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Na kolejnym miejscu problemów z jakimi borykaj si rodowiska korzystaj ce z pomocy /45 %/,
pojawiaj
si
sprawy zwi zane ze złym stanem zdrowia /długotrwała choroba
i niepełnosprawno /. rodowiska te borykaj si z trudno ciami finansowymi, zwi zanymi
z konieczno ci ponoszenia wysokich kosztów leczenia oraz zakupu leków.
W przypadku 14 % rodowisk głównym problemem jest bezradno w sprawach opieku czowychowawczych, która dotyczy w szczególno ci rodzin wielodzietnych. Rodziny te najcz ciej
w zwi zku z trudno ciami finansowymi, brakiem mo liwo ci zmiany sytuacji nie potrafi radzi
sobie z problemami dnia codziennego.
Kolejne miejsca zajmuj problemy zwi zane z ochron macierzy stwa – około 7% i alkoholizm około 6%. Nale y przy tym zaznaczy , e fakt i alkoholizm został uznany za główny problem
jedynie w około 6% rodowisk nie odzwierciedla faktycznej sytuacji. Jak wynika z obserwacji
problem ten dotyczy znacznie wi kszej liczby rodowisk, które jednak nie uto samiaj si z nim i
dlatego trudno go zdiagnozowa .
Miejski O rodek Pomocy Społecznej stara si łagodzi sytuacj osób i rodzin poprzez
wdra anie pozamaterialnych form pomocy, w tym pracy socjalnej wobec indywidualnych osób i
rodzin, pracy poprzez grup , aktywizowania społeczno ci lokalnej, promowanie działalno ci
wolontarystycznej oraz poprzez
realizacj projektów dofinansowywanych ze rodków
Europejskiego Funduszu Społecznego. Ich głównym celem jest pomoc oraz zapobieganie
marginalizacji osób i rodzin, poprzez ich społeczne aktywizowanie, psychiczne wzmacnianie i
mobilizowanie ich do podejmowania stara w celu poprawy swojej sytuacji. Nale y jednak
zaznaczy , e same tego rodzaju działania, mimo e s niezwykle wa ne i potrzebne, nie rozwi
wszystkich istniej cych problemów. Osobom i rodzinom znajduj cym si w trudnej sytuacji
materialnej nale y w pierwszej kolejno ci udzieli odpowiedniego wsparcia finansowego na
zaspokojenie podstawowych potrzeb bytowych i zapewnienie godnych warunków ycia.
Ograniczenia w tym zakresie powoduj , e uaktywnianie tych rodowisk jest bardzo trudne, a
czasem wr cz niemo liwe. Obni anie rodków na pomoc społeczn mo e zatem prowadzi do
marginalizacji cz ci mieszka ców miasta, powoduj c w efekcie ich społeczne wykluczenie.
Nale y w tym miejscu zaznaczy , e rodki powinny by wy sze nie tylko w odniesieniu do
wiadcze materialnych, ale równie w stosunku do wiadcze pozamaterialnych. Ich realizacji
wymaga bowiem równie ponoszenia okre lonych nakładów finansowych, zwi zanych mi dzy
innymi z konieczno ci zatrudnienia specjalistów, organizowaniem szkole , dojazdów na szkolenia,
zabezpieczenia pocz stunku klientom uczestnicz cym w zaj ciach grup, kosztów tworzenia wietlic
i ognisk dla dzieci, zabezpieczenia wkładu własnego, który jest wymagany w realizacji ró nego
rodzaju projektów.
Odnosz c si do kwestii potrzeb pomocy społecznej nale y równie wspomnie o miejscu
instytucji pomocy społecznej we współczesnych realiach – pomoc społeczna nie jest w stanie
funkcjonowa i skutecznie wypełnia swoich zada bez odpowiedniego wsparcia otoczenia –
samorz du terytorialnego, sektora zdrowotnego, organizacji pozarz dowych, itp. Tylko stała i
systematyczna współpraca mi dzy tymi jednostkami pozwoli na skuteczne pomaganie i wdra anie
aktywnej polityki społecznej, której o rodek pomocy społecznej powinien by animatorem w
rodowisku lokalnym.
Kolejnym wyzwaniem pomocy społecznej jest reorganizacja sposobu pracy pracowników
socjalnych – oddzielenie pracy socjalnej od rozpatrywania wniosków o pomoc i przyznawania
wiadcze pieni nych, co w konsekwencji pozwoli na skoncentrowanie si pracowników
socjalnych zajmuj cych si prac rodowiskow na systematycznym i konsekwentnym animowaniu
rodowiska lokalnego, na długofalowej pracy na rzecz aktywizacji mieszka ców miasta.
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Tabela nr 25
LICZBA ODWOŁA OD DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH WYDAWANYCH PRZEZ
DYREKTORA MIEJSKIEGO O RODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W 2011 ROKU

INNE (uchybienie
terminu pro by)

UMORZONO
POST POWANIE
I INSTANCJI

PRZEKAZANO
SPRAW DO
PONOWNEGO
ROZPATRZENIA

ORZECZONO CO
DO ISTOTY

DECYZJE UCHYLONE, Z CZEGO

DECYZJE
UTRZYMANE
W MOCY

ROZTRZYGNI CIA
W TRUBIE DS.132 KPA

ZŁO ONYCH
ODWOŁA

Ł CZNA LICZBA

DZIAŁ/KOMÓRKA

ROZSTRZYGNI CIA ORGANU I INSTANCJI

DZIAŁ REALIZACJI
POMOCY

363 /w tym
4 sprawy w
toku/

8

170

8

130

3

40

DZIAŁ DODATKÓW
MIESZKNIOWYCH

72/w tym 2
sprawy w
toku/

8

30

1

28

0

3

DZIAŁ WIADCZE
RODZINNYCH I
FUNDUSZU
ALIMENTACYJNEGO

230 /w tym
16 spraw w
toku/

13

60

43

65

23

10

DZIAŁ USŁUG
OPIEKU CZYCH

117 /w tym
10 spraw w
toku/

4

36

2

60

3

2

ZESPÓŁ ds.
ORZKANIA O
NIEPEŁNOSPRAWNO
CI

421/w tym
110 spraw
w toku/

17

154

107

0

0

33

RAZEM

1195/w
tym 251
spraw w
toku/

50

450

161

283

29

88

Potrzeby w zakresie pomocy społecznej s konsekwencj sytuacji społecznej, gospodarczej i
demograficznej gminy. Dominuj cym problemem utrudniaj cym lub uniemo liwiaj cym
prawidłowe funkcjonowanie klientów O rodka jest bezrobocie, które jako główny powód trudnej
sytuacji wskazało 68 % rodowisk korzystaj cych w roku 2011 ze wiadcze pomocy społecznej.
Wska nik ten odzwierciedla trudn sytuacj na radomskim rynku pracy i wysok , mimo obni enia
stop bezrobocia. Ponadto powrót na rynek pracy klientów O rodka jest utrudniony, a cz sto nawet
niemo liwy ze wzgl du na niski poziom wykształcenia i kwalifikacji /lub ich brak/ oraz skutki jakie
stały si ich udziałem w zwi zku z długotrwałym brakiem zatrudnienia /m.in.: niska samoocena,
brak wiary w siebie i swoje mo liwo ci, stres, bierno , brak motywacji, roszczeniowo . Jak
wynika z analizy oraz obserwacji problem bezrobocia rzadko wyst puje w odosobnieniu,
najcz ciej obok niego, jako przyczyna lub skutek pojawiaj si takie problemy jak: uzale nienia,
przemoc, bezdomno itp. Nawarstwienie problemów jest cz sto zgubne w skutkach i prowadzi do
degradacji osób i rodzin.
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Pomoc społeczna jako instytucja polityki społecznej pa stwa ma na celu umo liwienie
osobom i rodzinom przezwyci enie trudnych sytuacji yciowych, których nie s one w stanie
pokona przy wykorzystaniu własnych uprawnie , zasobów i mo liwo ci. Do jej głównych zada
nale y: wspieranie osób potrzebuj cych w wysiłkach zmierzaj cych do zaspokojenia
podstawowych potrzeb i umo liwienie im ycia w godnych warunkach, oraz zapobieganie
powstawaniu niekorzystnych sytuacji i doprowadzenie do yciowego usamodzielnienia osób i
rodzin oraz ich integracji ze rodowiskiem.
Za realizacj odpowiednie s organy administracji rz dowej i samorz dowej, współpracuj ce na
zasadach partnerstwa z organizacjami samorz dowymi i pozarz dowymi, Ko ciołem Katolickim,
innymi ko ciołami, zwi zkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi. Na rzecz
mieszka ców Radomia zadania z zakresy pomocy społecznej s realizowane przez Miejski O rodek
Pomocy Społecznej, który został powołany uchwał Rady Miejskiej nr 27/90 z dnia 26 lipca 1990
roku.
Podstawowym aktem prawnym w oparciu o który O rodek realizuje swoje zadania jest
ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej /tekst jednolity Dz.U. Nr 175 z 2009
roku, poz 1362, z pó niejszymi zmianami/, która okre la zadania , formy wiadcze i zasady ich
przyznawania. Innymi obowi zuj cymi aktami prawnymi s :
• ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych / Dz.U. z 2011 roku nr 127, poz.721, z pó niejszymi
zmianami/;
• ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 roku o wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowych
ze rodków publicznych /tekst jednolity Dz. U. Z 2008 roku nr 164, poz 1027,
z pó niejszymi zmianami/
• ustawa z dnia 13 pa dziernika 1998 roku o systemie ubezpiecze społecznych /tekst
jednolity Dz.U. Z 2009 roku nr.205, poz 1585 z pó niejszymi zmianami/
• ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 o ochronie zdrowia psychicznego /Dz.U. z 2011 roku nr 231,
poz . 1357 z pó niejszymi zmianami/;
• ustawa z dnia 13 czerwca 2003 roku o cudzoziemcach /tekst jednolity Dz.U.z 2011 roku
nr 43, poz. 1573 z pó niejszymi zmianami/;
• ustawa z dnia 24 stycznia 1991 roku o kombatantach oraz niektórych osobach b d cych
ofiarami represji wojennych i okresu powojennego /Dz.U. Z 2002 roku, nr 42, poz 371
z pó niejszymi zmianami/,
• ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie /Dz.U. Z 2005
roku, nr 180, poz, 1493 z pó niejszymi zmianami/;
• ustawa z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym /Dz.U z 2011 roku, nr 43,
poz. 225 z pó niejszymi zmianami./,
• ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalno ci po ytku publicznego i wolontariacie
/tekst jednolity Dz.U. Z 2010 roku, nr 234, poz 1536 pó niejszymi zmianami/.
• ustawa z dnia 29 grudnia 1995 roku o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc
pa stwa w zakresie do ywiania” /Dz.U z 2005 roku, nr 267, poz. 2259 z pó niejszymi
zmianami./
• ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zast pczej /Dz.U.
z 2011 roku, nr 149, poz. 887 z pó niejszymi zmianami/

3

Poza realizacj zada z zakresu pomocy społecznej. Miejski O rodek Pomocy Społecznej,
na zlecenie Gminy realizuje tak e inne, poza pomocowe zadania, w tym:
• dodatki mieszkaniowe od 1995 roku /ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach
mieszkaniowych- Dz.U.z 2001 roku nr 71, poz 734 z pó niejszymi zmianami/
• wiadczenia rodzinne od 2004 roku /ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku o wiadczeniach
rodzinnych -Dz.U. z 2006 roku nr 139, poz 992 z pó niejszymi zmianami/
• wiadczenia z funduszu alimentacyjnego od 1 pa dziernika 2008 roku /ustawa z dnia
7 wrze nia 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów- tekst jednolity:
Dz.U.z 2009 roku nr 1, poz 7 z pó niejszymi zmianami/
• prace społecznie u yteczne, wynikaj ce z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy /Dz.U. Z 2008 roku nr 69, poz 415, z pó niejszymi
zmianami/.

Jak wynika z powy szych danych, rodki wydatkowane przez O rodek w 33% pochodz z bud etu
miasta, za w 67% z bud etu pa stwa. Miejski O rodka Pomocy Społecznej, poza bud etem,
realizuje zadania wynikaj ce z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych rodków Pa stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
PODSUMOWANIE, POTRZEBY W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ
Rok 2011 ze wzgl du na du liczb klientów korzystaj cych ze wiadcze z zakresu pomocy
społecznej i poza pomocowych, był kolejnym trudnym okresem dla pracowników Miejskiego
O rodka Pomocy Społecznej. Obsługa kilkunastu tysi cy rodowisk wymaga bowiem ogromnego
nakładu pracy zwi zanego z przyjmowaniem i załatwianiem wniosków o pomoc. Nale y przy tym
zaznaczy , e ka da ze spraw wi e si równie z wydawaniem decyzji lub innych rozstrzygni
administracyjnych, zgodnie z kodeksem post powania administracyjnego. W 2011 roku O rodek
wydał ł cznie ponad 127 tysi cy ró nego rodzaju decyzji i rozstrzygni .

Tabela nr 24
WYDANE PRZEZ MOPS W 2011 ROKU DECYZJE I ROZSTRZYGNI CIA
WYSZCZEGÓLNIENIE

ILO C DECYZJI LUB ROZSTRZYGNI
DECYZJE ADMINISTRACYJNE

- wiadczenia pomocy społecznej
- wiadczenia rodzinne, wiadczenia z funduszu
alimentacyjnego,
-dodatki mieszkaniowe

80.285
25.332
8.719

MIEJSKI ZESPÓŁ DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNO CI
- orzeczenia o niepełnosprawno ci i stopniu
niepełnosprawno ci

4.295

INNE ROZSTRZYGNI CIA
- Dział Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
- Skierowania do placówek opieku czowychowawczych
- za wiadczenia i pisma do instytucji wydane i
wysłane przez DOM
RAZEM

4

2.936
54
5.817
127.438
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ZADANIA POMOCY SPOŁECZNEJ
Wzrost liczby zada realizowanych przez Miejski O rodek Pomocy Społecznej
skutkuje zwi kszeniem jego bud etu, co ilustruje poni sza tabela.
Tabela nr 23
ZADANIA WYKONYWANE PRZEZ MOPS w 2011 roku
I RÓDŁA ICH FINANSOWANIA
w zł
Lp
.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16

17
18
19
20
21
22
23
24
25

Zadania realizowane przez MOPS

Finansowane
gmina/powiat

Finansowa
ne bud et
pa stwa

Razem wydatki

1

2

3

4

Zasiłki i pomoc w naturze
Zasiłki okresowe
Zasiłki stałe
Dodatki mieszkaniowe
Usługi opieku cze
Program „Pomoc pa stwa w zakresie
do ywiania”
Prace społecznie-u yteczne
Wynagr.za sprawowanie opieki
Usuwanie skutków i kl sk ywiołowych
Mieszkania chronione
Rodziny zast pcze i pomoc dla dzieci
przebywaj cych w palcówkach opieku czowychowawczych
Dopłata do pobytu mieszka ców w DPS
poza Radomiem
wiadcz. rodzinne i fundusz alimentacyjny
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
Pomoc dla cudzoziemców
Działania CAL
O rodki wsparcia (Dom dla bezdomnych ,
Klub "Senior", rodowiskowy Dom
Samopomocy)
O rodki Pomocy Społecznej
Obsługa zada PFRON
Obsługa Centrum „Wolanowska”
Obsługa Zespołu ds. orzekania o stopniu
niepełnosprawno ci
Program konkursowy "Wspieranie pieczy
zast pczej"
Program "Wspierania osób pobieraj cych
wiadczenia piel gnacyjne"
Program systemowy PO KL
Razem wydatki
Fundusz celowy PFRON
Ogółem

3 618 778
0
1 193 463
10 169 996
2 887 028

0
11 555 923
4 733 674
0
137 886

3 618 778
11 555 923
5 927 137
10 169 996
3 024 914

1 299 933
559 542
0
0
26 317

5 129 300
0
17 977
59 977
0

6 429 233
559 542
17 977
59 977
26 317

3 375 424

39 528

3 414 952

783 734
41 954
87 869
0
47 148

0
52 890 621
543 727
42 830

783 734
52 932 575
631 596
42 830
47 148

395 324
12 278 055
435 801
78 965

343 971
3 665 205
0
0

739 295
15 943 260
435 801
78 965

0

390 731

390 731

53 007

53 007

142 900
1 238 165
80 985 422
4 814 985

142 900
1 376 573
118 403 161
4 814 985
123 218 146

0
138 408
37 417 739
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Pomoc społeczna zgodnie z art 15 ustawy o pomocy społecznej, polega w szczególno ci na:
przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustaw wiadcze ,
wiadczeniu pracy socjalnej,
prowadzeniu i rozwoju niezb dnej infrastruktury socjalnej,
analizie i ocenie zjawisk rodz cych zapotrzebowanie na wiadczenie z pomocy społecznej,
realizacji zada wynikaj cych z rozeznanych potrzeb społecznych,
rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych
potrzeb
Szczegółowe zadania pomocy społecznej s wyszczególnione w art 17-20 ustawy o pomocy
społecznej i nale do nich:
•
•
•
•
•
•

ZADANIA WŁASNE GMINY O CHARAKTERZE OBOWI ZKOWYM – art 17. ust 1:
• opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwi zywania problemów społecznych
ze szczegółowym uwzgl dnieniem programów pomocy społecznej profilaktyki
i rozwi zywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób
i rodzin z grup szczególnego ryzyka,
• sporz dzenie, zgodnie z art. 16a, oceny w zakresie pomocy społecznej,
• udzielanie schronienia , zapewnienie posiłku oraz niezb dnego ubrania osobom tego
pozbawionym,
• przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych,
• przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych,
• przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku
zdarzenia losowego,
• przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na wiadczenia
zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom niemaj cym dochodu i mo liwo ci
uzyskania
wiadcze
na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu
w Narodowym Funduszu Zdrowia,
• przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego,
• opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osob , która zrezygnuje
z zatrudnienia z konieczno ci sprawowania bezpo redniej , osobistej opieki nad
długotrwale lub ci ko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie zamieszkuj cymi matk ,
ojcem lub rodze stwem,
• praca socjalne,
• organizowanie o wiadczenie usług opieku czych, w specjalistycznych, w miejscu
zamieszkania, z wył czeniem specjalistycznych usług opieku czych dla osób
z zaburzeniami psychicznymi,
• prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opieku czo- wychowawczych wsparcia
dziennego lub mieszka chronionych.
• Tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodzin ,
• do ywianie dzieci,
• sprawianie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym,
• kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatno ci za pobyt mieszka ca
gminy w tym domu,
• pomoc osobom maj cym trudno ci w przystosowaniu si do ycia po zwolnieniu z zakładu
karnego,
• sporz dzanie sprawozdawczo ci oraz przekazywanie jej wła ciwemu wojewodzie, równie
w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego,
5
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•
•

tworzenie i utrzymanie o rodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie rodków
na wynagrodzenie pracowników.
Przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych
opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne okre lonych we przepisach o powszechnym
ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia.

Tabela nr 22
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organizowanie i wiadczenie specjalistycznych usług opieku czych w miejscu zamieszkania
dla osób zaburzeniami psychicznymi,
• przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków zwi zanych z kl sk
ywiołow lub ekologiczn ,
• prowadzenie i rozwój infrastruktury rodowiskowych domów samopomocy dla osób
z zaburzeniami psychicznymi
• realizacja zada wynikaj cych z rz dowych programów pomocy społecznej, maj cych
na celu ochron poziomu ycia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój
specjalistycznego wsparcia,
• przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a tak e udzielanie schronienia, posiłku oraz
niezb dnego ubrania cudzoziemcom , o których mowa w art 5a,
• przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a tak e udzielanie schronienia, posiłku
i niezb dnego ubrania cudzoziemcom, którzy uzyskali zgod na pobyt tolerowany
na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
• wypłacanie wynagrodze za sprawowanie opieki
rodki na realizacj i obsług zada okre lonych w art 18 zapewnia bud et pa stwa.

77E

'

E

E 7

794E:

0

< ! %
/*0"$";K
;/% !36 %

49E

&

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRRACJI RZ DOWEJ ZLECONE GMINIE – art 18:

";K ;/% !36 D

7 E

•

H36 * $"06#

':

•

< ! %
/*0"$";K
;/% !36 %

:9E9

•

przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych,
przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w fermie zasiłków ,
po yczek oraz pomocy w naturze,
prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i o rodkach wsparcia
o zasi gu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagaj cych opieki,
podejmowanie innych zada z zakresu pomocy społecznej wynikaj cych z rozeznanych
potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych,
współpraca z powiatowym urz dem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz
informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa
zawodowego i o szkoleniach.
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opracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwi zywania problemów społecznych,
ze szczególnym uwzgl dnieniem programów pomocy społecznej, wspierania osób
niepełnosprawnych i innych których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego
ryzyka- po konsultacji z wła ciwymi terytorialnie gminami,
prowadzenie specjalistycznego poradnictwa,
organizowanie opieki w rodzinach zast pczych, udzielanie pomocy pieni nej na cz ciowe
pokrycie kosztów utrzymanie umieszczonych w nich dzieci oraz wypłacanie wynagrodzenia
z tytułu pozostawania w gotowo ci przyj cia dziecka albo wiadczonej opieki i wychowania
niespokrewnionym z dzieckiem zawodowym rodzinom zast pczym,
zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub cz ciowo pozbawionym opieki
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rodziców, w szczególno ci przez organizowanie i prowadzenie o rodków adopcyjnoopieku czych, placówek opieku czo-wychowawczych dla dzieci i młodzie y, w tym
placówek dziennego wsparcia o zasi gu ponadgminnym, a tak e tworzenie programów
pomocy dziecku i rodzinie,
pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu umieszczonych w całodobowych
placówkach opieku czo- wychowawczych i w rodzinach zast pczych, równie na terenie
innego powiatu,
przyznawanie pomocy pieni nej na usamodzielnienie oraz kontynuowanie nauki osobom
opuszczaj cym, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzie y niepełnosprawnych
intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dzie mi i kobiet w ci y, oraz schroniska dla
nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne o rodki szkolno- wychowawcze, specjalne o rodki
wychowawcze, młodzie owe o rodki socjoterapii zapewniaj ce całodobow opiek lub
młodzie owe o rodki wychowawcze,
pomoc w integracji ze rodowiskiem osób maj cych trudno ci w przystosowaniu si
do ycia, młodzie y opuszczaj cej domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzie y
niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dzie mi i kobiet w ci y,
rodziny zast pcze oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne o rodki
szkolno-wychowawcze, specjalne o rodki wychowawcze, młodzie owe o rodki socjoterapii
zapewniaj ce całodobow opiek lub młodzie owe o rodki wychowawcze, maj cych braki
w przystosowaniu si ,
pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczpospolitej Polskiej status uchod cy lub
ochron uzupełniaj c , maj cym trudno ci w integracji ze rodowiskiem,
prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej o zasi gu ponadgminnym
oraz umieszczenie w nich skierowanych osób,
prowadzenie mieszka chronionych dla osób z terenu wi cej ni jednej gminy oraz
powiatowych o rodków wsparcia, w tym domów dla matek z małoletnimi dzie mi i kobiet
w ci y, z wył czeniem rodowiskowych domów samopomocy i innych o rodków wsparcia
dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
prowadzenie o rodków interwencji kryzysowej,
udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach,
szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej z terenu powiatu
doradztwo metodyczne dla kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych
pomocy społecznej z terenu powiatu
podejmowanie innych działa wynikaj cych z rozeznanych potrzeb, w tym tworzenie
i realizacja programów osłonowych,
sporz dzanie sprawozdawczo ci oraz przekierowanie jej wła ciwemu wojewodzie, równie
w formie dokumentu elektronicznego z zastosowaniem systemu teleinformatycznego,
sporz dzanie bilansu potrzeb powiatu w zakresie pomocy społecznej, utworzenie
i utrzymanie powiatowego centrum pomocy rodzinie, w tym zapewnienie rodków na
wynagrodzenie pracowników.

•
•

pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczpospolitej Polskiej status uchod cy
lub ochron uzupełniaj c , w zakresie indywidualnego programu integracji, oraz opłacanie
za te osoby składek
na ubezpieczenie
zdrowotne okre lonych w przepisach
o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia,
prowadzenie i rozwój infrastruktury o rodków wsparcia dla osób z zaburzeniami
psychicznymi,
realizacja zada wynikaj cych z rz dowych programów pomocy społecznej, maj cych
7

na celu ochron poziomu ycia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój
specjalistycznego wsparcia,
• udzielanie cudzoziemcom, o których mowa w art 5a, pomocy w zakresie interwencji
kryzysowej,
• finansowanie pobytu w całodobowych placówkach opieku czo- wychowawczych oraz
rodzinach zast pczych dzieciom cudzoziemców niewymienionych w art. 5a,
• realizacja zada z dziedziny przysposobienia mi dzynarodowego dzieci, w tym zlecanie
realizacji tych
zada podmiotom prowadz cym niepubliczne o rodki adopcyjnoopieku cze wyznaczone przez ministra wła ciwego do spraw zabezpieczenia społecznego.
rodki na realizacj i obsług zada okre lonych w art 20 zapewnia bud et pa stwa.
OGÓLNE ZASADY DOTYCZ CE
UPRAWNIE
SPOŁECZNEJ I FORMY WIADCZONEJ POMOCY

DO

WIADCZE

DODATKI MIESZKANIOWE
Od stycznia 2004 roku wypłata dodatków mieszkaniowych jest zadaniem własnym gminy.
Od 2006 roku wydatki te ulegaj obni eniu. Jest to wynikiem systematycznego zmniejszania ilo ci
wypłacanych dodatków mieszkaniowych oraz liczby gospodarstw, które były obj te t form
wiadcze /szczegółow analiz zawieraj tabele nr 20 i 21/ Zmiany w tym zakresie s wynikiem
zmniejszenia stopy bezrobocia oraz wzrostu dochodów osób i rodzin korzystaj cych wcze niej z tej
formy pomocy.

Tabela nr 20

Z POMOCY
DODATKI MIESZKANIOWE W LATACH 2007 – 2011

Podstawowe zasady przyznawania wiadcze z zakresu pomocy społecznej okre laj
artykuły 7 i 8 ustawy o pomocy społecznej. Zgodnie z nimi, prawo do wiadcze pieni nych
przysługuje:

- osobie samotnie gospodaruj cej, której dochód nie przekracza kwoty 477 zł.
− osobie w rodzinie , w której dochód na osob nie przekracza kwoty 351 zł.
− rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osob
w rodzinie .
Poza spełnianiem kryterium dochodowego konieczne jest wyst pienie co najmniej jednej
z okoliczno ci wymienionych w art 7 pkt.1 -15;
1. ubóstwa
2. sieroctwa,
3. bezdomno ci
4. bezrobocia,
5. niepełnosprawno ci,
6. długotrwałej lub ci kiej choroby,
7. przemocy w rodzinie,
8. potrzeby ochrony macierzy stwa lub wielodzietno ci,
9. bezradno ci w sprawach opieku czo- wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa
domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
10. braku umiej tno ci w przystosowaniu do ycia młodzie y opuszczaj cej placówki
opieku czo- wychowawcze,
11. trudno ci w integracji osób, które otrzymały status uchod cy,
12. trudno ci w przystosowaniu do ycia po zwolnieniu z zakładu karnego,
13. alkoholizmu lub narkomanii
14. zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,
15. kl ski ywiołowej lub ekologicznej.

WYSZCZEGÓLNIENIE
Kwota wypłaconych
dodatków mieszkaniowych w
złotych

2007

2008

12.006.986 10.699.988

2009

2010

2011

10.104.819

10.584.996

10.169.996

Liczba wypłaconych
dodatków mieszkaniowych

75.900

63.143

55.959

54.809

51.248

rednia kwota dodatku w
złotych

158.00

169.00

180

193

198,50

100

100

100

100

100

7.183

5.914

5.476

5.413

5.044

Udział rodków gminy w %
Ilo gospodarstw domowych,
które otrzymały dodatki
mieszkaniowe

W ustawie jasno został okre lony katalog wiadcze pieni nych i niepieni nych /art 36/,
z jakich mog korzysta osoby i rodziny znajduj ce si w trudnej sytuacji yciowej oraz zasady
ich przyznawania /art.37 – 53/.
Do wiadcze o charakterze pieni nym nale :
−
−
−
−

zasiłki stałe,
zasiłki okresowe,
zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe,
zasiłki i po yczki na ekonomiczne usamodzielnienie,
8
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Do wiadcze niepieni nych nale :
− praca socjalne,
− bilet kredytowany,
− składki na ubezpieczenie zdrowotne,
− składki na ubezpieczenie społeczne,
− pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie,
− sprawianie pogrzebu,
− poradnictwo specjalistyczne,
− interwencja kryzysowa,
− schronienie,
− posiłek,
− niezb dne ubranie,
− usługi opieku cze w miejscu zamieszkania, w o rodkach wsparcia oraz w rodzinnych
domach pomocy,
− mieszkania chronione,
− pobyt i usługi w domu pomocy społecznej,
− opieka i wychowanie w rodzinie zast pczej i w placówce opieku czo- wychowawczej,
− pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu
chronionym, pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, pomoc na zagospodarowanie: w formie
rzeczowej dla osób usamodzielnionych,
− szkolenia, poradnictwo rodzinne i terapia rodzinna prowadzone przez o rodki adopcyjnoopieku cze.

7::' 4 E7
PROBLEMY
I
POTRZEBY
KLIENTÓW
O RODKA
ZE WIADCZE POMOCY SPOŁECZNEJ W 2011 ROKU
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− pomoc dla rodzin zast pczych,
− pomoc na usamodzielnianie oraz na kontynuowanie nauki,
− wiadczenia pieni ne na utrzymanie i pokrycie wydatków zwi zanych z nauk j zyka
polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchod cy
lub ochron uzupełniaj c .

W 2011 roku z ró nych form wiadcze na podstawie ustawy o pomocy społecznej
skorzystało ł cznie 9.124 rodowisk / pod tym poj ciem nale y rozumie samotne osoby lub
rodziny, które tworz gospodarstwa domowe/, w których yje 19.230 osób, co stanowi około 10%
mieszka ców Radomia. Przyczynami ich trudnej sytuacji było:
− bezrobocie – dotyczyło 6.215 rodowisk, co stanowi 68 % ogółu korzystaj cych z pomocy
− niepełnosprawno – dotyczyła 2.897 rodowisk /32 %/,
− bezradno
w sprawach
opieku czo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa
domowego – dotyczyła 1.267 rodowisk ./14%/,
− długotrwała choroba – dotyczyła 1.207 rodowisk /13%/,
− alkoholizm – dotyczył 543 rodowisk /6%/,
− ochrona macierzy stwa – dotyczyła 615 rodowisk /7%/,
− bezdomno – dotyczyła 140 rodowisk /1,5 %/,
− trudno ci w integracji osób, które otrzymały status uchod cy lub ochron uzupełniaj c dotyczyła 8 rodowisk /0,1 %/,
− inne (zdarzenia losowe, narkomania, trudno ci w przystosowaniu do ycia po opuszczeniu
zakładu karnego) dotyczyło 186 rodowisk /2 %/.
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BEZRADNO
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Powy sze dane jednoznacznie wskazuj , e dominuj cym problemem utrudniaj cym lub
uniemo liwiaj cym prawidłowe funkcjonowanie klientów O rodka jest bezrobocie, które jako
główny powód trudnej sytuacji wskazało 68 % rodowisk korzystaj cych w roku 2011 ze wiadcze
pomocy społecznej. Wska nik ten odzwierciedla trudn sytuacj
na radomskim rynku pracy
i wysok , mimo obni enia stop bezrobocia. Ponadto powrót na rynek pracy klientów O rodka jest
utrudniony, a cz sto nawet niemo liwy ze wzgl du na niski poziom wykształcenia i kwalifikacji
/lub ich brak/ oraz skutki jakie stały si ich udziałem w zwi zku z długotrwałym brakiem
zatrudnienia /m.in.: niska samoocena, brak wiary w siebie i swoje mo liwo ci, stres, bierno , brak
motywacji, roszczeniowo /. Nale y przy tym zaznaczy , e bezrobocie jest najłatwiejszym do
zdiagnozowania, to z nim bowiem uto samiaj si sami klienci, potwierdzaj go tak e dokumenty z
u rz du pracy. Jak wynika z analizy oraz obserwacji problem bezrobocia rzadko wyst puje w
odosobnieniu, najcz ciej obok niego, jako przyczyna lub skutek pojawiaj si takie problemy jak:
uzale nienia, przemoc, bezdomno itp. Nawarstwienie problemów jest cz sto zgubne w skutkach i
prowadzi do degradacji osób i rodzin.
Na kolejnym miejscu problemów z jakimi borykaj si rodowiska korzystaj ce z pomocy /45 %/,
pojawiaj
si
sprawy
zwi zane ze złym stanem zdrowia /długotrwała choroba
i niepełnosprawno /. rodowiska te borykaj si
z trudno ciami finansowymi, zwi zanymi
z konieczno ci ponoszenia wysokich kosztów leczenia oraz zakupu leków.
W przypadku 14 % rodowisk głównym problemem jest bezradno w sprawach opieku czowychowawczych, która dotyczy w szczególno ci rodzin wielodzietnych. Rodziny te najcz ciej
w zwi zku z trudno ciami finansowymi, brakiem mo liwo ci zmiany sytuacji nie potrafi radzi
sobie z problemami dnia codziennego.
Kolejne miejsca zajmuj problemy zwi zane z ochron macierzy stwa – około 7% i alkoholizm około 6%. Nale y przy tym zaznaczy , e fakt i alkoholizm został uznany za główny problem
jedynie w około 6% rodowisk nie odzwierciedla faktycznej sytuacji. Jak wynika z obserwacji
problem ten dotyczy znacznie wi kszej liczby rodowisk, które jednak nie uto samiaj si z nim i
dlatego trudno go zdiagnozowa .

W roku 2005 na terenie Radomia funkcjonowały jedynie dwa warsztaty terapii zaj ciowej, za
rodki na ich utrzymanie wzrastały w niewielkim zakresie. Popraw w tym zakresie odnotowujemy
os 2006 roku – władze dostrzegaj c problemy osób niepełnosprawnych podj ły decyzj
o utworzeniu kolejnych tego rodzaju placówek. Obecnie na terenie miasta działa ich 5.

Miejski O rodek Pomocy Społecznej realizuje wszystkie zadania z zakresu pomocy
społecznej oraz zadania zwi zane z rehabilitacj zawodowa i społeczn osób niepełnosprawnych
/zadania gminy- własne i zlecone oraz zadania powiatu/.

Tabela nr 17
DOFINANSOWANIE KOSZTÓW DZIAŁANIA WARSZTATÓW TERAPII ZAJ CIOWEJ
W LATACH 2007 – 2011
WYSZCZEGÓLNIENIE
Liczba warsztatów
Kwota dofinansowania w
złotych

WYKORZYSTANIE
RODKÓW FINANSOWYCH ORAZ FORMY
WIADCZE
PIENI NYCH I NIEPIENI NYCH Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ
REALIZOWANE W MOPS W 2011 ROKU

WIADCZENIA PIENI

NE

ZADANIA GMINY

2007

2008

2009

2010

2011

5

5

5

5

5

1.652.379

2.247.260

2.515.319

2.515.320

2.515.320

DOFINANSOWANIE ZAOPATRZENIA W SPRZ T REHABILITACYJNY, PRZEDMIOTY
ORTOPEDYCZNE I RODKI POMOCNICZE.
W 2011 roku zostało zło onych 1.649 wniosków. W odniesieniu do ilo ci wniosków rozpatrzonych
pozytywnie w stosunku do roku 2010 odnotowano wzrost przyznanych dofinansowa realizacj
zaopatrzenia w sprz t rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i rodki pomocnicze w latach 20062011 ilustruje tabela nr 18.

DOFINANSOWANIE LIKWIDACJI BARIER W KOMUNIKOWANIU SI , BARIER
ARCHITEKTONICZNYCH I BARIER TECHNICZNYCH.

Ze wzgl du na ograniczone rodki finansowe jedynie cz
zło onych wniosków o dofinansowanie
likwidacji barier jest realizowana pozytywnie. Realizacj likwidacji barier w latach 2007- 2011
ilustruje Tabela nr 19.
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W 2011 roku ze wiadcze z zakresu pomocy społecznej skorzystało ogółem 9.124
rodowisk, w tym:
− ze wiadcze przyznawanych w ramach zada zleconych skorzystało 23 osób lub rodzin,
− ze wiadcze przyznawanych w ramach zada własnych skorzystało 9.101 osób lub
rodzin.
Spadek liczby osób korzystaj cych z zada zleconych wynika z faktu, i zasiłki stałe od 2010 roku
s zadaniem własnym gminy w pełni finansowanym ze rodków bud etu pa stwa.
ZADANIA ZLECONE GMINIE
WYNAGRODZENIE ZA SPRAWOWANIE OPIEKI
Na plan w wysoko ci 17.982 zł. wykorzystano kwot 17.976,74 zł. co stanowi 99,97 % planu.
Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem tj. zgodnie z art 18 ust 1 pkt 9 ustawy
o pomocy społecznej na wynagrodzenie za sprawowanie opieki oraz koszty obsługi zadania .
W 2011 roku wpłyn ło pi Postanowie S du przyznaj ce wynagrodzenie za sprawowanie opieki
zgodnie z art 53a ustawy o pomocy społecznej.

Pomoc „Dla rodzin rolniczych poszkodowanych w tegorocznej powodzi”
Na plan w wysoko ci 59.977 zł. wykorzystano kwot 59.976,89 zł. co stanowi 100% planu.
Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem tj. zgodnie z Rozporz dzeniem Rady
Ministrów z dnia 26 lipca 2011 roku (Dz.U. nr 167 poz. 996) w sprawie szczegółowych warunków
realizacji programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych lub działach
specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane wyst pieniem w 2011 roku huraganu,
deszczu nawalnego lub przymrozków wiosennych.
We wrze niu 2011 roku do Miejskiego O rodka Pomocy Społecznej zgłosiło si dwadzie cia
siedem osób z pro b o udzielenie pomocy w formie zasiłku celowego w zwi zku z wyst pieniem
w 2011 roku huraganu lub deszczu nawalnego. Zainteresowani ponie li szkody powy ej 30%
redniej rocznej produkcji rolnej z trzech lat poprzedzaj cych rok w którym wyst piły szkody, za
w budynkach szkody wyniosły powy ej 1050 zł. W wyniku analizy zebranego w sprawie materiału
dowodowego wydano jedn decyzj odmown , w jednej sprawie post powanie nie zostało
zako czone ze wzgl du na skomplikowany charakter sprawy i konieczno zebrania dodatkowego
materiału dowodowego oraz przesłuchania Strony. W pozostałych przypadkach tut. O rodek
przychylił si do pro by i udzielił pomocy 25 osobom na ł czn kwot 59.967,89 zł. W 23 sprawach
przyznano pomoc w wysoko ci po 2.500 zł, w dwóch sprawach przyznano pomoc w kwotach
1.353,69 zł i 1.123,20 zł..
11
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W strukturze MOPS do grudnia 2011 roku funkcjonował rodowiskowy Dom Samopomocy przy
ulicy Juliusza 18, który jest o rodkiem wsparcia dla osób przewlekle psychicznie chorych
z rozpoznaniem schizofrenii, psychoz schizofrenopodobnych, choroby afektywnej, adresowanych
do osób powy ej 18 roku ycia. Celem placówki jest podtrzymanie i rozwijanie samodzielnego
ycia , podnoszenie poziomu funkcjonowania psychospołecznego, zaradno ci yciowej. Program
DS obejmuje treningi umiej tno ci społecznych, psychoterapi , terapi zaj ciow , prac socjaln ,
zaj cia ruchowo i kulturalno- o wiatowe oraz rekreacyjne.
Placówka przeznaczona jest dla 30 osób, w 2011 roku z jej usług skorzystało ł cznie 35 osób,
a liczba korzystaj cych na dzie 31 grudnia 2011 roku wynosiła 30 osób.
Plan finansowy na rok 2011 roku wynosił 344.620 zł i zrealizowany został w wysoko ci 343.970,69
zł, czyli w 99,8%. Podczas zaj uczestnicy korzystali z pomocy w formie gor cego posiłku- za
odpłatno ci uzale nion od dochodów. W okresie od stycznia do grudnia 2011 roku wydano
ł cznie 4.537 obiadów, które zostały dofinansowane ze rodków własnych gminy w kwocie
29.675,68 zł.

Tabela nr 16

POMOC NA RZECZ OSÓB ZE SCHORZENIAMI PSYCHICZNYMI- RODOWISKOWY
DOM SAMOPOMOCY / DS/.
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POMOC UCHOD COM W ZAKRESIE INDYWIDUALNEGO PROGRAMU INTEGRACJI
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W 2011 roku z pomocy skorzystało czworo dzieci przebywaj cych w trzech rodzinach zast pczych.
Na plan w wysoko ci 39.528 zł. wykorzystano kwot 39.528 zł, co stanowi kwot 100 %
wykonania planu

*('"

ZADANIA WŁASNE GMINY
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SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJ CE
NIEKTÓRE WIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE WIADCZENIA
RODZINNE
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W 2011 roku zgodnie z interpretacj Ministra Finansów z dnia 21 kwietnia 2011 roku znak
FS10/063/3/345/SAA/11 Gmina Miasta Radomia zabezpieczyła 20% rodków na w/w zadanie.
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Na plan w 2011 roku w kwocie 439.826 zł. wykorzystano 438.615,52 zł. co stanowi 99,72 % planu,
z czego
- z dotacji w kwocie 351.826 zł wykorzystano 350.746,99 zł
- ze rodków gminy w kwocie 88.000 zł wykorzystano 87.868,53 zł.
rodki zostały wydatkowane na opłacenie składek zdrowotnych za 1.334 osoby pobieraj ce zasiłek
stały z pomocy społecznej.

9

?

RODZINY ZAST PCZE- FINANSOWANIE POBYTU W RODZINACH ZAST PCZYCH
DZIECI CUDZOZIEMCÓW

9

2?

Cudzoziemcy, którzy uzyskuj status uchod cy oraz posiadaj ochron uzupełniaj c korzystaj
z pomocy MOPS w ramach indywidualnych programów integracji. W 2011 roku z pomocy
w formie wiadcze pieni nych na pokrycie kosztów utrzymania i wydatków zwi zanych z nauk
j zyka polskiego skorzystało 12 osób, które uczestniczyły w 4 programach integracyjnych.
Na plan w wysoko ci 39.300 zł. wykorzystano kwot 39.300 zł. co stanowi 100 % wykonania
planu

ZASIŁKI STAŁE
Tabela nr14
OPROCENTOWANIE KREDYTÓW BANKOWYCH
Oprocentowanie
kredytów
bankowych

2007

2008

2009

2010

2011

LICZBA

KWOTA

LICZBA

KWOTA

LICZBA

KWOTA

LICZBA

KWOTA

LICZBA

KWOTA

ZŁO ONE WNIOSKI

-

-

2

10.804

3

11.817

4

17.849

3

36.264

WYPŁACONE
DOFINASOWANIE

-

-

1

2.953

2

8.880

2

15.000

x

x

W 2007 roku nie były realizowane dofinansowania do oprocentowania zaci gni tego kredytu
bankowego przez osoby niepełnosprawne 2008 roku zło one zostały 2 wnioski w tym zakresie
i podpisano jedn umow na kwot 2.953,00 zł. W 2009 r zostały zło one 3 wnioski, zawarto
2 umowy na kwot 8.880,00 zł. W 2010 r zło ono 4 wnioski i zawarto 2 umowy na kwot 15.000
,00 zł. Natomiast w roku 2011 zadanie nie było realizowane w zwi zku z ograniczonymi rodkami
finansowymi .

REHABILITACJA SPOŁECZNA
Tabela nr 15
DOFINANSOWANIE SPORTU, KULTURY I TURYSTYKI OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH

WYSZCZEGÓLNIENIE

2009

2010

2011

Ilo

zło onych wniosków

81

76

65

Ilo

zawartych umów

59

49

-

153.648

124.781

-

Kwota wypłacona w zł.

W 2009 roku zostało zło onych 81 wniosków organizacji pozarz dowych na organizacj imprez
sportowo – rekreacyjnych na rzecz osób niepełnosprawnych i zawarto 59 umów. W 2010 roku
zostało zło onych 76 wniosków przez 17 organizacji pozarz dowych i zawarto 49 umów. Natomiast
w 2011 roku o dofinansowanie ubiegało si 21 organizacji, które zło yły 65 wniosków. Jednak ze
wzgl du na ograniczone rodki finansowe to zadanie w 2011 nie było realizowane.
DOFINANSOWANIE TURNUSÓW REHABILITACYJNYCH
Najwi ksza liczba osób niepełnosprawnych korzysta z dofinansowania do turnusów
rehabilitacyjnych /szczegółowa ilo osób i koszty wiadcze ilustruje tabela 16/.W latach 2005 –
2006 liczba osób, które skorzystały z dofinansowania systematycznie wzrastała. W 2007 roku
obni yła si ona o 226 osób, natomiast w 2008 roku wzrosła o 132 osoby. W roku 2009 nast pił
spadek osób, które otrzymały dofinansowanie. Dofinansowaniem nie obj to 1060 osób. W roku
2010 zło ono 1.298 wniosków, udzielono dofinansowania 215 osobom niepełnosprawnym.
W 2011 roku nie było realizowane zadanie w tym zakresie ze wzgl du na posiadanie ograniczonych
rodków finansowych.
56

Na plan 5.953.739 zł. wykorzystano kwot 5.927.136,91 zł., co stanowi kwot 99,55 %, z czego
- z dotacji w kwocie 4.753.739 zł wykorzystano 4.733.674,44 zł.
- ze rodków gminy w kwocie 1.200.000 zł wykorzystano 1.193.462,47 zł
Z pomocy w tej formie w 2011 roku skorzystało 1.685 osób/rodzin. rednia miesi czna wysoko
zasiłku stałego wynosiła 350 zł.
Zasiłki stałe s obligatoryjn form pomocy przyznan na podstawie art.37 ustawy o pomocy
społecznej. W 2011 roku zgodnie z interpretacj Ministra Finansów z dnia 21 kwietnia 2011 roku
znak FS10/063/3/345/SAA/11 Gmina Miasta Radomia zabezpieczyła 20% rodków na w/w
zadanie.
ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE
I RENTOWE
Na plan w kwocie 15.178.944 zł wykorzystano 15.014.711,53 zł, czyli 98,91% planu /szczegółowe
wykorzystanie ilustruje tabela nr 1/.

rodki te wykorzystano na :
− zasiłki okresowe , wydatkowano kwot 11.555.923,07 zł.
Zasiłki okresowe w wysoko ci obligatoryjnej wypłacono dla 6.657 osób (6.432 rodzin). Dotacja
była wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem. Zasiłki okresowe s obligatoryjn forma pomocy
przyznawan na podstawie art 38 ustawy o pomocy społecznej. Minimaln wysoko zasiłku
okresowego okre la ci le art 147 w/w ustawy . W Gminie Radom zasiłki okresowe finansowane
s wył cznie z dotacji wojewody i przyznawane w minimalnej wysoko ci.
- zasiłki celowe, wydatkowano kwot 3.458.788,46 zł.
rodki wydatkowane na zasiłki celowe przeznaczone były głównie na zakup ywno ci, niezb dnej
odzie y, obuwia, leków, opału oraz na zdarzenia losowe.
rodki przeznaczono na nast puj ce wydatki:
− zasiłki celowe (art.39 ustawy o pomocy społecznej) wypłacono dla 8.126 osób (7.839
rodzin) na ł czn kwot 3.341.232,46 zł. / w tym cz
rodków w kwocie 34.316,60
przeznaczono na dofinansowanie do ywianie dzieci w 8 wietlicach socjoterapeutycznych,
rodowiskowych oraz Publicznym Ogródku Jordanowskim w miesi cach I i II/2011 roku
jako tzw. drugi posiłek dla dzieci pochodz cych z rodzin, gdzie dochód na osob w rodzinie
nie przekracza 100% kryterium dochodowego okre lonego w ustawie o pomocy społecznej,
tj 351 zł. Skorzystało 217 dzieci, tj 8.194 wiadczenia
Na sprawienie pogrzebu –wydatkowano kwot 117.556 zł na 59 pochówków.
W 2011 roku kontynuowano realizacje programu: „Pomoc pa stwa w zakresie do ywiania” na lata
2006 – 2013. Jego celem jest wsparcie gmin w wypełnianiu zada własnych o charakterze
obowi zkowym w zakresie do ywiania dzieci oraz zapewnienia posiłku osobom jego pozbawionym
ze szczególnym uwzgl dnieniem osób z terenów obj tych wysokim poziomem bezrobocia. Jak
równie długofalowe działanie w zakresie poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzie y poprzez
ograniczenie zjawiska niedo ywienia oraz popraw poziomu ycia osób i rodzin o niskich
dochodach.
Plan Wojewody wynosił 5.129.300,00 zł. Plan udziału własnego Gminy 1.300.000 zł.
Ł czny plan stanowił kwot 6.429.300 zł.
Na plan 6.429.300 wykorzystano kwot 6.429.232,58, tj 100%
− z dotacji Wojewody 5.129.300,00 zł.
− ze rodków gminy 1.299.932,58 zł.
13

rodki wydatkowano na:
1. posiłki w naturze dla osób dorosłych (obiady) w kwocie 929.534,83 zł. Skorzystało
narastaj co 806 osób tj 138.572 wiadcze .
2. posiłki na podstawie decyzji w naturze dla dzieci w szkołach , przedszkolach i łobku
w kwocie 1.363.158,87 Skorzystało narastaj co 3.721 dzieci tj. 403.268 wiadcze
3. posiłki na podstawia art 6a ust 4 ustawy „Pomoc pa stwa w zakresie do ywiania” tj 20%
do ywianych uczniów bez decyzji MOPS w kwocie 86.275,85 zł. Skorzystało narastaj co
406 dzieci tj. 28.450 wiadcze .
4. zasiłek celowy na posiłek w kwocie 4.050.263,03 zł. Skorzystało narastaj co 11.629 osób w
rodzinach tj. 39.523 wiadczenia.
Posiłki dla dorosłych przyznawane na podstawie decyzji były w miesi cu styczniu 2011
realizowane w barach , „Krakus”, oraz stołówkach „Caritas”, „Betania”, B.J.Gapczy skich i
Gospodzie „Jaskółeczka” oraz restauracji Radomiaczek. Od lutego do grudnia 2011 r posiłki były
przygotowywane przez firm „AKCES TM” Sp.Z.O.O., ul Rwa ska 7 i wydawane w 6 punktach
miasta (tj. ul 25 Czerwca 68, ul. Szeroka 6B, ul. Struga 48, ul.11Listopada 99G, ul.Królowej
Jadwigi 5a, ul. Słowackiego 52) Ł cznie z tej formy pomocy skorzystało 806 osób.
Posiłki dla dzieci finansowane przez O rodek spo ywane były w łobku, przedszkolach, szkołach
podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych.

Realizacj zada zwi zanych z rehabilitacj zawodow i społeczn osób niepełnosprawnych,
finansowanych przez Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w okresie 2007 –
2011 ilustruj tabele od 12 do 19.

REHABILITACJA ZAWODOWA
Tabela nr 12
TWORZENIE STANOWISK PRACY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZE
RODKÓW PFRON W LATACH 2007-2011

2007

2008

2009

2010

2011

Ilo zło onych
wniosków

5

37

16

24

34

Ilo

5

26

11

9

13

5

54

19

21

13

98.301

1.349.330

505.863

479.000

300.000

WYSZCZEGÓLNIENIE

zawartych umów

Ilo utworzonych
miejsc pracy
Kwota wypłacona w zł.

Od 29 lipca 2007 roku do ko ca roku 2009, po nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych , pracodawcy tworz cy miejsca pracy
mog otrzyma zwrot kosztów wyposa enia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej /art 26e/.
Tabela nr 13
DOFINANSOWANIE ROZPOCZ CIA DZIAŁALNO CI GOSPODARCZEJ
DOFINANSOPWANIE
ROZPOCZ CIA
DZIAŁALNO CI
GOSPODARCZEJ

2007

2008

2009

2010

2011

LICZBA

KWOTA

LICZBA

KWOTA

LICZBA

KWOTA

LICZBA

KWOTA

LICZBA

KWOTA

ZŁO ONE WNIOSKI

4

158.000

51

2.053.107

47

1.999.693

26

1.049.492

45

2.019.600

WYPŁACONE
DOFINASOWANIE

1

39.000

14

283.00

11

252.000

7

182.000

22

555.000

− do 2007 roku osoby niepełnosprawne mogły otrzyma po yczk na rozpocz cie działalno ci
gospodarczej lub rolniczej:
Nowelizacja ustawy zast piła to wiadczenie jednorazowym dofinansowaniem na rozpocz cie
działalno ci gospodarczej, rolniczej lub wniesienia wkładu własnego do spółdzielni socjalnej.
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11.555.923
/dotacja Wojewody/
Zasiłki okresowe

34.317

Posiłki w naturze dla dzieci
w wietlicach /drugi posiłek/
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/dotacja Wojewody – 350.747
rodki własne gminy – 87.869/

438.616

/dotacja Wojewody - 4.733.674
rodki własne gminy - 1.193.463/

5.927.137

/dotacja Wojewody–5.129.300zł,
rodki własne gminy –
1.299.933zł./

8.126

6.657

OSÓB OBJ TYCH POMOC

1.334

1.685

14.092

217

59

w tym 800 osób otrzymało pomoc
w formie zasiłku celowego specjalnego

ILO

* zasiłek celowy w 2011 roku był wypłacany w okresie od I do V i od X do XIII

Składki na ubezpieczenie
zdrowotne

Zasiłki stałe

Program wieloletni - pomoc
pa stwa w zakresie do ywiania

6.429.233

117.556

Sprawienie pogrzebu

(w m-cach I-II 2011)

3.458.788

w tym :

Zasiłki celowe

4

77

9:

9

:

%36
"08

23

&

'9 4

E

97'

74 ' 9

4'

4 ' 4 E :

'

'

':4 '7 :

' 7

' 4:

/"#
/ 6A"#*3)

':

54

Tabela nr 1

4 '

9 '7 :

::'

4 ': :

' 99

'7: ':

' 9

4'

/"#
/ 6A"#*3)

REDNIA WYSOKO
WIADCZENIA

4

7

7

:

4:

7

%36
"08

Tabela nr 11

32,90

350,15

102,48/4,17

4,19

1.992

99*

249,32
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USŁUGI OPIEKU CZE I POMOC STACJONARNA

ZADANIA POWIATU

USŁUGI OPIEKU CZE – zadania własne
W 2011 roku opieka domow obj to 384 osoby. Usługi opieku cze były wykonywane przez 109
opiekunek, w tym 92 zatrudnionych w ramach umowy o prac , 17 na podstawie umowy –
zlecenia,. Ze rodków własnych gminy na usługi opieku cze wydatkowano kwot 2.859.867,47 zł.,
z tego w ramach umowy o prac 2.726.771,30 zł., umowy zlecenia 133.096,17 zł.
Opiekunki przepracowały u podopiecznych ł cznie 164.422 roboczogodzin, w tym w ramach
umowy o prac 147.199, umowy zlecenia 17.223.
SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKU CZE – zadania własne
W 2011 roku specjalistycznymi usługami opieku czymi w ramach zada własnych obj to 27 osób.
Usługi wiadczyła 1 osoba zatrudniona w ramach umowy o prac . Na specjalistyczne usługi
opieku cze w ramach zada własnych wydatkowano kwot 27.160,76 zł. Opiekun przepracował
u podopiecznych ł cznie 1.332 roboczogodzin.
SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKU CZE- zadania zlecone
W 2011 roku opiek w formie specjalistycznych usług opieku czych obj to 21 osób. Usługi tego
rodzaju wiadczyło 4 opiekunki, w tym 4 zatrudnione na umow o prac . Ł cznie opiekunki
przepracowały 6.850 roboczogodzin, w tym w ramach umowy o prac 6.850.
Na specjalistyczne usługi wydatkowano kwot 137.885,72 zł., co stanowi 99,70% planu.

Od 1999 roku MOPS
realizuje zadania skierowane do rodzin zast pczych oraz
usamodzielniaj cych si wychowanków opuszczaj cych te rodziny oraz placówki opieku czowychowawcze.
W latach 2004- 2011 w rodzinach zast pczych przebywało kilkaset dzieci w tym:
− w 2006 roku w 240 rodzinach przebywało 414 dzieci,
− w 2007 roku w 220 rodzinach przebywało 400 dzieci,
− w 2008 roku w 237 rodzinach przebywało 401 dzieci,
− w 2009 roku w 211 rodzinach przebywało 343 dzieci,
− w 2010 roku w 203 rodzinach przebywało 329 dzieci.
− w 2011 roku w 182 rodzinach przebywało 307 dzieci
Znaczna cz
z tych dzieci przebywa poza rodzinami biologicznymi, nie ze wzgl du na ich brak,
ale z powodu nie wypełniania przez nie podstawowych funkcji i nie zapewnia dzieciom warunków
do prawidłowego funkcjonowania i rozwoju. W ród powodów tej sytuacji nale y wymieni m.in.
Uzale nienie od alkoholu, bezradno opieku czo- wychowawcz , długotrwałe bezrobocie i skutki
jakie ono za sob niesie.
Du a liczba dzieci przebywaj ca w rodzinach zast pczych i placówkach opieku czowychowawczych ma tak e wpływ na liczb wychowanków je opuszczaj cych i wypłat wiadcze
jaki im ustawowo przysługuj . Szczegółowo dane dotycz ce ilo ci osób oraz koszt wiadcze
ilustruje tabela nr 11

POMOC STACJONARNA
Pomoc stacjonarna realizowana jest za po rednictwem domów pomocy społecznej, w których osoby
niezdolne do samodzielnego funkcjonowania w rodowisku maj zapewnion całodobow opiek .
Na terenie Radomia funkcjonuj 4 domy pomocy społecznej:
− Dom Pomocy Społecznej Nad Potokiem im. Bohdany „Danuty” Kijewskiej – ul. Struga 88
− Dom Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy- ul. Wy cigowa 16
− Dom Pomocy Społecznej im. w. Kazimierza – ul. Garbarska 35
− Dom Pomocy Społecznej – ul. Rodziny Zi talów 13
W 2011 roku wpłyn ło 149 wniosków osób ubiegaj cych si o miejsca w domach pomocy
społecznej:
− 142 wnioski dotyczyły umieszczenia w domach pomocy społecznej dla przewlekle
somatycznie chorych, stanowiły one 95,3% wszystkich spraw,
− 6 w domu dla osób przewlekle psychicznie chorych,
− 1 w domach dla osób niepełnosprawnych intelektualnie,
Wydano 99 decyzji o umieszczeniu w domach pomocy społecznej.
Na dzie 31 grudnia 2011 roku na umieszczenie w domu pomocy społecznej dla osób przewlekle
psychicznie chorych nadal oczekuj 22 osoby. Ponadto na listach osób skierowanych do DPS
widnieje 56 osób, które systematycznie odkładaj umieszczenie w DPS w tym :
- 1 osoba do DPS dla osób przewlekle psychicznie chorych
- 55 osób do DPS dla osób przewlekle somatycznie chorych
Dopłata do mieszka ców Radomia skierowanych na podstawie decyzji MOPS w 2011 roku
wyniosła 8.464.454,40 zł.
Ł cznie w sprawach dotycz cych usług opieku czych i domów pomocy społecznej wydano 1.802
decyzje.
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PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO
MOPS ma nadzór nad placówk wsparcia dziennego, jaka jest rodowiskowy Dom Samopomocy
ulicy Rodziny Zi talów 13, który został utworzony w 2008 roku - Uchwała nr 577/2008 Rady
Miejskiej w Radomiu z dnia 25.08.2008 roku.
Placówka jest jednostk bud etow gminy, prowadzon jest jako zadanie zlecone z zakresu
administracji rz dowej. DS jest placówk dziennego pobytu i realizuje pomoc rodowiskow dla
15 pełnoletnich osób niepełnosprawnych, które potrzebuj opieki osób drugich, lecz nie wymagaj
leczenia szpitalnego . Do zada placówki nale y:
− zapewnienie pomieszcze i wyposa enia niezb dnego do codziennego przebywania
uczestników i prowadzenia terapii,
− zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu,
− udzielania pomocy w załatwianiu codziennych spraw, w tym osobistych,
− prowadzenie terapii zaj ciowej,
− organizowanie imprez kulturalnych, o wiatowych i rekreacyjnych,
− integracja uczestników ze rodowiskiem lokalnym oraz współpraca z instytucjami
i organizacjami , które działaj na rzecz osób niepełnosprawnych.
Realizacja powy szych zada ma na celu m.in.: wspomaganie samodzielno ci uczestników i ich
aktywno ci w yciu społecznym, rozwijanie umiej tno ci niezb dnych do wykonywania czynno ci
dnia codziennego, kształtowanie samodzielno ci oraz rozwój zainteresowa uczestników.
W 2011 roku plan finansowy wynosił 208.760 zł., wydatkowana została kwota 208.699,90 zł.,
co stanowi 99,93%.
POMOC NA RZECZ BEZDOMNYCH
Na plan finansowy Domu dla Bezdomnych na rok 2011 w kwocie 332.530 zł. wydatkowano
kwot 317.963,28 zł. co stanowi 95,6 planu.
Podstawowym celem pomocy osobie bezdomnej jest zapewnienie jej schronienia, a nast pnie
d enie do stabilizacji w tym zakresie. Dom dla Bezdomnych M czyzn zapewnia tymczasowe
miejsca noclegowe dla 40 osób w systemie całodobowym. W 2011 roku z tej formy pomocy
skorzystało 116 m czyzn. Ponadto placówka udzieliła interwencyjnej pomocy w formie
schronienia 20 osobom. Od 2010 roku Dom dla Bezdomnych Kobiet w Radomiu /31 miejsc/ oraz
Noclegowni dla m czyzn /24 miejsca/ prowadzi „Caritas” Radom.
Osoby bezdomne maj zapewniony jeden gor cy posiłek dziennie, niezb dn odzie oraz pomoc
pracownika socjalnego w rozwi zywaniu problemów bytowych. Prowadzona jest praca socjalna
oraz specjalistyczne poradnictwo prawne i psychologiczne.
ZADANIA WŁASNE POWIATU
W 2011 roku w ramach zada własnych powiatu wiadczeniami obj to 492 osób z 358
rodzin (liczba osób w tych rodzinach 805).
Na plan w wysoko ci 3.065.388 zł. na pomoc dla rodzin zast pczych i usamodzielnionych si
wychowanków z rodzin zast pczych wykorzystano kwot 3.058.321,17 zł, co stanowi 99,77%
planu. Szczegółowe wykorzystanie rodków z tego rozdziału ilustruje tabela nr 3.
W 2011 roku funkcjonowało 182 rodziny zast pcze, w tym:
− 146 rodziny spokrewnione z dzieckiem, w których przebywało 207 dzieci,
− 25 rodzin niespokrewnionych z dzieckiem , w których przebywało 32 dzieci,
− zawodowe rodziny zast pcze niespokrewnione z dzieckiem:
- 8 rodzin o charakterze pogotowia rodzinnego, w których przebywało 57 dzieci,
- 1 rodzina specjalistyczna , w której przebywało 2 dzieci,
- 2 rodziny wielodzietne, w których przebywało 9 dzieci.
Pomoc pieni n obj to 109 usamodzielniaj cych si wychowanków z rodzin zast pczych.
18

ANALIZA RODKÓW I WIADCZE REALIZOWANYCH PRZEZ MIEJSKI O RODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ W LATACH 2006- 2011

ZADANIA GMINY
W Radomiu od kilkunastu lat jest du e zapotrzebowanie na wiadczenia z zakresu pomocy
społecznej. Znaczna cz
mieszka ców miasta , w szczególno ci z powodu bezrobocia, nie radzi
sobie z zaspakajaniem podstawowych potrzeb i rozwi zywaniem codziennych problemów
we własnym zakresie i wymaga zewn trznego wparcia. St d te od wielu lat ze wiadcze z
zakresu pomocy społecznej korzysta około 9-12% mieszka ców miasta /rozkład korzystaj cych z
pomocy O rodka ilustruje tabela 9/,
Tabela nr 9
RODOWISKA KORZYSTAJ CE ZE WIADCZE POMOCY SPOŁECZNEJ
W LATACH 2006-2011
WYSZCZEGÓLNIENIE

Liczba rodzin
korzystaj cych z
pomocy społecznej
ogółem
- /liczba osób w
rodzinach/

LATA
2006

2007

2008

2009

2010

2011

11.915

10.809

9.407

9.225

9.209

9.124

29.797

26.280

22.138

20.793

20.256

19.230

w tym:
1. w ramach zada
własnych

21.946

15.706

13.576

13.099

9.177

9.101

- /liczba osób w
rodzinach/

29.566

26.272

21.961

20.357

20.171

19.177

2. w ramach zada
zleconych

1.430

1.531

1.552

1.643

32

23

- /liczba osób
w rodzinach/

2.407

2.454

2.305

2.399

85

53

12

15

16,5

17,8

0,3

0,25

Udział zada
zleconych w liczbie
osób ogółem w %

Jak wynika z analizy danych liczba klientów O rodka od 2006 roku sukcesywnie maleje – od roku
2006 do roku 2011 liczba klientów MOPS obni yła si o 2.791 rodowisk . Spadek liczby
rodzin/osób korzystaj cych z pomocy w ramach zada zleconych wynika ze zmiany ustawy o
pomocy społecznej od 1 sierpnia 2009 roku, na podstawie której zasiłki stałe oraz składki na
ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych s zadaniem własnym gminy. W 2011 roku zadania te
były finansowane w 80% z bud etu pa stwa i 20% z bud etu gminy.
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DOM POMOCY
SPOŁECZNEJ
UL. RODZINY ZI TALÓW
13

13 PLACÓWEK
RODZINNYCH

„SŁONECZNY DOM”

PLACÓWKA
WIELOFUNKCYJNA

O RODEK ADOPCYJNO –
OPIEKU CZY
UL. KOLBERGA 19

RODOWISKOWY DOM
SAMOPOMOCY
UL. RODZINY ZI TALÓW 13

DOM POMOCY
SPOŁECZNEJ
im. WI TEGO
KAZIMIERZA

DOM POMOCY
SPOŁECZNEJ WETERANA
WALKI I PRACY
UL. WY CIGOWA 16/18

DOM POMOCY
SPOŁECZNEJ NAD
POTOKIEM im. BOHDANY
„DANUTY” KIJEWSKIEJ
UL. STRUGA 88

MIEJSKI O RODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ

JEDNOSTKI, NAD KTÓRYMI MIEJSKI O RODEK POMOCY SPOŁECZNEJ SPRAWUJE NADZÓR

Tabela nr 3
WIADCZENIA DLA RODZIN ZAST PCZYCH
Rodzaj wiadczenia

Ł czny koszt w złotych Ilo dzieci/osób na
które przyznano
pomoc/ wiadczenie

rednia wysoko
wiadczenia w złotych

Pomoc pieni na na
usamodzielnienie

192.699

40

4.817,5

Pomoc na
kontynuowanie nauki

382.476

97

493,5

Pomoc pieni na dla
dziecka

2.089.806

307

680,96

Jednorazowa pomoc
dla dziecka
przyjmowanego do
rodziny

9.833

6

1638,8

Rodziny zast pcze o
charakterze
pogotowia
rodzinnego, w tym:

515.518

0

0

Jednorazowa pomoc
dla dziecka

55.113

35

1.595

Pomoc pieni na dla
dziecka

220.113

57

797,5

Wynagrodzenie osób za
pełnienie zada
pogotowia rodzinnego

239.572

8*

0

Rodziny zast pcze
specjalistyczne, w tym

63.063

0

0

Pomoc pieni na dla
dziecka

31.441

2

1.257,60

Wynagradzanie osób za
pełnienie zada
rodziny
specjalistycznej

31.622

1*

0

Rodziny zast pcze
wielodzietne, w tym:

113.101

0

0

Pomoc pieni na dla
dziecka

59.738

9

853

Wynagrodzenie osób za
pełnienie zada rodziny
wielodzietnej

53.363

2*

0

*osoby otrzymuj ce wynagrodzenie za pełnienie roli zawodowej rodziny zast pczej
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Placówka Rodzinna nr 7 – ul. Wieniawskiego 5
/funkcjonuje od 1.10.2007r. /
4 miejsca ,1 etat
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Placówka Rodzinna nr 8 – ul. Joteyki 4m.1
/funkcjonuje od 1.10.2007r. /
4 miejsca ,1 etat
Placówka Rodzinna nr 9 – ul. Południowa11
/funkcjonuje od 1.12.2007r. /
6 miejsc ,1 etat
Placówka Rodzinna nr 10– ul. Reja 5
/funkcjonuje od 1.12.2007r. /
6 miejsc ,1 etat

94'

Placówka Rodzinna nr 11 – ul. Godowska 8
/funkcjonuje od 15.11.2008r.
4 miejsca ,1 etat

@

Placówka Rodzinna nr 12– ul. Góralska 8
/funkcjonuje od 8.12.2008r. /
6 miejsc ,1 etat

@

Placówka Rodzinna nr 13 – ul. Vietha 38
/funkcjonuje od 1.10.2009r. /
5 miejsc ,1 etat

@

47'4

'
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'

4'9
7'
:'

4' 9

9'

' 4

' 4

7 '

7 ' ::

'9

@

9 ' :

7'

'4

RAZEM
Miejsc -120
Zatrudnienie- 47
*przy PW „Słoneczny Dom” utworzono mieszkanie usamodzielnienia na 14 miejsc przy ul. Wydmowej 19
/Uchwały RM nr 391/08 i 392/08 z dnia 29.09.2008 roku.
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DZIAŁ OBSŁUGI
MIESZKA CÓW

ZESPÓŁ INFORMATYKÓW

DZIAŁ DODATKÓW
MIESZKANIOWYCH

DZIAŁ WIADCZE
RODZINNYCH I FUNDUSZU
ALIMENTACYJNEGO

ZAST PCA DYREKTORA

RODOWISKOWY DOM
SAMOPOMOCY
DOM DLA BEZDOMNYCH

ZESPÓŁ PSYCHOLOGÓW

Placówka Rodzinna nr 6 – ul. Kruczkowskiego
3m1
8 miejsc ,1 etat

STANOWISKO DS. BHP I P.PO

'47

CENTRUM „WOLANOWSKA”

4'

ZESPÓŁ DS. AUDYTU I KONTROLI
WEWN TRZNEJ

' 7:

' 4

SAMODZIELNE STANOWISKA
DS. NADZORU NAD PLACÓWKAMI
POMOCY SPOŁECZNEJ

'

Placówka Rodzinna nr 5 – ul. Bakalarza 60
5 miejsc ,1 etat

' 4

ZESPÓŁ DS. ZAMÓWIE
PUBLICZNYCH

:'9:

4' 7

DZIAŁ GOSPODARCZY

': 4

Placówka Rodzinna nr 4 – ul. Rwa ska 10
8 miejsc ,1 etat

ZESPÓŁ ZARZ DZAJ CY
PROJEKTEM SYSTEMOWYM

'4

4'

DZIAŁ REALIZACJI POMOCY

9' :

DZIAŁ ORGANIZACYJNO - PRAWNY

9:' 4

DZIAŁ PRACY SOCJALNEJ

' 9

ZESPÓŁ PROFILAKTYKI RODZINNEJ
I OPIEKI NAD DZIECKIEM

'7

DZIAŁ KSI GOWO CI

94':

4' :

I POMOCY STACJONARNEJ

' :

DZIAŁ REHABILITACJI
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

'9:

DZIAŁ USŁUG OPIEKU CZYCH

9 '7 4

'4 '479

ZAST PCA GŁÓWNEGO
KSI GOWEGO

9 ': 9

'4 :':

DS. POMOCY RODZINIE

Rodzinny Dom Dziecka nr 3 ul. Ostrowiecka 7
8 miejsc 1 etat

' 9

': ' 49

DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

'7

2011

ZAST PCA DYREKTORA

Rodzinny Dom Dziecka nr 2 – ul Wo nicka 28.
8 miejsc 1 etat

'

2010

GŁÓWNY KSI GOWY

9' 4

'7 7'

2009

STANOWISKO

' 9' 74

2008

RADCY PRAWNI

Rodzinny Dom Dziecka nr 1- ul. Bacha 11
4 miejsca 1 etat

2007

MIEJSKI ZESPÓŁ DS.
ORZEKANIA
O NIEPEŁNOSPRAWNO CI

„Słoneczny Dom”/Placówka Wielofunkcyjna /
ul. Kolberga 19
44 miejsca, 34 etaty

BUD ET W ZŁOTYCH

SCHEMAT ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO O RODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w Radomiu

NAZWA I ADRES PLACÓWKI

DYREKTOR MOPS

Tabela nr 4
PLACÓWKI OPIEKU CZO - WYCHOWAWCZE

O RODEK ADOPCYJNO- OPIEKU CZY

Struktura Organizacyjna
Miejskiego O rodka Pomocy Społecznej w Radomiu

15) Centrum „Wolanowska” – 1,5 etatu

Współpracuj c z jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, s dami, instytucjami
o wiatowymi, zakładami opieki zdrowotnej, jak równie ko ciołami i zwi zkami wyznaniowymi,
zajmuje si :
− gromadzeniem informacji o dzieciach, które mog by przysposobione lub umieszczone
w rodzinie zast pczej;
− przeprowadzeniem bada pedagogicznych i psychologicznyych oraz rodzinnych wywiadów
rodowiskowych, dotycz cych osób zgłaszaj cych gotowo
przysposobienia dziecka,
kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zast pczej albo kandydatów do prowadzenia
placówki rodzinnej;
− wydawaniem za wiadcze
kwalifikacyjnych stwierdzaj cych uko czenie szkolenia
dla rodzin zast pczych według wzoru okre lonego w zał czniku do rozporz dzenia ;
− wydawaniem kandydatom do pełnienia funkcji rodziny zast pczej opinii o spełnianiu przez
nich warunków, a kandydatom do prowadzenia placówki rodzinnej opini o posiadaniu
odpowiedniego przygotowania;
− doborem rodziny przysposabiaj cej wła ciwej ze wzgl du na potrzeby dziecka;
− prowadzeniem pomocy psychologicznej, poradnictwa pedagogicznego i prawnego
dla rodziców umieszczonych w placówkach rodzinnych;
− współpraca z s dem opieku czym, polegaj ca w szczególno ci na powiadamianiu
o okoliczno ciach uzasadniaj cych wszcz cie z urz du post powania opieku czego
i sporz dzaniu opinii w sprawach dotycz cych umieszczenia dzieci w rodzinie
przysposabiaj cej, rodzinie zast pczej lub placówce rodzinnej;
− udzielaniem pomocy w przygotowaniu wniosków o przysposobienie lub ustanowienie
rodziny zast pczej i zgromadzeniu niezb dnych dokumentów;
− działalno ci edukacyjn i upowszechniaj c tworzenie rodzin przysposobiaj cych,
zast pczych oraz placówek rodzinnych;
− wspieraniem dyrektora placówki rodzinnej w sporz dzaniu indywidualnego planu pracy
z dzieckiem oraz dokonywanie oceny zasadno ci dalszego pobytu dziecka w placówce
rodzinnej;
− współpraca z dyrektorem placówki rodzinnej w sporz dzeniu okresowej oceny sytuacji
dziecka umieszczonego w danej placówce;
− realizowaniem innych zada
przewidzianych w przepisach dotycz cych opieki
nad dzieckiem i rodzin .

16) Radcowie Prawni – 2 etaty

PLACÓWKI OPIEKU CZO- WYCHOWAWCZE /usamodzielnienia i kontynuacja nauki/

17) Stanowisko ds. BHP i P.PO . – 0,5 etatu

20) Zespół Zarz dzaj cy Projektem Systemowym - 4 etaty

Na plan 318.500 zł. wykorzystano 317.102,86 zł. co stanowi 99,56 %. rodki te wydatkowano
na nast puj ce wiadczenia:
− pomoc pieni n na usamodzielnienie na ł czn kwot 115.290 zł. otrzymało 24 osoby
/ rednia kwota zasiłku na 1 osob wyniosła 4803,75 zł./,
− pomoc pieni na na kontynuowanie nauki na ł czna kwot 201.813 zł. otrzymało 56 osób.
rednia kwota zasiłku na jedn osob wyniosła 3.603,80 z ł.

21) Zespół ds. Audytu i Kontroli Wewn trznej - 2 etaty

ZASIŁKI I POMOC W NATURZE

22) Zespół ds. Zamówie Publicznych - 4 etaty

Na plan w wysoko ci 160.000 zł. wykorzystano kwot 159.990 zł. co stanowi 99,99%
zaplanowanych rodków. Kwota została przeznaczona
na pomoc w formie rzeczowej
na zagospodarowanie dla 57 usamodzielniaj cych si wychowanków z rodzin zast pczych
i placówek opieku czo- wychowawczych /zakup podstawowego sprz tu gospodarstwa domowego,
w tym m.in. pralek, lodówek, telewizorów/. rednia wysoko wiadczenia wyniosła 2.806,80 zł.

W skład O rodka wchodz nast puj ce komórki organizacyjne i stanowiska samodzielne w ł cznej
liczbie 504 etaty, w tym Dyrektor O rodka, Zast pcy Dyrektora, Główny Ksi gowy i Zast pca
Głównego Ksi gowego (ł cznie 5 etatów) oraz:
1) Dział Pracy Socjalnej – 131 etaty
2) Zespół Profilaktyki Rodzinnej i Opieki Nad Dzieckiem – 13 etatów
3) Dział Realizacji Pomocy – 26 etatów
4) Dział wiadcze Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego – 36 etatów
5) Dział Dodatków Mieszkaniowych – 22 etaty
6) Dział Usług Opieku czych i Pomocy Stacjonarnej – 114 etatów
7) Dział Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 10 etatów
8) Dział Organizacyjno – Prawny – 13 etatów
9) Dział Ksi gowo ci – 21 etatów
10) Dział Obsługi Mieszka ców – 19 etatów
11) Dział Gospodarczy – 56 etatów
12) Dom dla Bezdomnych – 6 etatów
13) rodowiskowy Dom Samopomocy – 8 etatów
14) Klub "Seniora" – 1 etat

18) Samodzielne Stanowiska ds. Nadzoru nad Placówkami Pomocy Społecznej – 2 etaty
19) Zespół Informatyków – 4 etaty

23) Zespół Psychologów – 3 etaty
Przy O rodku działa Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawno ci (ł cznie 5 etatów).
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Tabela nr 8
Na terenie Radomia w roku 2011 funkcjonowały 3 mieszkania chronione, zlokalizowane przy:
- ul. Kolberga 19 m. 3 i 2
- ul. Wo nickiej 28a
s przeznaczone dla usamodzielniaj cych si wychowanków z placówek opieku czowychowawczych lub rodzin zast pczych. W 2011 roku przebywało w nich ł cznie
8 wychowanków, którzy opu cili placówk opieku czo- wychowawcz oraz rodziny zast pcze.

Zamówienia w uj ciu
Lp.
rodzajowym:

Na utrzymanie mieszka chronionych ze rodków własnych powiatu wydatkowano 26.317 zł.
1

Ogółem w 2011 w ramach realizacji zada gminy i powiatu wydanych zostało 80.285 decyzji.

REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA
Rehabilitacja zawodowa i społeczna jest realizowana przez Dział Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych, zgodnie z ustaw z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych /tekst jednolity Dz.U z 2011 roku, nr 127,
poz 721 z pó niejszymi zmianami/. rodki na realizacj
ustawowych zada pochodz
z Pa stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, który dokonuje podziału
rodków dla samorz dów powiatowych przy zastosowaniu wzorów algorytmu. Nast pnie s one
dzielone na poszczególne zadania przez Rad Miejsk .

2

Zamówienia, których warto
przekracza wyra on w złotych
równowarto kwoty 14.000 euro,
a jest mniejsza od kwoty 193.000
euro, w tym:
− dostawy:
− usługi:
− roboty budowlane:
Zamówienia o warto ci równej lub
przekraczaj cej kwot
193.000
euro, w tym:
− dostawy:
− usługi:
− roboty budowlane:

Ilo
post powa
(w szt.)

Ł czna warto
zawartych umów, bez
podatku od towarów i
usług (w zł)
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1.381.988,50

11
36
0

432.410,34
949.578,16
0

3

3.073.692,14

1
2
0

770.000,2.303.692,14
0

W 2011 roku za realizacj i rozliczanie projektów systemowych realizowanych w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki odpowiadał 1 zespół Zarz dzaj cy.

W 2011 roku przyznane zostały rodki w wysoko ci 4.814.987 zł w tym na :
− rehabilitacj zawodow – 855.000 zł.
− rehabilitacj społeczn – 3.959.987 zł.
Wydatkowano ogółem 4.814.984,80 zł w tym na :
− rehabilitacj zawodow – 855.000 zł.
− rehabilitacj społeczn – 3.959.984,80 zł.

REHABILITACJA ZAWODOWA
Rehabilitacja zawodowa ma na celu ułatwienie osobie niepełnosprawnej uzyskanie i utrzymanie
odpowiedniego zatrudnienia i awansu przez umo liwienie jej korzystania z poradnictwa
zawodowego i po rednictwa pracy . Na rehabilitacj zawodow
rodki przyznano w wysoko ci
855.000 zł. wydatkowano 855.000 zł. rodki te były wydatkowane na realizacje nast puj cych
zada ustawowych:
JEDNORAZOWE
DOFINANSOWANIE
ROZPOCZ CIA
DZIAŁALNO CI
GOSPODARCZEJ, ROLNICZEJ LUB WNIESIENIE WKŁADU DO SPÓÓŁDZIELNI
SOCJALNEJ- art 12a
Na podstawie art 12a i zgodnie z nim osoba niepełnosprawna mo e otrzyma ze rodków PFRON
jednorazowo rodki na podj cie działalno ci gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do
spółdzielni socjalnej w wysoko ci okre lonej w umowie zawartej z prezydentem, nie wi cej jednak
ni do wysoko ci pi tnastokrotnego wynagrodzenia, je eli nie otrzymała bezzwrotnych rodków
publicznych na ten cel. W przypadku nie wywi zania si z warunków umowy osoba, która otrzyma
dofinansowanie jest zobowi zana do zwrotu przyznanych rodków wraz z odsetkami.
W 2011 roku zostało zawartych 22 umów na ł czn kwot 555.000 zł.

22

Miejski O rodek Pomocy Społecznej, w ramach realizacji zada powiatowych sprawuje ponadto
nadzór finansowy nad działalno ci /schemat nr 2/
− o rodka adopcyjno- opieku czego,
− placówek opieku czo- wychowawczych,
− placówki wsparcia dziennego / rodowiskowy dom samopomocy/,
− domów pomocy społecznej.
Przy Miejskim O rodku Pomocy Społecznej działa tak e Miejski Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawno ci. Do jego zada nale y rozpatrywanie wniosków o ustalenie stopnia
niepełnosprawno ci do celów zwi zanych głównie z zatrudnieniem w warunkach pracy chronionej,
uzyskaniem wiadcze z pomocy społecznej, ulg i uprawnie przysługuj cych osobom
niepełnosprawnym, zaopatrzeniem w przedmioty ortopedyczne i rodki pomocnicze, korzystania z
turnusów rehabilitacyjnych. Ponadto do zada Zespołu nale y ustalanie niepełnosprawno ci osób
do 16 roku ycia do celów zwi zanych z uzyskaniem zasiłku piel gnacyjnego lub wiadczenia
piel gnacyjnego dla osoby opiekuj cej si chorym dzieckiem. Miejski Zespół, na wniosek osoby
zainteresowanej, na podstawie orzeczenia wydaje tak e osobom niepełnosprawnym legitymacje.
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- wsparcie pracowników O rodka:
a) prowadzenie zespołów konsultacyjnych dla pracowników socjalnych odno nie rodzin z
problemami opieku czo – wychowawczymi, rodzin zast pczych i usamodzielnionych
wychowanków oraz osób starszych, niepełnosprawnych, bezrobotnych oraz innych potrzebuj cych
pomocy i wsparcia psychologicznego.
b) prowadzenie wewn trznych szkole psychologicznych dla pracowników O rodka,
c) wsparcie psychologiczne dla zainteresowanych pracowników O rodka.
- powoływanie i udział w zespołach interdyscyplinarnych z innymi specjalistami w zakresie
wykonywanych zada .
- organizowanie i prowadzenie grup wsparcia dla klientów pomocy społecznej.
- udział i współpraca z grup robocz zespołu interdyscyplinarnego ds. przemocy w rodzinie.
- prowadzenie oraz organizowanie szkole dla pracowników socjalnych oraz klientów O rodka w
zakresie posiadanej wiedzy.
Zespół ds. Zamówie Publicznych, do którego zada nale y:
− opracowanie rocznych planów zamówie publicznych
− organizacja i prowadzenie post powa o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy,
usługi i roboty budowlane w oparciu o ustaw Prawo zamówie publicznych, niezb dnych
do zapewnienia bie cej działalno ci O rodka, jak równie zapewniaj cych realizacj zada
statutowych O rodka,
− organizacja i prowadzenie post powa o udzielenie zamówienia publicznego w ramach
realizowanego przez tut. O rodek Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
współfinansowanych ze rodków Unii Europejskiej,
− organizacja i prowadzenie post powa o udzielenie zamówienia publicznego w ramach
realizowanych przez O rodek programów konkursowych,
− sporz dzanie dokumentacji niezb dnej do wszcz cia i przeprowadzenia post powania
o udzielenie zamówienia publicznego,
− zawieranie umów o udzielenie zamówienia publicznego,
− opiniowanie wniosków sprawie mo liwo ci dokonywania przez poszczególne komórki
organizacyjne O rodka zakupu poza procedur zamówie publicznych, zgodnie
z regulaminem udzielenia zamówie , których warto nie przekracza wyra onej w złotych
równowarto ci kwoty 14.000 euro,
− współpraca z Biurem Zamówie Publicznych Urz du Miejskiego w Radomiu w zakresie
przeprowadzania przez Urz d Miejski post powa o udzielanie zamówie publicznych
− prowadzenie sprawozdawczo ci,
W roku 2011 Zespół przeprowadził ł cznie 328 spraw o udzielenie zamówienia publicznego, z
czego: 58 stanowiły post powania o udzielenie zamówienia publicznego (przetargowe), w wyniku
których zawarte zostały 83 umowy o udzielenie zamówienia publicznego. W ramach powy szych
post powa :
a) 17 stanowiło zamówienia współfinansowane ze rodków UE,
b) 8 zostało uniewa nionych w cało ci, natomiast w przypadku 7 post powa uniewa nienie
nast piło jedynie w cz ci.

DOFINANSOWANIE
DO
OPROCENTOWANIA
KREDYTÓW
BANKOWYCH
ZACI GNI TYCH NA KONTYNUOWANIE DZIAŁALNO CI GOSPODARCZEJ- art 13.
1. Osoba, niepełnosprawna prowadz ca działalno
gospodarcz albo własne
lub
dzier awione gospodarstwo rolne mo e otrzyma , e rodków Funduszu , dofinansowanie
do wysoko ci 50% oprocentowania kredytu bankowego zaci gni tego na kontynuowanie
tej działalno ci, je eli:
- nie korzysta z po yczki na rozpocz cie działalno ci gospodarczej lub rolniczej albo po yczka
została spłacona lub w cało ci umorzona
- nie otrzymała bezzwrotnych rodków na podj cie działalno ci gospodarczej lub rolniczej albo
prowadziła te działalno co najmniej 24 miesi ce od dnia otrzymania pomocy na ten cel
2. Dofinansowanie nast puje na podstawie umowy zawartej przez Starost za osob
niepełnosprawn .
W 2011 roku zostały zło one 3 wnioski i przyznano dofinansowanie w kwocie 36.246 zł.
ZWROT KOSZTÓW WYPOSA ENIA STANOWISKA PRACY – art 26e
O zwrot kosztów ze rodków PFRON mo e ubiega si pracodawca, który zatrudni przez co
najmniej okres 36 miesi cy osoby niepełnosprawne bezrobotne lub poszukuj ce pracy
i niepozostaj ce w zatrudnieniu , skierowane do pracy przez Powiatowy Urz d Pracy. Zwrot
kosztów nie mo e przekracza pi tnastokrotnego przeci tnego wynagrodzenia za ka de
przystosowane stanowisko pracy osoby niepełnosprawnej.
W 2011 roku pracodawcy otrzymali refundacj na ł czn kwot 300.000 zł, utworzono 13 nowych
stanowisk pracy.
REHABILITACJA SPOŁECZNA
Rehabilitacja społeczna ma na celu umo liwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w yciu
społecznym , co oznacza przygotowanie do aktywnego pełnienia ró norodnych ról społecznych
oraz pokonywania barier utrudniaj cych wł czenie si w ycie społeczne, w szczególno ci
psychologicznych, architektonicznych, urbanistycznych, transportowych i w komunikowaniu si .
Na rehabilitacj społeczn przyznano kwot 3.959.987 zł. wydatkowano 3.959.984,80 zł.
rodki te były wydatkowane na realizacj nast puj cych zada :
DOFINANSOWANIE DO UCZESTNICTWA W TURNUSACH REHABILITACYJNYCH
Turnus rehabilitacyjny oznacza
zorganizowan
form aktywnej rehabilitacji poł czonej
z elementami wypoczynku, której celem jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawno ci oraz
rozwijanie umiej tno ci społecznych uczestników m.in. przez nawi zywanie i rozwijanie
kontaktów społecznych, realizacj i rozwijanie zainteresowa , a tak e poprzez udział w innych
zaj ciach przewidzianych programem turnusu. Wysoko dofinansowania zale y od przeci tnego
wynagrodzenia i wynosi w przypadku:
− znacznego stopnia niepełnosprawno ci- 27 % przeci tnego wynagrodzenia ,
− umiarkowanego stopnie niepełnosprawno ci – 25 % przeci tnego wynagrodzenia,
− lekkiego stopnia niepełnosprawno ci- 23% przeci tnego wynagrodzenia,
− dzieci i młodzie (ucz ca si i nie pracuj ca)-27%- przeci tnego wynagrodzenia,
− opiekuna – 18%- przeci tnego wynagrodzenia,
− pracownika Zakładu Pracy Chronionej – 18% -przeci tnego wynagrodzenia,
W 2011 roku o dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych ubiegało si
812 osób niepełnosprawnych i 395 opiekunów osób niepełnosprawnych.
WARSZTATY TERAPII ZAJ CIOWEJ
Warsztat terapii zaj ciowej oznacza wyodr bnion
organizacyjnie i finansowo placówk
stwarzaj c
osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podj cia pracy mo liwo
udziału
w rehabilitacji społecznej i zawodowej poprzez terapi zaj ciow . Celem działania warsztatu jest
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rehabilitacja zmierzaj ca do wszechstronnego rozwoju ka dego uczestnika, poprawy zaradno ci
osobistej, sprawno ci psychofizycznych oraz przystosowania do ycia w społecze stwie .
Na terenie Radomia funkcjonuje 5 warsztatów terapii zaj ciowej:
− przy Polskim Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób z Upo ledzeniem umysłowymKoło w Radomiu dla 35 osób,
− przy Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom Niewidomym i Niedowidz cym „Nadzieja”
dla 40 osób
− przy Polskim Zwi zku Głuchych dla 30 osób,
− przy Polskim Zwi zku Niewidomych dla 25 osób,
− przy Radomskim Stowarzyszeniu Sportu i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „START”
dla 40 osób.
Na działalno w/w/ placówek w 2011 roku wydatkowano kwot 2.515.320 zł.
DOFINANSOWANIE SPORTU , KULTURY, REKREACJI I TURYSTYKI
O dofinansowanie z tego zakresu mog ubiega si osoby prawne i jednostki organizacyjne
nie posiadaj ce osobowo ci prawnej , je eli prowadz działalno statutow na rzecz osób
niepełnosprawnych przez okres co najmniej dwóch lat, udokumentuj zapewnienie odpowiednich
do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizowania
zadania oraz posiadanie rodków własnych lub innych ródeł w wysoko ci nie obj tych
dofinansowaniem . Wysoko dofinansowania wynosi do 60% przedsi wzi cia.
W 2011 roku zostało zło onych 65 wniosków na kwot 375.735 zł, przez 21 organizacji
na organizacj wycieczek zawodów sportowych i spotka integracyjnych.
DOFINANSOWANIE ZAOPATRZENIA W PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE I RODKI
POMOCNICZE
O dofinansowanie mog ubiega si osoby, których dochód nie przekracza 50% przeci tnego
wynagrodzenia we wspólnym gospodarstwie domowym, a w przypadku osoby samotnej 65 %
przeci tnego wynagrodzenia. Dofinansowanie wynosi 100% udziału własnego przy zakupie
przedmiotów ortopedycznych i rodków pomocniczych je eli taki udział jest wymagany oraz
do 150 % sumy limitu NFZ i udziału własnego gdy cena zakupu jest wy sza od limitu.
Na realizacj tego zadania w 2011 roku wydatkowano kwot 711.070,68 zł. dla 1.157 osób.
Refundacji podlegały głównie pampersy, cewniki, materace przeciwodle ynowe, protezy ko czyn
dolnych i górnych, aparaty słuchowe, obuwie ortopedyczne, wózki inwalidzkie
DOFINANSOWANIE DO ZAOPATRZENIA W SPRZ T REHABILITACYJNY wynosi do 60%
kosztów, nie wi cej
ni do wysoko ci pi ciokrotnego
wynagrodzenia. W 2011 roku
dofinansowano głównie rowerki rehabilitacyjne, materace i przyrz dy rehabilitacyjne, lampy
do wiatłoterapii.
Na realizacje tego zadania wydatkowano 50.000 dla 47 osób.

LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH I TECHNICZNYCH
O dofinansowanie
na likwidacj barier architektonicznych mog ubiega
si osoby
niepełnosprawne , które maj trudno ci w poruszaniu si , za realizacja przedsi wzi cia umo liwi
lub w znaczny sposób ułatwi im wykonywanie podstawowych , codziennych czynno ci. O
dofinansowanie mog si ubiega osoby niepełnosprawne, je eli s wła cicielami nieruchomo ci
albo posiadaj zgod wła ciciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkuj .
Wysoko
dofinansowania likwidacji barier architektonicznych
wynosi 80 % kosztów
przedsi wzi cia , nie wi cej jednak ni
do wysoko ci pi tnastokrotnego przeci tnego
wynagrodzenia .
W 2011 roku dofinansowanie na likwidacj barier architektonicznych otrzymało 33 osoby na ł czn
kwot 543.594,12 zł.
O dofinansowanie na likwidacj barier technicznych mog ubiega si osoby niepełnosprawne,
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dział zada ,
− sporz dzanie sprawozda , analiz i innych informacji z realizacji zada ..
Dział Gospodarczy realizuje zadania zwi zane z :
− zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania O rodka, w zakresie m. in. zaopatrzenia
gospodarki materiałowej, transportu, ochrony obiektów, konserwacji i remontów bie cych,
dor czenia korespondencji, usług poligraficznych, utrzymania czysto ci,
− administrowaniem obiektami O rodka,
− ewidencjonowaniem składników maj tku ruchomego,
− rozliczaniem faktur i obci e ,
− prowadzeniem archiwum zakładowego,
− koordynowaniem prac społecznie u ytecznych,
− sporz dzaniem projektów planów wydatków bud etowych,
− ewidencja zaanga owania wydatków bud etowych,
− sporz dzanie wykazów przedsi wzi do wieloletniej prognozy finansowej w zakresie
zawieranych umów
− ewidencja i rozliczanie telefonów komórkowych,
− sporz dzanie jednostkowych planów zamówie publicznych,
− przygotowanie wniosków zwi zanych z procedur zamówie publicznych,
− ubezpieczenie maj tku O rodka,
− sporz dzanie deklaracji podatku od nieruchomo ci i obci enia,
− wyrób i ewidencja piecz tek słu bowych
Zespół Informatyków zajmuje si :
− wdra aniem i obsług systemów komputerowych
Radcy Prawni – zapewniaj obsług prawn O rodka.
Stanowisko ds. BHP i P.PO -realizacja zada z zakresu bezpiecze stwa i higieny pracy oraz
ochrony przeciwpo arowej.
Samodzielne stanowiska ds. nadzoru nad placówkami pomocy społecznej, którym podlega
w szczególno ci:
− nadzór nad bud etem placówek pomocy społecznej,
− przeprowadzanie kontroli podległych O rodkowi placówek.
Zespół ds. Audytu i Kontroli Wewn trznej, który zajmuje si :
− identyfikacj i monitorowaniem procesów zachodz cych w O rodku, w tym sprawdzaniem
wdra ania i wykonywania przyj tych procedur,
− przeprowadzeniem kontroli wewn trznych,
− sporz dzaniem sprawozda z przeprowadzonych kontroli wewn trznych,
− przygotowaniem rocznego planu kontroli wewn trznych, sporz dzaniem sprawozda
z wykonania rocznego planu kontroli wewn trznych,
− dokonywaniem analizy ryzyka,
− współdziałaniem z organami kontroli zewn trznej,
− przeprowadzaniem czynno ci sprawdzaj cych.
Zespół Psychologów /utworzony w roku 2011/, do którego zada nale y:
- diagnoza psychologiczna klientów pomocy społecznej.
- indywidualne poradnictwo psychologiczne dla osób i rodzin
- indywidualna i grupowa terapia psychologiczna wiadczona wobec klientów pomocy społecznej.
- analiza i ocena potrzeb pod k tem psychologicznym w zakresie organizacji opieki w rodzinach
zast pczych, opiniowanie kandydatów na rodziny zast pcze.
- organizowanie wsparcia psychologicznego dla dzieci opuszczaj cych placówki opieku czo –
wychowawcze, rodziny zast pcze, itp.
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− prowadzenie post powania w stosunku do dłu ników alimentacyjnych, w szczególno ci
przeprowadzenia wywiadów alimentacyjnych i przyjmowanie o wiadcze .
Dział Dodatków Mieszkaniowych, którego zadaniem jest m. in.:
− kompletowanie i opracowanie dokumentacji oraz wydawanie decyzji dotycz cych
przyznania dodatków mieszkaniowych,
− sporz dzanie bilansu potrzeb rodków finansowych na dodatki mieszkaniowe,
Obsług MOPS oraz wspieraniem pracowników w/w działów i zespołów zajmuj si :
Dział Obsługi Mieszka ców, do którego podstawowych zada nale y:
− przyjmowanie wniosków w zakresie wiadcze realizowanych przez MOPS,
− prowadzenie rejestracji przepływu dokumentów mi dzy poszczególnymi działami,
− wydawanie za wiadcze z zakresu wiadcze rodzinnych, funduszu alimentacyjnego,
pomocy społecznej oraz dodatków mieszkaniowych, wydawanie druków i raportów
ubezpieczeniowych,
− udzielanie informacji prawnej w zakresie ustaw o : wiadczeniach rodzinnych, dodatkach
mieszkaniowych i rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
− wst pna weryfikacja przyj tych wniosków i uzupełnianie wniosków o wiadczenia rodzinne
Dział Organizacyjno- Prawny, do którego głównych zada nale y:
− prowadzenie spraw pracowniczych O rodka,
− udzielanie pomocy prawnej komórkom organizacyjnym i pracownikom O rodka w zakresie
realizowanych zada ,
− przyjmowanie , rozpatrywanie i ewidencjonowanie skarg i wniosków,
− obsługa sekretariatu,
− prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej oraz obsługa Punktu Informacji
Obywatelskiej,
− obsługa Zakładowego Funduszu wiadcze Socjalnych,
− opracowanie projektów zarz dze , polece i regulaminów
Dział Ksi gowo ci zajmuje si w szczególno ci:
− sporz dzaniem projektów planów dochodów i wydatków bud etowych,
− ewidencj dochodów i wydatków zgodnie z zatwierdzonym planem finansowym,
− wystawianiem rachunków i not obci eniowych,
− sporz dzaniem sprawozda bud etowych, z operacji finansowych i analiz z realizacji
bud etu,
− naliczaniem i realizacj wynagrodze ,
− obsług kasy,
− obsługa projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
− obsług finansow Zespołu ds. Orzekania i Niepełnosprawno ci,
− obsług pozabilansow Pa stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
− obsług finansow Pracowniczej kasy Zapomogowo- Po yczkowej oraz Zakładowego
Funduszu wiadcze Socjalnych,
− obsług dodatkowego ubezpieczenia pracowniczego.
Dział Realizacji Pomocy do zada którego nale y w szczególno ci:
− przygotowywanie decyzji dotycz cych przyznawania wiadcze wynikaj cych z ustawy o
pomocy społecznej oraz innych przepisów szczególnych,
− przygotowywanie decyzji dotycz cych przyznawania wiadcze wynikaj cych z ustawy o
wspieraniu rodziny i systemie pieczy zast pczej,
− sporz dzanie list wypłat z przyznanych wiadcze ,
− sprawienie pogrzebu zgodnie z ustaw o pomocy społecznej,
− sporz dzanie projektów planów finansowo – rzeczowych w zakresie realizowanych przez
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je eli jest to uzasadnione potrzebami wynikaj cymi z niepełnosprawno ci.
Wysoko
dofinansowania na likwidacj barier technicznych wynosi do 80% kosztów
przedsi wzi cia , nie wi cej jednak ni do wysoko ci
pi tnastokrotnego przeci tnego
wynagrodzenia. Dofinansowanie
likwidacji barier technicznych nie przysługuje osobom
niepełnosprawnym , które w ci gu trzech lat przed zło eniem wniosku na ten cel dofinansowanie
ze rodków PFRON
W 2011 roku dofinansowanie na likwidacj barier technicznych otrzymało 19 osób, na ł czn
kwot 50.000 zł.
LIKWIDACJA BARIER W KOMUNIKOWANIU SI
O dofinansowanie w zakresie likwidowania barier w komunikowaniu si mog ubiega si osoby
w przypadkach których jest uzasadnione potrzebami wynikaj cymi z niepełnosprawno ci, za
realizacja umo liwi lub w znaczny sposób ułatwi im kontakt z otoczeniem. Wysoko
dofinansowania likwidacji barier w komunikowaniu si wynosi do 80% kosztów zakupu, nie
wi cej jednak ni do wysoko ci pi tnastokrotnego wynagrodzenia. Dofinansowanie mo e by
udzielane raz na trzy lata.
W 2011 roku zrealizowano 45 umowy na kwot 90.000 zł. Dofinansowanie dotyczyło głównie
zakupu komputerów z oprzyrz dowaniem, telefonów bezprzewodowych, telefaxów, dyktafonów,
drukarek, skanerów, programów ud wi kawiaj cych.
W 2011 roku w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej do działu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych wpłyn ło ł cznie 2.936 wnioski, Dział Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
wydał 2.936 rozstrzygni cia, w tym:
- zwrot kosztów wyposa enia stanowiska pracy - 34 wnioski
- rodki na podj cie działalno ci gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni
socjalnej – 45 wnioski
-dofinansowanie do oprocentowania kredytów bankowych zaci gni tych na kontynuacj
działalno ci gospodarczej lub rolniczej – 3 wnioski
- dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych w zwi zku z indywidualnymi potrzebami
osób niepełnosprawnych – 131 wniosków
- dofinansowanie likwidacji barier technicznych w zwi zku z indywidualnymi potrzebami osób
niepełnosprawnych - 35 wniosków
- dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu si w zwi zku z indywidualnymi potrzebami
osób niepełnosprawnych - 162 wnioski
- dofinansowanie zaopatrzenia w sprz t rehabilitacyjny – 103 wnioski
- dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i rodki pomocnicze – 1.546 wniosków,
- dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach
rehabilitacyjnych – 812 wniosków
- dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych – 65 wniosków
Na obsług zada wynikaj cych z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnienie osób niepełnosprawnych wydatkowano kwot 435.800,95 zł. z tego na wynagrodzenia
wraz z pochodnymi 410.338,47 zł., za na wydatki rzeczowe 25.462,42 zł. Dochody powiatu
z tytułu realizacji zada z funduszu celowego PFRON wyniosły 120.374 zł. i stanowiły 2,5%
rodków wydatkowanych na rehabilitacj zawodow i społeczn . Dopłata gminy, stanowi ca
ró nic mi dzy wydatkami a dochodami, wyniosła 315.426,95 zł.
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WYDATKOWANIE RODKÓW FINASOWANYCH PFRON B D CYCH
W DYSPOZYCJI GMINY MIASTA RADOM

W 2011 roku Gminie Miasta Radom przekazano kwot 4.814.987 zł, wydatkowano kwot
4.814.984,80 zł. Co stanowi 99,99 %przekazanych rodków
Wykres nr 2
STRUKTURA WYDATKOWANYCH RODKÓW FINANSOWYCH NA POSZCZEGÓLNE
ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ MOPS

1

2

3
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Wykres ilustruje procentowy udział wydatków na realizacj poszczególnych zada :
1. rodki wydatkowane na dofinansowanie działalno ci 5 warsztatów terapii zaj ciowej .
52,24 %
2. rodki na dofinansowanie zaopatrzenia w sprz t rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne
i rodki pomocnicze 15,81%
3. rodki wydatkowane na dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, technicznych
i w komunikowaniu si 14,19 %
4. rodki wydatkowane na jednorazowe dofinansowanie do rozpocz cia działalno ci
gospodarczej, rolniczej lub wniesienia wkładu do spółdzielni socjalnej 11,53 %
5. rodki wydatkowane na zwrot kosztów wyposa enia stanowiska pracy 6,23

Przyjmowaniem i wst pna weryfikacj wniosków w zakresie wiadcze realizowanych przez
MOPS zajmuje si Dział Obsługi Mieszka ców
W 2011 roku pracownicy Działu Obsługi Mieszka ców przyj li ł cznie 30.856 wniosków w tym:
− wnioski o wiadczenia rodzinne – 4.663 ( w tym 2.142 to jednorazowa zapomoga z tytułu
urodzenia dziecka), z czego 8.458 wnioski na nowy okres zasiłkowy,
− wnioski o fundusz alimentacyjny – 2.181,
− wnioski o dodatki mieszkaniowe – 9.315,
− wnioski o dofinansowanie ze rodków PRFON -2.879,
− wnioski na realizacj rz dowego programu wspierania osób pobieraj cych wiadczenie
piel gnacyjne – 760
− wnioski o bezprzewodowy Internet dla mieszka ców Radomia zagro onych wykluczeniem
cyfrowym -1.058
Ponadto wydano 4.174 za wiadcze , oraz odpowiedziano na 1.643 pisma .
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− prowadzenie pracy socjalnej,
− prowadzenie szkole dla spokrewnionych rodzin zast pczych,
− współpraca z instytucjami i organizacjami zajmuj cymi si pomoc dzieciom i rodzinom.
Dział Usług Opieku czych i Pomocy Stacjonarnej zajmuje si głównie:
− zapewnieniem pomocy domowej w formie usług opieku czych osobom potrzebuj cym
wsparcia w zakresie zaspokojenia codziennych potrzeb yciowych, opieki higienicznej i
piel gnacji, kontaktu z otoczeniem,
− zapewnieniem specjalistycznych usług opieku czych dostosowanych do poszczególnych
potrzeb wynikaj cych ze schorze lub niepełnosprawno ci,
− kierowaniem zainteresowanych osób do domów pomocy społecznej.
Dział Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizuje zadania zwi zane z rehabilitacj
zawodow i społeczn osób niepełnosprawnych, do których nale y
− zwrot kosztów wyposa enia stanowisk pracy,
− finansowanie szkole organizowanych przez kierownika urz du pracy,
− jednorazowe dofinansowanie rozpocz cia działalno ci gospodarczej, rolniczej lub
wniesienia wkładu do spółdzielni socjalnej,
− dofinansowanie do oprocentowania kredytu bankowego,
− zwrot kosztów na instrumenty i usługi rynku pracy dla osób niepełnosprawnych
poszukuj cych pracy i nie pozostaj cych w zatrudnieniu,
− dofinansowanie kosztów tworzenia i działalno ci warsztatów terapii zaj ciowej,
− dofinansowanie zaopatrzenia w sprz t rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i rodki
pomocnicze,
− dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych,
− dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu si i technicznych.
Dom dla Bezdomnych jest ukierunkowany na niesienie pomocy osobom i rodzinom pozbawionym
dachu nad głow . Zapewnia on:
− schronienie,
− jeden gor cy posiłek,
− niezb dna odzie ,
− pomoc pracownika socjalnego w rozwi zywaniu problemów bytowych i d eniu do
stabilizacji w tym zakresie.
rodowiskowy Dom Samopomocy działa na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi poprzez
podtrzymywanie i rozwijanie umiej tno ci samodzielnego ycia tych osób, podniesienie poziomu
ich zaradno ci yciowej, sprawno ci psychofizycznej, przystosowanie do funkcjonowania w
rodowisku. Swoje zadania DS realizuje m. in. poprzez prac socjaln , psychoedukacj , pomoc
psychologiczn , psychoterapie grupow , treningi umiej tno ci społecznych, poradnictwo, terapi
zaj ciow oraz zaj cia kulturalno- o wiatowe i rekreacyjne.
Klub „Seniora” prowadzi zaj cia o charakterze kulturalno- o wiatowym dla emerytów i rencistów.
Centrum „Wolanowska”- placówka wsparcia dla rodzin zamieszkuj cych w blokach socjalnych
przy ul. Wolanowskiej 75
Zadania z zakresu polityki społecznej, zlecone przez Gmin do realizacji O rodkowi
s wykonywane przez:
Dział wiadcze Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego, do którego podstawowych zada
nale y:
− weryfikacja zło onych wniosków pod k tem uprawnie osób do pobierania wiadcze
rodzinnych i wiadcze z funduszu alimentacyjnego oraz wydawanie decyzji w sprawach
przyznania lub odmowy wiadcze ,
− egzekucja nale no ci z tytułu nienale nie pobranych
wiadcze
rodzinnych,
alimentacyjnych i wiadcze z funduszu alimentacyjnego,
− sporz dzanie bilansów potrzeb rodków finansowych na realizacj zada oraz
sprawozdawczo ci rzeczowo- finansowej,
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STRUKTURA ORGANIZACYJNA MOPS

WIADCZENIA NIEPIENI

Celem wykonania omówionych w poprzednich rozdziałach zada zleconych do realizacji
O rodkowi, wprowadzona została struktura organizacyjna, w skład której wchodz działy i komórki
organizacyjne odpowiednio przygotowane do realizacji okre lonych zada /schemat 1/. W ród nich
s działy zajmuj ce si realizacj zada z zakresu pomocy społecznej, do których nale y
zaliczy :
Dział Pracy Socjalnej, w skład którego wchodzi 11 Zespołów/ 10 Zespołów Pracy Socjalnej
zlokalizowanych w ró nych punktach miasta oraz Zespół Strategii i Doradztwa Metodycznego/.
Do zada Działu nale y m.in.
− dokonywanie oceny zjawisk rodz cych zapotrzebowanie na wiadczenia pomocy
społecznej,
− przeprowadzanie wywiadów rodowiskowych,
− kompletowanie dokumentów oraz podejmowanie innych niezb dnych czynno ci
zwi zanych ze wiadczeniem ró norodnych form pomocy,
− prowadzenie pracy socjalnej,
− aktywizowanie społeczno ci lokalnych w ramach programu Centrum Aktywno ci Lokalnej
/program zwi zany jest m. in. z budowaniem lokalnego partnerstwa, inicjowaniem grup
samopomocowych i obywatelskich, promowaniem działa
wolontarystycznych,
organizowaniem lub współorganizowaniem lokalnych wydarze i akcji/,
− współpraca z lokalnymi instytucjami i organizacjami, w tym pozarz dowymi oraz
ko cielnymi,
→

obsługa administracyjna Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Miasta Radomia ustawa z dnia 10 czerwca 2010 roku o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 125, poz. 842)
wprowadza w ród wielu zmian – jako nowe zadanie własne ka dej gminy,
obowi zek tworzenia zespołu interdyscyplinarnego. Zgodnie z ustaw zespół
interdyscyplinarny stanowi element gminnego systemu przeciwdziałania przemocy
w rodzinie i jest metod pracy w tym obszarze, opart na systemowej współpracy
lokalnych instytucji, podmiotów i słu b oraz na wielopłaszczyznowym podej ciu
do problemu przemocy.

W skład Zespołu wchodz przedstawiciele instytucji zwi zanych z realizacj zada na rzecz
pomocy osobom, rodzinom, grupom problemowym b d rodowisku lokalnemu. S to osoby
reprezentuj ce instytucje publiczne: jednostki organizacyjne pomocy społecznej, gminne komisje
rozwi zywania problemów alkoholowych, policji, prokuratury, kuratorskiej słu by s dowej,
o wiaty, ochrony zdrowia, lokalnych organizacji pozarz dowych. Celem Zespołu jest m.in. pomoc
osobom, rodzinom, grupom problemowym oraz rodowiskom lokalnym w przezwyci aniu
problemów, inicjowanie działa pomocowych i interwencyjnych w chwili zaistnienia problemu,
współpraca z innymi podmiotami przy rozwi zywaniu problemów i przeciwdziałanie przemocy w
rodzinie. Obsług organizacyjno- techniczn Zespołu zajmuje si Miejski O rodek Pomocy
Społecznej.
− Zespół Profilaktyki Rodzinnej i Opieki nad Dzieckiem, którego zadaniem jest:
− organizowanie, okre lanie zasad oraz nadzór nad realizacj opieki nad dzie mi w rodzinach
zast pczych i placówkach rodzinnych,
− przeprowadzanie wywiadów rodowiskowych i przygotowanie dokumentacji dotycz cej
umieszczenia i pobytu dzieci w rodzinach zast pczych i placówkach opieku czowychowawczych oraz odpłatno ci za pobyt,
− opracowanie i nadzór nad realizacj indywidualnych programów usamodzielnienia
wychowanków rodzin zast pczych i placówek opieku czo- wychowawczych, w tym nadzór
nad mieszkaniami chronionymi,
− realizacja zada z zakresu profilaktyki rodowiskowej,
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PRACA SOCJALNA NA RZECZ INDYWIDUALNYCH OSÓB I RODZIN
Szczególnie miejsce w ustawie o pomocy społecznej zajmuje praca socjalna, której
prowadzenie od 2004 jest zadaniem obowi zkowym gminy. Praca socjalna zgodnie z ustawa
o pomocy społecznej, oznacza – działalno zawodow maj c na celu pomoc osobom i rodzinom
we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolno ci do funkcjonowania w społecze stwie poprzez
pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków spełniaj cych temu celowi.
Realizowane w jej ramach działania s nakierowane na popraw funkcjonowania osób i rodzin
w ich rodowisku społecznym i prowadzone:
− z osobami i rodzinami w celu rozwini cia lub wzmocnienia ich aktywno ci i samodzielno ci
yciowej,
− ze społeczno ciami lokalnymi w celu zapewnienia współpracy i koordynacji działa
instytucji i organizacji istotnych dla zaspokojenia potrzeb członków społeczno ci.
Istot pracy socjalnej jest to, e w procesie naprawczym wykorzystywany jest potencjał osób,
rodzin, grup i społeczno ci lokalnych na rzecz rozwi zywania indywidualnych oraz lokalnych
problemów.
W 2011 roku pracownicy socjalni zatrudnieni w Dziale Pracy Socjalnej, działania z zakresu pracy
socjalnej prowadzili w stosunku do około 800 osób/ rodowisk. Dotyczyły one głównie
rozwi zywania problemów bezrobocia, uzale nie , problemów opieku czo- wychowawczych,
zaniedba w zakresie leczenia, konfliktów rodzinnych oraz przemocy. W 682 przypadkach
realizacja pracy socjalnej odbywała si w oparciu o kontrakt socjalny, który jest pisemn umow
zawart z osob ubiegaj c si o pomoc, okre laj c uprawnienia i zobowi zania stron umowy, w
ramach wspólnie podejmowanych działa zmierzaj cych do przezwyci enia trudnej sytuacji
yciowej osoby lub rodziny.
Działania z zakresu pracy socjalnej były realizowane tak e poprzez pracowników socjalnych
z Zespołu Profilaktyki Rodzinnej i Opieki nad Dzieckiem- w 2011 roku obj to nimi 409 rodowisk.
Działania z zakresu pracy socjalnej były tak e podejmowane w przypadkach, w których zachodziło
podejrzenie wyst pienia przemocy w rodzinie. W roku 2011 pracownicy socjalni przyj li 130
zgłosze w tym zakresie, przekazywanych głównie przez policj . W ramach interwencji socjalnej:
− w 15 przypadkach została podj ta procedura „Niebieskiej Karty”,
− w 130 sprawach poinformowano o formach pomocy w przypadku wyst pienia problemu
przemocy w rodzinie,
− w 115 przypadkach działania nie zostały podj te, głównie z powodu nie stwierdzenia
wyst powania przemocy , braku zgody na współprac , braku mo liwo ci nawi zania
kontaktu.
Działania z zakresu pracy socjalnej były tak e prowadzone na rzecz uchod ców w ranach
indywidualnych programów integracji. Dotyczyły one w szczególno ci: pomocy w załatwieniu
spraw urz dowych, uzyskania mieszkania za po rednictwem Miejskiego Zarz du Lokalami oraz
na wolnym rynku oraz nawi zywania kontaktów ze rodowiskiem lokalnym.

RODOWISKOWA PRACA SOCJALNA -PROGRAM CENTRUM AKTYWNO CI
LOKALNEJ
Rok 2011 to jedenasty rok wdra ania na terenie Radomia Programu Centrum
Aktywno ci Lokalnej, który zakłada aktywizacj społeczno ci lokalnych, za ostatecznym celem
jest:
− powstanie silnych i zintegrowanych społeczno ci lokalnych,
− rozwój lokalnej solidarno ci i tworzenie wi zów samopomocy,
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− wzmacnianie integracji lokalnych grup obywatelskich ,
− zaktywizowanie lokalnych instytucji samorz dowych,
− budowanie to samo ci wspólnot lokalnych.
Najwa niejsz cech Programu jest to , e wszelkie przedsi wzi cia podejmowane przez instytucje
pracuj ce metod CAL odpowiadaj na potrzeby artykułowane przez dan społeczno postrzegan
cało ciowo i prowadzone s w oparciu o jej zasoby ludzkie i instytucjonalne, w my l zasady
„pomó my ludziom, aby pomogli sobie samym”. Ponadto praca metod CAL oznacza:
− posiadanie lub stworzenie realnego, fizycznego miejsca, które b dzie słu y o ywianiu i
integracji społeczno ci lokalnej /miejscem takim mo e by siedziba instytucji/,
− tworzenie koalicji na rzecz pracy w rodowisku oraz wokół problemów,
− funkcjonowanie na ró nych polach, nie zaw aj c swojej aktywno ci do jednej grupy
celowej /np. niepełnosprawnych, dzieci, czy te emerytów/lub obszaru /np. ekologii,
pomocy społecznej czy kultury/,
− inicjowanie ruchów samopomocowych i obywatelskich,
− promowanie pracy wolontarystycznej i zespołowej,
− inicjowanie lokalnych akcji i wydarze ,
− działania w oparciu o programy i projekty,
Instytucje pracuj ce metodami CAL swoje działania prowadz zgodnie z zasadami tolerancji,
poszanowania praw człowieka, solidarno ci społecznej. Działania te maj słu y aktywizacji,
edukacji i rozwojowi rodowiska lokalnego. Tworz płaszczyzn porozumienia i współpracy,
d c do kształtowania społecze stwa obywatelskiego.
Miejski O rodek Pomocy Społecznej od lipca 2003 roku jest certyfikowanym O rodkiem CAL
co oznacza, e pracuje metodami CAL i wypełnia obowi zuj ce standardy.
Wszelkie podejmowane na rzecz społeczno ci lokalnych działania były prowadzone
w oparciu o współprac z innymi podmiotami, reprezentuj cymi wszystkie sektory ycia
społecznego. Koordynacj zajmowały si , podobnie jak w latach poprzednich. Zespoły ds.
Wspierania Aktywno ci Lokalnej i Profilaktyki rodowiskowej, których działało 17. Obejmowały
one swym zasi giem nast puj ce osiedla:
− Nad Potokiem (Zespół Pracy Socjalnej/ zps NR 1 I 3),
− XV Lecie /ZPS nr 1/,
−
ródmie cie /ZPS nr 2/
− Stara i Nowa Wola Goł biowska Rajec/ZPS nr 3/
− Goł biów I /ZPS nr 3/,
− Planty /ZPS nr 4/,
− Michałów /ZPS nr 5/,
− Goł biów II, Osiedla Akademickie /ZPS nr 5/,
− Obozisko /ZPS nr 6/,
− Kaptur /ZPS nr 6/,
− Miasto Kazimierzowskie /ZPS nr 6/,
− Ustronie /ZPS nr 7/,
− Godów i Malczów /ZPS nr 7/,
− Zamłynie /ZPS nr 8,
− Glinice i Dzierzków, Długojów, Idalin, Janiszpol /ZPS nr 9/,
− Południe /ZPS nr 10/,
− Borki / ZPS nr 10/.
W 2011 roku Zespoły zajmowały si głównie organizowaniem ró nego rodzaju lokalnych
wydarze , mi dzy innymi takich jak:
− festyny rodzinne – odbyło si 24 takie imprezy, w których uczestniczyło około 15.000 osób,
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Tabela nr 7
WNIOSKI I WYDANE ORZECZENIA W LATCHA 2006- 2011

Rok

Liczba wniosków o ustalenie
niepełnosprawno ci i stopnia
niepełnosprawno ci

Liczba wydanych orzecze

Kwota dotacji
redni koszt
bud etowej w zł. orzeczenia w zł.

4.405
4.392
w tym:
w tym:
3.656 wniosków osób powy ej 16
3.606 orzecze osób
2006
roku ycia
powy ej 16 roku ycia
749 wniosków osób poni ej 16 786 orzecze osób poni ej
roku ycia
16 roku ycia

286.164

65

4.266 w tym:
4.317
3.674 wniosków osób powy ej 16
w tym:
roku ycia
3.719 orzecze osób
2007
powy ej 16 roku ycia
592 wniosków osób poni ej 16
roku ycia
598orzecze osób poni ej
16 roku ycia

315.200

73

4.406*
4.430*
w tym:
w tym
3.789 wniosków osób powy ej 16
3.796 orzecze osób
2008
roku ycia
powy ej 16 roku ycia
617 wniosków osób poni ej 16 634 orzecze osób poni ej
roku ycia
16 roku ycia

340.400

77

4.264*
4.090*
w tym:
w tym”
3.704 wniosków osób powy ej 16
3.534 orzeczenia osób
2009
roku ycia
powy ej 16 roku ycia
551 wniosków osób poni ej 16 556 orzecze osób poni ej
roku ycia
16 roku ycia

367.200

89

4.650*
4.522*
w tym:
w tym”
4.016 wniosków osób powy ej 16
3.865 orzecze osób
2010
roku ycia
powy ej 16 roku ycia
634 wnioski osób poni ej 16 roku 657 orzecze osób poni ej
ycia
16 roku ycia

365.000

81

4.295*
4.367
w tym”
w tym:
3.756 orzecze osób
3.851 wniosków osób powy ej 16
2011
powy ej 16 roku ycia
roku ycia
516 wniosków osób poni ej 16 539 orzecze osób poni ej
16 roku ycia
roku ycia

391.000

91

*ró nica mi dzy ilo ci zło onych wniosków a liczb wydanych orzecze w okresie 2007-2009
wynika z tego, e w poszczególnych latach rozpatrywano tak e wnioski z roku poprzedniego.
W 2011 roku zostało wydanych 1.223 legitymacji dla osób niepełnosprawnych.

41

pomocy społecznej, domy dla bezdomnych, wietlice, jadłodajnie, Radomski Bank
ywno ci/,
− 6 placówkach kulturalno- o wiatowych i sportowo – rekreacyjnych /domy i o rodki kultury
oraz Miejski O rodek Sportu i Rekreacji/.
− 10 rodzinnych domach dziecka.
Najwi ksza grupa osób zatrudniona w ramach prac społecznie u ytecznych wykonywała prace
remontowo – porz dkowe. Kolejn du grup byli tzw. „Mikołaje”, którzy przeprowadzali dzieci
przez ulice w pobli u szkół. Ponadto uczestnicy Programu pracowali przy rozładunku ywno ci,
jako pomoc kuchenna w jadłodajniach oraz pomagali w organizacji imprez lokalnych i akcji
charytatywnych.

− pikniki s siedzkie i inne spotkania integracyjne – odbyło si ich 70 /około 2.100
uczestników/
− imprezy okoliczno ciowe np z okazji wi t, Dni S siada /w 13 tego typu imprezach
uczestniczyło około 750 osób/,
− zabawy choinkowe i karnawałowe dla dzieci / w 22 zabawach uczestniczyło około 1600
dzieci/.
W ramach Zespołów powoływane s koalicje na rzecz rozwi zywania konkretnych problemów.
W 2011 roku pracowało 4 koalicje i grupy obywatelskie, które zajmowały si organizacj imprez
lokalnych, mini ogniska przedszkolnego oraz sprawami zwi zanymi z rozwi zywaniem problemu
alkoholowego, zagospodarowaniem czasu wolnego dzieci i młodzie y, estetyk osiedli.

Na plan 564,030 zł. przeznaczonych na realizacj prac społecznie- u ytecznych wydatkowano
559.542,40 zł., co stanowi 99,2 % wykonania planu.
Wydatki obejmowały:
− wypłat wiadcze dla osób wykonuj cych prace w ramach programu w ł cznej kwocie 488.960,60 zł.
− wynagrodzenia wraz z pochodnymi i odpis ZF S osób obsługuj cych zadanie w kwocie –
61.313,76 zł.
− wydatki zwi zane z wykonywaniem poszczególnych prac, w tym m.in.: kombinezony
robocze, narz dzie, materiały budowlane i wyko czeniowe na kwot 9.268,04 zł.
60 % wydatkowanej kwoty na realizacj zadania prac społecznie- u ytecznych zostało
zrefundowane przez Powiatowy Urz d Pracy i odprowadzone do bud etu Gminy.

Podobne koalicje s budowane na rzecz rozwi zywania problemów indywidualnych rodzin
w ramach programu „Rodzina w remoncie”, którego celem jest szeroko rozumiane oddziaływanie
na rzecz rodziny w kryzysie. Jego realizacja polega na tym, e w przypadku stwierdzenia
nieprawidłowo ci w funkcjonowaniu rodzin powoływane s zespoły interdyscyplinarne, których
celem jest oddziaływanie na rodzin przy pomocy ró nicy czynników i budowanie dla niej sieci
wsparcia. Do współpracy s zapraszani, w zale no ci od sytuacji policjanci, pedagodzy,
wychowawcy, kuratorzy, psycholodzy itp. Członkowie zespołów wspólnie diagnozuj sytuacj
danej rodziny, ustalaj plan działa i realizuj podj te zobowi zania. Ostatecznym celem wspólnej
pracy jest doprowadzenie do rozwi zania lub przynajmniej złagodzenia istniej cych problemów.
Podstaw programu jest to, e rodziny wokół których budowane s Zespoły, bior czynny udział
w jego pracach jako pełnoprawni partnerzy. W 2011 roku pracowało 7 Zespołów. Efekty pracy
s zró nicowane, spo ród 5 Zespołów , które w roku 2011 zako czyły swoj działalno :
− w 1 sprawie osi gni to sukces, co oznacza e problemy rodziny zostały rozwi zane lub
złagodzone na tyle, e mo e ona funkcjonowa bez wsparcia zewn trznego,
− w 1 przypadku natomiast działania zako czyły si pora k , nie udało si rozwi za
problemów i konieczne stało si wyst pienie do s du o podj cie post powania
opieku czego.
Realizacja programu Centrum Aktywno ci Lojalnej to nie dawanie, czy spełnianie da , ale przede
wszystkim aktywizowanie samych mieszka ców do działania, wł czanie ich w rozwi zywanie
lokalnych problemów. Mobilizowanie mieszka ców prowadzone jest przede wszystkim poprzez
inicjowanie grup samopomocowych i obywatelskich oraz promowanie działa wolontarystycznych.

ORZECZNICTWO O NIEPEŁNOSPRAWNO CI ORAZ STOPNIU
NIEPEŁNOSPRAWNO CI

rodki na obsług , działaj cego przy Miejskim O rodku Pomocy Społecznej, Zespołu
ds. Orzekania o Niepełnosprawno ci przydziela Wojewoda, w 2011 roku przyznał na ten cel
391.000 zł., z czego wydatkowano 390.731,33 zł:
− wynagrodzenia i pozostałe wiadczenia, wynikaj ce z zatrudnienia - 220.372,96 zł.
− wynagrodzenia Komisji ds Orzekania, w ramach umów zlece -124.398 zł
− pozostałe wydatki – 45.960,37 zł.
Szczegółow analiz wydanych orzecze , wysoko dotacji oraz redniego kosztu orzecze
w okresie 2006- 2011 ilustruje tabela nr 7.
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Przy O rodku od lipca 2000 działa Klub Wolontariusza „Przyjaciele”, który skupia osoby chc ce
bezpłatnie wiadczy pomoc na rzecz innych osób. Wolontariusze:
− wiadcz usługi na rzecz indywidualnych osób, rodzin m. in. poprzez pomoc dzieciom
w odrabianiu lekcji, przypilnowanie dziecka równie niepełnosprawnego, pomoc
w załatwieniu spraw urz dowych, rozmowy, spacery z samotnymi lud mi,
− przeprowadzaj dzieci przez ulic w ramach programu „ MIKOŁAJE”,
− pomagaj
w prowadzeniu
wietlic, ognisk, zaj
wyrównawczych, punktów
informacyjnych,
− pomagaj w prowadzeniu grup samopomocowych.
W 2011 roku w Klubie Wolontariusza „Przyjaciele” było zrzeszonych 75 wolontariuszy, którzy
przepracowali ł cznie 5.416 godzin. Na szczególn uwag zasługuje fakt, e rednia wieku
wolontariuszy wynosi około 40 lat za ¾ z nich to osoby bezrobotne cz sto długotrwale
bezrobotne, którym praca na rzecz innych pozwala na odbudow wiary w siebie, podniesienie
samooceny. Nale y zaznaczy , e w 2005 roku O rodek został uznany za organizacj przyjazn
wolontariuszom.

29

Ponadto w ramach mobilizowania ludzi do działania pracownicy socjalni inicjowali ró nego
rodzaju grupy.

Tabela nr 6
ANALIZA WIADCZE RODZINNYCH I WIADCZE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

W 2011 roku działało ł cznie 28 grup, w tym:
− 13 GRUP SAMOPOMOCOWYCH- GRUPY WSPARCIA /5 z nich kontynuowały
działalno /, których celem było wzmacnianie w d eniu do pokonywania trudno ci,
pomoc w odzyskaniu wiary w siebie i poczucia własnej warto ci. Grupy kierowane były do
osób bezrobotnych, rodzin wielodzietnych, rodzin niepełnych, matek dzieci specjalnej
troski, osób uzale nionych od alkoholu. W roku 2011 grupy samopomocowe zrzeszały
ponad 136 osób.
− 12 GRUP EDUKACYJNYCH, które głównie były skierowane do osób bezrobotnych
w celu zwi kszenia ich umiej tno ci w zakresie aktywnego poszukiwania pracy oraz rodzin
niepełnych, rodzin zast pczych w zakresie gospodarowania bud etem, załatwienia spraw
urz dowych, rozwi zywania codziennych problemów. W działaniach grupowych wzi ło
udział ponad 141 osób.
− 3 MINI KLUBY/ kontynuacja działalno ci/ skierowanych do seniorów, ich działania maj
charakter rekreacyjno- edukacyjny. W zaj ciach klubów uczestniczyło około 148 osób.
Od wrze nia 2000 roku działa w O rodku Punkt Informacji Obywatelskiej /PIO/,w którym
ka dy mieszkaniec naszego miasta mo e uzyska :
− informacje na temat indywidualnych praw i uprawnie ,
− pomoc w pisaniu ró nego rodzaju pism i poda ,
− zdoby wiedz na temat lokalnych instytucji i ich statutowych obowi zków.
W 2011 roku udzielonych zostało 1.960 porady, w szczególno ci z zakresu:
− prawa rodzinnego – sprawy dotycz ce alimentów, rozwodu itp.,
− prawa karnego – przemoc w rodzinie
− wiadcze z ubezpiecze społecznych,
− praw dla osób bezrobotnych,
− prawa lokalowego- eksmisje, zadłu enia, ochrona praw lokatorów,
− orzecznictwa i ulg dla osób niepełnosprawnych.
Poza Punktem Informacji Obywatelskiej, w ramach poradnictwa, edukacji oraz dostarczania
informacji, w roku 2011 realizowane były takie przedsi wzi cia jak:
− Centrum Opieki Zast pczej ukierunkowane na działania zmierzaj ce do rozwi zywania
problemów wyst puj cych w rodzinach zast pczych, poprzez prowadzenie prelekcji, zaj
warsztatowych, spotka okoliczno ciowych i integracyjnych oraz spotka rodziców
biologicznych z dzie mi przebywaj cymi w pogotowiach rodzinnych, placówkach
rodzinnych i rodzinach zast pczych,
− punkty informacyjno- konsultacyjne dla osób i rodzin z problemem alkoholowym,
− punkt informacyjny dla osób przebywaj cych w Areszcie ledczym,
− punkt pomocy prawnej działaj cy w ramach Działu Obsługi Mieszka ca, w którym
udzielane s porady prawne w zakresie ustaw o wiadczeniach rodzinnych, dodatkach
mieszkaniowych i rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób
niepełnosprawnych,
− prelekcje maj ce na celu promowanie działa wolontarystycznych oraz postaw
ekologicznych.

Rodzaj wiadczenia

Ilo

wiadcze

Ł czny koszt w
złotych

Procentowy udział
wszystkich
wiadcze

rednia wysoko
wiadczenia w
złotych

Zasiłki rodzinne

185.599

15.896.473

30,98

85,65

Dodatki do zasiłków
rodzinnych

63.852

9.431.793,43

18,38

147,71

Zasiłki
piel gnacyjne

55.685

8.519.805

16,61

153

wiadczenia
piel gnacyjne

11.716

6.040.775

11,77

515,60

Składki na
ubezpieczenia
emerytalne i rentowe
niektórych
wiadczeniobiorców

7.877

1.034.160

2,02

131,29

Jednorazowa
zapomoga z tytułu
urodzenia dziecka

2.071

2.071.000

4,04

1.000,00

wiadczenia z
funduszu
alimentacyjnego

29.568

8.310656,12

16,20

281

PRACE SPOŁECZNIE U YTECZNE

Nale y zaznaczy , e cz
działa miała miejsce w ramach ogólnopolskiej kampanii Czerwca
Aktywnych Społeczno ci, w którym MOPS jako certyfikowany O rodek CAL brał udział w 2011
roku. W czerwcu odbyło si około 95 ró nego rodzaju imprez i akcji o charakterze integracyjnym,

Na zlecenie Gminy Miejski O rodek Pomocy Społecznej organizuje prace społecznie
u yteczne, których celem jest aktywizacja społeczno - zawodowa osób bezrobotnych, które
nie maj uprawnie do zasiłku dla bezrobotnych i s klientami pomocy społecznej. Zgodnie
z obowi zuj cymi przepisami prace społecznie- u yteczne s to prace wykonywane przez
bezrobotnych bez prawa do zasiłku na skutek skierowania przez starost , organizowane przez
gmin w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach lub instytucjach statutowo
zajmuj cych si pomoc charytatywn lub na rzecz społeczno ci lokalnych. Powy sze zadanie jest
realizowane w oparciu o:
− ustaw z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
/Dz. U. Z 2008 roku, nr 69, poz 415, z pó niejszymi zmianami/,
− ustaw z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej /Dz. U. Z 2009 roku, nr 175,
poz. 1362, z pó niejszymi zmianami/.
Program prac społecznie u ytecznych został uruchomiony 2 marca 2011 roku i uczestniczyło
w nim 387 bezrobotnych klientów O rodka. Osoby te wiadczyły usługi w 91 jednostkach
samorz dowych oraz charytatywnych, w tym w:
− 54 placówkach o wiatowych/przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazjalne oraz rednie
i Schronisko Młodzie owe/,
− 21 jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej oraz innych instytucjach i organizacjach
działaj cych w zakresie pomocy społecznej/ Miejski O rodek pomocy Społecznej, domy
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o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawno ci,
− jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka ,
− wiadczenia opieku cze w postaci: zasiłków piel gnacyjnych i wiadcze piel gnacyjnych,
które s przyznawane w celu cz ciowego pokrycia wydatków wynikaj cych z konieczno ci
zapewnienia opieki i pomocy osobie niepełnosprawnej.
W 2011 roku wysoko
kryteriów dochodowych uprawniaj cych do wiadcze rodzinnych
i wiadcze z funduszu alimentacyjnego nie uległy zmianie. Nie uległy zmianie równie wysoko ci
przyznawanych wiadcze rodzinnych. wiadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługuj
w wysoko ci bie co ustalonych alimentów, jednak e nie wi kszej ni 500 zł.
Od 1 stycznia 2011 roku prawo do wiadczenia piel gnacyjnego ustalane jest niezale nie
od dochodów rodziny i na czas nieokre lony, a je eli orzeczenie o niepełnosprawno ci albo
znacznym stopniu niepełnosprawno ci było wydane na czas okre lony- do ostatniego dnia
miesi ca, w którym upływa termin wa no ci orzeczenia. W wyniku nowelizacji, wiadczenie
piel gnacyjne mo e przysługiwa osobie innej ni spokrewnionej w pierwszym stopniu na której
ci y obowi zek alimentacyjny, pod warunkiem, e nie ma osoby spokrewnionej w pierwszym
stopniu albo gdy osoba ta nie jest w stanie sprawowa opieki.

edukacyjnym, sportowo- rekreacyjnym oraz porz dkowo- upi kszaj cym.

W ramach wiadcze rodzinnych przyj tych zostało 14.663 wniosków, w tym 8.453 wnioski
na nowy okres zasiłkowy 2011/2012.
W sprawach tych zostało wydanych ł cznie 20.650 decyzji.
Ponadto przyj to 2.181 wniosków o przyznanie wiadcze z funduszu alimentacyjnego.

W 2011 roku kontynuowane były podj te w latach poprzednich działania i projekty:
−
WIETLICE I OGNISKA DLA DZIECI- działało ich 7 w organizowanych przez nie
zaj ciach uczestniczyło około 90 dzieci. Ich celem było zagospodarowanie czasu wolnego
dzieci w wieku od 3 do 12 lat poprze zabawy, zaj cia wspieraj ce rozwój, pomoc
w odrabianiu lekcji.
− CENTRUM „WOLANOWSKA” W lutym 2009 roku w ramach Miejskiego O rodka
Pomocy Społecznej utworzono Centrum Wolanowska do zada , którego w szczególno ci
nale y zapewnienie dzieciom i młodzie y z terenu osiedla opieki wychowawczej w celu
kształtowania osobowo ci. Organizowanie pracy grupowej z mieszka cami w zale no ci od
ich potrzeb, jak równie współorganizowanie imprez o charakterze rodowiskiskowym
aktywizuj cych społeczno lokaln .
− ZAJ CIA EDUKACYJNE DLA DZIECI I MŁODZIE Y -zorganizowano 6 grup,
w których uczestniczyło ponad 62 młode osoby w wieku od 7 do 18 lat
− BEZPIECZNE PRZEJ CIE DO SZKOŁY „MIKOŁAJE”, którego celem jest
zwi kszanie bezpiecze stwa dzieci w drodze do szkoły poprzez przeprowadzenie ich przez
ulice na najbardziej ruchliwych przej ciach w okolicach szkół. Program realizowany jest
w czasie roku szkolnego przy pomocy wolontariuszy zrzeszonych w Klubie Wolontariusza
„Przyjaciele”. Od kwietnia 2006 roku program jedynie w niewielkim zakresie jest
realizowany przez wolontariuszy, głównie bowiem dzieci s przeprowadzana przez ulice
przez osoby zatrudniane w ramach prac społecznie u ytecznych. W roku 2011 w ramach
programu pracowało 56 osób.
− PROGRAM „BLOKI”- PRACA NA RZECZ RODOWISK TRUDNYCH- PRZECIW
SPOŁECZNEMU WYKLUCZENIU- program zakłada aktywizacj rodowisk trudnych,
najcz ciej wykluczonych przez innych i ma na celu ponowne
ich wł czenie
do społeczno ci osiedla lub miasta . Głównym celem jest zwrócenie uwagi na problemy
tych ludzie oraz zmotywowanie ich do wł czenia si w działania na rzecz poprawy swojego
funkcjonowania poprzez popraw estetyki miejsca zamieszkania i ich otoczenia, integracj
z innymi mieszka cami oraz zagospodarowanie czasu wolnego dzieci. Działania
rozpoczynane s do bada w ród mieszka ców, podczas których ustalone s ich potrzeby
i problemy, nast pnie organizowane s
spotkania obywatelskie, na których wspólnie
z zainteresowanymi ustala si plan działa i inicjuje grupy obywatelski, realizuj ce
zakre lony plan. W 2011 roku program był kontynuowany przy ulicy Wolanowskiej 75,
Mieszka I 15, Malczewskiego 21, Tokarskiej i Odlewniczej.
− RADOMSKI DNI GODNO CI – to ogólnopolska impreza kulturalno- sportowa podczas
której swoje umiej tno ci i talenty wspólnie
prezentowały osoby
sprawne
i niepełnosprawne . Przedsi wzi cie jest kontynuacj działa podj tych w 2003 roku pod
hasłem RADOMSKIE FORUM INTEGRACYJNE. Jego celem było rozpocz cie procesu
przełamywania barier społecznych poprzez wł czanie osób niepełnosprawnych w ycie
społeczne i umo liwienie im uczestnictwa w zaj ciach kulturalnych, o wiatowych,
sportowych, samopomocowych i innych.
Ponadto w Miejskim O rodku Pomocy Społecznej przy Zespole Strategii i Doradztwa
Metodycznego, od 2005 roku działa Klub Integracji Społecznej /KIS/ pod nazwa „Inkubator
Społecznej Odnowy”, na jego uruchomienie O rodek otrzymał dotacj w wysoko ci 15.000 zł
z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Celem KIS jest stworzenie kompleksowego systemu
wsparcia dla osób zagro onych wykluczeniem społecznym oraz przygotowanie
ich do
uczestnictwa w yciu społecznym i powrotu na rynek pracy. Działanie s skierowane do osób
długotrwale bezrobotnych legitymuj cych si niskim wykształceniem, klientów pomocy społecznej.
W okresie od czerwca 2005 do czerwca 2011 realizowanych było 6 edycji, w których uczestniczyło
ł cznie 208 osób:
Obecnie – od listopada 2011 działa kolejna grupa – 28 osób
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WIADCZENIA RODZINNE I WIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO
Zadania zlecone gminie
W roku 2011 na plan 53.202.000 zł. wydatkowano kwot 52.890.621,08 zł. co stanowi 99,41%
planu w tym:
− 51.304.662,55 zł. wykorzystano na wiadczenia rodzinne, wiadczenia z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie społeczne /szczegółow analiz ilustruje
tabela nr 6/,
− 1.585.958,53 zł. wykorzystano na wydatki zwi zane z obsług wiadcze rodzinnych
i funduszu alimentacyjnego, w tym”
- wydatki zwi zane z zatrudnieniem osób obsługuj cych zadanie wraz z pochodnymi 1.400.315,20
- wydatki bie ce – 185.643,33 zł.
Zadania własne
Ze wzgl du na to, ze 3% otrzymanej dotacji z przeznaczeniem na obsług zadania nie zaspokoiło
potrzeb Gmina Radom przeznaczyła dodatków 54.018,00 zł. z czego wykorzystano 41.954,11 zł.
w tym:
− wydatki zwi zane z zatrudnieniem osób obsługuj cych zadanie wraz z pochodnymi
38.879,11 zł
− wydatki bie ce – 3.075 zł.
Program rz dowy
Na plan w wysoko ci 155.000 zł wydatkowano kwot 142.900 zł
W ramach rz dowego programu wspierania osób pobieraj cych
wypłacono wiadczenia dla 728 osób.

wiadczenie piel gnacyjne

Jedna grupa uczestniczy w trwaj cym 8 miesi cy cyklu szkoleniowym, w jego ramach prowadzone
s zaj cia z zakresu, m.in. psychoedukacji, edukacji nieformalnej, samokształcenia, aktywno ci
społecznej w rodowisku lokalnym oraz aktywizacji zawodowej /zaj cia odbywaj si 3 razy
w tygodniu /
Działania z zakresu pracy socjalnej były tak e podejmowane w przypadkach, w których zachodziło
podejrzenie wyst pienia przemocy w rodzinie. Z dniem 18 pa dziernika 2011 roku weszło w ycie
rozporz dzenie Rady Ministrów z dnia 13 wrze nia 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskiej
Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz. U. z 2011 r. NR 209, poz. 1245).
W okresie od stycznia do 18 pa dziernika 2011 roku pracownicy socjalni przyj li 89 zgłosze
w tym zakresie, przekazanych głównie przez Policj . Od dnia obowi zywania rozporz dzenia
do ko ca 2011 roku do Miejskiego O rodka Pomocy Społecznej wpłyn ło 45 Niebieskich Kart.
Zgodnie z now procedur funkcjonowało 45 grup roboczych z udziałem dzielnicowych,
przedstawicieli GKRPA, pracowników socjalnych, terapeutów Poradni Leczenia Uzale nie ,
kuratorów społecznych, psychologów, pedagogów szkolnych. Celem grup roboczych było
rozwi zywanie problemów zwi zanych z wyst pieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych
przypadkach.

W roku 2011 O rodek realizował działania maj ce na celu wspieranie i rozwijanie rodzinnych form
opieki nad dzieckiem. Zostały podj te działania na rzecz ju istniej cych rodzin zast pczych
i wychowanków w nich przebywaj cych, Działania te miały na celu polepszenie warunków
mieszkaniowych dla wychowanków z rodzinnej pieczy zast pczej maj cych wpływ na ich dalszy
rozwój edukacyjny, społeczny i emocjonalny oraz polepszenie warunków funkcjonowania rodzin
zast pczych, a tak e rozwój dodatkowych umiej tno ci i indywidualnych zainteresowa u dzieci
z rodzinnej pieczy zast pczej. W tym celu w ramach programu „Wspieranie jednostek samorz du
terytorialnego w budowaniu lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodzin w 2011r. „ zło ono
jeden projekt.
W 2011 roku został zło ony do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach resortowego
programu wspierania jednostek samorz du terytorialnego w budowaniu lokalnego systemu opieki
na dzieckiem i rodzin projekt: „ Wspieranie procesu usamodzielnienia wychowanków pieczy
zast pczej m.in. poprzez pomoc w uzyskaniu odpowiedniego standardu warunków ycia (zakup
wyposa enia do mieszka ) oraz wsparcie finansowe szkole rozwijaj cych umiej tno ci niezb dne
w procesie usamodzielnienia i podnosz cych kwalifikacje zawodowe. Uzyskano dotacj w kwocie
60.000,00 zł. W projekcie brało udział 10 wychowanków. Został dla nich zakupiony sprz t AGD
oraz jeden przeno ny komputer osobisty – laptop. Ponadto dla tych osób zorganizowano pomoc z
zakresu indywidualnego doradztwa zawodowego oraz pomoc z zakresu terapii psychologicznej.
W podzi kowaniu osobom prowadz cym rodziny zast pcze oraz placówki rodzinne, w których
dzieci znalazły opiek , akceptacj i miło w dniu 30 maja 2011 roku został zorganizowany Dzie
Rodzicielstwa Zast pczego.
PARTNERZY MIEJSKIEGO O RODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
Miejski O rodek Pomocy Społecznej stara si prowadzi wszelkie przedsi wzi cia w zakresie
pracy na rzecz indywidualnych osób i rodzin oraz na rzecz indywidualnych osób i rodzin oraz na
rzecz aktywizacji społeczno ci lokalnych w oparciu o współprac z ró nymi podmiotami, którym
le y na sercu dobro mieszka ców naszego miasta. W ród partnerów mamy przedstawicieli
instytucji rz dowych i samorz dowych, organizacji pozarz dowych, biznesowych a tak e
przedstawicieli społeczno ci lokalnych.
Nasi główni partnerzy to m. in.
− szkoły
− policja,
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− Innych 319 dodatków na kwot 58.665 zł.
Przeci tna kwota 51.248 wypłacanych dodatków mieszkaniowych kształtowała si na poziomie
198,50 zł. i wynosiła dla u ytkowników mieszka :
− gminnych -199 zł.
− towarzystw budownictwa społecznego – 251 zł.
− spółdzielczych – 185 zł.
− wspólnot mieszkaniowych -187zł.
− prywatnych 234 zł.
− innych 184 zł.

Procentowy udział dodatków mieszkaniowych wypłacanych u ytkownikom lokali w 2011 roku
kształtował si na poziomie
− mieszkania gminne -24 %
− mieszkania towarzystwa budownictwa społecznego – 4 %,
− mieszkania spółdzielcze – 39 %
− wspólnoty mieszkaniowe – 13 %
− mieszkania prywatne – 19 %,
− inne – 1%
W 2011 roku z dodatków mieszkaniowych skorzystało ogółem 5.044 gospodarstw domowych,
w tym:
− 1.032 gospodarstw jednoosobowych,
− 3.299 gospodarstw 2 – 4 osobowych,
− 713 gospodarstw powy ej 4 osób.
Koszty obsługi tego zadania obci aj O rodek Pomocy Społecznej.
W sprawie dodatków mieszkaniowych w 2011 roku wydano ł cznie 8.372 decyzje, w tym
− 8.372 decyzji pozytywnych
− 347 decyzji negatywnych

WIADCZENIA RODZINNE
I WIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO
PODSTAWA PRAWNA
Realizacja wiadcze rodzinnych zwi zana jest z prowadzeniem post powa o przyznanie
wiadcze rodzinnych oraz wiadcze z funduszu alimentacyjnego. Zadania te s realizowane w
oparciu o:
− ustaw z dnia 28 listopada 2003 roku o wiadczeniach rodzinnych /Dz.U. Z 2006 roku, nr
139, poz 992 z pó niejszymi zmianami/,
− ustaw z dnia 7 wrze ni8a 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów /tekst
jednolity: Dz.U.nr 1 z 2009 roku, poz 7 z pó niejszymi zmianami/
Kryterium dochodowe uprawniaj ce do otrzymywania wiadcze rodzinnych wynosi 504 zł. na
osob w rodzinie, za w przypadku rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym 583 zł.
Na system wiadcze rodzinnych składaj si :
− zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, które przysługuj rodzinom, opiekunom prawnym
i faktycznym oraz osobie ucz cej si , za ich celem jest cz ciowe pokrycie wydatków
na utrzymanie dziecka ; wiadczenia rodzinne przysługuj na rzecz dzieci niepełnoletnich,
pełnoletnich do uko czenia 21 roku ycia ucz cych si w szkole oraz do 24 roku ycia,
w przypadku kontynuowania nauki w szkole wy szej i legitymuj cych si orzeczeniem
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Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, których redni miesi czny dochód na jednego członka
gospodarstwa domowego, liczony w ci gu 3 miesi cy poprzedzaj cych dat zło enia wniosku, nie
przekracza:
− 175% kwoty najni szej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym,
− 125% najni szej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym.
Normatywna powierzchnia u ytkowa lokalu mieszkalnego lub domu rodzinnego, w przeliczeniu na
liczb członków gospodarstwa nie mo e przekracza ”
− 35m dla 1 osoby
− 40 m dla 2 osób
− 45 m dla 3 osób,
− 55 m dla 4 osób,
− 65 m dla 5 osób,
− 70 m dla 6 osób; w przypadku wi kszej ilo ci osób dla kolejnej osoby zwi ksza si
normatywn powierzchni o 5m.
Dodatek mieszkaniowy przysługuje, gdy powierzchnia u ytkowa lokalu mieszkalnego nie
przekracza normatywnej powierzchni o wi cej ni :
→
30% albo
→
50% pod warunkiem, e udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni
u ytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.
Normatywn powierzchni u ytkow powi ksza si o 15 m, je eli w danym lokalu zamieszkuje
osoba niepełnosprawna poruszaj ca si na wózku lub wymagaj ca ze wzgl du na swoj
niepełnosprawno oddzielnego pokoju.
Dodatek mieszkaniowy stanowi ró nic pomi dzy ustawowo okre lon kwot wydatków
przypadaj cych na normatywn powierzchni u ytkow , a kwot stanowi ca wydatki poniesione
przez osob ubiegaj c si o dodatek w wysoko ci:
− je eli redni miesi czny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego jest mniejszy
od 150% najni szej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 100% najni szej
emerytury w gospodarstwie wysoko ci:
- 15% dochodów gospodarstwa domowego w gospodarstwie jednoosobowym,
- 12% dochodów gospodarstwa domowego w gospodarstwie 2-4 osobowym,
- 10% dochodów gospodarstwa domowego w gospodarstwie 5 osobowym i wi cej,
− je eli redni miesi czny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego jest równy
lub wi kszy od 150 % najni szej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 100%
najni szej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym, lecz nie przekracza 175%
najni szej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% w gospodarstwie
wieloosobowym, wówczas przyjmuje si wydatki poniesione przez osob w wysoko ci:
- 20% dochodów gospodarstwa domowego w gospodarstwie jednoosobowym,
- 15%dochodów gospodarstwa domowego w gospodarstwie 2-4osobowym,
- 12% dochodów gospodarstwa domowego w gospodarstwie 5 osobowym i wi cej
OSOBY
KORZYSTAJ CE
Z
DODATKÓW
WYDATKOWANE NA TEN CEL W ROKU 2011

MIESZKANIOWYCH

I

RODKI

W 2011 roku Dział Obsługi Mieszka ca przyj ł ł cznie 9.315 wniosków w sprawie
dodatków mieszkaniowych. Ogólna kwota wypłaconych w tym okresie dodatków mieszkaniowych
wyniosła 10.169.996 zł, z czego u ytkownikom lokali:
− gminnych wypłacono 12.057 dodatków mieszkaniowych na kwot 2.400.752 zł,
− towarzystwa budownictwa społecznego 1.687 dodatków na kwot 423.647 zł.,
− spółdzielczych 21.639 na kwot 3.994.653 zł.
− wspólnot mieszkaniowych 7.316 dodatków na kwot 1.364.520 zł.,
− prywatnych 8.230 dodatków na kwot 1.927.759 zł.
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−
−
−
−
−
−
−
−
−

przedszkola
domy kultury (miejskie i spółdzielcze),
biblioteka, kino, teatr, Muzeum Wsi Radomskiej
radni,
placówki słu by zdrowia,
ko ciół katolicki,
banki,
prywatne firmy- sklepy, hurtownie, piekarnie, masarnie, ciastkarnie itp.
Media

W ród organizacji współpracuj cych z MOPS wymieni nale y m. in.
− AKC KATOLICK DIECEZJI RADOMSKIEJ
− CARITAS DIECEZJI RADOMSKIEJ
− CARITAS PALLOTY SK
− FUNDACJ „EMAUS”
− KATOLICKIE CENTRUM MŁODZIE Y „ARKA”
− KLUB ABSTYNENTÓW WZAJEMNEJ POMOCY „VIKTORIA”
− O RODEK INTRWENCJI KRYZYSOWEJ
− POLSKI KOMITET POMOCY SPOŁECZNEJ
− POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPO LEDZENIEM
UMYSŁOWYM- KOŁO W RADOMIU
− POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM
− POLSKI ZWI ZEK EMERYTÓW I RENCISTÓW I INWALIDÓW
− POLSKI ZWI ZEK GŁUCHYCH
− POLSKI ZWI ZEK NIEWIDOMYCH
− RADOMSKI BANK YWNO CI
− RADOMSKIE STOWARZYSZENIE ROMÓW „ROMANO WA T”
− RADOMSKIE
STOWARZYSZENIE
SPORTU
I
REHABILITACJI
OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH „START”
− RADOMSKIE TOWARZYSTWO DOBROCZYNNO CI
− RADOMSKIE TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ CHORYCH im. O.PIO
− STOWARZYSZENIE” BEZPIECZNE MIASTO”
− STOWARZYSZENIE BEZROBOTNYCH MIASTA RADOMIA
− STOWARZYSZENIE KAJAKARZY NA RZECZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH
− STOWARZYSZENIE KATOLICKI RUCH ANTYNARKOTYCZNY „KARAN”
− STOWARZYSZENIE KOBIET ZIEMI RADOMSKIEJ „EWA”
− STOWARZYSZENIE „MONAR”
− STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM NIEWIDOMYM I NIEDOWIDZ CYM
„NADZIEJA”
− STOWARZYSZENIE POMOCY POSZKODOWANYM W WYPADKACH I KOLIZJACH
DROGOWYCH „POMOCNE DŁONIE”
− STOWARZYSZENIE „PO PIERWSZE RODZINA”
− STOWARZYZSENIE RADOMSKIE CENTRUM PRZEDSI BIORCZO CI
− STOWARZYZSENIE „ZIELONE WIATŁO”
− TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI
− ZWI ZEK HARCERSTWA POLSKIEGO – HUFIEC W RADOMIU
− STOWARZYSZENIE ABC...ADHD KARUZELA
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REALIZACJA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH PRZEZ UNI
W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

EUROPEJSK

PROJEKT SYSTEMOWY
Miejski O rodek Pomocy Społecznej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku
realizował projekt systemowy pt. ”Aktywno szans na lepsze jutro” w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu VII-Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 –
Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1- Rozwój i upowszechnianie
aktywnej integracji przez o rodki pomocy społecznej. Projekt był współfinansowany przez Uni
Europejsk w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Głównym celem projektu było
zwi kszenie aktywno ci społecznej i zawodowej klientów Miejskiego O rodka Pomocy Społecznej
b d cych w wieku aktywno ci zawodowej, zagro onych wykluczeniem społecznym.
Ogólna warto projektu wynosiła 1.502.427,68 zł. , w tym:
− 1.344.672,77 zł- 89,5 % ogólnej warto ci stanowiło dofinansowanie w formie: płatno ci
ze rodków europejskich – 1.277.063,52 zł (85% dofinansowania) oraz dotacji celowej
z bud etu krajowego – 67.609,25 zł (4,5 % dofinansowania),− 157.754,91 zł – 10,5% ogólnej warto ci projektu stanowił wkład własny gminy
Wydatkowana została kwota 1.376.572,72 zł, tj. 91,62 % ogólnej warto ci projektu.

Treningi kompetencji i umiej tno ci społecznych,
Indywidualne i grupowe poradnictwo prawne,
Indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe,
Indywidualne poradnictwo pedagogiczne,
Warsztaty kompetencji wychowawczych,
Indywidualne poradnictwo z zakresu uzale nienia i współuzale nienia,
Warsztaty:
ekonomii
społecznej,
twórczej
kobieco ci,
savoir-vivre,
alternatywnych metod radzenia sobie z agresj , ze stresem, autoprezentacji,
przedsi biorczo ci, racjonalnego gospodarowania bud etem,
→
Zaj cia rehabilitacyjne,
→
Kursy j zyka angielskiego, włoskiego, rosyjskiego, niemieckiego,
→
Kursy komputerowe,
→
Kursy j zyka migowego,
→
Kursy prawa jazdy
→
Kursy zawodowe.
Ponadto uczestnicy projektu wzi li udział w działaniach rodowiskowych, w ramach
których realizowane były:
→
Impreza rekreacyjna w stadninie koni,
→
Piknik przy grillu,
→
wycieczki edukacyjno – krajoznawcze do Kazimierza Dolnego,
→
wycieczka edukacyjno – krajoznawcze do Bałtowa,
→
wycieczki edukacyjno-krajoznawcze do „Uroku Puszczy Kozienickiej”
→
→
→
→
→
→
→

INNE ZADANIA ZLECONE DO REALIZACJI O RODKOWI PRZEZ GMIN
Tabela nr 5
ANALIZA WYDATKOWANYCH RODKÓW W PODZIALE NA ZADANIA
L.p ZADANIA
.

BUD ET W
ZŁOTYCH

WYKONANIE W
ZŁOTYCH

1

Aktywna integracja

903.915,00

800.498,99

2

Praca socjalna

143.100,00

142.536,20

3

Zasiłki i pomoc w naturze

49.410,00

39.528,00

4

Działania o charakterze rodowiskowym

23.481,70

20.214,64

5

Prace społecznie u yteczne

6

Zarz dzanie projektem

7

Koszty po rednie

8

Ł cznie

42.599,60

36.720,80

241.920,87

239.445,29

98.000,51

97.628,80

1.502.427,68

1.376.572,72

Poza zadaniami z zakresu pomocy społecznej Miejski O rodek Pomocy Społecznej realizuje
tak e inne, pozapomocowe zadania zlecone przez Gmin . S to:
− dodatki mieszkaniowe,
− wiadczenia rodzinne,
− wiadczenia z funduszu alimentacyjnego,
− prace społecznie u yteczne.

DODATKI MIESZKANIOWE
PODSTAWOWE ZASADY PRZYZNAWANIA DODATKÓW MIESZKANIOWYCH

Projekt zako czyło ogółem 166 klientów O rodka /w tym 130 kobiet i 35 m czyzn/,
w szczególno ci osoby długotrwale bezrobotne.
Działania na ich rzecz były realizowane w oparciu o kontrakty socjalne i miały na celu: zwi kszenie
samooceny, poczucia własnej warto ci oraz wiary we własne siły i mo liwo ci, zwi kszenie
kompetencji i umiej tno ci yciowych i społecznych, zwi kszenie umiej tno ci w zakresie
poruszania si po rynku pracy oraz wyposa enie w kwalifikacje zawodowe.
W ramach projektu uczestnicy skorzystali mi dzy innymi z takich form wsparcia jak:
→
Indywidualne poradnictwo psychologiczne, indywidualna terapia psychologiczna,

Zasady przyznawania dodatków mieszkaniowych okre la ustawa z dnia 21 czerwca 2001
roku o dodatkach mieszkaniowych /Dz.U. Z 2001 roku, nr 71, poz 734 z pó niejszymi zmianami/.
Zgodnie z ni dodatek mieszkaniowy przysługuje:
− najemcom i podnajemcom lokali mieszkalnych,
− osobom mieszkaj cym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze
prawo do lokalu,
− osobom mieszkaj cym
w lokalach mieszkalnych znajduj cych si w budynkach
stanowi cych ich własno i wła cicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,
− innym osobom maj cym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponosz cym
wydatki zwi zane z jego zajmowaniem,
− osobom zajmuj cym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekuj cym na przysługuj cy
im lokal zamienny lub socjalny.
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