 doposażenie pracowni w brakujący sprzęt 

§ 4230 – zakup leków i materiałów medycznych                                                  250,00 

 § 4240 – zakup pomocy naukowych, literatura fachowa                                  297,00 

§ 4260   - zakup energii (co, energii elektrycznej)                                             1 673,64 

§ 4270   – zakup usług remontowych                                                                18 707,10  

§ 4300  -  zakup usług pocztowych, drukarskich, kominiarskich,                      3 000,00         

                

       

 Dochód osiągnięty w okresie 01.01.2015 r. - 31.12.2015 r. ze sprzedaży produktów  

i usług wykonanych przez Uczestników Warsztatu w ramach realizowanego programu terapii 

wyniósł   13 463,20 zł w tym darowizny gotówkowe 500 zł.                                                                                                                                          

Przeznaczenie środków  uzyskanych ze sprzedaży towarów i usług oraz darowizn : 

     1.Organizacja wycieczek dla Uczestników WTZ :                                      10 662,40                                                                             

        / w pozycji tej zostało zawarte :wyżywienie w czasie wycieczek i wernisaży,  

         koszty przejazdu i pobytu,  organizacja zabaw,  ogniska  itp./.      

    2. Prenumerata promocyjna kwartalnika  INTEGRACJA  :                             120,00 

    3. Organizacja świąt, zabaw itp./ mat. do terapii/.                                            898,80 

    4. Wyjścia do kina               1 782,00 
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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 2015 roku w domach pomocy społecznej przebywało 139 osoby,  

z czego 24 osób zostało skierowanych w roku sprawozdawczym, w tym na podstawie 

postanowienia Sądu Rejonowego w Stalowej Woli 8 osób. Pozostałe 115 osób przebywało 

tam już w latach poprzednich. W ciągu roku nie było osób, które zdecydowałyby się na 

opuszczenie domu pomocy społecznej, natomiast 18 osób zmarło. 

 W 2015 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej za pobyt domach pomocy 

społecznej wydatkował kwotę 2 649 410,00 zł tytułem odpłatności za 125 osób 

skierowanych, a pozostałe 14 osób, wraz z osobami zobowiązanymi do ponoszenia 

odpłatności poniosły w całości koszty utrzymania. Kwota odpłatności od osób 

zobowiązanych, pokrywająca w 100 % odpłatność wynosiła  187 671,50 zł. 

Odpłatność rodzin zobowiązanych do jej ponoszenia, które wraz z osobą umieszczoną  

i gminą Stalowa Wola partycypowali w kosztach pobytu w DPS wynosiła 85 893,12 zł.  

Łączna kwota ponoszona przez członków rodzin wynosiła 273  565,46 zł. 

Odpłatność wnoszona przez mieszkańców DPS wynosiła 1 157 409,61  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.  

 

TABELA NR 40 KOSZTY UTRZYMANIA I LICZBA OSÓB SKIEROWANYCH DO  

                                   DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W LATACH 2013-2015 

CHARAKTERYSTYKA 

DANYCH 

 

ROK 

2013 2014 2015 

Liczba osób 

przebywających w DPS 

 

109 133 
 

139 

Opłatność ponoszona 

przez gminę  w zł. 

 

2 066 054,44 2 377 517,00 
 

2 649 419,00 

Liczba świadczeń  

 
1211 1290 

 

1409 

 

Śr. miesięczny koszt  

utrzymania mieszkańca  

w DPS w zł. 

2 732,28 2 863,60 
 

2.920,00 
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VII.   INNE DZIAŁANIA PODEJMOWANE PRZEZ MOPS. 

 

7.1. Koordynacja programów społecznych i praca ze społecznością lokalną. 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli już od wielu lat podejmuje  

działania mające na celu pobudzenie lokalnej aktywności  przy wykorzystaniu zasobów 

naszego miasta. To właśnie lokalne instytucje i organizacje pozarządowe często są partnerami 

w realizowaniu zadań z zakresu pomocy społecznej. MOPS w Stalowej Woli realizował 

trzecią metodę pracy socjalnej tj. pracę ze społecznością lokalną 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. Znając specyfikę pracy z naszymi  

klientami zdajemy sobie sprawę, że nasze cele rozmijają się i często wsparcie jakie oferujemy 

nie jest adekwatne do oczekiwań, gdyż dla większości klientów najważniejsza jest wciąż 

pomoc finansowa ze strony Ośrodka.  

Do działań podejmowanych w 2015 roku w tym zakresie należały m.in.: 

 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. 

 

 Opracowanie i przedłożenie Radzie Miejskiej „Raportu końcowego 

z przeprowadzonej ewaluacji Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Stalowa Wola 

na lata 2012-2014”. 

W raporcie dokonano zestawienia danych oraz analizy wskaźników osiągniętych 

 w trakcie realizacji Programu. Uwzględniając rolę rodziny w wychowaniu przyszłego 

pokolenia oraz zagrożenie wieloma problemami w  wypełnianiu swoich funkcji 

rekomendowano kontynuację Programu na terenie Stalowej Woli realizacji zadań 

 w kolejnych latach.  

 Koordynacja prac związanych z opracowaniem projektu Programu Wspierania 

Rodziny dla Gminy Stalowa Wola na lata 2015-2017.  
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Do uczestnictwa w pracach zostali zaproszeni przedstawiciele instytucji i organizacji 

pozarządowych realizujący zadania z zakresu wspierania rodzin na terenie Stalowej 

Woli. W okresie od 25 lutego 2015 r. do 11 marca 2015 r. projekt Programu 

Wspierania Rodziny dla Gminy Stalowa Wola na lata 2015-2017 został zamieszczony 

w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowej Woli celem konsultacji 

społecznych. Program został przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej Nr VII/84/15 z dnia 27 

marca 2015 r. 

 Koordynacja prac w zakresie działań planowanych do zrealizowania 

 z uwzględnieniem środków finansowych w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 tj.: 

Os priorytetowa VI. Spójność przestrzenna i społeczna  

Cel szczegółowy 2: Lepsza dostępność usług społecznych 

CT 9 Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką 

dyskryminacją 

a) Inwestycje związane z infrastrukturą i/lub wyposażeniem podmiotów świadczących 

usługi pomocy społecznej (w tym dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych) 

Remont, rozbudowa i wyposażenie budynku przy ul. Dmowskiego 1 zajmowanego 

przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli w celu podniesienia 

jakości i dostępności świadczonych usług na rzecz osób wykluczonych społecznie lub 

zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

b) Inwestycje związane z infrastrukturą i/lub wyposażeniem podmiotów wsparcia 

rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz z deinstytucjonalizacją pieczy zastępczej  

Rozbudowa sieci placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży (świetlice, 

kluby młodzieżowe) na terenie Stalowej Woli.  

c) Inwestycje związane z infrastrukturą i/lub wyposażeniem w zakresie rozwoju 

mieszkalnictwa wspomaganego, chronionego i socjalnego (w tym dostosowanie do 

potrzeb osób niepełnosprawnych). 

Utworzenie, remont i wyposażenie mieszkań chronionych dla  15-20 osób 

(o zbliżonych problemach tj. bezdomność, choroba psychiczna, niepełnosprawność). 

 

 Współpraca z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej – Oddział w Stalowej Woli 

(szczególnie podczas organizacji zbiórek żywności, odzieży, sprzętu dla osób 
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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 

- Stowarzyszenie Centrum Aktywności Społecznej „SPECTRUM”. 

 

 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. 

W maju 2015 r. nastąpiła zmiana struktury wewnętrznej Ośrodka i w ramach Działu 

Pomocy Środowiskowej i Integracji Społecznej zostało utworzone Wieloosobowe stanowisko 

ds. organizowania społeczności lokalnej.  

Organizowanie Społeczności Lokalnej (OSL) 

Głównym celem pracowników Zespołu było pobudzanie społecznej aktywności  

w ramach metody pracy środowiskowej - Organizowanie Społeczności Lokalnej (OSL). 

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. 

 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 
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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 rozwiązywania własnych problemów. Budują sieć współpracy w postaci partnerstwa 

tworzonego przez instytucje i organizacje mające wpływ na daną społeczność. Organizator 

społeczności lokalnej podejmuje działania poprzez: spotkania obywatelskie, spotkania 

partnerskie, grupy samopomocowe, wolontariat, kampanie i akcje społeczne, debaty 

społeczne.  

Już podczas pierwszych spotkań z mieszkańcami okazało się, że bardzo ważne 

 w pracy ze społecznością jest miejsce sprzyjające oddolnym inicjatywom. Na potrzeby pracy 

ze społecznością lokalną w sąsiadującym budynku firmy SKAREM wynajęto lokal (dwa 

pokoje ok.40 m2). W lokalu funkcjonował Klub „Wesoła Gromadka” i Klub Wolontariusza.  

W roku 2015  obszar działań w Stalowej Woli (ul. Podleśna 2 i ul. 1-go Sierpnia 22) 

został poszerzony o kolejne bloki tj.: przy ul. Kilińskiego 2, 1-go Sierpnia 11,13,15,17,19, 

Podleśna 1,3,5, ul. Dmowskiego 12,13,14,15,16,17,18,19, ul. Okrzei i ul. Bema. Na wyżej 

wskazanym terenie prowadzona była diagnoza pod kątem potrzeb i problemów. Złożoność 

istniejących tam problemów społecznych m.in. bezrobocia, niepełnosprawności, uzależnień, 

niewydolności opiekuńczo – wychowawczych sprawia, że obszar ten wymagał podjęcia 

działań z zakresu aktywizacji społecznej, w tym współpracy instytucji z różnych sektorów.  

W ramach pracy metodą OSL przeprowadzano wywiady za pomocą kwestionariusza ankiet 

oraz przeprowadzono wywiady swobodne.   

 W roku 2015 odbyło się 10 spotkań z mieszkańcami. W spotkaniach w zależności  

od tematyki poruszanych spraw uczestniczyli w nich także przedstawiciele innych instytucji. 

   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. 

Partnerami nieformalnymi, z którymi były realizowane działania na rzecz społeczności 

lokalnej w Stalowej Woli byli: 

 Radni Rady Miejskiej w Stalowej Woli;  
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 Dzielnicowy - Komenda Powiatowa Policji w Stalowej Woli; 

 Administratorzy budynków – Miejski Zakład Budynków Sp. z o.o.; 

 Zakład Administracji Budynków  Stalowej Woli; 

 Parafia Trójcy Przenajświętszej w Stalowej Woli;  

 Gimnazjum Katolickie;  

 Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli;  

 Spółdzielczy Dom Kultury w Stalowej Woli; 

 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 im. Św. Brata Alberta dla  

Mężczyzn;  

 Centrum Kształcenia Ustawicznego w Stalowej Woli; 

 Stowarzyszenie Centrum Aktywności Społecznej „SPECTRUM”. 

W 2015 roku w objętym działaniami przez organizatorów społeczności lokalnej środowisku 

przeprowadzone zostały następujące inicjatywy: 

Klub „Wesoła Gromadka” (styczeń 2015 r. -  grudzień 2015 r.) 

Funkcjonujący Klub „Wesoła Gromadka” stał się miejscem oddolnych inicjatyw 

i cieszył się wciąż rosnącym zainteresowaniem ze strony lokalnych mieszkańców. Na 

potrzeby pracy ze społecznością lokalną zatrudniony był animator lokalny (od stycznia 2015 

r.  do września 2015 r. finansowanie w ramach projektu systemowego „Czas na aktywność w 

Gminie Stalowa Wola”, od października 2015 r. do grudnia 2015 r. finansowanie z budżetu 

MOPS). Sympatyków klubu wciąż przybywało, co wiązało się z brakiem miejsca na 

organizowanie zajęć dla wszystkich dzieci, dlatego też w 2015 roku pojawił się pomysł 

zamiany lokalu na większy. 

Klub to miejsce stworzone z myślą o najmłodszych mieszkańcach (od 3 do 10 lat)  

oraz ich rodzin zamieszkałych w rejonie pracy metodą organizowania społeczności lokalnej. 

Klub ma ustalone dni i godziny otwarcia. W 2015 r. do Klubu uczęszczało 21 dzieci (i nadal 

uczęszcza). W opiekę nad dziećmi i przy prowadzeniu zajęć angażowani byli rodzice 

(głównie matki). Kilka  osób -  matek regularnie przychodziło ze swoimi pociechami do 
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Klubu jednocześnie opiekując się innymi. Sprzyjało to rozmowom oraz budowaniu relacji 

opartych na wzajemnym zaufaniu. Powstała swego rodzaju grupa samopomocowa.  

Dzieci i ich rodzice byli bardzo zaangażowani w funkcjonowanie Klubu. W Klubie 

prowadzone były działania: edukacyjne połączone z grami i zabawami ruchowymi, zabawy 

integrujące, ćwiczenia ogólnorozwojowe, nauka tańca i śpiewu, głośne czytanie bajek,  

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 w Klubie to także okazja dla rodziców, by dostrzegli nowe kompetencje swoje 

 i dzieci. Zainteresowanie rodziców i dzieci stale wrasta, co pokazuje jak bardzo potrzebne są 

tego typu działania. Jednocześnie poszerzana była sieć kontaktów i partnerów. Zaznaczyć 

należy, że uczestnikami Klubu były dzieci z rodzin w których występuje wiele problemów 

m.in. uzależnienia, przemoc, bezrobocie, bezradność w sprawach opiekuńczo 

wychowawczych.  

Dzieci brały udział w różnych imprezach dzięki nawiązaniu współpracy 

z Miejskim Domem Kultury (bezpłatne kino, teatrzyk), Spółdzielczy Dom Kultury 

(uczestnictwo w feriach „Zimowa laba” m.in. zabawy, zajęcia plastyczne, teatrzyk, kino, bal, 

wycieczka), z firmą „Naukowy Zawrót Głowy”, która organizuje na terenie miasta odpłatne 

zajęcia  z wykorzystaniem klocków Lego. Dzieci z Klubu „Wesoła Gromadka” zostały 

zaproszone do udziału w konkursie LEGO „Obiekt marzeń Stalowej Woli”. Firma 

udostępniła dzieciom klocki Lego oraz instruktora. Wspólnie z animatorem lokalnym 

prowadzącym działania w Klubie dzieci przygotowały makietę z wymarzonym placem 

zabaw. W trakcie uroczystych obchodów Dni Stalowej Woli w maju 2015r.  dzieci z Klubu, 

otrzymały wyróżnienie za ogromne zaangażowanie i kreatywność w tworzeniu makiety. 

Klubowicze byli również uczestnikami projektu pt. „Wakacyjny relaks”. Bawiły się również 

podczas spotkania z okazji Halloween, Światowego Dnia Pluszowego Misia, zabawy 

choinkowej w Klubie. 

 W okresie świątecznym dzieci i rodzice przygotowywali ozdoby na choinkę 

pozyskaną od sponsora, przygotowały również kartki z życzeniami i drobne upominki. 

Kontynuowano też kampanię społeczną „Czytam bo lubię – słucham bo chcę”, która 

polega na organizacji spotkań dla dzieci z osobami wykonującymi interesujące zawody lub 

funkcje podczas których odbywa się głośne czytanie książek i bajek z morałem.  Dzieci 

podczas słuchania kolorowały ilustracje do przeczytanych treści.  
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Klub „Wesoła Gromadka” dzięki wsparciu sponsorów jest dobrze doposażony 

i przyciąga coraz więcej dzieci i rodziców. Miejsce to, zgodnie z przeznaczeniem jest 

kojarzone jako kolebka budowania aktywnego społeczeństwa przy uwzględnieniu zasobów 

lokalnych.   

W funkcjonowanie Klubu oprócz mieszkańców włączali się pracownicy socjalni, 

asystenci  i wolontariusze.  

Rezultaty: 

 Wzrost aktywności mieszkańców – rodzice angażują się w funkcjonowanie 

 i prowadzenie Klubu, przełamują swoje blokady, uczą się spędzania czasu wolnego 

 z dziećmi, nawiązują się kontakty z innymi mieszkańcami, tworzą się więzi np. jedna 

matka przyprowadza dzieci sąsiadek i z animatorem lokalnym spędza czas w Klubie, 

 natomiast następnego dnia inna przejmuje inicjatywę. W odniesieniu do początku 

funkcjonowania Klubu jest to bardzo duża zmiana. Kobiety zaczynają myśleć o swoim 

otoczeniu o sobie oraz o swoich dzieciach. Doceniają to, że mogą przyjść „napić się 

kawy, miło spędzić czas z dziećmi, porozmawiać” – w rodzinach, w których 

występują problemy często złożone brak jest miejsca na taką formę spędzania czasu 

wolnego z rodziną; 

 Wzrost poczucia odpowiedzialności za funkcjonujący Klub – pomoc przy zajęciach, 

sprzątanie pomieszczeń Klubowych według grafiku; 

 Aktywne spędzanie czasu wolnego przez dzieci, wzrost kompetencji społecznych -  

dzięki wprowadzonym zasadom w Klubie animator zauważa znaczną poprawę 

zachowania wśród dzieci, stosowanie się do ogólnie przyjętych norm społecznych, 

wzrost zainteresowania pracami ręcznymi w grupie, czytaniem książek, układaniem 

puzzli;  

 Pomoc rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji z uwagi na występujące 

problemy np. rodzice, których dzieci uczęszczają do Klubu przynoszą po swoich 

dzieciach ubranka dla innych rodzin; 

 Klub jest przede wszystkim miejscem, w którym zachodzą pozytywne relacje 

mieszkańców z pracownikami MOPS – nastąpił wzrost zaufania do animatora 

lokalnego i organizatorów społeczności lokalnej np. kobiety otwierają się, opowiadają 

o swoich troskach, są otwarte na propozycje i same wychodzą z inicjatywą np. 

przynoszą piekarnik do pieczenia serduszek z masy solnej, w domu przygotowują 
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 z dziećmi ozdoby choinkowe, angażują mężów/partnerów do współpracy np. przy 

naprawie sprzętów i zabawek w Klubie; 

 Wzrost zaangażowania młodych mieszkańców w podejmowaniu aktywności 

wolontarystycznej;  

 Nastąpił wzrost wiary w siebie u kobiet spędzających czas z dziećmi w Klubie – jedna 

 z długotrwale bezrobotnych kobiet twierdzi, że w takiej roli czuje się wspaniale 

 i w kierunku sprawowania opieki nad innymi (starszymi) będzie się dokształcała, 

gdyż odkryła to, co chciałaby robić w życiu. Matki zaangażowane w funkcjonowanie 

Klubu uczestniczyły i nadal uczestniczą w zajęciach w ramach Klubu Integracji 

Społecznej połączonych z pracami społecznie użytecznymi; 

 

Zbiórka zabawek dla Klubu „Wesoła Gromadka” (marzec 2015 r. – maj 2015 r. ) 

W ramach Organizowania Społeczności Lokalnej w miesiącu marcu 2015 roku 

rozpoczęliśmy akcję zbiórki zabawek. Do przeprowadzenia akcji skłonił nas fakt, że dzieci 

uczęszczające do Klubu nie mają w domu podstawowych zabawek. 

W akcję zaangażowani byli rodzice, którzy udali się do sponsorów z pismami 

wskazującymi konkretną zabawkę. Dzieci natomiast przygotowały upominki w formie ozdób 

wielkanocnych. Rolą animatora było wsparcie dzieci i rodziców. Akcja okazała się spełnić 

nasze oczekiwania. Darczyńcami zostało wiele stalowowolskich firm które bezinteresownie 

przekazały zabawki m.in. gry planszowe i edukacyjne, puzzle, bierki, samochody zdalnie 

sterowane, klocki, stempelki itd. Podarunki wywołały u Klubowiczów wielką radość, 

zwłaszcza te dostarczone osobiście przez policję, strażaków oraz prezesów dużych firm. 

Rezultaty: 

 Doposażony w zabawki Klub „Wesoła Gromadka”; 

 Wypromowanie Klubu na terenie Stalowej Woli. 

 

Akcja charytatywna „Zabawki zbierają się do pomocy” (kwiecień – czerwiec 2015 r.)  

Organizatorem akcji „Zabawki zbierają się do pomocy” była firma „BoomBook” oraz 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli. Celem akcji była zbiórka zabawek 

 i artykułów szkolnych dla dzieci w wieku do 10 lat z rodzin korzystających ze wsparcia 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stalowej Woli. Zbiórka zabawek i artykułów 

szkolnych odbywała się w okresie od 4 maja 2015 r. do 1 czerwca 2015 r. w sklepie 
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BoomBook przy  ul. Okulickiego 13 w Stalowej Woli. Każdy, kto włączył się do akcji, 

otrzymał jednorazowy rabat w wysokości 20% na zakup zabawek i artykułów papierniczych.  

W akcji uczestniczyło 28 placówek oświatowych z terenu Stalowej Woli (przedszkola, 

szkoły podstawowe, gimnazja oraz szkoły ponadgimnazjalne).  

Pracownicy socjalni oraz asystenci rodzin wskazali dzieci z rodzin najbardziej 

potrzebujących  wsparcia. Przygotowano  129  paczek. Uroczyste wręczenie 66 paczek 

nastąpiło podczas Pikniku Rodzinnego, a pozostałe 63 paczki pracownicy socjalni 

bezpośrednio przekazali dzieciom. Zabawki, które posiadały wyraźne ślady użytkowania 

zostały odświeżone i przekazane do Kącika Malucha w Miejskim Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Stalowej Woli.  

Dzięki wsparciu wielu osób mogliśmy wywołać uśmiech na twarzach najmłodszych 

mieszkańców naszego miasta.  

Rezultaty: 

 Nabyte doświadczenie w partnerstwie publiczno - prywatnym; 

 Wzrost zaangażowania dzieci i młodzieży w inicjatywy mające na celu pomoc 

potrzebującym; 

 129 dzieci otrzymało paczki; 

 Nastąpiła poprawa wizerunku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej otwartego na 

inicjatywy społeczne. 

 

Plac zabaw dla dzieci (maj 2015 r. – nadal) 

 W odpowiedzi na zgłaszany przez mieszkańców bloków przy ul. Podleśna 2 

i ul. 1-go Sierpnia 22 problem w związku z brakiem placu zabaw dla dzieci w kwietniu 2015 

r.  odbyło się spotkanie w sprawie ustalenia kolejnych działań mających na celu utworzenie 

bezpiecznego miejsca do zabaw dla dzieci. Mieszkańcy wskazali miejsca  wokół bloku, gdzie 

bawią się ich dzieci. Podczas spotkania został poruszony temat niezagospodarowanego  placu 

za blokiem przy ul. 1-go Sierpnia 22, który mógłby zostać przeznaczony na budowę placu 

zabaw dla dzieci. 

W maju 2015 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Stalowej Woli odbyło się 

spotkanie z osobami decyzyjnymi w sprawie podjęcia działań na rzecz utworzenia placu 

zabaw dla dzieci. W spotkaniu uczestniczyło 11 osób, przedstawicieli Rady Miasta Stalowej 

Woli, organizacji pozarządowych, Zakładu Administracji Budynków, Miejskiego Zakładu 

Budynków oraz tut. Ośrodka. Przedstawiono pomysł mieszkańców na samodzielne 
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utworzenie piaskownicy i ogrodzenia oraz wybudowanie placu zabaw dla dzieci 

z okolicznych bloków.  

Przedstawiciel administracji poinformował, że sami mieszkańcy nie mogą zrobić 

piaskownicy oraz ogrodzenia ponieważ związane jest to z wymogiem opracowaniem planu 

zagospodarowania terenów, pozyskania zgody oraz odbiorem technicznym i przeglądem 

sprzętu.  

Po zakończonych rozmowach sporządzono pismo zawierające opis problemu, prośby  

o opracowanie koncepcji placu zabaw dla dzieci za blokiem przy ul. 1-go Sierpnia 22 

 i usytuowania piaskownicy przy bloku przy ul. Podleśna 2 z uwzględnieniem przejścia dla 

pieszych. Powyższe pismo podpisane przez mieszkańców wyżej wspomnianych bloków oraz 

osoby decyzyjne zostało przekazane na ręce Prezydenta Miasta Stalowej Woli.  

 W konsekwencji podjętych działań w miesiącu lipcu 2015 r. Prezydent Miasta wraz 

 z Radnym z tego okręgu spotkali się z mieszkańcami i wspólnie oglądano tereny wokół 

bloków. Podczas spotkania udało się ustalić najbardziej dogodne dla wszystkich 

zainteresowanych miejsce. W grudniu 2015 r. na wydzielonej części boiska szkolnego (za 

blokiem przy ul. Podleśna 2) powstał niewielki, ale funkcjonalny plac zabaw dla dzieci. 

Rezultaty:  

 Wzrost zaangażowania mieszkańców i partnerów w sprawy najbliższego otoczenia; 

 Zbudowany plac zabaw dla dzieci – mieszkańcy deklarowali chęć samodzielnego 

zbudowania piaskownicy, gdy okazało się to niemożliwe podjęli inicjatywę 

zaangażowania władz miasta. W wyniku podjętych działań przez mieszkańców oraz 

partnerów dzieci mają miejsce do zabaw; 

 Nastąpiło poczucie „sprawstwa” wśród mieszkańców bloku. 

 

Piknik Rodzinny (czerwiec 2015 r.)  

Piknik Rodzinny został zorganizowany w ramach Programu Aktywności Lokalnej 

„Czas na zmianę” oraz organizowania społeczności lokalnej.  

Piknik odbywał się na placu szkolnym i boisku Gimnazjum Katolickiego w Stalowej 

Woli. W przygotowanie Pikniku włączyli się pracownicy MOPS – pracownicy socjalni, 

organizatorzy społeczności lokalnej, asystenci rodzin, koordynatorzy oraz rodzice dzieci 

uczęszczających do Klubu „Wesoła Gromadka”, uczennice i nauczyciele z Centrum 

Kształcenia Ustawicznego oraz Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego 

 w Stalowej Woli,  przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Stalowej Woli, Komendy 

Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stalowej Woli, słuchacze i nauczyciele Medyczno 
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– Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Stalowej Woli 

„MEDYK”, przedstawiciele banku KASA STEFCZYKA ze Stalowej Woli, nauczyciel 

 i uczniowie z PSP nr 1,  przedstawiciele Sklepu BOOMBOOK w Stalowej Woli, Dyrektor 

 i pracownicy Domu Pomocy Społecznej  w Stalowej Woli, Kierownik i wychowawcy ze 

Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego Świetlicy „TĘCZA” w Stalowej Woli, 

Dyrektor i pracownicy Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 1 w Stalowej Woli. 

 Dzięki zaangażowaniu wielu instytucji i osób podczas pikniku było mnóstwo atrakcji 

dla rodzin, a zwłaszcza dzieci. Podczas imprezy odbył się m.in.  krótki występ dzieci z Klubu 

„Wesoła Gromadka”, pokazy straży pożarnej, ratownictwa medycznego, konkursy 

zorganizowane przez Komendę Powiatową Policji, zabawy i konkursy prowadzone przez 

wolontariuszy z Klubu Wolontariusza, malowanie twarzy, robienie fryzur. Dodatkową 

atrakcję stanowiły bezpłatne kule wodne, zjeżdżalnie, wata cukrowa, popcorn oraz kiełbaski  

z grilla. W trakcie pikniku odbył się również mecz towarzyski pracownicy pomocy społecznej 

kontra samorządowcy oraz konkurs na króla strzelców rzutów karnych. Do wygrania były 

pamiątkowe medale i piłki z podpisami piłkarzy Stali Stalowa Wola. 

Rezultaty: 

 Integracja mieszkańców oraz instytucji i organizacji zaangażowanych w organizację 

pikniku; 

 Wzrost zaangażowania zarówno mieszkańców jak i partnerów w podejmowaniu 

wspólnych działań na rzecz społeczności lokalnej; 

 Wspólnie, mile spędzony czas wolny. 

 

Drugi Piknik Sąsiedzki (październik 2015 r.) 

Grupa  mieszkańców bloku przy ul. Podleśna 2 w Stalowej Woli oraz rodzice dzieci 

 z Klubu „Wesoła Gromadka” byli organizatorami Drugiego Pikniku Sąsiedzkiego, który 

odbył się w dniu 2 października 2015 r. na placu szkolnym  za Gimnazjum Katolickim. Piknik 

skierowany był do mieszkańców bloków przy ul. Podleśna 2 i ul. 1-go Sierpnia 22 oraz 

najbliższego sąsiedztwa. Impreza została w całości zaplanowana i zorganizowana przez 

mieszkańców przy wykorzystaniu lokalnych zasobów. Piknik uświetniły pokazy straży 

pożarnej, samochodu bojowego oraz konkursy prowadzone przez przedstawicieli Komendy 

Powiatowej Policji w Stalowej Woli.  Atrakcję stanowił pokaz sztuk walki Capoeiry 

poprzedzony wspólnym treningiem. Zabawy, gry oraz konkursy zostały prowadzone przez 

grupę wolontariuszy z Klubu Wolontariusza przy MOPS w Stalowej Woli, a dzięki 

uprzejmości wielu osób i firm było mnóstwo słodyczy i nagród. Podczas pikniku mieszkańcy 
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zadbali o poczęstunek. Wspólne grillowanie sprzyjało rozmowom oraz integracji. Dla 

najmłodszych uczestników dodatkową atrakcją było malowanie twarzy, natomiast grupa 

uczennic z Centrum Kształcenia Ustawicznego wykonywała fantazyjne fryzury wszystkim 

chętnym uczestnikom pikniku.  

 Swoją obecnością imprezę uświetnili Radni, Dyrektor Domu Pomocy Społecznej  

w Stalowej Woli, Kierownik Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego Świetlicy 

„Tęcza” oraz dzielnicowy. 

 Drugi Piknik Sąsiedzki stanowił istotny przełom w pracy ze społecznością lokalną. 

Rodzice, których dzieci uczęszczają do Klubu całą imprezę zaplanowali oraz przeprowadzili 

przy wsparciu MOPS.  Wielkie zaangażowanie było widoczne na każdym etapie prac od 

planowania do posprzątania po imprezie oraz rozniesieniu podziękowań. Rodzice i dzieci 

mieli wielką satysfakcję z organizacji udanej imprezy. 

Rezultaty: 

 Około 150 uczestników pikniku; 

 9 instytucji, firm i organizacji zaangażowanych w organizację pikniku; 

 Wzrost zaangażowania mieszkańców i otoczenia - wielkie zaangażowanie rodziców 

 w organizację spotkania sprawiło, że czuli się oni gospodarzami tego wydarzenia;  

 Nabyte umiejętności w organizacji imprez przez rodziców dzieci uczęszczających do 

Klubu „Wesoła Gromadka”; 

 Wzrost świadomości obywatelskiej mieszkańców i poczucie „sprawstwa”;  

 Nabyte doświadczenie we współpracy z innymi podmiotami; 

 Promocja działań w ramach organizowania społeczności lokalnej; 

 Wyedukowane media lokalne – dobre kontakty z lokalnymi mediami sprzyjają 

promocji naszych działań; 

 Zdobyta przychylność lokalnych instytucji, firm, władz w realizacji metody OSL. 

 

Akcja charytatywna „Mikołajki z bajki” (listopad – grudzień 2015 r.)  

Głównym celem akcji „Mikołajki z bajki” było sprawienie wielkiej radości dzieciom 

poprzez spełnienie ich małych marzeń w okresie świątecznym. Akcja skierowana została do 

najmłodszych uczestników Klubu Wesoła Gromadka prowadzonego w ramach organizowania 

społeczności lokalnej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli.  

W miesiącu listopadzie 2015 r. dzieci pisały lub rysowały  listy do Św. Mikołaja, które 

następnie wrzuciły do mikołajkowej skrzynki pocztowej w Klubie Wesoła Gromadka. 
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Dzięki ofiarności firm i osób z terenu naszego miasta udało się przygotować 21 paczek 

wypełnionych słodyczami zabawkami, książkami, artykułami szkolnymi i sportowymi, 

zgodnie z marzeniami.  

Wszystkie dzieci otrzymały prezenty od Mikołaja w dniu 16 grudnia 2015 r. podczas 

spotkania wigilijnego. Radość z otrzymanych prezentów była wielka, co udzieliło się 

wszystkim uczestnikom spotkania, w tym też sponsorom.  

Rezultaty: 

 21 dzieci obdarowanych prezentami zgodnie z napisanymi listami do Mikołaja; 

 Rada Miasta i  5 lokalnych firm zaangażowanych w akcję; 

 Wypromowane działania w ramach OSL; 

 Wzrost poziomu zaufania lokalnych firm i władz do inicjatyw w ramach OSL – 

spotkania organizatorów społeczności lokalnej z przedstawicielami Rady Miasta 

 i lokalnych firm miały też charakter edukacyjny, wszyscy pozytywnie odebrali naszą 

inicjatywę. Dodatkowym  rezultatem jest deklaracja stałej współpracy wszystkich 

zaangażowanych w akcję; 

 Wzrost poziomu zaufania mieszkańców (rodziców dzieci uczęszczających do Klubu) 

oraz wzrost wiary w podejmowane w ramach OLS działania.  

 

Spotkanie wigilijne (grudzień 2015 r.) 

Inicjatorami spotkania byli rodzice dzieci uczęszczających do Klubu „Wesoła 

Gromadka”. Na jednym ze spotkań rodzice zgłosili chęć zorganizowania spotkania 

wigilijnego. W tym celu odbyło się kilka spotkań roboczych, na których ustalono program, 

zakres prac do wykonania oraz listę gości. Ustalono, że każda rodzina przygotuje poczęstunek 

świąteczny. W dniu 16 grudnia 2015 r. w sali konferencyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Stalowej Woli odbyło się spotkanie wigilijne.  

Ksiądz z sąsiadującej parafii rozpoczął spotkanie modlitwą. Dzieci zrobiły ozdoby 

choinkowe, którymi przystroiły choinkę ufundowaną przez jedną z wolontariuszek.  

W świątecznej atmosferze uczestnicy spotkania wspólnie śpiewali kolędy. O poczęstunek 

przy wigilijnym stole zadbali rodzice dzieci uczęszczających do Klubu. W spotkaniu 

uczestniczyli również zaproszeni goście: ksiądz, Radni, przedstawiciele firm, przedstawiciele 

mediów.   



 

156 

 

Najbardziej wyczekiwanym punktem spotkania dla dzieci była wizyta Mikołaja  

w  ramach akcji „Mikołajki z bajki”. Dzięki ofiarności firm i osób z terenu naszego miasta 

udało się przygotować 21 paczek. 

Mikołaj nie zapomniał również o naszych gościach i dla każdego przygotował prezent 

tj. gadżety oraz przygotowane przez dzieci ozdoby świąteczne. Do zabawy włączył się 

również Prezes firmy LiuGong pochodzący z Chin, który w języku chińskim zaśpiewał 

kolędę. Spotkanie odbyło się w rodzinnej atmosferze, wszystkim uczestnikom udzielił się 

świąteczny nastrój. Bardzo duże zaangażowanie rodziców przy organizacji uroczystości 

okazało się nieocenione. Po spotkaniu wszyscy rodzice zostali, żeby wspólnie posprzątać. 

Dzieci zachwycone nowymi zabawkami również pomagały. Rodzice stwierdzili, że następną 

tego typu imprezę zorganizują przy okazji Świąt Wielkanocnych 

Rezultaty: 

 Wzrost aktywności społecznej rodziców dzieci uczęszczających do Klubu „Wesoła 

Gromadka” – poprzez organizację spotkania wigilijnego rodzice poczuli, że przy 

niewielkim wkładzie własnej pracy można mieć wpływ na osiągnięcie celu, każda 

rodzina przyniosła poczęstunek świąteczny przygotowany bez wparcia finansowego, 

choć większość z nich to rodziny znajdujące się w bardzo trudnej sytuacji finansowej  

(klienci MOPS);  

 Wzrost poziomu zaufania władz, mediów, lokalnych firm oraz mieszkańców do 

podejmowanych w ramach OSL działań; 

 Poprawa wizerunku klientów pomocy społecznej oraz MOPS jako instytucji – 

inicjatywa zorganizowania spotkania wigilijnego oraz sama organizacja i wkład pracy 

przyczynił się do zmiany wizerunku klienta pomocy społecznej. Współpraca na 

każdym poziomie ma wpływ na budowanie „zdrowego” społeczeństwa 

obywatelskiego oraz wzrost kapitału społecznego. 

 

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  
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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.  

Organizatorzy społeczności lokalnej poszerzają swoją wiedzę na temat modelu OSL 

między innymi poprzez członkostwo w Ogólnopolskim Forum Organizatorów Społeczności 

Lokalnej czasopisma, wydawnictwa, doradztwo oraz uczestnictwo w szkoleniach 

 i konferencjach. W związku z tym, że MOPS w Stalowej Woli jest jedynym Ośrodkiem 

 w województwie podkarpackim realizującym metodę organizowania społeczności lokalnej 

podczas konferencji Podkarpackiego Forum Pomocy Społecznej w Rzeszowie w ramach 

dobrych praktyk zostały przedstawione doświadczenia z tego zakresu. Ponadto podjęto prace 

nad przygotowaniem dokumentacji w celu uzyskania Certyfikatu jakości Centrum 

Aktywności Lokalnej przyznawanego przez Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL. 

 

Na prowadzone działania Organizowania Społeczności Lokalnej w ramach 

funkcjonowania Zespołu Koordynacji Programów Społecznych i Pracy ze Społecznością 

Lokalną wydatkowano ze środków gminy kwotę  21 216,05 zł  w sposób następujący: 

            § 4210 – zakupy materiałów biurowych i środków czystości,  

                           artykułów spożywczych,                                                                6 264,08  

            § 4300 – zakup usług pozostałych 

                           promocja OSL, wynajem pomieszczenia w firmie Skarem 14 020,18 

            § 4360 – zakup usług telekomunikacyjnych   705,79 

                          internet w Klubie Wesoła Gromadka 

            § 4430 – ubezpieczenie  226,00 

                           ubezpieczenie uczestników klubu  

 



 

158 

 

7.2.  Klub Wolontariusza  
 

W okresie od 12 stycznia do 30 września 2015 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 znajdowała się  

w pomieszczeniach wynajmowanych w budynku firmy SKAREM w Stalowej Woli  

przy ul. 1-go Sierpnia 24 (przy Klubie „Wesoła Gromadka”). Klub czynny był w dni robocze 

tygodnia tj. w poniedziałki i w piątki w godz. od 14:00 do 18:00, we wtorki i w czwartki  

w godz. od 10:00 do 14:00 i w środy w godz. od 12:00 do 16:00. Osobą bezpośrednio 

odpowiedzialną za realizację programu i działalność Klubu był Koordynator Klubu 

Wolontariusza zatrudniony ze środków projektu systemowego na umowę zlecenie  

w wymiarze 76 godzin na miesiąc. 

W okresie od 5 października do 17 grudnia 2015 r. Koordynator Klubu Wolontariusza 

zatrudniony był w MOPS w ramach umowy zlecenia w wymiarze 92 godzin (łącznie).  

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 

społeczności. Klub Wolontariusza służył pomocą klientom pomocy społecznej, w tym w 
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szczególności uczestnikom projektu systemowego oraz osobom zainteresowanym podjęciem 

aktywności  

w formie wolontariatu i odbiorcom usług świadczonych przez wolontariuszy na terenie 

Stalowej Woli. 

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 wyższych. Uczestniczył również w spotkaniach  

z pracownikami socjalnymi MOPS, asystentami rodzin, uczestnikami Domu Dziennego 

Pobytu przy MOPS, przedstawicielami Uniwersytetu Trzeciego Wieku, uczestnikami Klubu 

Integracji Społecznej przy MOPS. 

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 stycznia do grudnia 2015 roku w ramach działalności Klubu 

Wolontariusza przy MOPS w Stalowej Woli zrealizowano następujące działania: 

 Promocja idei wolontariatu oraz działalności Klubu Wolontariusza  

w społeczności lokalnej. W celu ułatwienia kontaktu z Klubem kontynuowano 

prowadzenie poczty elektronicznej celem utrzymania i ułatwienia szybkiego kontaktu  

z wolontariuszami pod adresem e-mail: wolontariat.stw@gmail.com. Prowadzone 

było także konto Klubu Wolontariusza przy MOPS w Stalowej Woli na portalu 

społecznościowym Facebook, na którym zamieszczano bieżące informacje na temat 

działalności Klubu i podejmowanych działań oraz ofert pracy wolontarystycznej. 

Ponadto informacje przekazywane były także za pośrednictwem 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. 

 Rekrutacja i kwalifikacja - w okresie od stycznia do września zarejestrowano  

11 nowych Wolontariuszy, w tym 8 dorosłych wolontariuszy oraz 6 wolontariuszy 

niepełnoletnich, którzy utworzyli grupę młodzieżowych wolontariuszy. Łączna liczba 
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Wolontariuszy zarejestrowanych w bazie na dzień 30 września 2015 roku wyniosła  

42 osoby. 

 Szkolenia i spotkania przygotowujące do podejmowania określonych działań na 

rzecz innych. Wszystkie osoby, które zadeklarowały chęć bycia wolontariuszem 

przeszły odpowiednie szkolenie przygotowujące do podejmowania 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. Istotne jest bowiem u wolontariuszy 

utrzymanie stałej gotowości do podejmowania ofert pracy wolontarystycznej i stałego 

poziomu motywacji do pomocy drugiemu człowiekowi. Dodatkowo w dniach 16 – 17 

maja 2015 roku odbyło się szkolenie z zakresu wolontariatu dla wolontariuszy ze 

Szkolnego Klubu Wolontariusza działającego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 

Nr 1 im. gen Wł. Sikorskiego w Stalowej Woli. W dniach od 18 maja do 30 listopada 

2015 roku odbyło się również szkolenie pn. „Dlaczego warto zostać 

wolontariuszem ?” dla 22 uczestników Klubu Integracji Społecznej przy MOPS  

w Stalowej Woli. 

 Prowadzono bazę danych Wolontariuszy i Korzystających (w tym dobór 

Wolontariuszy do potrzeb Korzystających). Wszystkie osoby deklarujące chęć 

zastania wolontariuszem zostały zarejestrowane w specjalnie na ten cel utworzonej 

bazie . Utworzono również bazę ofert pracy dla Wolontariuszy. W okresie od stycznia 

do września wpłynęło 15 ofert pracy dotyczących głównie pomocy dzieciom  

i młodzieży w nauce (głównie w matematyce i j. angielskim), pomocy osobom 

starszym i niepełnosprawnym. W związku z napływem wielu ofert dotyczących 

korepetycji specjalnie na ten cel był prowadzony Punkt Pomocy w Nauce otwarty 2 

dni w tygodniu – w poniedziałki i piątki. Z pomocy wolontariuszy udzielających 

korepetycji skorzystało w tym okresie 8 osób (uczniów ze szkół podstawowych  

i ponadpodstawowych). Dwie wolontariuszki w sposób systematyczny pomagały 

również osobom niepełnosprawnym, będącym klientami MOPS w Stalowej Woli. 

 Podpisywanie porozumień o współpracy z Wolontariuszami działającymi w sposób 

systematyczny (w okresie od stycznia do września 2015 roku podpisano 5 porozumień 

o współpracy).  

 Realizowano działania akcyjne. Poza indywidualnymi inicjatywami na rzecz osób 

indywidualnych, wolontariusze włączali się również w różnego rodzaju akcje, m.in.: 

pomoc przy organizacji Pikniku dla dzieci z Przedszkola Nr 9 w Stalowej Woli  
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(29 maja 2015 roku), włączenie się w obchody Ogólnopolskiego Dnia Profilaktyki 

organizowanego przez Komendę Powiatową Policji w Stalowej Woli oraz Powiatową 

Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Stalowej Woli (1 czerwiec 2015 roku), pomoc 

przy organizacji Pikniku Rodzinnego organizowanego przez MOPS  

(12 czerwiec 2015 roku), pomoc przy organizacja Akcji „Zabawki zbierają się do 

pomocy”, organizacja wakacyjnej akcji pn. „Z muzyką przez świat – czyli co nam  

w duszy gra” skierowanej do dzieci i młodzieży (Park 24), itp.  

 Funkcjonowanie sieci Szkolnych Klubów Wolontariusza na terenie 8 szkół ze 

Stalowej Woli.  

 Udział Koordynatora Klubu i wolontariuszy w Konferencji podsumowującej 

projekt systemowy „Czas na aktywność w gminie Stalowa Wola”  

w dniu 16 września 2015 roku – prelekcja na temat działalności Klubu 

Wolontariusza przy MOPS w Stalowej Woli. 

W 2015 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli a w szczególności 

Klub Wolontariusza przy MOPS uczestniczył również w projektach partnerskich ze 

Stowarzyszeniem Centrum Aktywności Społecznej „SPECTRUM” ze Stalowej Woli, którego 

głównym celem było propagowanie idei wolontariatu wśród mieszkańców Naszego Miasta.  

 

7.3. Akcja  „Pomóż dzieciom przetrwać zimę”.      

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli przy ul. Dmowskiego 1 w 2015 

roku po raz trzynasty przystąpił do Akcji „Pomóż dzieciom Przetrwać Zimę”, a dziesiąty raz 

pełnił funkcję Oddziału Biura Ogólnopolskiej Akcji Charytatywnej. Do zadań Biura należała 

dystrybucja materiałów promocyjnych, inicjowanie tworzenia i wspierania lokalnych 

sztabów. 

 

Na terenie Stalowej Woli utworzono 16 sztabów: 

1. Sztab nr 33- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, zbiórki przeprowadzono w 

sklepach: Carrefour, Tesco, Intermarche, SPAR, Stokrotka, dwóch sklepach 

Biedronka, trzech sklepach PSS Społem. 

2. Sztab nr 552 - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 

3. Sztab nr 101 – Przedszkole nr 11 

4. Sztab nr 498 – ZSO nr 2 Gimnazjum nr 4  

5. Sztab nr 531 - Zespół Szkół nr 3 

6. Sztab nr 539 – ZSO nr 1 
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7. Sztab nr 554 –Przedszkole nr 18 im. Marii Montessori 

8. Sztab nr 560 – Zespół Szkół nr 4 

9. Sztab nr 449 – Przedszkole nr 6 

10. Sztab nr 487 – Przedszkole Integracyjne nr 12 

11. Sztab nr 473 – CKU i Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego  

12. Sztab nr 452 – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 

13. Sztab nr 420 – Zespół Szkół Społecznych nr 1 

14. Sztab nr 407 – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Wacława Górskiego  

15. Sztab nr 399 – Przedszkole nr 9 

16. Sztab nr 394 – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Króla Jana III 

Sobieskiego  

Celem Sztabów była zbiórka artykułów spożywczych, środków czystości, odzieży, 

zabawek, przeznaczonych dla najuboższych rodzin z terenu Stalowej Woli. 

W ramach akcji w 2015 roku zebrano 2257,54 kg darów, w tym 1560,96 kg żywności, zbiórki 

organizowano w sklepach i placówkach oznaczonych logo Akcji. 

W akcji wzięło udział 105 wolontariuszy oraz 34 nieletnich przyjaciół akcji. 

 

TABELA NR 41     ASORTYMENT I ROZMIAR ZEBRANYCH W 2015 R. DARÓW  

                             W RAMACH AKCJI „POMÓŻ DZIECIOM PRZETRWAĆ ZIMĘ” 

                                      (wszystkie sztaby na terenie Stalowej Woli) 

 

ASORTYMENT WAGA w kg 

Odzież  360,30 

Obuwie 32 

Zabawki 139,25 

Książki 45,10 

Art. Szkolne i papiernicze 15,38 

Środki czystości 95,745 

Słodycze 188,43 

Żywność długoterminowa 1372,53 

Ziemiopłody 3,5 

Inne dary 5,30 

RAZEM  2257,54 
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Z zebranych  darów zostały utworzone paczki indywidualne. Dary zostały przekazane 

za pośrednictwem Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Stalowej Woli dla: 

 Dzieci z rodzin wskazanych przez pracowników socjalnych tutejszego 

MOPS - wydano  134 skierowania na paczki dla rodzin będących pod 

opieką MOPS 

 Dzieci w ramach spotkania wigilijnego dla mieszkańców bloku  przy  

ul. 1-go Sierpnia 22, Podleśna 2- 21 paczek indywidualnych 

 Dzieci w ramach Opłatka Maltańskiego – 64 paczki indywidualne. 

Łącznie pomocą zostało objętych 219 rodzin.  

 

     

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 2015 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”.  

Między innymi w ramach współpracy z PKPS możliwe było niesienie pomocy 

żywnościowej najbiedniejszym mieszkańcom Stalowej Woli w ramach Programu 

Operacyjnego Pomoc Żywnościowa na lata 2014-2020. Pomoc w ramach PO PŻ kierowana 

była do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie lub 

rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych. Uprawnieniem do korzystania z tej formy 

wsparcia było skierowanie wydawane przez pracowników socjalnych MOPS po uprzednim 

zbadaniu sytuacji materialno – bytowej. Z Programu mogły skorzystać osoby/rodziny, 

których dochód był poniżej określonego kryterium tj. dla osoby samotnej – 813 zł natomiast 

dla członka rodziny – 684 zł.    
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Pracownicy socjalni wydali 860 skierowań dla 1677 osób.  

Ponadto w ramach współpracy z PKPS wydanych zostało 173 skierowań na odzież 

używaną (w tym getry i skarpety przekazane przez Urząd Celny) a w okresie 

przedświątecznym PKPS we współpracy z pracownikami socjalnymi MOPS zabezpieczył 32 

paczki z żywnością dla 51 osób starszych, samotnych, w trudnej sytuacji materialnej.  

MOPS w 2015 r. współpracował również z Oddziałem PCK w Stalowej Woli. Pracownicy 

socjalni wydali 39 skierowań dla klientów Ośrodka na odzież używaną.  

 W ramach współpracy z Parafialnym Oddziałem Akcji Katolickiej przy kościele św. 

Floriana w Stalowej Woli możliwe było uczestnictwo klientów pomocy społecznej w 

dwóch  wycieczkach organizowanych w 2015 roku przez Akcję Katolicką tj.:  do „Jaskini 

Raj”  (19 osoby - dorośli i dzieci) oraz Lublina (17 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. Dobrym przykładem może być tutaj Stowarzyszenie Centrum 

Aktywności Społecznej SPECTRUM (stowarzyszenie powołane przez pracowników 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stalowej Woli), które podejmuje działania w 

partnerstwie z MOPS w Stalowej Woli na rzecz klientów  pomocy społecznej, w tym w 

szczególności dzieci poprzez organizację zajęć z zakresu aktywnego spędzania czasu 

wolnego, nowatorskich form rekreacji podczas wakacji szkolnych. Ponadto działalność 

stowarzyszenia dotyczy rozwoju i promocji wolontariatu na terenie gminy Stalowa Wola 

m.in. wśród młodzieży i osób starszych poprzez wsparcie inicjatyw Klubu Wolontariusza 

przy MOPS. Członkowie Stowarzyszenia starają się pozyskiwać środki finansowe na 

realizację nowych form wsparcia dla mieszkańców Gminy z zakresu pomocy społecznej, 

które wzmacniają działalność MOPS. W 2015 r. wspólnie realizowaliśmy m.in.: 

 Projekt „Wakacyjny relaks”, który dofinansowany został ze środków Regionalnego 

Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie. Celem projektu było stworzenie warunków do 

rozwoju zainteresowań i organizacja wypoczynku letniego dla dzieci w szczególności  

z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym. Uczestnikami projektu były dzieci  

z powiatu stalowowolskiego z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym w wieku od 

3 do 10 lat m.in. dzieci uczęszczające do Klubu „Wesoła Gromadka” działającego przy 

MOPS. 

     W ramach projektu dzieci i ich rodzice mieli możliwość uczestnictwa w:  
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• zajęciach rekreacyjno - edukacyjnych (m.in. plastyczne, ruchowe, wyjścia do  

                  kina, na lody, pizzę, place zabaw – również w pomieszczeniach) 

• warsztatach z LEGO 

• wycieczkach autokarowych (Rzeszów, Kolbuszowa) 

• pikniku na zakończenie wakacji  poza Stalową Wolą. 

      Zajęcia cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem dzieci i ich rodziców.  

W ramach projektu „Wakacyjny relaks” osiągnięto następujące rezultaty  

      i produkty: 

• 26 dzieci uczestniczyło w 13 wyjściach integracyjno-edukacyjnych (Fabryka  

                         Zabaw, pizzernia, cukiernia, kino); 

• 26 dzieci uczestniczyło w zajęciach edukacyjno -  rekreacyjnych – łącznie 84  

                       godziny; 

• 20 dzieci uczestniczyło w zajęciach kreatywnych z kloców LEGO – łącznie 8  

                       godzin; 

• 60 uczestników (dzieci z rodzicami) 2 wycieczek;  

• 50 uczestników pikniku na zakończenie wakacji; 

• Atrakcyjne spędzenie czasu wolnego podczas wakacji dzieci z rodzin zagrożonych  

                 wykluczeniem społecznym; 

• Aktywne i bezpieczne zagospodarowanie czasu wolnego dzieci; 

• Spadek poziomu agresji oraz skłonności do nieodpowiednich form spędzania czasu  

                 wolnego; 

• Zregenerowane siły i odpoczynek dzieci w okresie wakacyjnym; 

• Wzrost kompetencji wychowawczych rodziców dzieci uczestniczących w 

                  projekcie; 

• Bezpłatna forma wszystkich zajęć i wyjazdów wpłynęła na zwiększenie  

                   dostępności do wypoczynku rozwoju zainteresowań wśród dzieci z rodzin  

                   korzystających ze wsparcia pomocy społecznej. 

 Konkurs plastyczny dla młodzieży o tematyce bezdomności.  

 Dzień Ludzi Bezdomnych. 

 Gala Pomocy Społecznej. 

 Gala Wolontariatu. 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli w ramach realizowanych  zadań  
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z zakresu pomocy społecznej systematycznie współpracuje z Towarzystwem Pomocy im. Św. 

Brata Alberta Koło Stalowowolskie prowadzącym Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn. 

Współpraca ze Schroniskiem nie ogranicza się jedynie do opieki nad osobami bezdomnymi, 

ale również we współpracy staramy się podejmować działania związane ze zmianą wizerunku 

osoby bezdomnej np. poprzez organizowanie Dnia Ludzi Bezdomnych. Niezwykle ważny 

partnerem dla Ośrodka jest Stowarzyszenie  na Rzecz Dzieci i Młodzieży „ORATORIUM”, 

które zapewnia fachową opiekę dzieciom i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych w ramach 

prowadzonej działalności statutowej. 

W ramach wzajemnej współpracy ze stowarzyszeniami i organizacjami MOPS udostępnia 

niżej wymienionym stowarzyszeniom bezpłatnie swoje pomieszczenia (salę konferencyjną) 

na spotkania integracyjne i prowadzenie działalności statutowej w budynku Ośrodka: 

- Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Ruchowo „SONIR”  

- Stalowowolskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego, 

- Stowarzyszenia Rehabilitacyjnego Kobiet po Mastektomii ”AMAZONKA”, 

- Klubu Seniora „Pogodna Jesień”, 

a także wyodrębnione pomieszczenie w siedzibie Specjalistycznej Placówki Wparcia 

Dziennego - Świetlicy „TĘCZA” dla Stowarzyszenia na Rzecz Osób Dotkniętych 

Przemocą Domową  „TARCZA”.  

   

7.5. Współpraca z innymi instytucjami i podmiotami.  

 

W 2015 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli współpracował między 

innymi z następującymi instytucjami i podmiotami:  

 Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli - 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 2015 roku w  ramach porozumienia do działań Klubu 

Integracji Społecznej zostało skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy 2 osoby (1 

kobieta i 1 mężczyzna) oraz do Projektu „Czas na aktywność w gminie Stalowa Wola” 

6 osób (3 kobiety i 3 mężczyzn). Z każdą skierowaną przez PUP osobą bezrobotną 
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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 8 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.  

 Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Tarnobrzegu -   współpraca  

z MOPS w zakresie aktywizacji osób wykluczonych społecznie z powodu 

długotrwałego bezrobocia. 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.  

 Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia 

Zawodowego w Stalowej Woli – współpraca w zakresie organizacji działań 

środowiskowych (np. pikników), zajęcia warsztatowe, usługi kosmetyczne dla 

seniorów z Dziennego Domu Pobytu świadczone przez uczennice w zawodach technik 

usług kosmetycznych i technik fryzjerstwa oraz wykwalifikowaną kadrę 

nauczycielską.  

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli – współpraca w zakresie 

poradnictwa rodzinnego, interwencji kryzysowych, kierowania osób na Zespół ds. 

Orzekania o  Niepełnosprawności,  kontakt w sprawie umieszczenia w domach 

pomocy społecznej, wymiana informacji na temat rodzin zastępczych, wychowanków 

domu Dziecka oraz wychowanków usamodzielniających się, wymiana informacji na 

temat przyznanych świadczeń. 

 Komenda Powiatowa Policji w Stalowej Woli – w sytuacjach kryzysowych, zwłaszcza 

w przypadkach interwencji dot. stosowania przemocy w rodzinie, osób chorych 

psychicznie, bezdomnych, demoralizacji nieletnich oraz w zakresie zabezpieczenia 

osób chorych i starszych przed skutkami zimy, w pracy z klientami tzw. „trudnymi” 
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współpraca z policjantami dzielnicowymi, a także pracownicy socjalni korzystają  

z asysty w sytuacjach zagrożenia w czasie wykonywania czynności służbowych. 

 Sąd Rejonowy w Stalowej Woli – kierowanie pism w sprawie wglądu w sytuację 

rodzin, w których istnieje podejrzenie nienależytego wykonywania władzy 

rodzicielskiej, wydawanie opinii na prośbę Sądu o funkcjonowaniu rodzin  w stosunku 

do których Sąd ograniczył władzę rodzicielską, kierowanie osób na leczenie 

psychiatryczne bez zgody uczestnika oraz kierowania do domów pomocy społecznej 

bez zgody uczestnika w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia osoby lub środowiska, 

natomiast w przypadku rodzin patologicznych objętych nadzorem kuratorskim 

współpraca z kuratorami sądowymi i społecznymi. 

 Prokuratura Rejonowa w Stalowej Woli – składanie wniosków o wszczęcie 

postępowania w przypadku zgłoszenia przemocy w rodzinie, podejrzenia  

o wykorzystywanie seksualne, zaniedbywania w stosunku do osób zależnych lub 

innych spraw naszych  klientów wymagających rozpoznania wychodzącego poza 

zakres kompetencji pracownika socjalnego, w tym również ubezwłasnowolnienie  

i leczenie odwykowe. 

 Stalowowolski Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej – wymiana informacji  

o klientach, współpraca na rzecz klienta (zespoły interdyscyplinarne, grupy robocze), 

konsultacje, uczestnictwo w zespołach superwizyjnych; 

 Zakłady Opieki Zdrowotnej – w sprawie o wydawanie zaświadczeń o stanie zdrowia 

klientów, ustalania konieczności zabezpieczenia usług w miejscu zamieszkania po 

zakończeniu leczenia szpitalnego, ukompletowania dokumentów dla osób 

ubiegających się o skierowanie do domów pomocy społecznej lub zakładów 

opiekuńczo-leczniczych, itp. 

 Placówki oświatowe (szkoły, przedszkola)– współdziałanie pracowników socjalnych  

z pedagogami szkolnymi w zakresie udzielania pomocy dzieciom i ich rodzinom,  

a także w sprawie dożywiania uczniów w czasie trwania roku szkolnego oraz ferii 

zimowych i wakacji letnich. 

 Urząd Miasta Stalowa Wola - wymiana informacji, przeprowadzanie wywiadów 

środowiskowych w celu ustalenia uprawnień do świadczeń rodzinnych, świadczeń 

pielęgnacyjnych, ubezpieczenia zdrowotnego, dodatku mieszkaniowego, opiniowanie 

wniosków o przydział lokalu socjalnego,  
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 Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Miasta Stalowa 

Wola – kierowanie osób uzależnionych od alkoholu na przymusowe leczenie 

odwykowe.  

 Poradnia Psychologiczno –Pedagogiczna w Stalowej Woli – w zakresie pomocy 

pedagogicznej i psychologicznej dzieciom z problemami w nauce i zachowaniu. 

 ZUS/ KRUS – wymiana informacji,  

 Ośrodki Pomocy Społecznej – wymiana informacji, pisma i refundacje świadczeń, 

zespół interdyscyplinarne 

 Zakład Administracji Budynków, Rejon Energetyczny, Rejon Gazowniczy, Miejski 

Zakład Komunalny, Miejski Zakład Budynków - kontakty w sprawie płatności, 

zadłużeń, negocjacje w sprawie terminów płatności  i rozłożeń zadłużenia na raty, 

pisma w sprawie umorzeń zadłużenia, ponadto z administracją budynków 

mieszkalnych w sprawie przeprowadzenia niezbędnych remontów, odrobaczania  

w mieszkaniach klientów MOPS 

 

7.6. Współpraca z mediami.  

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli współpracuje systematycznie 

przede wszystkim z lokalnymi mediami. Wśród lokalnych partnerów Ośrodka wymienić 

należy: 

 Portal Stalówka  

 Portal STW24 

 Portal Stalowe Miasto 

 Radio LELIWA 

 Telewizja STELLA 

 Telewizja Miejska 

 Echo Dnia 

 Radio Rzeszów 

 

Za pośrednictwem mediów Ośrodek stara się docierać do jak najszerszej grupy 

mieszkańców Stalowej Woli w celu przekazywania na bieżąco informacji na temat aktualnych 

form udzielanej pomocy, terminów składania wniosków czy też wymaganych dokumentów. 

Ponadto we współpracy z lokalnymi mediami prowadzone są akcje informacyjne na tematy 



 

170 

 

związane z bieżącą działalnością MOPS (m.in. organizowane pikniki, spotkania, kolejne 

edycje zajęć organizowanych w KIS). 

 Oprócz systematycznego przekazywania informacji na temat bieżącej działalności 

MOPS przygotowywane są również programy czy filmy o charakterze informacyjnym, 

profilaktycznym i promocyjnym dotyczące konkretnych działań podejmowanych przez 

pracowników Ośrodka. Między innymi we wrześniu 2015 r. nagrany został film 

dokumentalny na temat działalności Klubu Integracji Społecznej przy MOPS przez TVP 

Rzeszów. Film został wyemitowany przez Telewizję Polską Oddział Rzeszów w ramach 

cyklu programów pt. „Co nowego w ekonomii społecznej”.  

W grudniu 2015 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli rozpoczął 

kampanię społeczną pod hasłem „Rodzina rodzinie. Za pośrednictwem lokalnych mediów 

(Telewizji Miejskiej, TVK Stella, Radia Leliwa, Sztafety, Gościa Niedzielnego oraz portali 

internetowych) udało się rozpowszechnić informacje wśród mieszkańców naszego miasta na 

temat możliwości pełnienia roli rodziny wspierającej. W ramach kampanii udało się  

rozprowadzić ulotki i plakaty, a także pracownicy MOPS wzięli udział w programie 

przygotowywanym przez Telewizję Miejską pt. „Gość studia”.  

Na przełomie sierpnia i września 2015 r. powstał również film z okazji 25 - lecia 

pomocy społecznej w Stalowej Woli, który przedstawiał działalność 16 instytucji i organizacji 

działających w obszarze pomocy społecznej na terenie naszego miasta.  Film został 

zrealizowany przez Telewizję Miejską.  

W 2015 r. powstał także film dokumentalny pt. „Schronisko dla bezdomnych – mój 

dom” zrealizowany we współpracy z TVK STELLA oraz Schroniskiem Dla Bezdomnych 

Mężczyzn w Stalowej Woli. Film opowiadał historię osób bezdomnych z terenu Stalowej 

Woli.  

 

7.7.  Wydarzenia okolicznościowe i ciekawe inicjatywy w Miejskim Ośrodku  

         Pomocy Społecznej w Stalowej Woli.  

 

 Wystawa prac wychowanków SPWD – Świetlicy „TĘCZA” - w budynku 

Biblioteki Międzyuczelnianej od 3 marca 2015 r. czynna była wystawa prac 

wychowanków ze Świetlicy „Tęcza” w Stalowej Woli pod nazwą „Tęczowe 

Linoryty”. 
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 Konkurs plastyczny skierowany do młodzieży szkół gimnazjalnych  

i ponadgimnazjalnych - Stowarzyszenie Centrum Aktywności Społecznej 

„SPECTRUM” w Stalowej Woli w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy 

Społecznej w Stalowej Woli oraz Towarzystwem Pomocy im. Św. Brata Alberta – 

Schroniskiem dla Bezdomnych Mężczyzn w Stalowej Woli w związku  

z organizowanym po raz drugi na terenie Stalowej Woli Dniem Osoby Bezdomnej – 

15 kwiecień 2015 roku, zorganizowało dla młodzieży ze szkól gimnazjalnych  

i ponadgimnazjalnych do udziału w konkursie plastycznym pt. „Decydując dziś kreuję 

przyszłość”. Celem konkursu  było: 

1. Promowanie postaw społecznych i zachowania empatycznego wśród młodzieży –  

                  poszanowanie drugiego człowieka. 

2. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez działania profilaktyczne  

                    oparte na zwiększaniu świadomości wśród ludzi młodych. 

 Akcja pt. „Zabawki zbierają się do pomocy”  - organizatorem akcji była firma 

„BoomBook” oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli.  

Celem akcji była zbiórka zabawek i artykułów szkolnych dla dzieci w wieku do 10 lat 

z rodzin korzystających ze wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Stalowej Woli. Do uczestnictwa w akcji zaproszone zostały m.in. przedszkola, 

szkoły, instytucje oraz lokalne firmy. W akcji wzięło udział 28 placówek oświatowych 

z terenu Stalowej Woli (przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja oraz szkoły 

ponadgimnazjalne). 

W dniu 2 czerwca 2015 r. firma „Boombook” przekazała do Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Stalowej Woli zebrane zabawki i artykuły szkolne. Ponadto 

firma „Boombook” przekazała w formie darowizny artykuły papiernicze dla dzieci. 

Pracownicy socjalni oraz asystenci rodzin wskazali dzieci z rodzin najbardziej 

potrzebujących wsparcia. Przygotowano 129 paczek dla dzieci w wieku do 10 lat. 

Uroczyste wręczenie 66 paczek nastąpiło podczas Pikniku Rodzinnego (boisko przy 

Gimnazjum Katolickim) w dniu 12 czerwca 2015 r. Pozostałe 63 paczek pracownicy 

socjalni bezpośrednio przekazali dzieciom. Zabawki, które posiadały wyraźne ślady 

użytkowania zostały odświeżone i przekazane do Kącika Malucha w Miejskim 

Ośrodku Pomocy Społecznej w Stalowej Woli. 

 Dzień Ludzi Bezdomnych - Miejski Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Stalowej Woli 

w partnerstwie ze Stowarzyszenie Centrum Aktywności Społecznej SPECTRUM oraz 
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Towarzystwem Pomocy im. Św. Brata Alberta prowadzącym Schronisko dla 

Bezdomnych Mężczyzn w Stalowej Woli zorganizowało już po raz drugi Dzień Ludzi 

Bezdomnych na terenie Stalowej Woli. Impreza odbyła się 15 kwietnia 2015 roku  

w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli. Patronat honorowy nad imprezą objął 

Prezydent Miasta Stalowej Woli – Pan Lucjusz Nadbereżny. 

 Piknik Rodzinny - zorganizowany przez Przedszkole Nr 9 w Stalowej Woli.  

W pikniku wzięli udział młodzieżowi wolontariusze działający w Klubie 

Wolontariusza przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Stalowej Woli. Piknik 

zorganizowany został z okazji Dnia Rodziny w piątek 29 maja 2015r. w leśniczówce 

„Ciemny Kąt”. W programie Pikniku znalazło się wiele atrakcji zarówno dla dzieci jak 

i rodziców, m.in. gry i zabawy, rodzinne konkurencje sportowe, zabawy przy muzyce, 

wspólne grillowanie. W organizację działań animacyjnych podczas Pikniku z dużym 

zaangażowaniem włączyli się nasi Wolontariusze z grupy młodzieżowej, którzy 

poprowadzili szereg zabaw.  

 Piknik Rodzinny - w dniu 12 czerwca 2015 roku Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Stalowej Woli zorganizował Piknik Rodzinny z okazji Dnia Dziecka  

w ramach Programu Aktywności Lokalnej „Czas na zmianę” oraz organizowania 

społeczności lokalnej. Organizacja spotkania została sfinansowana ze środków 

projektu systemowego realizowanego przez MOPS „Czas na aktywność w gminie 

Stalowa Wola” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego. Piknik dzięki gościnności Księdza Dyrektora - 

Tomasza Orzeł odbywał się na placu szkolnym i boisku Gimnazjum Katolickiego  

w Stalowej Woli przy ul. Podleśnej 4. W przygotowanie Pikniku włączyli się 

pracownicy MOPS – pracownicy socjalni, organizatorzy społeczności lokalnej, 

asystenci rodzin, koordynatorzy oraz rodzice dzieci uczęszczających do Klubu 

„Wesoła Gromadka” przy MOPS w Stalowej Woli. 

Ponadto w organizacji imprezy pomogli: 

 uczennice i nauczyciele z Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodka  

            Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Stalowej Woli – panie  

            kosmetyczki i fryzjerki 

 przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Stalowej Woli 
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 przedstawiciele Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stalowej 

            Woli 

 słuchacze i nauczyciele Medyczno – Społecznego Centrum Kształcenia  

            Zawodowego i Ustawicznego w Stalowej Woli „MEDYK” 

 przedstawiciele banku KASA STEFCZYKA ze Stalowej Woli 

 Pani Magdalena Antonowicz nauczyciel ze Szkoły Podstawowej nr 1  

            w Stalowej Woli 

 przedstawiciele Sklepu BOOMBOOK w Stalowej Woli 

 Dyrektor i pracownicy Domu Pomocy Społecznej w Stalowej Woli im. Józefa  

            Gawła 

 Kierownik i wychowawcy ze Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego  

            Świeliccy „TĘCZA” w Stalowej Woli 

 Dyrektor i pracownicy Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 1 w Stalowej  

            Woli 

 Charytatywny Piknik pn. "Podczas wakacji pamiętajmy o segregacji" 

zorganizowany przez Urząd Miasta w Stalowej Woli oraz MOSiR - w dniu 4 lipca 

2015 roku (sobota) na płycie stadionu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji  

w Stalowej Woli przy ul. Hutniczej odbył się Charytatywny Piknik pn. "Podczas 

wakacji pamiętajmy o segregacji" zorganizowany przez Urząd Miasta w Stalowej 

Woli oraz MOSiR. Celem Pikniku była zbiórka pieniędzy na rzecz wychowanków 

Domu Dziecka w Stalowej Woli i organizację dla nich wypoczynku letniego. Każdy 

zainteresowany mógł wrzucić datek do puszki a w zamian skorzystać z oferty 

przygotowanej w ramach imprezy. W trakcie Pikniku odbył się również Pierwszy 

Mecz Piłki Nożnej w Spódnicach o Puchar "Super Ekologa". Swoje drużyny 

wystawili: Urząd Miasta, Straż Pożarna, Miejski Dom Kultury, Miejska Biblioteka 

Publiczna, Dom Dziecka, dziennikarze, piłkarze Stali Stalowa Wola, Aquili Stalowa 

Wola oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli. Po bardzo trudnej 

i wyczerpującej rywalizacji drużyna MOPS wygrała turniej i otrzymał puchar "Super 

Ekologa". 

 Akcja pod tytułem "Z MUZYKĄ PRZEZ ŚWIAT, czyli co nam w duszy gra" -  

w dniach 10 - 11 lipca 2015 r. (piątek – sobota) odbyła się wakacyjna akcja 

zorganizowana przez Stowarzyszenie Ruch Pomocy Psychologicznej 
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"INTEGRACJA" we współpracy z Miejskim Domem Kultury oraz Miejskim 

Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Stalowej Woli. Przedsięwzięcie skierowane było do 

dzieci i młodzieży oraz dorosłych z terenu Stalowej Woli. W ramach akcji pierwszego 

dnia na tarasie widokowym przy MDK w Stalowej Woli przy ul. 1-go Sierpnia 9 

odbyły się: występy i konkursy muzyczne z nagrodami oraz projekcja filmu  

w plenerze "Będzie Głośno". Drugi dzień natomiast obejmował: zabawy integracyjne 

dla małych i dużych, zabawy w stylu reggae, tęczowe konkursy z nagrodami, 

stylizacje i fryzury, tworzenie graffiti, rymowanie i śpiewanie, gwiazdorskie makijaże, 

bańki mydlane, tworzenie kreacji scenicznych oraz wiele innych ciekawych atrakcji 

dla najmłodszych. Miejscem imprezy był Park 24 (ul. Staszica, za kinem "Ballada"). 

W organizację imprezy włączyli się wolontariusze z Klubu Wolontariusza przy MOPS 

w Stalowej Woli. 

 Dzień otwarty w Klubie „GROMADKA” – w dniu 8 września 2015 r. organizatorzy 

społeczności lokalnej zorganizowali dzień otwarty w klubie „Wesoła Gromadka”, na 

który zaprosili wszystkich rodziców z dziećmi w wieku od 3 do 10 lat zamieszkałych 

w bloku przy ul. 1-go Sierpnia 22. W trakcie spotkania zapoznano mieszkańców  

z ofertą klubu, zasadami jego funkcjonowania oraz proponowano udział w zajęciach 

klubu.  

 Energetyczny tornister dla pierwszoklasistów - w dniu 28.08.2015 roku w sali 

konferencyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stalowej Woli odbyło się 

rozdanie plecaków w ramach akcji "Energetyczny Tornister". PGE Dystrybucja S.A. 

Oddział Rzeszów zorganizowało III edycję akcji "Energetyczny Tornister". 

Do udziału w tej akcji został wytypowany m.in. Rejon Energetyczny Stalowa Wola, 

który przekazał plecaki wraz z wyposażeniem dla 26 dzieci - pierwszoklasistów 

wskazanych przez pracowników socjalnych MOPS w Stalowej Woli. Wartość jednego 

plecaka to około 100 złotych. Plecaki zawierały między innymi zeszyty, piórniki  

z pełnym wyposażeniem, farby, kredki, bloki rysunkowe, techniczne, bibuła, papier 

wycinankowy, klej, plastelina i nożyczki. 

 II Piknik Sąsiedzki – w dniu 2 października 2015 r. Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Stalowej Woli, grupa mieszkańców bloku przy ul Podleśna 2 w Stalowej 

Woli oraz rodzice dzieci z Klubu „Wesoła Gromadka” byli organizatorami Drugiego 

Pikniku Sąsiedzkiego. Piknik odbył się na placu szkolnym za Gimnazjum Katolickim 
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skierowany był do mieszkańców bloków przy ul. Podleśna 2 i ul. 1-go Sierpnia 22 

oraz najbliższego sąsiedztwa. Impreza została w całości zaplanowana i zorganizowana 

przez mieszkańców przy wykorzystaniu lokalnych zasobów. Piknik uświetniły pokazy 

straży pożarnej, samochodu bojowego oraz konkursy prowadzone przez 

przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji w Stalowej Woli. Atrakcję stanowił 

także pokaz sztuk walki Capoeiry poprzedzony wspólnym treningiem. Zabawy, gry 

oraz konkursy zostały prowadzone przez grupę wolontariuszy z Klubu Wolontariusza 

przy MOPS w Stalowej Woli, a dzięki uprzejmości wielu osób i firm było mnóstwo 

słodyczy i nagród. Podczas pikniku mieszkańcy zadbali o poczęstunek. Wspólne 

grillowanie sprzyjało rozmowom oraz integracji. Dla najmłodszych uczestników 

dodatkową atrakcją było malowanie twarzy, natomiast grupa uczennic z Centrum 

Kształcenia Ustawicznego wykonywała fantazyjne fryzury wszystkim chętnym 

uczestnikom pikniku. 

 Wernisaż prac uczestników Dziennego Domu Pobytu przy MOPS – w dniach od 

11 do 18 października 2015 r. miała miejsce wystawa prac uczestników DDP  

w „STALOWEJ GALERII przy Parafii Trójcy Przenajświętszej.  

 GALA POMOCY SPOŁECZNEJ - w dniu 19 listopada 2015 roku w Miejskim 

Domu Kultury w Stalowej Woli odbyła się uroczysta Gala Pomocy Społecznej 2015 z 

okazji 25-lecia funkcjonowania pomocy społecznej w Stalowej Woli. Inicjatorem gali 

był Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. W organizację imprezy włączyło się 16 

organizacji i instytucji z terenu Stalowej Woli na co dzień pracujących z osobami 

zagrożonymi wykluczeniem społecznym tj. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 

Stalowowolski Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej, Środowiskowe Domy 

Samopomocy Nr 1 i Nr 2, Warsztat Terapii Zajęciowej przy MOPS, Warsztat Terapii 

Zajęciowej przy Stowarzyszeniu na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej 

„SZANSA”, Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu na Rzecz Osób 

Szczególnej Troski „NADZIEJA”, Dom Pomocy Społecznej im. Józefa Gawła, Dom 

Dziecka „OCHRONKA” Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta, Odział 

Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża, Polski Komitet Pomocy Społecznej, 

Stowarzyszenie Opieki nad Dziećmi „ORATORIUM”. Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie, Dzienny Dom Pobytu przy MOPS, Specjalistyczna Placówka Wsparcia 

Dziennego Świetlica „TĘCZA” przy MOPS, Schronisko Męskie im. św. Brata 

Alberta. Patronat nad Galą objęli Prezydent Miasta Stalowej Woli oraz 
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Przewodniczący Rady Miejskiej. Program imprezy obejmował m.in. wykład dr hab. 

KUL Pana Marka Klimka pt. „Przeobrażenia pomocy społecznej na przełomie lat 

1990 – 2015”, projekcję filmu dokumentalnego na temat instytucji pomocy społecznej 

funkcjonujących na terenie Stalowej Woli, rozstrzygniecie plebiscytu na pracowników 

pomocy społecznej 25-lecia, który był przeprowadzony w każdej z instytucji 

zaangażowanych w organizację Gali. Podczas uroczystości zostali również nagrodzeni 

pracownicy socjalni zatrudnieni w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Stalowej 

Woli na podstawie głosów oddanych przez klientów w konkursie „Pracownik socjalny 

2015 roku”. Całość imprezy uświetniły występy podopiecznych dziennych ośrodków 

wsparcia ze Stalowej Woli. Ponadto w holu MDK można było oglądać prace 

wykonane przez uczestników świetlic, warsztatów, środowiskowych domów 

samopomocy, DPS, DDP. Celem Gali było pokazanie lokalnej społeczności oraz 

osobom, instytucjom i organizacjom pracy pracowników socjalnych, pracowników 

pomocy społecznej na rzecz mieszkańców Stalowej Woli. W Gali uczestniczyli m.in. 

przedstawiciele Urzędu Miasta Stalowej Woli, Podkarpackiego Urzędu 

Wojewódzkiego i ROPS w Rzeszowie, ale również pracownicy i byli pracownicy 

instytucji pomocy społecznej, osoby korzystające ze wsparcia oraz przedstawiciele 

instytucji i organizacji, które na co dzień współpracują lub działają na polu pomocy 

drugiemu człowiekowi. 

 Akcja "Mikołajki z bajki"  - zorganizowana przez organizatorów społeczności 

lokalnej akcja, której celem było sprawienie wielkiej radości dzieciom poprzez 

spełnienie ich małych marzeń w okresie świątecznym. Akcja skierowana została do 

najmłodszych uczestników Klubu Wesoła Gromadka prowadzonego w ramach 

organizowania społeczności lokalnej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Stalowej Woli. W miesiącu listopadzie 2015 r. dzieci pisały lub rysowały listy do Św. 

Mikołaja, które następnie wrzuciły do mikołajkowej skrzynki pocztowej w Klubie 

Wesoła Gromadka. Dzięki ofiarności firm i osób z terenu naszego miasta udało się 

przygotować 21 paczek wypełnionych słodyczami zabawkami, książkami, artykułami 

szkolnymi i sportowymi. Wszystkie dzieci otrzymały prezenty od Mikołaja w dniu 16 

grudnia 2015 r. podczas spotkania wigilijnego, które odbyło się w sali konferencyjnej 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stalowej Woli. Spotkanie zostało 

przygotowane przez rodziców dzieci uczęszczających do Klubu, organizatorów 

społeczności lokalnej i animatora lokalnego. 
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 Gala Wolontariatu 2015 w Stalowej Woli - w dniu 9 grudnia 2015 roku odbyła się 

już po raz trzeci uroczysta Gala Wolontariatu w Spółdzielczym Domu Kultury w 

Stalowej Woli, zorganizowana przez Stowarzyszenie Centrum Aktywności Społecznej 

"SPECTRUM" przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej  

w Stalowej Woli oraz Gminą Stalowa Wola. Patronat honorowy nad Galą objął 

Prezydent Miasta Stalowa Wola - Pan Lucjusz Nadbereżny. Natomiast Patronat 

medialny nad imprezą - Tygodnik "SZTAFETA". Podczas uroczystości 

zaprezentowano osiągniecia szkolnych klubów wolontariusza działających od 2014 

roku w stalowowolskich szkołach średnich, które uczestnikom Gali przedstawiły Pani 

Edyta Nowaczewska – Koordynator Klubu Wolontariusza przy MOPS i Pani Monika 

Sawa – Kołodziejczyk – pedagog szkolny z Zespołu Szkól Ogólnokształcących Nr 2 

w Stalowej Woli. Kolejnym punktem programu było rozstrzygnięcie konkurs na 

Wolontariusza 2015 roku. Do 27 listopada można było zgłaszać kandydatów do 

konkursu. Zgłoszenia mogły składać zarówno osoby prywatne jak i organizacje 

pozarządowe oraz instytucje, które w ten sposób chciałyby podziękować za pracę 

wolontarystyczną. Warunkiem uczestnictwa w konkursie było złożenie wypełnionego 

zgłoszenia wraz z opisem działalności osoby, która typowana jest do mina 

Wolontariusz 2015 roku na maksymalnie 4 stronach formatu A4. Technika opisu była 

dowolna. Na konkurs napłynęło 33 zgłoszenia indywidualne i 4 zgłoszenia grupowe 

kandydatów. Komisja konkursowa w 5 osobowym składzie w dniu 4 grudnia 2015 

roku poza wyborem Wolontariusza 2015 roku dokonała również wyboru Grupy 

Wolontariuszy 2015 na podstawie oceny zgłoszeń grupowych. 

 Opłatek Maltański - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli już po 

raz drugi został zaproszony przez Związek Polskich Kawalerów Maltańskich do 

wspólnej organizacji opłatka dla najuboższych. Opłatek Maltański to ogólnopolska 

akcja charytatywna. Kolacja Wigilijna odbyła się ponownie w restauracji "Zajazd 

Sezam" 17 grudnia 2015 r., gdzie Państwo Bełzak ugościli wszystkich potrzebujących 

oraz zaproszonych gości. MOPS w Stalowej Woli wytypował 20 rodzin najuboższych, 

w których jest 80 osób (30 osób dorosłych i 50-cioro dzieci). Z kolei OPS Zaleszany 

wytypował 4 ubogie rodziny, w których jest 20 osób (6 osób dorosłych i 14 dzieci). 

Każda wytypowana osoba otrzymała paczkę (dzieci prezenty ze słodyczami, 

zabawkami i przyborami szkolnymi, a każda osoba dorosła otrzyma paczkę  

z zawartością artykułów spożywczych o długim okresie używalności). W sumie  

w spotkaniu wigilijnym uczestniczyło 100 podopiecznych. Ponadto w spotkaniu 
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uczestniczyli: Biskup Sandomierski – Jego Ekscelencja Ks. Krzysztof Nitkiewicz, 

Dziekan Dekanatu Stalowa Wola – Ks. Krzysztof Kida, Pani Justyna Argasińska-

Niemiec, która reprezentowała Pana Prezydenta Lucjusza Nadbereżnego, Ks. Mariusz 

Kozłowski, Karol Jarnuszkiewicz – Kawaler Maltański, Anna Sawicka z Zakonu 

Maltańskiego, p.o. kier. OPS Zaleszany - Joanna Gąska, Dyrektor Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej – Piotr Pierścionek i 3 naszych pracowników.  

 Wigilia dla samotnych - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli  

w dniu 23 grudnia 2015 roku zorganizował spotkanie wigilijne dla osób samotnych.  

Wigilia odbyła się w Restauracji "Słoneczna" przy ul. ks. J. Popiełuszki 19.  Ośrodek 

od wielu lat organizuje spotkania wigilijne dla swoich podopiecznych,  

w szczególności dla osób samotnych, będących w trudnej sytuacji materialno-bytowej. 

Z zaproszenia na spotkanie wigilijne skorzystało około 130 osób. 

W spotkaniu uczestniczyli podopieczni naszego Ośrodka oraz zaproszeni goście - Ks. 

Prałat Jan Kozioł, Radny Miasta Pan Jerzy Majgier, pracownicy  

i wychowankowie  SPWD - Świetlicy Tęcza. Spotkanie wigilijne to przede wszystkim 

moment, w którym podopieczni mogą wspólnie spędzić czas, złożyć sobie życzenia  

i pokolędować. Po wspólnych życzeniach był poczęstunek wigilijny, a o oprawę 

artystyczną w formie kolęd zadbali wychowankowie świetlicy Tęcza. 

 

7.8. 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 2015 roku  wynosiły 269 115,28 zł, na co składały się następujące pozycje: 

 

 § 3020 – świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP                           

                          (odzież ochronna, środki czystości) 710,05 

 § 4010 – wynagrodzenia pracowników Kuchni                                         184 931,04 

 § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                13 388,53       

 § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne                                              34 453,46      

 § 4120 – odpis na Fundusz Pracy –                                                               3 878,97        
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 § 4210 – zakup doposażenia  do kuchni                                                        3 097,79       

 § 4260 – zakup energii                                                                                 12 915,78    

 § 4280 – opłaty za okresowe badania lekarskie pracowników                         170,00           

 § 4300 -   zakup usług pozostałych                                                               3 383,96                                                

 § 4440 – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                    6 199,00     

 § 4520 – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

   (opłata za wywóz nieczystości)                                680,00               

§ 4390 –  opłaty za ekspertyzy techniczne wyposażenia                                   30,00    

            § 6060 –  wydatki inwestycyjne  

                            (zakup kuchni elektrycznej )                                                        5 276 ,70 

 

 

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 2015 roku wydatkowano kwotę  97 736,31 zł. 

Dziennie przygotowywanych jest ok. 141 porcji. W ciągu 2015 roku wydano 7 123 porcje 

posiłków w formie śniadań dla uczestników DDP i 33 318 porcji obiadów dla uczestników 

DDP, Świetlicy „Tęcza” i ŚDS Nr 1 i 2. 

 

Wydatki na realizacje tego zadania w 2015 roku kształtowały się następująco: 

  

 § 4220 – zakup środków żywności                                                                97 736,31  

      do sporządzania posiłków  

      dla uczestników ośrodków wsparcia. 
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VIII. OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 

 

8.1. Utrzymanie Ośrodka. 

 Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej jest zadaniem własnym, obligatoryjnym 

gminy, dofinansowywanym z budżetu państwa. 

 Zgodnie z zapisem ustawowym ośrodek pomocy społecznej zatrudnia pracowników 

socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności w stosunku 1 pracownik na 2000 

mieszkańców. Zatrudnienie pracowników socjalnych w takich proporcjach na wskazanym 

minimalnie poziomie daje gwarancję wykonywania pracy socjalnej w sposób efektywny                      

i skuteczny w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych osób korzystających z pomocy 

społecznej, profesjonalne wsparcie osób lub rodzin znajdujących się w kryzysie, czego 

efektem może być całkowite ich usamodzielnienie w tym finansowe, a tym samym 

uniezależnienie się od systemu pomocy społecznej na dłuższy okres czasu lub nawet na 

zawsze. 

 Sukces pracy socjalnej przekłada się bezpośrednio na wydatki na świadczenia 

finansowe z pomocy społecznej, gdyż koszt działań profilaktycznych jest dużo niższy niż 

koszt następstw powstałych w wyniku niepodejmowania żadnych działań. 

 Przelicznik zastosowany do określenia wymaganej minimalnej liczby pracowników 

socjalnych przekłada się bezpośrednio na zatrudnienie kadry uzupełniającej, „obsługującej” 

pracowników socjalnych (administracja, księgowość). Nadmienić należy, że wspomniany 

przelicznik stosuje się do określenia liczby tzw. pracowników rejonowych. Nie dotyczy 

innych form wsparcia, rozszerzających ofertę Ośrodka, tj. choćby o KIS, poradnictwo, 

działania 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 2015 roku Ośrodek zatrudniał w ramach umów z PUP 

(prace interwencyjne) - 9 osób, które wykonywały usługi opiekuńcze. 

Tytułem refundacji części wynagrodzeń tych osób i pochodnych od wynagrodzeń MOPS 

otrzymał kwotę 59.849,07 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: 
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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 2015 roku wydatkowano 

6 801 336,66 zł, w tym dofinansowanie z budżetu państwa wynosiło 718 770,00 zł.                         

W ramach zadań własnych wydatkowano kwotę  6 082 566,66 zł ze środków gminy. 

Wydatki  w 2015 r. kształtowały się następująco: 

 § 3020 – świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP                        15 758,45 

       w tym głównie odzież robocza, obuwie, rękawice 

       ochronne, środki czystości dla opiekunek 

       i pracowników gospodarczych 

 § 4010 – wynagrodzenia pracowników                                                        4 340 876,99 

                           socjalnych, konsultantów i specjalistów 

     pracowników księgowo – administracyjnych, 

      gospodarczych, opiekunek i pracowników 

      zatrudnianych okresowo na podstawie umów 

      z PUP (w tym również 22 nagrody jubileuszowe, 5 odpraw 

      emerytalnych) 

           § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                   269 143,59          

            § 4110 – składki ZUS                                                                                     794 214,26    

 § 4120 – odpisy na Fundusz Pracy                                                                   82 513,99       

 § 4170 – umowy z osobami fizycznymi wykonującymi usługi  

                           opiekuńcze, przeprowadzającymi szkolenia specjalistyczne  

     dla pracowników, usługi projektowe                                                 79 621,02  

 § 4210 – zakupy materiałów biurowych i środków czystości,                             

      paliwa, doposażenie pomieszczeń w niezbędne meble,   

      sprzęt komputerowy        102 325,99 

 § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych,                                      

      literatury specjalistycznej -  z zakresu 

      pracy socjalnej i dziedzin pokrewnych,  

      czasopiśmiennictwo, literatura z zakresu prawa pracy, bhp,  
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      księgowości                                   4 310,58 

 § 4260 – zakup energii                                                                                     59 570,68        

 § 4270 – zakup usług remontowych, konserwacja                                             

      przeglądy, naprawy maszyn, urządzeń 

      i pojazdów, bieżące awarie instalacji oraz remonty w  

      budynku MOPS                     17 205,08 

 § 4280 – zakup usług medycznych,                                                                     

       wstępne i okresowe badania lekarskie pracowników                        3 930,00 

 § 4300 – zakup usług pozostałych-                                                                

      opłaty pocztowe, prowizje bankowe, opłaty komunalne,  

                           monitoring, usługa informatyczna dot. programu POMOST, 

                          opłaty aktualizacyjne dot. programów finansowo – księgowych     142 044,24 

 § 4360 – opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej, stacjonarnej oraz 

                           internetu                                                   11 359,51     

 § 4410 – krajowe podróże służbowe                                                                   5 440,43      

      w związku ze szkoleniami specjalistycznymi  

 § 4430 – ubezpieczenia rzeczowe                                                             3 619,96                            

 § 4440 – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                      118 054,00  

 §4520 – opłata za zarząd trwały, opłaty za gospodarowanie  

                          odpadami komunalnymi                                                                       1 476,39      

           § 4610 -  opłaty komornicze (dot. przeprowadzenia postępowania  

                          egzekucyjnego w sprawie nienależnie pobranych świadczeń  

                          pomocy społecznej)                                        11,25         

 § 4700 – szkolenia pracowników                                                                      21 287,15   

 §4390 – ekspertyzy, analizy, opinie                209,10 

  §6060 – wydatki inwestycyjne             9 594,00 

  (zakup dwóch klimatyzatorów) 

  

Zadania własne gminy zostały dofinansowane z budżetu państwa w kwocie 718 770,00 zł   

i wydatkowane w sposób następujący: 

  

 § 4010 – dofinansowanie wynagrodzeń pracowników                                    

      MOPS w tym dodatki dla pracowników socjalnych                     521 580,00 

 § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne dla części pracowników           48 500,00        
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 § 4110 – składki ZUS                                                                                     84 725,00      

 § 4120 -  odpisy na Fundusz Pracy                                                                 12 185,00   

     § 4120 – zakup artykułów biurowych i wyposażenia     21 150,00 

 § 4440 – odpis na Zakładowy 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 2015 roku wydatkował kwotę 27 279,79 zł, w sposób 

następujący: 

 § 4010 – wynagrodzenia osobowe                                                                 19 925,32 

 § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                    1 479,06        

 § 4110 – składki ZUS                                                                                      3 839,42      

 § 4120 -  odpisy na Fundusz Pracy                                                                     538,78       

 § 4210 – zakupy                                                                             197,21 

            § 4300 – zakup usług pozostałych  

    (usługa szkoleniowa dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego)   1 300,00 

 

8.2. Warunki lokalowe. 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli od lutego 1994 r. funkcjonuje 

w budynku przy ul. Romana Dmowskiego 1 w Stalowej Woli. Jest to budynek 

dwukondygnacyjny, podpiwniczony o powierzchni użytkowej 898 m2 .  

Na parterze budynku MOPS od września 1995 r. funkcjonuje Dzienny Dom Pobytu, 

który zajmuje powierzchnię około 180 m2. W zajęciach Domu bierze udział średnio 42 

uczestników, natomiast kadra liczy 7 osób. W związku z powyższym na jedną osobę przypada 

średnio 3,75  m2 powierzchni.  

W budynku MOPS przy ul. Dmowskiego 1 znajduje się 25 pomieszczeń biurowych,  

o łącznej powierzchni 396,90 m2, w których funkcjonuje 79 stanowisk pracy.  

Z analizy warunków lokalowych wynika, że na jednego pracownika w budynku 

MOPS przypada jedynie około 5 m2 powierzchni biurowej.  

    Warunki pracy szczególnie dla pracowników socjalnych są bardzo trudne. W chwili 

obecnej pracownicy socjalni skupieni po 4 – 6 osób w jednym pokoju nie mają żadnej szansy 

stworzenia odpowiedniej atmosfery na przeprowadzenie wstępnej rozmowy  
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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 

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.   

Pojawiała się realna szansa na zmianę warunków lokalowych pracowników 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dzięki ogłoszonemu konkursowi z Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego ma lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 

VI Spójność przestrzenna i społeczna , Poddziałanie 6.2.2 Infrastruktura pomocy społecznej.  

W przygotowanie wniosku przez Referat ds. pozyskiwania funduszy przy Urzędzie 

Miasta Stalowa Wola aktywnie włączyli się również pracownicy Ośrodka, zajmując się 

częścią merytoryczną dotycząca jego bieżącej działalności.   
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8.3. Realizacja działań administracyjno – gospodarczych 

 

W  roku 2015 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 tzw. „roczne” zgodnie z wymogami ustawy 

Prawo budowlane w tym:  

- kontrolę stanu technicznego budynków, 

- kontrolę instalacji elektrycznej i odgromowej, 

- przegląd i konserwacja podręcznego sprzętu gaśniczego, 

- kontrola stanu technicznego przewodów kominowych w obiektach.  

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. 

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. Dbano o terminowe przedłużanie umów w następujących zakresach: 

- ubezpieczenia majątku Ośrodka, 
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- licencji na programy komputerowe, 

- telefonii komórkowej i stacjonarnej, 

- monitoringu włamania i napadu. 

13. Dbano o terminowe dokonywanie bieżących opłat związanych z użytkowanym 

budynkiem  MOPS (m.in. w zakresie: trwałego zarządu, BIP, hostingu strony www, 

odpadów komunalnych). 

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. Przeprowadzono łącznie 27 postępowań w oparciu o ustawę Prawo zamówień 

publicznych oraz 175 postępowań (zapytań ofertowych) na podstawie obowiązującego 

w MOPS Regulaminu zamówień poniżej 30.000 euro. ( w tym postępowania 

dotyczące realizacji projektu systemowego „Czas na aktywność w gminie Stalowa 

Wola”). 

 

W 2015 r. w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stalowej Woli 

zostały przeprowadzone następujące prace remontowe: 

           -    remont pomieszczenia socjalnego, 

           -    remont pomieszczenia WC i pomieszczenia gospodarczego, 

       -   remont pomieszczenia na potrzeby radcy prawnego i udzielnych przez niego  

                porad prawnych dla klientów MOPS, 

       -    zamontowano klimatyzację w dwóch pomieszczeniach budynku MOPS, 

       - w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa pracowników Ośrodka  

                zainstalowane zostały dwie kamery wewnątrz budynku w ramach istniejącego  

                już systemu Telewizji Dozorowanej CCTV obejmującego kamery zewnętrzne.  

 

W 2015 roku planowane były prace remontowe przy schodach od strony DDP oraz 

wykonanie izolacji pionowej przeciw wilgotnościowej ścian fundamentowych od strony 

ogrodu i parkingu, jednak z uwagi na ujęcie tych prac we wniosku składanym na 

http://www.mops-debica.pl/
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rozbudowę w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego  zrezygnowano z ich realizacji.  

 

 

IX. PODSUMOWANIE 
 

Łącznie na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w 2015 r. MOPS 

wydatkował  17 303 744,66 zł, z czego 5 341 597,72 zł pochodziło z budżetu państwa, 

 a 11 962 146,94 zł  z budżetu gminy. Udział gminy w finansowaniu zadań z pomocy 

społecznej wyniósł 69,13 %. Ponadto w ramach realizowanego przez MOPS budżetu w 2015 

roku wydatkowane było łącznie 852 000,00 zł na sfinansowanie funkcjonowania Warsztatu 

Terapii Zajęciowej przy MOPS z czego ze środków PEFRON pochodziła kwota 766 800,00 

zł, natomiast 85 200,00 zł to środki powiatów, z których pochodzili uczestnicy WTZ.  

Syntetyczne podsumowanie powyższych wydatków poniesionych na zadania  

z zakresu pomocy społecznej przedstawiają poniższe tabele.  

 

 
TABELA NR 42            WYDATKI W ZAKRESIE ZADAŃ WŁASNYCH w 2015r. 

LP ROZDZIAŁ NAZWA ZADANIA 
WYDATKOWANA 

KWOTA 

ŁĄCZNIE 

WYDATKOWANA 

KWOTA 

1 85154 ZADANIA Z ZAKRESU PROFILAKTYKI                          

I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 

ALKOHOLOWYCH 

 - ŚWIETLICA „TĘCZA” 

 - KLUB TRZEŹWEGO ŻYCIA 

 

 

223 631,06 

39 750,23 

263 381,29 

2 85203 DZIENNY DOM POBYTU 

- budżet gminy 

 

 

328 675,64 

 
328 675,64 

3 85203 ŻYWIENIE W OŚRODKACH WSPARCIA 97 736,31 97 736,31 

4 85205 PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY  

W RODZINIE 

 

27 279,79 
27 279,79 

5 85206 WSPIERANIE RODZINY 

- budżet gminy – asystent rodziny 

- budżet gminy – koszt pobytu dzieci  

  w pieczy zastępczej 

 

 

134 378,72 

355 618,65 

 

 

489 997,37 

6 85214 ŚWIADCZENIA Z POMOCY 

SPOŁECZNEJ 

- budżet gminy 

 

       3 655 328,49 

        

3 655 328,49 

7 85219 OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 

- budżet gminy 

 

       6 082 566,66 
6 091 859,01 
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- udział gminy  – projekt „Czas na aktywność  

  w gminie Stalowa Wola” 

              9 292,35 

8 85228 SPECJALISTYCZNE USŁUGI 

OPIEKUŃCZE  

- budżet gminy 

 

         29 299,00 29 299,00 

9 85295 DOŻYWIANIE „Program państwa  

w zakresie dożywiania” 

- budżet gminy 

 

 

 

370 398,53 

 

370 398,53 

10 85295 KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 

 

24 500,00 24 500,00 

11 85295 KOORDYNACJA PROGRAMÓW 

SPOŁECZNYCH  I PRACA ZE 

SPOŁECZNOŚCIĄ LOKALNĄ 

              

21 216,05 
21 216,05 

12 85295 DOPŁATA DO SPWD – ŚWIETLICY 

„TĘCZA” 

136 583,08 136 583,08 

13 85295 KUCHNIA 269 115,28 269 115,28 

14 85295 PRACE UŻYTECZNIE – SPOŁECZNE 55 627,10  55 627,10 

15 85295 DOFINANSOWANIE do WTZ 101 150,00       101 150,00 

ŁĄCZNE WYDATKI FINANSOWE 

  - budżet gminy 
     11 962 146,94 

 

11 962 146,94 

 
 

 

TABELA NR 43  WYDATKI W ZAKRESIE DOFINANSOWANIA DO ZADAŃ  WŁASNYCH  

                              ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA 2015 R. 

LP ROZDZIAŁ NAZWA ZADANIA 
WYDATKOWANA 

KWOTA 

ŁĄCZNIE 

WYDATKOWANA 

KWOTA 

1 85213 Ubezpieczenia zdrowotne 

 
    127 000,00     127 000,00 

2 85214 Świadczenia z pomocy społecznej – zasiłki 

okresowe 
1 292 199,23 1 292 199,23 

3 85216 Świadczenia z pomocy społecznej – zasiłki 

stałe 
1 428 000,00 1 428 000,00 

4 85219 Ośrodek Pomocy Społecznej  718 770,00 718 770,00 

5 85295 Program „Pomoc Państwa w zakresie 

dożywiania” 
1 111 195,61 1 111 195,61 

 WYDATKI  ŁĄCZNIE 

- z budżetu państwa 
4 677 164,84 4 677 164,84 
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TABELA NR 44             WYDATKI W ZAKRESIE ZADAŃ ZLECONYCH  W 2015 R. 

 

LP ROZDZIAŁ NAZWA ZADANIA 
WYDATKOWANA 

KWOTA 

ŁĄCZNIE 

WYDATKOWANA 

KWOTA 

1 85195 Obsługa ubezpieczeń zdrowotnych         974,40        974,40 

2 85219 WYNAGRODZENIE DLA OPIEKUNA 

PRAWNEGO 
    15 682,00     15 682,00 

3 85228 SPECJALISTYCZNE USŁUGI 

PSYCHIATRYCZNE 
267 090,34 267 090,34 

 WYDATKI  ŁĄCZNIE 

- z budżetu państwa 
283 746,74 283 746,74 

   

TABELA NR 45                                          WYDATKI INNE 

 

1 85219 

 

(7) 

(9) 

PROJEKT „Czas na aktywność w gminie  

Stalowa  Wola” 

- zadanie zlecone 

- zadanie dofinansowane z budżetu państwa 

 

 

309 383,44 

11 170,70 

   

 

  320 554,14     

 

2 

 

85206 

 

Wspieranie rodziny 

dofinansowanie do zatrudnienia asystenta rodziny 

z budżetu państwa  

 

60 132,00 
        60 132,00 

 

3 

 

85311 

WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ 

- finansowanie PEFRON (90%) 

- finansowanie zadań własnych powiatu (10%) 

 

766 800,00 

 85 200,00 
   852 000,00 

 

  

W 2015 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wydał łącznie 9926 decyzji. Najwięcej 

wywiadów środowiskowych tj. 4867 przeprowadzono na podstawie przepisów Ustawy  

o pomocy społecznej. Na podstawie innych ustaw m.in. na zlecenie Wydziału Edukacji  

i Zdrowia czy Wydziału Świadczeń Rodzinnych Urzędu Miasta w Stalowej Woli 

przeprowadzono 144 wywiady środowiskowe, które były podstawą do wydania decyzji 

administracyjnej.  

 Spośród wszystkich wydanych decyzji 241 stanowiły decyzje odmowne, co stanowiło 

niespełna 2,43 % ogółu wszystkich wydanych decyzji. Od wydanych decyzji złożono 24 

odwołania (z tego: 19 utrzymano w mocy, 5 uchylono i przekazano do ponownego 

rozpatrzenia). W minionym roku do MOPS w Stalowej Woli wpłynęło 4399 wniosków  

o przyznanie różnego rodzaju świadczeń z zakresu pomocy społecznej. 
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 W 2015 roku z pomocy tut. MOPS skorzystało 1975 rodzin/ 4254 osoby (łącznie  

z pracą socjalną). 

 Organizacja i funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stalowej 

Woli utrzymywały się na wysokim i stabilnym poziomie, czego potwierdzeniem był protokół 

pokontrolny podsumowujący kontrolę merytoryczną przeprowadzoną przez pracowników 

Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie  

w dniach 21-22 grudnia 2015 r.  

W ramach profesjonalizacji działań podejmowanych przez Miejski  Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Stalowej Woli w Dziale Pomocy Środowiskowej i Integracji Społecznej zostały 

powołane zespoły problemowe specjalizujące się w pracy z konkretnymi grupami 

dyspanseryjnymi. Bardzo często złożoność problemów rodzin z którymi współpracują 

pracownicy Zespołów wymaga rozwiązań interdyscyplinarnych. Wówczas do współpracy 

zapraszani są specjaliści pracy z rodziną, przedstawiciele instytucji działających na rzecz 

rodziny i w obszarze pomocy społecznej. Celem nawiązania tej współpracy jest zaplanowanie 

wspólnych, kompleksowych działań w ramach własnych kompetencji, służących poprawie 

sytuacji rodzin, analizowanie i diagnozowanie potrzeb, poszukiwanie nowych rozwiązań, 

ustalanie planu pomocy wraz z oddelegowaniem zadań do realizacji poszczególnym 

partnerom.   

W 2015 r. kontynuowano współpracę z instytucjami publicznymi i organizacjami 

pozarządowymi działającymi w obszarze szeroko rozumianej pomocy społecznej. Dzięki 

rozwiniętej pomocy usługowej i instytucjonalnej oraz wytężonej pracy pracowników Ośrodka 

możliwe było objęcie wszechstronnym wsparciem wszystkie grupy wiekowe mieszkańców 

naszego miasta.  

 Potrzeby w zakresie pomocy społecznej są określane na podstawie diagnozy 

występujących problemów społecznych. Po przeanalizowaniu danych za rok 2015 r. 

stwierdzono, że dominujące w tym okresie były: długotrwała i ciężka choroba, ubóstwo, 

niepełnosprawność. Wymienione wyżej problemy rozwiązywane są z wykorzystaniem 

zasobów finansowych, kadrowych i instytucjonalnych.  

 Praca w Ośrodku związana z obsługą klienta nie kończy się na gromadzeniu 

dokumentów oraz wypłacaniu należnych świadczeń pieniężnych. To również pomoc 

rzeczowa i usługowa a przede wszystkim działania z zakresu pracy socjalnej i rozwijanie 

nowych form samopomocy. Należy w tym  miejscu podkreślić, że realizacja tych zadań jest 

niezwykle pracochłonna ze względu na bardzo zbiurokratyzowany system przyznawania 
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pomocy (obszerne druki, duża liczba dokumentów, stałe weryfikacje wywiadów 

środowiskowych, zmiany w przepisach prawnych).  

 Pracownicy MOPS w Stalowej Woli dużą wagę przywiązują do aktywizacji zarówno 

tej społecznej jak i zawodowej klientów Ośrodka. W 2015 r. zakończyła się realizacja 

projektu systemowego „Czas na aktywność w gminie Stalowa Wola”. Projekt realizowany  

w latach 2008 - 2015 skierowany był do osób bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo, 

korzystających z pomocy MOPS, pozostających w wieku aktywności zawodowej. W trakcie 

całego okresu trwania projektu skorzystało z niego 512 osób, w tym 332 kobiety. Ponad 20% 

uczestników projektu w trakcie lub po zakończonym udziale podjęło zatrudnienie. 329 osób 

odbyło szkolenia i kursy zawodowe, 75 osób ukończyło kursy komputerowe, 15 osób 

uczestniczyło w stażach zawodowych, 466 osób objętych było kontraktami socjalnymi a 47 

osób uczestniczyło w projekcie w ramach PAL. Dzięki działaniom projektu możliwe było 

sfinansowanie form pomocy, które wcześniej nie były realizowane w MOPS. Powstał  

i funkcjonuje nadal Klub Wolontariusza oraz Klub „Wesoła Gromadka”, praca socjalna 

została poszerzona o formy aktywizacyjne jak warsztaty, szkolenia, działania środowiskowe  

i spotkania integracyjne. Na realizację projektu w latach 2008-2015 pozyskano ze środków 

Unii Europejskiej ponad 3 580 000 zł.   

 Nową formą aktywizacji zawodowej wprowadzoną w 2015 r. w Miejskim Ośrodku 

Pomocy Społecznej w Stalowej Woli były prace społecznie użyteczne. W minionym roku  

z tej formy zatrudnienia wspieranego skierowanego do bezrobotnych mieszkańców gminy 

Stalowa Wola dla których ustalono II profil pomocy skorzystało w okresie od 4 maja do 30 

października 2015 r. 22 osoby, w tym 18 kobiet. Zastosowana forma zatrudnienia 

wspieranego dała szansę aktywizacji, zaangażowania i przygotowania do wejścia na otwarty 

rynek pracy osób, które od dłuższego czasu pozostawały bez zatrudnienia. W trakcie 

realizacji prac społecznie użytecznych 2 osoby podjęły zatrudnienie (Spółdzielnia 

Mieszkaniowa w Stalowej Woli oraz PPHU EXPORT IMPORT  Henryk Wołoszyn ze 

Zbydniowa), natomiast po ich zakończeniu 4 (MZK, Restauracja McDonald’s, Sklep PEPCO, 

Uniwheels).  

 W 2015 roku po raz pierwszy również był realizowany Program Aktywizacja  

i Integracja w Klubie Integracji Społecznej przy MOPS. Program skierowany był do 13 osób, 

w tym 11 kobiet bezrobotnych z ternu Gminy Stalowa Wola, u których Powiatowy Urząd 

Pracy w Stalowej Woli ustalił III profil pomocy. Osoby te jednocześnie korzystały ze 

świadczeń pomocy społecznej. PAI był realizowany na podstawie porozumienia z PUP  

i obejmował dwie dwumiesięczne edycje zajęć z zakresu integracji społecznej oraz 
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aktywizacji zawodowej w formie prac społecznie użytecznych. Głównym celem udziału  

w PAI było przełamanie barier utrudniających wejście lub powrót na rynek pracy  

i prawidłowe funkcjonowanie w środowisku zawodowym i społecznym. Grupę uczestników 

PAI stanowiły osoby od lat pozostające bez pracy, systematycznie korzystające ze świadczeń 

MOPS, nie widzące sensu szukania pracy i o niskiej gotowości do jej podjęcia. Z tego 

względu specyfika oferowanego wsparcia szkoleniowego, doradczego i poradnictwa w KIS 

musiała być szczególnie dostoswana, aby osiągnąć zamierzone w programie efekty. Obok 

warsztatów i szkoleń osoby realizowały prace społecznie użyteczne w MOPS, przez co 

przystosowywały się do warunków panujących w zakładzie pracy, do systematyczności, 

sumienności i codziennych obowiązków z nią związanych. Po zakończeniu udziału w PAI  

w KIS  8 osób miało ponownie ustalony profil pomocy i w efekcie ustanowiono dla nich II 

profil, co daję im szansę na skierowanie do nich innych form wsparcia ze strony PUP  

w Stalowej Woli. 3 uczestniczki usamodzielniły się poprzez podjęcie pracy na umowę o pracę 

– jedna w PSS SPOŁEM w Stalowej Woli na stanowisku sprzedawca w Sklepie 

DELIKATESY, druga w ZRYWPOL w Stalowej Woli, trzecia w firmie porządkowej IMPEL.  

Klub Integracji Społecznej przy MOPS w 2015 roku oprócz przygotowania i realizacji 

PAI realizował również swoje statutowe działania skierowane do bezrobotnych mieszkańców 

Gminy. Prowadzono warsztaty, szkolenia i poradnictwo z zakresu aktywnego poszukiwania 

pracy, zmiany swojego nastawienia i aktywności w tym kierunku, zmiany motywacji  

i mentalności, która mogłaby niekorzystnie wpłynąć na wizerunek prezentowany przyszłemu 

pracodawcy.  Program KIS w 2015 roku obejmował 29 osób. Z wskazanej grupy 12 osób,  

w tym 10 kobiet zostało w 2016 roku skierowanych do udziału w pracach społecznie 

użytecznych oraz Programie Aktywizacja i Integracja. 6 osób, w tym 4 kobiety podjęło 

zatrudnienie na umowę o pracę lub umowę cywilno – prawną (umowa zlecenie, umowa  

o dzieło), co stanowi 20% osób , które uczestniczyły w  Klubie. 

Ponadto istotne jest, że Stalowa Wola należy do jednej z dziewięciu gmin z terenu 

województwa podkarpackiego, która może realizować działania na rzecz reintegracji 

społecznej i zawodowej swoich mieszkańców właśnie poprzez Klub Integracji Społecznej 

jako podmiot reintegracyjny ekonomii społecznej. Ekonomia społeczna to natomiast sfera 

aktywności obywatelskiej, która poprzez działalność ekonomiczną i działalność pożytku 

publicznego służy integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych marginalizacją 

społeczną, celem przygotowywania i tworzenia miejsc pracy, świadczenia usług społecznych 

użyteczności publicznej m in. poprzez prace społecznie użyteczne na rzecz interesu ogólnego 

oraz rozwoju lokalnego. 
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 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 były kontynuowane w roku 2015 dzięki 

metodzie pracy środowiskowej – Organizowanie Społeczności Lokalnej i w oparciu  

o profesjonalną pracę pracowników socjalnych. Należy podkreślić, że Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Stalowej Woli jako jedyny w województwie podkarpackim realizuje 

pracę socjalna metodą organizowania społeczności lokalnej. W roku 2015 został poszerzony 

obszar objęty działaniami w ramach OSL o kolejne bloki i domki jednorodzinne z Osiedla 

Fabrycznego. Jednocześnie zwiększyła się liczba osób objętych pracą socjalną z 269 osób  

w 2014 r do 596 osób w 2015 r. 

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. System wsparcia 

rodziny w MOPS w Stalowej Woli szczególnie tych niewydolnych wychowawczo obejmuje 

profesjonalną pomoc ze strony pracowników socjalnych z Zespołu ds. rodzin, poradnictwo 

prawne i psychologiczne, asystenturę oraz możliwość skorzystania z wsparcia 

Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego – Świetlicy „TĘCZA”.  

Zespół ds. rodzin składający się z 5 pracowników socjalnych w 2015 roku objął swoim 

wsparciem 194 rodziny.   

 Z pomocy asystenta rodziny w minionym roku skorzystało 55 rodzin. Trzy rodziny 

zobowiązane były przez Sąd do pracy z asystentem rodziny, natomiast pozostałe zostały 

objęte tą formą wsparcia na wniosek pracownika socjalnego, co było wynikiem 

zdiagnozowanych deficytów w rodzinie  i wyodrębnionych obszarów do pracy  

z rodziną. W 2015 r. asystent zakończył współpracę z 27 rodzinami. W przypadku 21 rodzin 

asystent zakończył pracę ze względu na osiągnięcie zakładanych celów: rodzice nabyli i 

utrwalili niezbędne umiejętności opiekuńczo-wychowawcze pozwalające im w sposób 

prawidłowy wywiązywać się z funkcji rodzicielskich. Wśród tych rodzin – 2 całkowicie się 

usamodzielniły i nie korzystają także z pomocy finansowej tut. Ośrodka. Przy wsparciu 

asystenta dwoje dzieci pozostały w naturalnym środowisku, nie trafiły do pieczy zastępczej, 

babcia została ustanowiona opiekunem prawnym. Z dwoma rodzinami nie udało się 

asystentowi wypracować zakładanych efektów, a 4 zaprzestały współpracy. W przypadku 
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jednej rodziny dziecko trafiło do Domu Dziecka, gdyż jego bezpieczeństwo  

i dobro było zagrożone. Jednak z rodziną nadal pracuje asystent w kierunku wzmocnienia 

umiejętności rodzicielskich, poprawy socjalno - wychowawczego funkcjonowania 

środowiska w celu powrotu dziecka do domu. 

W 2015 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przystąpił do konkursu 

ogłoszonego przez MPiPS i otrzymał kwotę 60 132,00 zł z przeznaczeniem na 

dofinansowanie do zatrudnienia 4 asystentów rodziny.  

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 2015 na ten cel Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkował kwotę 

355 616,65 zł i należy liczyć się ze wzrostem kosztów jakie poniesie gmina  w tym zakresie  

w roku 2016, co jest wynikiem wzrostu do 50 % kosztu pobytu dzieci w pieczy zastępczej, 

skierowanych przez Sąd w latach ubiegłych. W chwili obecnej w pieczy zastępczej przebywa 

46 dzieci. 

W Specjalistycznej Placówce Wsparcia Dziennego – Świetlicy „TĘCZA” w 2015 r. 

przebywało łącznie 119 dzieci w wieku od 6 – 16 lat.  

System oparcia społecznego obejmuje w Stalowej Woli nie tylko osoby bezrobotne 

czy nieaktywne zawodowo lub rodziny niewydolne wychowawczo, ale również osoby starsze 

i niepełnosprawne. Stalowowolscy seniorzy również mają swoje miejsce, w którym mogą  

uczestniczyć w ciekawych zajęciach. W 2015 r. do Dziennego Domu pobytu przy MOPS 

uczestniczyło łącznie 44 osoby w wieku od 57 do 94 lata. Profesjonalną pracę socjalną osobą 

starszym świadczą pracownicy socjalni z Zespołu ds. osób starszych. W 2015 r. obejmowali 

oni swoją opieką 502 osoby.   

Osobom starszym i niepełnosprawnym MOPS oferuje ponadto usługi opiekuńcze oraz 

specjalistyczne usługi opiekuńcze (psychiatryczne) w miejscu zamieszkania. Z pomocy  

w formie usług opiekuńczych skorzystało w minionym roku 236 osób. Natomiast ze 

specjalistycznych usług opiekuńczych skorzystało 51 osób.  

Funkcjonujący przy MOPS Warsztat Terapii Zajęciowej swoją pomoc kierował  

w ubiegłym roku do 50 osób niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym lub znacznym. 

Podstawowym zadaniem Warsztatu jest przygotowanie osób niepełnosprawnych do podjęcia 

pracy na otwartym lub chronionym rynku pracy.  
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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” daje 

możliwość aplikowania o środki zewnętrzne w ramach konkursów Funduszu Inicjatyw 

Obywatelskich, w których nie mogą brać udziału bezpośrednio jednostki organizacyjne 

pomocy społecznej.  

 Należy jednak podkreślić, że pomoc społeczna we współczesnych realiach nie jest  

w stanie funkcjonować i skutecznie wypełniać swoich zadań bez odpowiedniego wsparcia 

otoczenia – samorządu terytorialnego, sektora zdrowotnego, edukacji, policji, organizacji 

pozarządowych, itp. Tylko stała i systematyczna współpraca między tymi jednostkami 

pozwoli na skuteczne pomaganie i wdrażanie aktywnej polityki społecznej, której ośrodek 

pomocy społecznej powinien być animatorem w środowisku lokalnym. 

 Opisany w niniejszym sprawozdaniu katalog zadań realizowanych w 2015 roku nadal 

będzie kontynuowany i na bieżąco modyfikowany. W oparciu o zdiagnozowane problemy 

klientów pomocy społecznej będą realizowane następujące działania:  

 Kontynuacja realizacji działań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie 

w ramach realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 

Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011 – 2016;  

 Prowadzenie działań z zakresu wspierania rodziny w ramach realizacji Gminnego 

Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Stalowa Wola na lata 2015 – 2017;  

 Prowadzenia działań z zakresu wsparcia osób bezdomnych w ramach realizacji 

Gminnego Programu Wychodzenia z Bezdomności na lata 2013 – 2015; 

 Prowadzenie działań mających na celu ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci 

i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji oraz 

osób dorosłych w szczególności osób samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub 
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niepełnosprawnych w ramach realizacji programu  „Pomoc gminy w zakresie 

dożywiania” na lata 2014 – 2020; 

 Zintensyfikowanie działań wspierających osoby starsze i niepełnosprawne poprzez 

objęcie ich wsparciem w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług 

opiekuńczych oraz poszerzenie oferty środowiskowego sytemu wsparcia poprzez 

podniesienie standardów usług dla osób starszych i niepełnosprawnych; 

  Inicjowanie oraz wsparcie osób nieaktywnych zawodowo poprzez organizację usług 

aktywizacyjnych oraz tworzenie warunków do realizacji Programu Aktywizacja 

i Integracja we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy; 

 Pozyskiwanie środków finansowych poprzez aplikowanie o fundusze zewnętrzne na 

realizację programów w ramach Funduszy Unijnych, a także w ramach konkursów 

ogłoszonych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, 

 Rozwijanie współpracy z sektorem pozarządowym oraz innymi podmiotami  

i partnerami społecznymi.  

 Pobudzanie i aktywizowanie społeczności lokalnej poprzez rozwijanie metody pracy 

socjalnej w oparciu o organizowanie społeczności lokalnej; 

 Szkolenie pracowników i podnoszenie kwalifikacji zatrudnionej kadry.  

 

Przedstawione w Sprawozdaniu z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Stalowej Woli za 2015 r. działania pokazują, że pracownik socjalny, pracownik MOPS to 

osoba szeroko pojmująca pomoc społeczną. W obecnej polityce społecznej spotykamy się ze 

zmianą wizerunku ośrodków pomocy społecznej z tych wypłacających jedynie świadczenia 

pieniężne na aktywnych kreatorów tejże polityki lokalnie, czyli w najbliższym otoczeniu. 

Liczne inicjatywy, przedsięwzięcia, projekty, ciekawe metody i formy pracy z osobą 

zagrożoną wykluczeniem społecznym świadczą o podmiotowym jej traktowaniu,  

o stosowaniu zasady partycypacji społecznej w podejmowaniu działań na rzecz zmiany w jej 

życiu rodzinnym, społecznym czy zawodowym.  

 

             PIOTR PIERŚCIONEK  

                  (Dyrektor MOPS) 
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