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Wprowadzenie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach jest realizatorem zadań polityki
społecznej w oparciu o przepisy ustawy z dn. 12 03.2004 r. o pomocy społecznej, ustawy
z dn. 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy z dn. 22.04.2005 r.
postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych.

Budżet MOPS w 2010 r. wynosił:

35.890.266 zł

Wartość świadczeń zgodnie z ustawą o pomocy społecznej

19.431.213 zł

Wartość świadczeń rodzinnych

16.459.053 zł
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I. Pomoc środowiskowa
Pomoc realizowana jest w ramach zadań zleconych finansowanych z budżetu
państwa i własnych finansowanych z budżetu gminy i powiatu, w oparciu o przepisy
ustawy o pomocy społecznej oraz wynikających z niej przepisów wykonawczych.
Uprawnionymi do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej są osoby, których
dochód netto nie przekracza 477 zł miesięcznie oraz rodziny, w których dochód netto na
osobę nie przekracza kwoty 351 zł miesięcznie oraz występuje ustawowo określona
przyczyna trudnej sytuacji materialnej np. bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała
choroba.
1. Świadczenia pomocy społecznej
Wydatki na realizacje świadczeń pomocy społecznej w 2010 r. wyniosły odpowiednio:
135.140 zł

 zadania zlecone gminie
 dotacje do zadań własnych gminy

3.654.753 zł

 zadanie własne gminy i powiatu

6.674.750 zł

Budżet na realizację świadczeń ze względu na źródło finansowania
1%

35%

64%

zadania zlecone gminie

dotacje do zadań własnych gminy

zadania własne gminy i powiatu

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami zadania zlecone gminie obejmują
świadczenie

specjalistycznych

usług

opiekuńczych

dla

osób

z

zaburzeniami

psychicznymi.
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W ramach dotacji do zadań własnych gminy realizowane były n/w zadania:
 przyznawanie i wypłata zasiłków stałych – dotacja na ten cel wyniosła 1.020.987 zł.
Pomocą objęto 341 osób, tj. o 2,7 % więcej niż w roku 2009. Wysokość świadczenia
zmniejszyła się jedynie nieznacznie i wyniosła średnio 315,80 zł (w 2009 r. –
319,49 zł),
 przyznawanie i opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne – dotacja wyniosła
80.000 zł i została przeznaczona na składki dla 291 osób, w tym dla 15 osób objętych
indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej,
 przyznawanie i wypłata zasiłków okresowych – dotacja na ten cel wyniosła
1.187.581 zł. Pomocą objętych zostało 1.129 rodzin. Średnia wysokość świadczenia
wyniosła 189,51 zł. W stosunku do roku 2009 nastąpił 11 % wzrost liczby środowisk
uprawnionych do zasiłku okresowego.
Zwiększająca się liczba świadczeniobiorców nadal występuje głównie w grupie rodzin
dotkniętych bezrobociem; które stanowiły aż 73,78 % objętych tą formą pomocy.
Rozkład problemowy ubiegania się o świadczenia obrazuje wykres nr 1.
Zestawienie przyczyn przyznania zasiłków okresowych
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możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego
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Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
Z programu rządowego mogą korzystać osoby/rodziny, których dochód miesięczny nie
przekracza 150 % kryterium dochodowego, tj. odpowiednio 715,50 zł dla osoby samotnej
lub 526,50 zł na osobę w rodzinie.
Łączny koszt programu:

2.426.184 zł

 środki dotacyjne

1.366.184 zł

 środki gminy

1.060.000 zł

Pomocą w ramach w/w programu objętych zostało 4.017 osób, w tym:
- dzieci do lat 7

-

679 osób

- uczniowie do 18 roku życia

-

981 osób

- dorośli – powyżej 18 roku życia

-

2.487 osób

W ramach programu pomoc stanowiły posiłki dla dzieci i młodzieży w stołówkach
szkolnych i przedszkolach oraz dorosłych w Dziennym Domu Pomocy Społecznej
,,Wrzos'', a także zasiłki celowe na zakup żywności w wysokości śr. 88,82 zł miesięcznie
na osobę w rodzinie.
Zadania własne gminy obejmują pomoc w formie zasiłków celowych, sprawienie
pogrzebu, pokrycie kosztów usług opiekuńczych, pokrywanie kosztów pobytu w domu
pomocy społecznej (DPS).
Łącznie na realizacje zadań własnych gminy wydatkowano kwotę 3.128.134 zł, w tym na
zasiłki celowe 1.018.643 zł. W roku 2010 zasiłki celowe przyznawano głównie na zakup
żywności, leków, opału i dopłatę do dodatku mieszkaniowego dla osób nie posiadających
dochodu. Średnia wysokość zasiłku celowego wyniosła 130 zł.
Ogółem pomocą objęto ok. 1.567 tyskich rodzin.
Liczbę osób objętych pomocą przedstawia tabela Nr 1.

Tabela nr 1
Liczba rodzin

Liczba osób

Odsetek mieszkańców
miasta objętych pomocą

2008

2.784

6.618

5,2 %

2009

2.562

5.642

4,44 %

2010

2.802

6.282

4,96 %
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Reasumując

należy

zauważyć,

że

liczba

osób

wymagających

wsparcia

finansowego w stosunku do lat ubiegłych nieznacznie wzrosła. W stosunku do roku 2009
zwiększyła się o 0,52 %.
Statystyczny klient korzystający z świadczeń finansowych jest kobietą wieku
produkcyjnym, posiadającą wykształcenie zasadnicze zawodowe. Główne dysfunkcje
rodziny to bezrobocie, zły stan zdrowia oraz bezradność w sprawach opiekuńczowychowawczych.

Pomoc udzielona poszkodowanym w powodzi 2010 r.
Miejski

Ośrodek

Pomocy

Społecznej

udzielał

pomocy

finansowej

osobom

poszkodowanym przez powódź w oparciu o przepisy i procedury wynikające z ustawy
o pomocy społecznej oraz ustalone przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
i Ministerstwo

Spraw

Wewnętrznych

i

Administracji

zasady

określające

osoby

uprawnione , wysokość przyznawanych świadczeń i sposób ich rozliczania oraz
procedury uzyskania dotacji na wypłatę świadczeń.
Łączna wysokość środków przeznaczona na pomoc finansową dla 108 osób
poszkodowanych przez powódź wyniosła 842.881 zł.
Osoby, które w wyniku powodzi poniosły straty w gospodarstwach domowych,
podstawowym wyposażeniu i znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej
uniemożliwiającej samodzielne zaspokajanie swoich potrzeb przysługiwała pomoc bez
względu na dochód, nie podlegająca rozliczeniu wydatków w wysokości do 6.000 zł.
Z tej formy pomocy skorzystała jedna osoba - wypłacono świadczenie w wysokości
4.000 zł.
Osobom, których budynek mieszkalny uległ zniszczeniu w czasie powodzi przysługuje
pomoc na jego odbudowę lub remont. Pomoc wypłacana jest w co najmniej dwóch
ratach, osoby uprawnione są zobowiązane do przedstawienia faktur i rachunków
potwierdzających poniesione wydatki, podlegające weryfikacji przez inspektora Wydziału
Przygotowania i Realizacji Inwestycji Urzędu Miasta.
Świadczenia wypłacane są w dwóch kategoriach


w wysokości do 20 tys. zł - poszkodowany nie przewiduje większych kosztów
i samodzielnie dokonuje oceny poniesionych strat.
Z tej formy pomocy skorzystało 40 osób na ogólną kwotę 446.302 zł;
- 37 osób zakończyło remont i rozliczyło poprawnie przyznane świadczenie
- 3 osoby nie rozliczyły drugiej raty zasiłku celowego
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- 3 osoby złożyły odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
(2 odwołania uwzględniono, natomiast oczekujemy na decyzję SKO dla 1 osoby).


do 100 tys. zł - warunkiem uzyskania pomocy jest wycena kosztów remontu
wykonana przez rzeczoznawcę wskazanego przez Wojewodę.
Z tej formy pomocy skorzystało 6 osób na ogólna kwotę 286.790 zł;
- 3 osoby zakończyły remont i rozliczyły wydatki
- 2 osoby rozliczyły pierwszą ratę zasiłku
- 1 osoba kilkakrotnie prosiła o zmianę terminu rozliczenia i oczekuje na wypłatę
drugiej raty.

Według odrębnych zasad, we współpracy z Wydziałem Komunalnym, Ochrony
Środowiska i Rolnictwa realizowana jest pomoc dla rolników, którzy ponieśli straty
w gospodarstwach rolnych w wyniku powodzi.
Wnioski o pomoc złożyło 39 rolników.
Na pomoc dla 38 rolników spełniających kryteria wydatkowano kwotę 89 590 zł.
Jednej osobie odmówiono pomocy.
Ponadto zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta ze środków własnych gminy 36 osobom
przyznana została pomoc na łączną kwotę 16.200 zł przeznaczona na częściowe
pokrycie kosztów osuszenia zalanych pomieszczeń.
Pracownicy socjalni naszego Ośrodka w okresie od 31 maja do 30 czerwca 2010 r.
w ramach zawartego porozumienia, pomagali

w prowadzonych postępowaniach

o przyznanie pomocy dla powodzian na terenie gminy Bieruń.
2. Prace społecznie użyteczne
W okresie od 01.02.2010 r. do 10.12.2010 r. wymiar godzinowy prac społecznieużytecznych wyniósł 12.593 godzin.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach wydatkował 87 983,50 zł na wypłatę
świadczeń z tytułu wykonywania prac społecznie-użytecznych wysokość refundacji
z Funduszu Pracy w okresie objętym umową wyniosła 52 747,50 zł.
Do prac społecznie użytecznych w 2010 r. skierowano ogółem 75 osoby, w tym 41 kobiet
i 34 mężczyzn, z tego:
-

38 osób podjęło prace społecznie użyteczne,

-

14 osób odmówiło podjęcia prac społecznie użytecznych,

-

8 osób podjęło pracę zarobkową,
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-

6 osób rozpoczęło indywidualny program zatrudnienia socjalnego lub szkolenie,

-

4 osoby zostały wyłączone z ewidencji osób bezrobotnych,

-

2 osoby zostały wyłączone z ewidencji osób bezrobotnych z powodu tymczasowego
aresztowania,

-

2 osoby zrezygnowały ze względu na zły stan zdrowia odmowa usprawiedliwiona,

-

1 osoba osiągnęła wiek emerytalny.

W pracach społecznie użytecznych brały udział osoby bezrobotne zarejestrowane
w Powiatowym Urzędzie Pracy, nieposiadające prawa do zasiłku dla bezrobotnych
i korzystające

z

świadczeń

pomocy społecznej. Wymiar

czasu

pracy

wynosił

maksymalnie 10 godzin tygodniowo, a wynagrodzenie to 7,10 zł za każdą
przepracowaną godzinę.
Osoby wykonujące prace społecznie użyteczne zachowują status osoby bezrobotnej,
oraz prawo do ubezpieczenia zdrowotnego.
Prace społecznie użyteczne wykonywane były w 28 podmiotach na terenie miasta,
tj. placówkach oświatowych, opiekuńczych, Miejskim Zarządzie Ulic i Mostów, Miejskim
Ośrodku Pomocy Społecznej oraz Dziennym Domu Pomocy Społecznej „Wrzos”.
Dzięki pracom społecznie użytecznym klienci Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
zdobywają nowe doświadczenie zawodowe. Prace umożliwiają powrót na rynek pracy
oraz osiągnięcie własnego dochodu, co ma duży wpływ na na poprawę sytuacji
ekonomicznej osób i ich rodzin.
W pracach społecznie użytecznych brały udział również matki samotnie wychowujące
dzieci.
Kobiety były skierowane do prac w przedszkolach, a ich dzieci za zgodą dyrektorów brały
udział w zajęciach przedszkolnych co rozwiązało problem opieki nad nimi.
8 osób skierowanych do prac społecznie-użytecznych podjęło zatrudnienie.
Prace

społecznie-użyteczne

pozwoliły

zweryfikować

motywację i chęć klientów

Ośrodka do przezwyciężenia swojej trudnej sytuacji życiowej.
Do prac społecznie
w programie

użytecznych

Miejskiego

Ośrodka

były kierowane
Pomocy

również osoby uczestniczące

Społecznej

„Wszyscy

razem”

–

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach kontraktów i Programu Aktywności Lokalnej.
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3. Pomoc osobom starszym
Podstawową formą pomocy dla osób starszych są usługi opiekuńcze wykonywane
w domu klienta umożliwiające pobyt osoby starszej we własnym środowisku.
Usługami opiekuńczymi objętych zostało 301 osób; średnio w miesiącu wykonano
22 godz. usług w jednym środowisku. Koszt 1 godz. usług opiekuńczych wyniósł 9,50 zł.
Pomocą w formie specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez opiekunki
środowiskowe Ośrodka objętych zostało 29 osoby wykonując średnio w miesiącu
28 godz. usług.
Cena za 1 godzinę specjalistycznych usług opiekuńczych wynosi 13 zł.
Realizatorem usług jest MOPS.
Zadaniem zleconym gminie jest organizacja specjalistycznych usług opiekuńczych
dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Pełny koszt 1 godz. świadczonych usług wynosi
20 zł. Pomocą w w/w formie objęto 26 osób w wymiarze średnio 22 godz. miesięcznie.
Łączny koszt usług wyniósł 135.140 zł.
Wykonanie zadania powierzono w drodze przetargu Agencji Opiekuńczo-Handlowej w
Katowicach.
W 2010 roku ze środków gminy na dopłatę do pokrycia kosztów utrzymania
w domach pomocy społecznej (DPS) wydatkowano łącznie kwotę 1.376.202,50 zł.
Miasto Tychy w 2010 r. poniosło odpłatność za pobyt 86 osób (75 osób w 2009 r.)
umieszczonych w DPS. Na dzień 31.12.2010 r. na umieszczenie w DPS oczekuje
41 osób. W odniesieniu do roku 2009 wydatki gminy w tym zakresie wzrosły o 24,22 %.
Od 01.07.2008 r. powstało mieszkanie chronione dla osób starszych przy
ul. Ch. de Gaulle'a 12/1. Mieszkanie przeznaczone jest dla osób starszych, które ze
względu na wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu
w codziennym życiu, ale nie wymagają usług w zakresie świadczonym przez placówkę
całodobowej opieki.
Przyznane środki na utrzymanie mieszkania chronionego w 2010 roku wynosiły
13.844 zł.
Koszt pobytu 1 osoby w mieszkaniu chronionym wyniósł 782,80 zł miesięcznie.
Rzeczywiste wydatki gminy związane z utrzymaniem mieszkania chronionego w 2010 r.
wyniosły 10.312 zł.
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Odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym została ustalona w wysokości 40 %
wartości dochodu uzyskiwanego przez mieszkańca ustalonego na podstawie ustawy o
pomocy społecznej.
W 2010 r. MOPS w Tychach zostały przekazane środki w wysokości 91.135 zł na
uruchomienie mieszkania chronionego dla osób niepełnosprawnych. Ze względu na fakt,
iż lokal nie został przekazany do użytkowania w 2010 r. z przyznanych środków
wykorzystana została kwota 51.762 zł, którą przeznaczono na pokrycie opłat związanych
z najmem lokalu oraz niezbędne wydatki.
Z inicjatywy MOPS przy współpracy z Klubami Seniora przy TSM „Oskard”
w Tychach, Dziennym Domem Pomocy Społecznej „Wrzos” oraz Stowarzyszeniem
„Tyski Klub Amazonek” zorganizowano spotkania na temat przeciwdziałania przemocy
domowej oraz zakresu i rodzajów pomocy osobom starszym i niepełnosprawnym
świadczonej przez MOPS w Tychach.
4. Dział pomocy rodzinie i dziecku
Dział Pomocy Rodzinie i Dziecku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach
zajmuje się działaniami związanymi z opieką nad dzieckiem i rodziną.
Rodziny zastępcze
W roku 2010 na terenie miasta Tychy funkcjonowało 171 rodzin zastępczych, w których
wychowywało się 234 dzieci. W tej liczbie zawiera się 5 rodzin pełniących funkcję
pogotowia rodzinnego, które objęły opieką łącznie 36 dzieci oraz jedna zawodowa
niespokrewniona z dziećmi rodzina wielodzietna, w której umieszczonych jest 3 dzieci.
W odniesieniu do ubiegłych lat liczba rodzin zastępczych i umieszczonych w nich dzieci
kształtuje się następująco:

Tabela nr 2
2006

2007

2008

2009

2010

Liczba rodzin
zastępczych

184

192

183

177

171

Liczba dzieci

229

260

277

240

234
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Rodziny zastępcze długoterminowe
Wśród rodzin zastępczych długoterminowych:


146 to rodziny spokrewnione z dzieckiem, w których wychowuje się 169 dzieci,



20 to rodziny niespokrewnione z dzieckiem, w których wychowuje się 29 dzieci,

W roku 2010 realizowano łącznie 28 Porozumień w tym:


z 13 Powiatami w sprawie ponoszenia przez te Powiaty kosztów utrzymania dzieci
pochodzących z ich terenu a umieszczonych w rodzinach zastępczych na ternie
Miasta Tychy. Na zasadach tych Porozumień w tyskich rodzinach zastępczych
przebywało 22 dzieci pochodzących z innych Powiatów.



z 15 Powiatami w sprawie ponoszenia przez Miasto Tychy kosztów utrzymania
dzieci pochodzących z terenu naszego Powiatu a umieszczonych w rodzinach
zastępczych na terenie innych Powiatów. Na zasadach tych Porozumień
w rodzinach zastępczych funkcjonujących w innych Powiatach przebywało 24
dzieci pochodzących z Miasta Tychy.
Wysokość świadczenia miesięcznego na częściowe pokrycie kosztów utrzymania

dziecka w rodzinie zastępczej wypłacana jest zgodnie z obowiązującymi przepisami
z uwzględnieniem wieku dziecka, stanu jego zdrowia oraz czy rodzina jest z dzieckiem
spokrewniona czy nie. Podstawą do obliczenia wysokości pomocy jest kwota 1647zł.
Pomoc jednorazowa jest wypłacana do wysokości 150 % podstawy. W roku 2010
wysokość tej pomocy wypłacana przez nasz Ośrodek wynosiła do 1000 zł – przy
uwzględnieniu sytuacji rodziny i dziecka.
Wysokość pomocy losowej zgodnie z obowiązującymi przepisami jest wypłacana do
wysokości 50 % podstawy
Rodziny zastępcze zawodowe
Do sierpnia 2010 r. funkcjonowało 5 rodzin o charakterze pogotowia rodzinnego.

Tabela nr 3
2005

2006

2007

2008

2009

2010

Liczba rodzin

5

5

5

5

5

5

Liczba dzieci

38

47

38

45

27

36
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W odniesieniu do roku 2010 liczba dzieci, które skorzystały z tej formy pomocy uległa
zmniejszeniu. W rodzinach o charakterze pogotowia rodzinnego umieszczane są dzieci,
które w sposób nagły zostały pozbawione opieki rodziców (dotychczasowych
opiekunów), lub opieka była sprawowana w sposób nienależyty,

zagrażający

bezpośrednio zdrowiu lub życiu dziecka oraz dzieci w stosunku do których rodzice
biologiczni podjęli decyzję o zrzeczeniu się praw rodzicielskich. Wszystkie dzieci mogą
przebywać w pogotowiach do czasu uregulowania ich sytuacji przez Sąd co jest
niezbędne do przeprowadzenia procesu adopcyjnego, czy też umieszczenia w rodzinie
zastępczej czy placówce. Zdarza się że rodzice biologiczni, których dzieci zostały
umieszczone w pogotowiu rodzinnym podejmują skuteczne działania w celu ich
odzyskania. O powrocie dziecka pod opiekę rodziców biologicznych każdorazowo
decyduje Sąd Rodzinny.
W roku 2010:


4 dzieci powróciło pod opiekę rodziców biologicznych



5 dzieci zostało adoptowanych przez rodziny w kraju i za granicą



1 dziecko zostało umieszczone w rodzinie zastępczej długoterminowej



1 dziecko zostało umieszczone w zawodowej rodzinie zastępczej specjalistycznej



22 dzieci nadal przebywa w pogotowiach rodzinnych

W roku 2010 przeprowadzono 32 wywiady – opinie dla kandydatów na rodzinę zastępczą
(głównie spokrewnioną z dzieckiem) przeprowadzonych na zlecenie Sądu bądź innych
PCPR-ów lub MOPS-ów.
Odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych
i placówkach opiekuńczo - wychowawczych
Rodzice/opiekunowie prawni, których dzieci przebywają w rodzinie zastępczej lub
w placówce opiekuńczo - wychowawczej są zobowiązani do ponoszenia odpłatności za
pobyt dzieci. Łącznie w 2010 r. wydano 131 decyzje dotyczące ponoszenia odpłatności
rodziców biologicznych/opiekunów dzieci przebywających w placówkach lub rodzinach
zastępczych.:
- w 86 decyzjach zobowiązano rodziców biologicznych dzieci do ponoszenia odpłatności;
- w 45 przypadkach zwolniono z ponoszenia odpłatności co wiąże się z faktem, iż rodzina
wykazała się dochodem poniżej kryterium dochodowego, bądź trudną sytuacją
rodzinną
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Usamodzielnienie wychowanków z placówek
W roku 2010 placówki opiekuńczo - wychowawcze opuściło 16 wychowanków
i rozpoczęło proces usamodzielnienia, z czego:


6 osób opuściło Ośrodek Usług Opiekuńczo-Wychowawczych w Tychach
(opiekunem usamodzielnienia został wyznaczony wychowawca OUOW Tychy),



9 osób opuściło Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze



1 osoba opuściła zakład poprawczy.

Łącznie proces usamodzielnienia rozpoczęło 16 osób, które opuściły niektóre typy
placówek opiekuńczo – wychowawczych (z tego pomoc na kontynuowanie nauki
przyznano 6 osobom).

W roku 2010:
- 5 osób skorzystało z pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej
- 3 osoby skorzystały z pomocy pieniężnej na usamodzielnienie
Pomoc rzeczowa na zagospodarowanie i pieniężna na usamodzielnienie była
realizowana zgodnie z planem usamodzielnienia z przeznaczeniem na poprawę
warunków mieszkaniowych.


4 osobom uchylono decyzje przyznające pomoc pieniężną na kontynuowanie
nauki. Głównym powodem był dochód przekraczający 200 % kryterium
dochodowego oraz zaprzestanie kontynuowania nauki po I semestrze



1 osobie odmówiono przyznania pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki
z uwagi na brak współpracy z pracownikiem socjalnym.

7 wychowanków placówek zostało objętych programem „Wszyscy razem” realizowanym
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w tym 2 osoby z renegocjacji
kontraktu z roku 2009.
Powołano zespoły interdyscyplinarne ds. usamodzielniania konkretnego wychowanka.
W dużej mierze praca socjalna z usamodzielniającymi się wychowankami była
prowadzona w oparciu o zawierane kontrakty socjalne.
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Usamodzielnienia wychowanków z rodzin zastępczych
W roku 2010 w rodzinie zastępczej uzyskało pełnoletniość 21 osób.
Spośród 21 osób:


w rodzinie zastępczej do czasu ukończenia szkoły (w której ucząc się nabyli
pełnoletność) pozostało 12 podopiecznych



8 osób rozpoczęło proces usamodzielnienia



1 osoba nie rozpoczęła procesu usamodzielnienia.

Wszyscy wychowankowie na swych opiekunów usamodzielnienia wybierali rodziców
zastępczych.
W 2010 roku 9 osób skorzystało z pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej.
Pomoc

ta

była

realizowana

zgodnie

z

planem

usamodzielnienia

wszystkich

wychowanków, objętych procesem usamodzielnienia. W większości pomoc ta była
realizowana na poprawę warunków mieszkaniowych lub zakup pomocy naukowej
w postaci komputera. Wysokość pomocy wynosiła ok. 3500 zł.
14 osób skorzystało z pomocy pieniężnej na usamodzielnienie, która była przeznaczona
na

zaspokojenie

ważnej

potrzeby

życiowej,

w tym:

na

poprawę

warunków

mieszkaniowych.
16 osób całkowicie się usamodzielniło, w tym:


12 osób podjęło stałe zatrudnienie



3 osób założyło rodzinę



1 osoba niepełnosprawna zamieszkała samodzielnie po opuszczeniu mieszkania
chronionego.

Łącznie w roku 2010 procesem usamodzielnienia były objętych 74 osoby z czego:
 47 osób mieszkających na terenie naszego miasta i otrzymujących pomoc
pieniężną na kontynuowanie nauki z naszego ośrodka
 14 osób objętych procesem usamodzielnienia na terenie naszego miasta, którzy tu
zamierzają się osiedlić, z nimi jest prowadzona praca socjalna oraz wywiady
środowiskowe przez pracowników naszego ośrodka. Osoby te otrzymują
świadczenie z innych powiatów.
 13 osób, które nie otrzymują pomocy na kontynuowanie nauki, ale są w procesie
usamodzielnienia
Do

dnia

31.12.2010

r.

pozostających

w

rodzinach

zastępczych

pełnoletnich

wychowanków objętych procesem usamodzielnienia jest 12 osób. Te osoby mają
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wyznaczonych opiekunów usamodzielnienia, sporządzone programy usamodzielnienia.
Nie otrzymują świadczeń na kontynuowanie nauki, ponieważ pomoc na częściowe
pokrycie kosztów zwianych z ich utrzymaniem otrzymują rodziny zastępcze do czasu
ukończenia szkół, w których ucząc się nabyli pełnoletniość.

Mieszkanie chronione
W 2010 r. w mieszkaniach chronionych w Tychach przebywało łącznie 12 osób w tym:


7 wychowanków rodzin zastępczych,



4 wychowanków OUOW,



1 wychowanek innych placówek (MOW)

Interwencje
W roku 2010 pracownicy Działu Pomocy Dziecku i Rodzinie przeprowadzili w 32
rodzinach działania interwencyjne (25 w 2009 r.). Najczęstszym powodem podejmowania
działań było zgłoszenie występowania przemocy w rodzinie, w najszerszym tego słowa
rozumieniu, zwłaszcza względem dzieci (od zaniedbywania po molestowanie seksualne).
Osobami zgłaszającymi konieczność podjęcia działań interwencyjnych byli:
pedagodzy szkół, sąsiedzi, funkcjonariusze policji, kuratorzy sądowi, same ofiary lub ich
rodzice czy opiekunowie. Każdorazowo działania interwencyjne wiążą się z co najmniej
kilkakrotnym kontaktem z rodziną, włączaniem w działania innych instytucji czasem
z koniecznością natychmiastowego umieszczenia dzieci poza rodziną.
Do

działań

umieszczania

o

charakterze
dzieci

w

interwencyjnym

pogotowiach

zalicza

rodzinnych

i

się

również

placówkach

interwencyjne
opiekuńczo

-

wychowawczych. Umieszczenia takie następują w wyniku bezpośredniego zagrożenia
zdrowia, bezpieczeństwa czy też życia dziecka lub na postanowienie Sądu Rodzinnego z
klauzulą natychmiastowej wykonalności. W 2010 roku umieszczono:


18 dzieci w pogotowiach rodzinnych



25 dzieci w placówce opiekuńczo – wychowawczej

Skierowania do Ośrodka Usług Opiekuńczo – Wychowawczych
W roku 2010 wydano 25 skierowań do placówki opiekuńczo – wychowawczej oraz
odmowy wydania skierowania dla 213 dzieci z innych powiatów.
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II. Pomoc instytucjonalna
1. Specjalistyczna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Wsparcia Dziennego
Specjalistyczna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Wsparcia Dziennego
(świetlica)

ma

na

celu

podejmowanie

działań

opiekuńczych,

wychowawczych

i edukacyjnych dla dzieci przejawiających szeroką gamę zaburzeń. Podopieczni
SPOWWD pochodzą niejednokrotnie z rodzin niewydolnych wychowawczo, co wpływa
na ich zachowanie. W 2010 roku placówka czynna była we wszystkie dni robocze
w godzinach 9.00 – 17.00. Zajęcia odbywały się w dwóch grupach – przedszkolnej
(dzieci w wieku od 3 do 5 lat) i szkolnej (dzieci w wieku 6 – 16 lat). Placówka dysponuje
50 miejscami (30 przy ul. St. Batorego 57 i 20 w Osadzie Czułów). W ubiegłym roku
SPOWWD udzieliła wsparcia 88 dzieciom i młodzieży w wieku od 3 do 16 lat (liczba ta
obejmuje również dzieci, które zostały objęte opieką doraźną). Zatrudnionych było
4 wychowawców, 2 stażystów oraz 3 osoby w ramach prac społecznie użytecznych.
Główne problemy z jakimi zmagają się nasi podopieczni wiążą się z ich
zaburzonym zachowaniem, wywodzącym się z dwóch grup przyczyn:
- wynikających ze stanu zdrowia – niektórzy wychowankowie mają orzeczony Zespół
Nadpobudliwości

Psychoruchowej

(ADHD),

Zespół

Aspergera

oraz

deficyty

rozwojowe,
- wynikających z sytuacji rodzinnej – w wielu rodzinach naszych podopiecznych
występuje bezrobocie, ubóstwo, przemoc, wielodzietność, bezradność w sprawach
wychowawczych. W związku z tym w większości przypadków dzieci są zaniedbywane,
co skutkuje zaburzonym zachowaniem w szkole, domu i w środowisku rówieśniczym.
W minionym roku zajęcia przeprowadzane były według poszczególnych bloków
tematycznych:
 blok zajęć edukacyjnych (zajęcia tematyczne, zabawy logopedyczne, odrabianie
zadań domowych, nadrabianie braków, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne),
 blok zajęć arteterapeutycznych (plastyczne, muzyczne, relaksacyjne),
 blok zajęć interpersonalnych (integrujących grupę oraz kształtujących umiejętności
prospołeczne),
 blok zajęć kulturalnych (filmowe, czytelnicze),
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 blok

zajęć

kulinarnych

(zapoznających

dzieci

z

narodowymi

potrawami

poszczególnych państw oraz wdrażających zasady bezpieczeństwa i higieny
pracy),
Oprócz zajęć specjalistycznych Placówka organizuje podopiecznym czas w okresie
wolnym od zajęć szkolnych (ferie, wakacje, przerwy świąteczne itp.).
W

ramach

ubiegłorocznych

ferii

zimowych

wychowankowie

uczestniczyli

w jednodniowej wycieczce do Wisły Czarne. Dodatkowymi atrakcjami były wyjścia do
kina, a także liczne konkursy z nagrodami oraz bal przebierańców – dla młodszych
i dyskoteka dla starszych dzieci.
W okresie wakacji podczas półkolonii organizowanych przez SPOWWD we
współpracy z Urzędem Miasta Tychy w okresie od 28.06 do 31.08.2010 r. funkcjonował
program „Podaj dalej”, którego głównym celem było uwrażliwienie wychowanków na
problemy i potrzeby innych, a także zdobywanie wiedzy na temat zagadnień związanych
z ekologią i ochroną środowiska. Wzięło w nim udział ogółem 65 dzieci.
Z okazji Dnia Dziecka firma Hilton zaprosiła naszych podopiecznych na piknik
pełen atrakcji i zabaw.
Listopadowe Andrzejki odbyły się tradycyjnie – dzieci wróżyły sobie przyszłość
oraz uczestniczyły w zabawach i konkursach.
Z okazji Mikołaja dzieci otrzymały paczki żywnościowe. Przyjęliśmy również
zaproszenie na imprezę mikołajkową od Fundacji „Dziecięcy Kolorowy Świat Marzeń”.
W okresie przedświątecznym odbyła się wieczerza wigilijna dla dzieci i rodziców,
w której udział wzięło ok. 60 osób.

2. Noclegownia Miejska
Noclegownia Miejska mieści się w strukturach organizacyjnych Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach. W myśl ustawy o pomocy społecznej ma ona
za zadanie realizowanie celów gminy o charakterze obowiązkowym, a mianowicie
udzielanie schronienia, posiłków oraz pomocy

w formie pracy socjalnej osobom

bezdomnym.
Noclegownia jest całodobową placówką dla bezdomnych mężczyzn z terenu
miasta Tychy, posiadającą 59 stacjonarnych miejsc noclegowych oraz 30 dodatkowych
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miejsc sezonowych w postaci łóżek polowych uruchamianych w razie konieczności,
przede wszystkim w sezonie zimowym.
W 2010 roku z pomocy Noclegowni Miejskiej w Tychach skorzystały łącznie 364
osoby, z czego 169 przebywało w placówce na podstawie decyzji Dyrektora Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach, w tym 60 osób pozostawało w noclegowni do
3 miesięcy, a 109 powyżej 3 miesięcy. W ubiegłym roku 195 osób skorzystało z pobytu
w placówce do 3 dni bez wydania decyzji.
Wśród osób korzystających z pomocy Noclegowni Miejskiej, posiadających własne
świadczenia, 22 osoby miały prawo do renty lub emerytury, a 37 osób posiadało prawo
do zasiłku stałego z pomocy społecznej. W 2010 roku przyznano 52 świadczenia
w postaci zasiłków okresowych oraz 63 zasiłki celowe.
Podstawowym zadaniem pracy socjalnej, skierowanej do osób bezdomnych jest
pomoc w podjęciu działań mających na celu usamodzielnienie się osoby lub zapewnienie
opieki i pielęgnacji w odpowiednich placówkach. Spośród przebywających w Noclegowni
Miejskiej w 2010 roku, usamodzielniło się 45 osób (podjęły pracę, wynajęły kwaterę lub
powróciły do rodziny), 14 osób podjęło pracę sezonową. W ubiegłym roku 3 osoby
zostały umieszczone w domach pomocy społecznej, jedną umieszczono w hospicjum.
Z zasobów lokalowych Urzędu Miasta w Tychach przydzielono mieszkanie
3 spośród mieszkańców noclegowni, obecnie osoby te oczekują na przekazanie lokali.
Wśród osób przebywających w tyskiej noclegowni ponad 60% to osoby borykające się
z problemem bezdomności powyżej 6 lat, są to zwykle osoby schorowane lub
niepełnosprawne. Klienci ci uzyskują pomoc w zakresie pielęgnacji, utrzymania higieny,
sporządzaniu posiłków, robieniu zakupów oraz wizyt u lekarza. Wszystkie osoby
przebywające na terenie Noclegowni (również pracownicy) są objęte stałą kontrolą
w Przychodni Chorób Płuc.
Drugą kategorię stanowią osoby długotrwale bezrobotne, mające trudności
z podjęciem pracy zarobkowej z powodu wieku, niskiego poziomu kwalifikacji
zawodowych oraz trudności w poruszaniu się po rynku pracy. Osoby bezrobotne są
mobilizowane do aktywnego poszukiwania zatrudnienia, mogą uzyskać pomoc
w kontaktach z pracodawcami oraz Powiatowym Urzędem Pracy w Tychach.
Około 60 % klientów noclegowni to osoby z problemami alkoholowymi. Większość
podejmuje leczenie w stacjonarnych zakładach lecznictwa odwykowego oraz uczestniczy
w zajęciach terapeutycznych, kilka osób odbyło leczenie w Szpitalu dla Nerwowo
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i Psychicznie Chorych w Rybniku. W noclegowni przebywają 4 osoby będące pod stałą
opieką poradni zdrowia psychicznego.
W okresie zimowym, pracownicy noclegowni przy udziale lokalnej prasy prowadzą
akcję informacyjną dotycząca możliwości uzyskania schronienia w tutejszej placówce.
Dzięki współpracy z Policją i Strażą Miejską prowadzone jest także regularne
monitorowanie miejsc pobytu osób bezdomnych na terenie gminy. Dzięki tym działaniom
zgłosiło się, bądź zostało przywiezionych do noclegowni kilkadziesiąt osób.
W kwietnia 2010 roku 3 osoby spośród podopiecznych placówki ukończyło udział
w projekcie „Wszyscy Razem”, uczestnicząc w zajęciach reintegracyjnych w Centrum
Integracji Społeczne. W listopadzie 2010 r. jedna osoba rozpoczęła uczestnictwo w
projekcie „Centrum Integracji Społecznej w Tychach – szansą na nowy początek.
W ubiegłym roku, z uwagi na zły stan elewacji, oraz nawierzchni drogi
wewnętrznej wykonano termoizolację budynku Noclegowni Miejskiej oraz wymieniono
nawierzchnię na kostkę brukową. Budynek spełnia wszystkie wymagania nadzoru
przeciw pożarowego, BHP, oraz Okręgowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej.
W 2010 roku, dzięki pomocy mieszkańców Noclegowni, wykonane zostały także
prace remontowe wewnątrz budynku. Położono płytki ścienne i podłogowe w ubikacjach
oraz w łazience, a także wymieniono drzwi wejściowe do tych pomieszczeń.
Przy

udziale

mieszkańców

zorganizowano

śniadanie

z

okazji

Świąt

Wielkanocnych oraz wigilię, na które zaproszono osoby bezdomne, samotne
i potrzebujące, przebywające na terenie Tychów. W spotkaniach tych wzięło udział ok
200 osób.
Noclegownia Miejska w Tychach ze względu na szczególną charakterystykę ludzi
korzystających z jej pomocy, koncentruje swoje działania zarówno na ochronie życia
osób bezdomnych jak również na pomoc w pełnowartościowym funkcjonowaniu
w społeczeństwie.
3. Ośrodek Interwencji Kryzysowej
Ośrodek Interwencji Kryzysowej jest całodobowym ośrodkiem wsparcia dla kobiet
i ich dzieci doświadczających przemocy domowej lub będących w innej sytuacji
kryzysowej. Działalność jest zadaniem własnym powiatu.
W 2010 r. z pomocy pobytowej OIK korzystało 79 osób (44 kobiety i 36 dzieci), w tym:


z powodu przemocy domowej - 36 osób (14 kobiet, 22 dzieci)
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z powodu bezdomności - 42 osób (30 kobiet, 12 dzieci)

Praca z osobą korzystającą z pomocy tutejszego ośrodka poza zaspokojeniem potrzeby
bezpieczeństwa w przypadku przemocy domowej i zabezpieczeniem dachu nad głową
w sytuacji bezdomności, ukierunkowana jest na uregulowanie jej sytuacji prawnej,
wspieranie w rozwiązywaniu jej problemów życiowych w szczególności rodzinnych
i mieszkaniowych, powrót do własnego mieszkania lub uzyskanie samodzielnego lokalu
z zasobów gminy oraz pomocy w uzyskaniu zatrudnienia i świadczeń z systemu
zabezpieczenia społecznego.
W zakresie terapeutycznym prowadzona jest specjalistyczna pomoc poprzez:


udzielanie poradnictwa psychologicznego



animowanie i prowadzenie grup wsparcia i grup terapeutycznych



prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej



przeprowadzenie

diagnozy

sytuacji

dzieci

i

udzielenie

im

wsparcia

psychologicznego


udzielanie konsultacji wychowawczych

Po porady zgłosiło się 275 osób – udzielono 582 porady specjalistyczne (indywidualne,
telefoniczne, e-mailowe).
Statystyczna kobieta doświadczająca przemocy domowej, korzystająca z pomocy tut.
ośrodka w 2010 roku :


ma 32 lata,



jest osobą niezamężną,



ma wykształcenie podstawowe lub zawodowe,



jest nieaktywna zawodowo z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem.

Statystyczna kobieta korzystająca z pomocy tut. ośrodka z powodu bezdomności:


ma 38 lat (obniżenie wieku w porównaniu do lat 2004-2009),



jest osobą niezamężną, będącą w związku konkubenckim,



ma wykształcenie podstawowe lub zawodowe,



wychowuje małe dziecko,



jest osobą bezrobotną.
W ramach realizacji procedury „Niebieskiej Karty” Komenda Miejska Policji

w Tychach przekazała MOPS w Tychach 395 informacji o wszczęciu procedury w 357
rodzinach dotkniętych przemocą. Pracownicy socjalni, podejmując czynności w ramach
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swych kompetencji, po otrzymaniu powiadomienia z Policji nawiązali kontakt z 270
środowiskami:
 46 środowisk objęto pomocą, tj. 82 osoby (55 dorosłych i 27 dzieci),
 224

środowisk

odmówiło

współpracy

i

uzyskania

pomocy

ze

strony

pracowników socjalnych,
Pomimo pisemnych zaproszeń nie nawiązało kontaktu z pracownikiem MOPS i OIK
87 środowisk.
Pracownicy socjalni motywowali do spotkania z psychologiem 43 osoby, z czego zgłosiło
się 15 osób (12 osób w kontakcie indywidualnym, 3 osoby w kontakcie grupowym).
W Ośrodku Interwencji Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Tychach, w ramach funduszy otrzymanych z Miejskiej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych UM w Tychach została uruchomiona 20 maja 2010 roku
„Tyska Niebieska Linia”. Dyżury konsultantów – pracowników ośrodka odbywają się
każdego dnia od godz. 8:00 do godz. 20:00.
Od czerwca do grudnia 2010 roku konsultanci „Tyskiej Niebieskiej Linii”
przeprowadzili 27 rozmów. Głównym problemem zgłaszanym przez osoby dzwoniące
była przemoc w rodzinie oraz uzależnienie od alkoholu. Zainteresowani chcieli uzyskać
informację o możliwych działaniach w zakresie własnych problemów oraz o miejscach, w
których

mogliby

skorzystać

ze

specjalistycznej

pomocy.

Podczas

interwencji

telefonicznych rozmawiano głównie z kobietami, w godzinach porannych. W okresie
sprawozdawczym podjęto także działania, mające na celu rozpowszechnienia telefonu
zaufania:
 wpisano nr telefonu zaufania w ulotkach Ośrodka Interwencji Kryzysowej MOPS
Tychy, które rozprowadzane są miedzy innymi podczas realizowania procedury
„Niebieskiej Karty”;
 uzupełniono

i

przygotowano

do

rozprowadzenia

ulotki

„Ogólnopolskiego

Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia”;
 rozprowadzono

plakaty

„Ogólnopolskiego

Pogotowia

dla

Ofiar

Przemocy

w Rodzinie Niebieska Linia”.
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4. Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi jest
zadaniem zleconym gminie przez organy administracji rządowej. Jest ośrodkiem
dziennego pobytu. Działalność prowadzi od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 do
15.30, we wtorki do godziny 18. Należy do ośrodków typu A, zajmujących się wyłącznie
osobami z diagnozą psychiatryczną.
Celem

Środowiskowego

Domu

Samopomocy

jest

prowadzenie

rehabilitacji

psychospołecznej umożliwiającej osobom cierpiącym na zaburzenia psychiczne:
 poprawę funkcjonowania społecznego
 integrację ze środowiskiem
 podjęcie starań o uzyskanie zatrudnienia.
Z usług placówki mogą korzystać osoby posiadające stały lub czasowy pobyt na terenie
gminy Tychy skierowane przez lekarza - psychiatrę lub pracownika socjalnego
pierwszego

kontaktu

bądź

też

w

szczególnych

przypadkach

zgłaszające

się

bezpośrednio do placówki.
Korzystanie z usług jest świadczeniem okresowym pomocy społecznej i wymaga
przeprowadzenia

procedur

przewidzianych

w

ustawie

o

pomocy

społecznej

tj. przeprowadzenia wywiadu środowiskowego i wydania decyzji administracyjnej
określającej czas i zakres świadczonych usług, wysokość odpłatności za pobyt oraz
przyznającą posiłki (zgodnie z zasadami obowiązującymi w gminie). Placówka posiada
możliwość dowozu uczestników na zajęcia własnym środkiem transportu (bus
ośmioosobowy).
Łącznie w 2010 roku z usług skorzystało 26 osób w wieku od 21 do 59 lat. Średnia
roczna obecność wynosiła 15,1 osoby/dzień przy wykorzystaniu miejsc (norma 20)
75,5 %.
Podejmowane

przez

ŚDS

oddziaływania

rehabilitacyjne

nakierowane

są

na

minimalizację indywidualnych i społecznych skutków kryzysów społecznych. Poprzez
ustrukturyzowany rozkład dnia oraz dobór różnorodnych zajęć chora osoba ma
możliwość ponownego uczenia się codziennych zajęć, dobór form pracy uzależniony jest
od potrzeb i możliwości członków grupy rehabilitacyjnej. Motywem przewodnim
rehabilitacji

jest

dostarczanie

jak

największej

ilości

konstruktywnych

bodźców
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pobudzających aktywność własną, a przeciwdziałających izolacji i społecznemu
wykluczeniu.
Formy pracy: psychoedukacja, arteterapia, biblioterapia, zajęcia ruchowe,
muzykoterapia, treningi behawioralne: lekowy, komunikacji, higieniczny, budżetowy,
kulinarny, poszukiwania pracy, relaksacyjny, ergoterapia, kącik komputerowy, terapia
zajęciowa, pomoc psychologiczna, konsultacje lekarskie.
Środowiskowa działalność placówki:
 Konsultacje

szeroko

rozumianych

problemów

zdrowia

psychicznego

dla

pracowników socjalnych z rejonu ~120 konsultacji,
 Psychoedukacja rodzin (comiesięczne spotkania rodzin),
 Interwencje dotyczące osób, które nie wyrażają zgody na leczenie psychiatryczne
– 39 interwencji,
 Monitorowanie efektów rehabilitacji po zakończeniu rehabilitacji – 51 konsultacji,
 Organizowanie imprez rekreacyjno-kulturalnych:.
-

turnus rehabilitacyjny – 26.08 – 08.09.2010 r. Murzasichle – 19 osób,

-

udział w X Festiwalu Piosenki i Twórczości Osób Niepełnosprawnych
w Tychach z przedstawieniem teatralnym pt. „Postrzyżyny”,

-

kulig oraz ognisko z pieczeniem kiełbasek w plenerze,

-

grill integracyjny byłych i obecnych uczestników

-

imprezy okolicznościowe – Wigilia, andrzejki, spotkanie karnawałowe

-

wycieczki – do pałacu w Pszczynie, do Szopki Bożonarodzeniowej
w Panewnikach,

-

udział w Tyskich Spotkaniach Teatralnych.
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III. Dział Świadczeń Rodzinnych
Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych zajmuje się realizacją 2 ustaw,
tj.: ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz.
2255 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom
uprawnionym do alimentów (Dz. U. Nr 192 z 2007 r.

z późn. zm.). Funkcjonujący

aktualnie system świadczeń rodzinnych został wprowadzony 1 maja 2004 r. i jest
zadaniem zleconym gminie.
Od 1 stycznia 2010 r. uległy zmianie przepisy ustawy o świadczeniach
rodzinnych, dotyczące zasad ustalania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, obecnie
to świadczenie jest przyznawane niezależnie od dochodów rodziny.
Świadczenia rodzinne są obligatoryjnymi świadczeniami udzielanymi na roczne okresy
zasiłkowe trwające od 1 listopada do 31 października następnego roku.
Rodzaje świadczeń
Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych świadczeniami rodzinnymi są
 zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,
 świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne,
 od 1 stycznia 2006 r. – także jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka.

Dane statystyczne za rok 2010:
 roczna kwota wypłaconych świadczeń rodzinnych – 12.238.971 zł,
 kwota świadczeń rodzinnych pokrytych ze środków własnych gminy (zwiększenie
kwoty jednorazowego dodatku z tytułu urodzenia dziecka) - 154.500 zł,
 kwota wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 3.287.541 zł,
 ilość rodzin pobierających świadczenia rodzinne - 4630.
 ilość rodzin pobierających świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego – 544.
Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego.
Kwota roczna wypłaconych zasiłków rodzinnych - 3.780.089 zł.
Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki z określonych tytułów.
W 2010 roku wypłacono następujące ilości poszczególnych dodatków:


z tytułu urodzenia dziecka (1000 zł na dziecko, zgodnie z zapisami ustawy, jest to
świadczenie jednorazowe); jednak dla mieszkańców gminy Tychy od 31 marca
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2006 r. wynosi on 1500 zł (500 zł pokrywane ze środków własnych gminy, zgodnie z
Uchwałą Rady Miasta Nr 0150/XLII/797/06 z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie
podniesienia kwot dodatków do zasiłku rodzinnego) – dla 309 dzieci, kwota
463.500 zł (w tym 154.500 zł ze środków gminy),


opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego dla 175 osób,
kwota roczna 837.935 zł,



samotnego wychowywania dziecka dla 214 osób (240 dzieci), kwota 491.370 zł,



wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej dla 395 osób (558 dzieci) na kwotę
536.080 zł,



kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego dla 169 osób (157 dzieci) na
kwotę 175.100 zł,



rozpoczęcia roku szkolnego dla 2497 dzieci , na kwotę 249.700 zł,



podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania - na zamieszkanie dla
9 dzieci , na kwotę 9.720 zł.,



na dojazd do szkoły dla 46 dzieci, na kwotę 27.390 zł.

Korzystanie z dodatków uzależnione jest od posiadania prawa do zasiłku rodzinnego.
Ponadto, do każdego z dodatków wymagane jest spełnienie dodatkowych warunków
związanych z tytułem (powodem) przyznania dodatku. Jednocześnie można pobierać
kilka rodzajów dodatków.
Świadczenia opiekuńcze:


świadczenie pielęgnacyjne przeznaczone dla osoby z rodziny, która opiekuje się
osobą niepełnosprawną, rezygnującej z pracy zawodowej dla 162 osób, na kwotę
1.007.986 zł.



zasiłek pielęgnacyjny dla osób niepełnosprawnych – dla 1869 osób, na kwotę
3.364.164 zł.
Ustawą z dnia 29 grudnia 2005 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych

wprowadzone zostały dwa rodzaje zapomóg w związku z urodzeniem się dziecka, w tym:


jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka w wysokości 1000 zł,
popularnie nazywana „becikowym”, do przyznania której nie bada się dochodów
rodziny, dla 1472 dzieci, na kwotę 1.472.000 zł.
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Fundusz alimentacyjny.
W dniu 1 października 2007 r. weszła w życie ustawa z dnia 7 września 2007 r.
o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. W myśl ustawy świadczenia z funduszu
alimentacyjnego przysługujące na każde dziecko uprawnione do tego świadczenia na
podstawie tytułu wykonawczego, którego egzekucja jest bezskuteczna (całkowicie lub
w części) można otrzymać, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekroczy 725 zł.
W 2010 r. wypłacono z funduszu alimentacyjnego 10.032 świadczeń (średnio w miesiącu
836 świadczeń) dla 6.528 osób (średnio w miesiącu 544 osób).
Dłużnicy alimentacyjni zobowiązani są do zwrotu organowi wypłacającemu świadczenia,
należności z tego tytułu. Wobec dłużników alimentacyjnych prowadzone są działania
wynikające

z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, celem

wyegzekwowania należności.
W okresie zasiłkowym 2009/2010 Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych
wypłacił świadczenia dla ok. 4550 tyskich rodzin. Z uwagi na obowiązujące kryterium
dochodowe na poziomie 504 zł na osobę w rodzinie, które pozostaje niezmienne od
2004 r., notuje się stałą tendencję spadkową osób kwalifikujących się do świadczeń.
Jednocześnie odnotowano znaczny wzrost wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych
w porównaniu z rokiem ubiegłym, co jest wynikiem zniesienia kryterium dochodowego od
01.01.2010 r. przy ubieganiu się o to świadczenie.
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IV. Rehabilitacja osób niepełnosprawnych.
Wykorzystanie

środków

Państwowego

Funduszu

Rehabilitacji

Osób

Niepełnosprawnych regulowane jest ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 roku „o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2008 Nr 14,
poz. 92 z późn. zm.).
Wysokość

środków

finansowych

otrzymanych

na

rehabilitację

zawodową

i społeczną osób niepełnosprawnych w 2010 roku.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach od 1999 roku dysponuje środkami
finansowymi

Państwowego

przeznaczonymi

na

Funduszu

dofinansowanie

Rehabilitacji

rehabilitacji

Osób

społecznej

Niepełnosprawnych
i

zawodowej

osób

niepełnosprawnych zamieszkałych w Tychach.
Realizacja zadań następuje na podstawie planu finansowego, przekazywanego
corocznie przez Zarząd PFRON. Na podstawie otrzymanej informacji o wysokości
środków, Rada Miasta Tychy w drodze uchwały, przydziela fundusze na poszczególne
zadania. Za wykonanie zadań zgodnie z ww. uchwałą odpowiedzialny jest Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach w zakresie rehabilitacji społecznej
oraz Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach w zakresie rehabilitacji zawodowej.
Wykres nr 2. Środki PFRON przeznaczone dla Miasta Tychy na rehabilitację społeczną
i zawodową w latach 2008 – 2010
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W 2010 Tychy otrzymały na realizację zadań zleconych przez PFRON 1.435.804 zł
t.j. o 294.772 zł mniej niż w 2009 r. i aż o 1.077.476 zł mniej niż w 2008 r.
Ogólna wysokość środków PFRON przeznaczonych dla powiatu była dzielona na
rehabilitację:
 zawodową –10 % budżetu PFRON
 społeczną – 90 % budżetu PFRON ( w tym również zobowiązania dot. WTZ).
Wykorzystanie środków funduszu w ramach rehabilitacji zawodowej.
Zadania związane z rehabilitacją zawodową, są realizowane przez Powiatowy Urząd
Pracy w Tychach, natomiast MOPS w Tychach będąc dysponentem konta pełni tu rolę
płatnika.
W 2010 roku PUP w Tychach wydatkował kwotę 140.933 zł na następujące zadania:
 Finansowanie wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy w odniesieniu do
osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące pracy i niepozostające
w zatrudnieniu (art. 11) – wydano 0 zł.
 Przyznawanie osobom niepełnosprawnym środków na rozpoczęcie działalności
gospodarczej, rolniczej lub wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej (art. 12a) –
wydano 45.000 zł.
 Dokonywanie zwrotu kosztu wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej
(art. 26e) – wydano 90.000 zł.
 Dokonywanie zwrotu kosztu wynagrodzenia osoby niepełnosprawnej oraz składek na
ubezpieczenie społeczne do tego wynagrodzenia (art. 26f) – wydano 0 zł.
 Finansowanie

kosztów

szkolenia

i

przekwalifikowania

zawodowego

osób

niepełnosprawnych (art. 40) oraz dokonywanie zwrotu kosztów poniesionych przez
pracodawcę na szkolenia zatrudnionych osób niepełnosprawnych (art. 41) – wydano
5.933 zł.
Wykorzystanie środków funduszu w ramach rehabilitacji społecznej.
W 2010 roku MOPS w Tychach wydatkował na zadania związane z rehabilitacją
społeczną kwotę 1.292.014 zł.
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Wykres nr 3 – wykorzystanie środków PFRON – rehabilitacja społeczna

665 820

238 000

18 568
197 294

172 332

turnusy rehabilitacyjne
likwidacja barier
Warsztaty Terapii Zajęciowej
Zaopatrzenie w przedm. ortopedyczne i sprzet rehabilitacyjny
sport, kultura, rekreacja i turystyka

W ramach rehabilitacji społecznej najwięcej środków przeznaczono na dofinansowanie
działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej.
Dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych.
Turnusy rehabilitacyjne to aktywna forma rehabilitacji połączona z elementami
wypoczynku,

mająca na

celu

poprawę sprawności, wyrobienie zaradności oraz

pobudzenie i rozwijanie zainteresowań osób niepełnosprawnych.
W roku 2010 w ramach tego programu przyznano dofinansowanie 310 osobom
w wysokości łącznie 233.491 zł. Natomiast wypłacono dofinansowanie na wyjazd 266
osób na kwotę 197.294 zł, a w tym dla 146 osób dorosłych na kwotę 118.287 zł i 68 ich
opiekunów w kwocie 39.157 zł oraz dla 27 dzieci i młodzieży w kwocie 23.823 zł i 25 ich
opiekunów w kwocie 16.027 zł. W roku 2010 wydano na ten cel o 71.912 zł mniej
w stosunku do 2009r.
Zmniejszenie wydatków wynikało z ograniczeń budżetowych. W pierwszej kolejności
dofinansowania były przyznawane osobom, które rok wcześniej nie otrzymały dotacji na
ten

cel,

ze

znacznym

lub

umiarkowanym

stopniem

niepełnosprawności

oraz

niepełnosprawnym dzieciom. Średnia wysokość wypłaconej dotacji do pobytu na turnusie
rehabilitacyjnym w przeliczeniu na jedną osobę wynosiła około 742 zł.
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Dofinansowanie

likwidacji

w komunikowaniu

się

i

barier

funkcjonalnych

technicznych)

na

wnioski

(architektonicznych,
indywidualnych

osób

zamieszkania

osoby

niepełnosprawnych.
Likwidacja

barier

architektonicznych

w

miejscu

niepełnosprawnej to wszelkie prace adaptacyjne, budowlane i instalacyjne mające na
celu dostosowanie mieszkania dla indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej, np.
zamiana wanny na prysznic, wybudowanie podjazdu itp. Natomiast likwidacja barier
w komunikowaniu

się

i technicznych

polega

na

pomocy w

zakupie

wszelkich

przedmiotów i urządzeń technicznych, które wpływają na samodzielne funkcjonowanie
osób niepełnosprawnych w najbliższym otoczeniu i w społeczeństwie np. sprzętu
z interfejsem dźwiękowym, łóżek rehabilitacyjnych, schodołazów czy specjalistycznych
przyrządów optycznych.
W okresie od I do XII 2010 r. zawarto 37 umów na kwotę 197.247 zł, wypłacono
dofinansowanie w wysokości 172.332 zł dla 36 osób (w tym 20.106 zł dla 5 dzieci
i młodzieży niepełnosprawnej). Z ogólnej liczby zrealizowano: 21 wniosków z zakresu
likwidacji barier architektonicznych na kwotę 133.119 zł, 6 wnioski z zakresu likwidacji
barier w komunikowaniu się na kwotę 10.263 zł, 9 wniosków z zakresu likwidacji barier
technicznych na kwotę: 28.950 zł. W związku z ograniczeniami budżetowymi
dofinansowanie wynosiło do 60%. Na powyższy cel wydatkowano 22.211 zł mniej
w stosunku do roku 2009.
Dofinansowanie

zaopatrzenia

osób

niepełnosprawnych

w

przedmioty

ortopedyczne, środki pomocnicze i sprzęt rehabilitacyjny.
Dofinansowanie

zaopatrzenia

osób

niepełnosprawnych

w

przedmioty

ortopedyczne, środki pomocnicze jest to program, w ramach, którego osoby
niepełnosprawne mogą uzyskać dotację do przedmiotów ortopedycznych i środków
pomocniczych ujętych w wykazie Ministra Zdrowia, na które przyznane jest
dofinansowanie z Narodowego Funduszu Zdrowia (np. aparaty słuchowe, wózki
inwalidzkie, obuwie ortopedyczne).
W

2010 r. wypłacono dofinansowanie w łącznej kwocie 227.643 zł dla 356 osób

niepełnosprawnych (w tym dla 52 dzieci), co daje średnio 640 zł na osobę. Ze względu
na ograniczenia budżetowe ogólna wartość dotacji była w okresie sprawozdawczym
o 94.885 zł niższa niż rok wcześniej, ograniczenie wysokości dotacji spowodowało, że
z programu w 2010 r. skorzystało o 173 osoby mniej niż w 2009 r.
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Dodatkowo w ramach tych samych środków realizowany jest program dofinansowania do
zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny. Jest to sprzęt niezbędny
do prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych, mający za zadanie osiągnięcie przy aktywnym
uczestnictwie

osoby

niepełnosprawnej

możliwie

najwyższego

poziomu

jej

funkcjonowania (np. rower rehabilitacyjny). Nie może to być sprzęt leczniczy.
W roku sprawozdawczym zrealizowano 5 umów na dofinansowanie w kwocie 10.357 zł.
W stosunku do 2009 r., w okresie sprawozdawczym wydatki z tego tytułu były niższe
o 642 zł.
Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.
Zadanie to obejmuje dofinansowanie na wniosek osób prawnych i jednostek
organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, działających od minimum 2 lat
na rzecz osób niepełnosprawnych, organizacji imprez o charakterze sportowym,
kulturalnym, rekreacyjnym lub turystycznym. Na podstawie zawartych umów w 2010 roku
dofinansowano 7 imprez na kwotę 18.568 zł. Łącznie we wszystkich dofinansowanych
imprezach uczestniczyło 341 osób niepełnosprawnych wraz z opiekunami. W roku
sprawozdawczym dofinansowano jedynie imprezy ujęte w „Powiatowym programie
działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2009-2013” . Średni koszt jednej
imprezy wyniósł 2.653 zł. Wydatkowano więcej o 12.005 zł w porównaniu z 2009 r.
Dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej.
Warsztaty

służą

ogólnemu

usprawnieniu,

rozwijaniu

umiejętności

wykonywania

czynności życia codziennego oraz wyrobieniu zaradności osobistej, a także przygotowują
do życia w środowisku społecznym.
W Tychach funkcjonuje jeden Warsztat Terapii Zajęciowej, w którym dofinansowaniem
objętych jest 45 uczestników. W 2010 r. ogólny koszt funkcjonowania warsztatu wyniósł
739.800 zł, w tym zgodnie z obowiązującymi przepisami 90% (tj. 665.820 zł) zostało
pokryte ze środków PFRON. Pozostałe koszty pokrywały powiaty, których mieszkańcy są
uczestnikami WTZ.
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V. Programy socjalne współfinansowanie ze środków zewnętrznych
W roku 2010 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizował następujące programy:
1. Program „Wszyscy razem”
Program realizowany jest od kwietnia 2008 r. w ramach Poddziałania 7.1.1 Rozwój
i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Priorytetu VII
Promocja Integracji Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego.
Wartość programu w 2010 r. wyniosła łącznie

545.428,76 zł

w tym:

488.158,74 zł

dotacja rozwojowa
budżet jednostki samorządu. terytorialnego

53.179,30 zł
4.090,72 zł

Fundusz Pracy

Program

jest

projektem

systemowym

realizowanym

w

oparciu

Zasady

przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych opracowane przez
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, które zawierają katalog instrumentów aktywnej
integracji; określają grupy docelowe uczestników oraz wskazują kontrakt socjalny jako
narzędzie realizacji projektu. W bieżącym roku w projekcie „Wszyscy razem”
zastosowano szereg instrumentów aktywizacji społecznej, zawodowej, edukacyjnej
i zdrowotnej, m.in. treningi umiejętności społecznych dla wychowanków w procesie
usamodzielniania oraz osób niepełnosprawnych, zajęcia grup wsparcia dla osób
niepełnosprawnych oraz uczestników Programu Aktywności Lokalnej, psychoterapię oraz
spotkania z doradcą zawodowym we wszystkich grupach uczestników, a także
zapewnienie edukacji na poziomie wyższym bądź udziału w szkoleniach i kursach
podnoszących kwalifikacje zawodowe zwiększające szanse uczestników projektu na
rynku pracy. Zastosowano również instrument w postaci skierowania i finansowania
zajęć w Centrum Integracji Społecznej.
Łącznie w 2010 r. w projekcie wzięło udział 116 uczestników – klientów
korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.
Kontraktem socjalnym objętych było łącznie 64 osoby, w tym 28 osób kontynuujących
działania z 2009 r. głównie w formie zajęć Centrum Integracji Społecznej – 20 osób.
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W ciągu roku „Indywidualnym Programem Zatrudnienia Socjalnego” w Centrum Integracji
Społecznej objęto 46 osób, z których 6 w wyniku uczestnictwa w zajęciach uzyskało
zatrudnienie. Natomiast kontraktami w ramach zadań dla wychowanków w procesie
usamodzielnienia objęto 15 osób.
W projekcie uczestniczyły również osoby niepełnosprawne – łącznie 31 osób.
W tym 22 osoby w ramach Programu Integracji Społecznej i Zawodowej Osób
Niepełnosprawnych, które uczestniczyły w treningu umiejętności społecznych, zajęciach
grupy wsparcia oraz psychoterapii. Prowadzone było dla nich poradnictwo zawodowe. 16
spośród nich ukończyło kursy języków – niemieckiego i angielskiego. 1 osoba
niepełnosprawna miała indywidualne zajęcia z asystentem przygotowujące ją do
samodzielnej egzystencji. Program ten przyczynił się znacznie do podniesienia ich
kompetencji. Przede wszystkich jednak bardzo poprawił samoocenę i umiejętność
codziennego funkcjonowania tych osób w społeczeństwie.
Kontynuowany był również realizowany od 2009 r. na terenie osady Czułów
Program Aktywności Lokalnej (na podst. uchwały nr 0150/XXVIII/616/09 Rady Miasta
Tychy z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia Programu Aktywności Lokalnej Miasta
Tychy na lata 2009-2013), którym w 2010 r. objęto 31 osób wraz z otoczeniem.
W ramach Programu kontynuowano szereg działań mających na celu zaktywizowanie
i zintegrowanie społeczności lokalnej przynoszących pozytywne efekty. Przeprowadzono
trening umiejętności społecznych dla uczestników, zapewniono im wraz z otoczeniem
możliwość korzystania z poradnictwa prawnego, psychologicznego i zawodowego,
a także z zajęć psychoruchowych.
Nadal dużym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia w ramach Filmowego Klubu
Dyskusyjnego a także spotkania utworzonego w 2010 r. Klubu Obywatelskiego,
w ramach którego odbywały się prelekcje tematyczne związane np. ze zdrowiem,
zagrożeniami, kulturą a także tradycją i historią regionu.
Zorganizowano również wycieczkę dla uczestników PAL do Wysowej Zdroju.
Uczestnicy Programu chętnie aktywizowali się w pracach społecznie użytecznych –
4 osoby, podejmowali naukę (3 osoby) oraz pracę na umowę bądź w ramach
wolontariatu.
W 2011 roku zaplanowano kontynuację działań dla 42 osób, w tym 4 osób
w kontraktach, 18 osób w CIS, 1 osoby niepełnosprawnej oraz 19 mieszkańców Osady
Czułów w PAL. Ponadto planuje się utworzenie drugiego Programu Aktywności Lokalnej
dla 20 mieszkańców bloku socjalnego przy ul. Browarowej 4.
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W

ramach

realizowanego

projektu

kontynuowano

zatrudnienie

trzech

pracowników socjalnych.
Z przeprowadzonej oceny projektu wynika, iż projekt jest efektywny, a uczestnicy
pozytywnie oceniali dobór zastosowanych instrumentów aktywnej integracji.
2. Program „Familia” – 2010
Program współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w
ramach wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w budowaniu lokalnego systemu
opieki nad dzieckiem i rodziną.
Wartość programu ogółem

50.267 zł

z dotacji celowej

39.998 zł

ze środków własnych

10.268 zł

Program realizowany był w okresie od września do grudnia 2010 r.
Skierowany był do rodzin zastępczych zawodowych i niezawodowych wychowujących
dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym oraz usamodzielniających się
wychowanków rodzin zastępczych. Ogółem w projekcie udział wzięło 60 osób.
Głównym celem programu było podniesienie kompetencji rodzicielskich i umiejętności
rozwiązywania problemów wieku dorastania.
W ramach programu zrealizowano następujące działania
 grupa wsparcia dla rodzin zastępczych – 10 osób.
Tematyka spotkań obejmowała m.in.:
-

spotkanie integracyjne – „Dlaczego potrzebna jest mi grupa”,

-

wina/uraz – czego boję się najbardziej,

-

złość – jak radzę sobie ze złością,

-

kary i nagrody – w jaki sposób troszczę się o siebie.

Odbyły się 4 spotkania po 4 godziny każde;
 warsztat rozwoju osobistego wychowanka, w którym wzięło udział 10 osób.
Warsztat obejmował zagadnienia komunikacji interpersonalnej, budowania relacji z
innymi, autoprezentacji, wyznaczania celów, planowania i podejmowania decyzji.
Odbyły się 4 spotkania po 4 godziny każde;
 poradnictwo i wsparcie dla pogotowi rodzinnych – szkolenie wyjazdowe.:
Wyjazd integracyjno-szkoleniowy dla rodzin pełniących funkcje pogotowia
rodzinnego odbył się w dniach 01.10.2010 r. do 03.10.2010 r.
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W

wyjeździe

wzięły

udział

4

pogotowia

rodzinne,

1

rodzina

zawodowa

specjalistyczna, 1 rodzina zawodowa wielodzietna, 1 rodzina zastępcza – kandydaci
do pełnienia funkcji zawodowej rodziny wielodzietnej. Wszystkie rodziny brały udział
w szkoleniu wraz z wychowującymi się u nich dziećmi.
Łączna liczba osób to:
-

rodzice zastępczy – 14 osób

-

dzieci w rodzinach zastępczych – 26 dzieci

-

2 trenerów

-

3 opiekunki

-

2 wolontariuszy

Przez

cały

okres

szkolenia

trwały

zajęcia

poświęcone

metodzie

Ruchu

Rozwijającego Weroniki Sherborn oraz roli baśni w życiu dziecka.
3. Program „Podajmy sobie ręce”
Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
Wartość programu ogółem

52.900 zł

- z dotacji celowej

42.300 zł

- ze środków własnych

10.600 zł

Projekt przeznaczony był dla rodzin z małoletnimi dziećmi znajdującymi się
w sytuacjach kryzysowych wynikających z bezradności w sprawach opiekuńczowychowawczych. Projekt realizowany był od czerwca do grudnia 2010 r.
Działaniami projektu objętych został9o 69 osób, w tym 50 dzieci.
Głównym celem projektu było podniesienie kompetencji społecznych umożliwiających
prawidłowe funkcjonowanie rodziny.
Podstawową formą wsparcia było wprowadzenie w środowiska rodzinne asystenta
rodzinnego, do którego obowiązków należało wspieranie rodziny poprzez działania
edukacyjne i konsultacyjne.
Do podstawowych zadań asystenta rodzinnego należało:


modelowanie prawidłowej komunikacji w rodzinie



motywowanie do utrzymywania czystości i higieny ( modelowanie behawioralne)



pomoc w odrabianiu lekcji w układzie asystent-dziecko. Asystent stopniowo
angażował rodziców do współudziału w odrabianiu zadań szkolnych , ponadto
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motywował i uczestniczył w kontaktach ze szkołą, poradnią psychologicznopedagogiczną i lekarzami specjalistami


w każdej rodzinie asystent przeprowadził trening budżetowy i monitorował
wydatki; wspólnie z rodziną dokonany został podział obowiązków domowych



asystent

pełnił

rolę

moderatora

w

organizacji

czasu

wolnego,

rozwoju

zainteresowań, 6-ro dzieci skorzystało z oferty zajęć pozalekcyjnych artystycznych
i sportowych.
W grudniu przeprowadzono: ocenę końcową w zakresie konkretnych obszarów, tj.
socjalne bezpieczeństwo podniesienie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych ,
realizację obowiązków na rzecz domu i rodziny , podnoszenie kwalifikacji, wykształcenia,
poszukiwania pracy.
Przeprowadzono anonimową ankietę ewaluacyjną, oceniającą efektywność, zadowolenie
i osiągnięte sukcesy przez uczestników projektu.
Ankietę przeprowadzono w 10 rodzinach. 9 rodzin oceniło udział w projekcie jako
pozytywny, podkreślając poprawę relacji z bliskimi, nawiązanie regularnych kontaktów ze
szkołą, dbałość o higienę, zrealizowana liczba godzin pracy asystenta określona została
przez beneficjentów jako wystarczająca,
7 rodzin deklarowało chęć dalszej współpracy z asystentem , 1 rodzina zdecydowanie
odmówiła dalszej współpracy, natomiast 2 rodziny nie potrafiły określić swojego
stanowiska.
Osiągnięto następujące rezultaty:


W stosunku do 4 dzieci zniwelowane zostało zagrożenie umieszczeniem
w rodzinach, placówkach opiekuńczo wychowawczych Jedno dziecko zgodnie
z postanowieniem Sądu Rodzinnego i Nieletnich oczekuje na umieszczenie
w placówce opiekuńczo wychowawczej



w 10 rodzinach nastąpiła poprawa relacji interpersonalnych



15 osób nabyło nowe umiejętności w prowadzeniu gospodarstwa domowego.
4 osoby nie wykazały zainteresowania podniesieniem umiejętności w tym
zakresie.

Funkcje asystenta rodzinnego pełniło 5 osób, każdy z asystentów współpracował
z dwoma rodzinami w okresie od września do grudnia 2010 w wymiarze 1 – 2 razy
w tygodniu przez 3 godziny. Terminy i czasokres wizyt dostosowany był do
indywidualnych potrzeb rodziny.
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VI. Budżet Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2010 r.
Zadania własne Powiatu
rozdział

Nazwa rozdziału

85201

Placówki opiek.-wychow.,
usamodz., kont nauki

85204

Rodziny zastępcze

85219
85219
85220
85220

Terenowe Ośrodki Pomocy
Społecznej – DRD
Pozostała działalność .P.F.R.O.N 2,5 %
Ośrodek Interwencji Kryzysowej
Różna działalność - mieszkania
chronione
OGÓŁEM zadania własne
Powiatu

Plan 2010

Wykonanie
2010

Środki
Gminy

Dotacja
wykonana

Dotacja
otrzymana

143 137

142 622,64

142 622,64

0

0

2 015 757

2 014 358,66

2 014 358,66

0

0

421 157

405 932,41

405 932,41

0

0

50 099

35 823,69

35 823,69

0

0

443 622

441 462,17

438 503,84

2 958,33

3 000

127 877

89 323,61

89 323,61

0

0

3 201 649

3 129 523,18

3 126 564,85

2 958,33

3 000

Zadania powierzone Powiatowi
rozdział

Nazwa rozdziału

Plan 2010

Wykonanie
2010

Środki
Gminy

Dotacja
wykonana

Dotacja
otrzymana

85204

Rodziny zastępcze

169 349

169 343,33

169 343,33

0

0

85324

PFRON

769 984

767 127,68

0

767 127,68

769 984

85324

Warsztaty Terapii Zajęciowej w
ramach PFRON

665 820

665 820,00

0

665 820,00

665 820

35 823,69

0

35 823,69

35 896

1 638 114,70

169 343,33

1 468 771,37

1 471 700

85324

Otrzymane środki na obsługę
PFRON
2,5 %
OGÓŁEM zadania powierzone
Powiatu

1 605 153

Zadania zlecone Gminie
rozdział

Nazwa rozdziału

75478

Bezpieczeństwo publiczne –
usuwanie skutków powodzi

85195

Pozostała działalność

85203

Środowiskowe Domy Samopomocy
ul. Mikołowska 122

85212

Świadczenia rodzinne

85213

Ubezpieczenia zdrowotne

85228

Plan 2010

Wykonanie
2010

Środki
Gminy

Dotacja
wykonana

Dotacja
otrzymana

3 000

3 000,00

0

3 000,00

3 000

14 630

14 630,00

0

14 630,00

14 630

450 764

443 026,04

169 410,71

273 615,33

273 682

16 204 147

16 187 856,43

0

16 187 856,43

16 204 147

27 150

27 150,00

0

27 150,00

27 150

Specjalistyczne usługi opiekuńcze

141 000

135 140,00

0

135 140,00

141 000

85278

Usuwanie skutków klęsk
żywiołowych

805 922

737 091,25

0

737 091,25

805 922

85295

Pozostała działalność

93 590

89 589,60

0

89 589,60

93 590

17 740 203

17 637 483,32

169 410,71

17 468 072,61

17 563 121

OGÓŁEM zadania zlecone
Gminie
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Zadania własne Gminy
rozdział

Nazwa rozdziału

Plan 2010

Wykonanie
2010

Środki
Gminy

Dotacja
wykonana

Dotacja
otrzymana

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi
(programy)

101 900

83 051,00

83 051,00

0

0

85201

Pozostała działalność – Specjalist.
Placówka Opiekuńczo-Wychow.

212 703

211 923,52

211 923,52

0

0

85202

DPS

1 379 000

1 376 202,50

1 376 202,50

0

0

85203

Pozostała działalność –
Noclegownia

642 273

641 609,13

638 925,80

2 683,33

3 000

85212

Świadczenia rodzinne

298 035

271 197,02

271 197,02

0

0

85213

Ubezpieczenie zdrowotne

80 000

80 000,00

0

80 000,00

80 000

85214

Zasiłki i pomoc w naturze,
w tym:

1 203 752

1 066 521,03

1 066 521,03

0

0

- eksmisje

13 000

13 000,00

13 000,00

0

0

- pogrzeby

19 500

17 918,75

17 918,75

0

0

85214

Zasiłki okresowe

1 187 581

1 187 581,00

0

1 187 581,00

1 187 581

85216

Zasiłek stały

1 021 000

1 020 987,49

0

1 020 987,49

1 021 000

85219

MOPS

5 202 097

5 192 002,31

4 166 227,31

1 025 775,00

1 025 775,00

85219

MOPS Program EFS –
„WSZYSCY RAZEM”

568 428

545 438,64

57 270,02

488 168,62

508 743,06

85228

Usługi opiekuńcze

664 000

663 886,00

663 886,00

0

0

1 060 000

1 060 000,00

1 060 000,00

0

0

1 370 727

1 366 184,07

0

1 366 184,07

1 370 727

3 000

3 000

3 000

94 644

81 165,64

81 165,64

0

0

15 089 140

14 850 749,35

9 679 369,84

5 171 379,51

5 196 826,06

85295

85295

Pozostała działalność – program
„Pomoc państwa w zakresie
dożywiania” – świad. własne
Pozostała działalność – program
„Pomoc państwa w zakresie
dożywiania” – dotacja

85295

Pozostała działalność
– program PEAD

85295

Prace Społeczno Użyteczne
OGÓŁEM zadania własne Gminy
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Zadania własne Gminy – porozumienie z administracją rządową
rozdział
85295

Nazwa rozdziału

Wykonanie
Środki Gminy
2010

Plan 2010

Dotacja
wykonana

Dotacja
otrzymana

Program „Podajmy sobie ręce”

52 900

52 899,99

10 600,00

42 299,99

42 300

OGÓŁEM

52 900

52 899,99

10 600,00

42 299,99

42 300

Zadania własne Powiatu – porozumienie z administracją rządową
rozdział
85295

Nazwa rozdziału

Wykonanie
2010

Plan 2010

Środki Gminy

Dotacja
wykonana

Dotacja
otrzymana

Program „Familia”

50 326

50 266,75

10 268,00

39 998,75

40 000

OGÓŁEM

50 326

50 266,75

10 268,00

39 998,75

40 000

Zestawienie wg zadań
rozdział

Nazwa rozdziału
zadania własne Powiatu

Plan 2010

Wykonanie
2010

Środki Gminy

Dotacja
wykonana

Dotacja
otrzymana

3 201 649

3 129 523,18

3 126 564,85

2 958,33

3 000

169 349

169 343

169 343

0

0

17 740 203

17 637 483,32

169 410,71

17 468 072,61

17 563 121

52 900

52 899,99

10 600,00

42 299,99

42 300

50 326

50 266,75

10 268,00

39 998,75

40 000

zadania własne Gminy

15 089 140

14 850 749,35

9 679 369,84

5 171 379,51

5 196 826,06

OGÓŁEM zadania MOPS

36 303 567

35 890 265,92

13 165 556,73

22 724 709,19

22 845 247,06

1 435 804

1 468 771,37

0,00

1 468 771,37

1 471 700

37 739 371

37 359 037,29

13 165 556,73

24 193 480,56

24 316 947,06

zadania powierzone Powiatu

zadania zlecone Gminie
Zadania własne Gminy –
porozumienie z administracją
rządową
Zadania własne Powiatu –
porozumienie z administracją
rządową

OGÓŁEM zadania
PFRON
RAZEM

40

