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Wprowadzenie
Niniejszym dokumentem Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu
przedstawia Radzie Miasta Kołobrzeg działania ośrodka w roku 2017 oraz potrzeby w zakresie
pomocy społecznej na rok 2018. Obowiązek przedstawienia rocznego sprawozdania z działalności
ośrodka wynika z treści art.110 ust.9 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.
Główny cel działania ośrodka w roku 2017 to kontynuacja
procesu ograniczania
marginalizacji osób i rodzin poprzez wspieranie ich w wysiłkach, zmierzających do zaspokojenia
niezbędnych potrzeb i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka,
a także zapobieganie i przeciwdziałanie sytuacjom utrudniającym życiowe usamodzielnienie
i integrację ze środowiskiem. Cel ten realizowano poprzez wykorzystanie różnorodnych instrumentów
pomocy pieniężnej i niepieniężnej z zakresu pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych,
świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych oraz pomocy materialnej dla uczniów i pomocy
osobom uprawnionym do alimentów.
Rozmiary interwencji socjalnej ośrodka w minionym roku określały zmienne uwarunkowania
społeczno-gospodarcze miasta, tworzące swoistą mapę procesów, na tle których uwidoczniły się
obszary czynników ryzyka socjalnego. Dla skali działań ośrodka w roku 2017 istotne znaczenie miały
m.in. czynniki demograficzne miasta oraz możliwości lokalnego rynku pracy.
Według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku Kołobrzeg liczył 42.522 mieszkańców, co
oznacza nieznaczny spadek w stosunku do liczby 42.859 mieszkańców w roku 2016. 1 Analiza grup
wiekowych mieszkańców w roku 2017 wskazuje, że ich liczebność na tle ogólnej liczby ludności
miasta uległa niekorzystnym zmianom. Tę tendencję wykazuje także porównanie liczebności
poszczególnych grup wieku w stosunku do roku ubiegłego. Dynamikę zmian przedstawia zestawienie
poniżej.
Tabela 1. Mieszkańcy miasta Kołobrzeg według grup wiekowych
Grupa wiekowa

Rok 2016

Rok 2017

Liczba
mieszkańców

Udział
% grupy
wiekowe
j

Liczba
mieszkańców

Udział %
grupy
wiekowej

Dynamika
liczebnośc
i grupy w
stosunku
do 2015r

1

2

3

4

5=3:1

Wiek przedprodukcyjny
(0-17 lat)

6497

15,1

6423

15,1

98,9%

Wiek produkcyjny
(K 18-60 lat, M 18-65 lat)

26281

61,3

25620

60,3

97,5%

Wiek poprodukcyjny
(K-powyżej 60 lat.
M- powyżej 65 lat)

10081

23,6

10479

24,6

103,9%

Ogólna liczba mieszkańców

42859

100

42522

100

99,2%

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta Kołobrzeg 2

Analiza przedstawionych danych dowodzi, że rok 2017 jest kolejnym rokiem, w którym
zmalała liczba osób w wieku aktywności zawodowej, a także jej udział procentowy w ogólnej liczbie
mieszkańców miasta. Natomiast liczba osób w wieku poprodukcyjnym i jej udział w ogólnej liczbie
mieszkańców w stosunku do roku ubiegłego ma tendencję wzrostową. W roku 2017 na 100 osób w
wieku produkcyjnym przypada 66 osób w wieku nieprodukcyjnym, co oznacza tendencję wzrostową
w odniesieniu do roku 2016, gdy wskaźnik ten wynosił 63.3 Wzrost populacji osób w wieku
poprodukcyjnym, to czynnik generujący ryzyko interwencji socjalnej ośrodka.

1

Źródło: dane statystyczne dotyczące ewidencji mieszkańców miasta uzyskane z Wydziału Obywatelskiego Urzędu Miasta Kołobrzeg
Tamże,
3
Tamże
2
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Czynnikiem, który od wielu lat determinuje poziom interwencji socjalnej ośrodka jest sytuacja
na kołobrzeskim rynku pracy.
W obszarze bezrobocia rejestrowanego wg stanu na dzień 31.12.2017r. w Powiatowym
Urzędzie Pracy w Kołobrzegu odnotowano 731 bezrobotnych mieszkańców miasta, co stanowi 62,2%
stanu z analogicznego okresu roku ubiegłego (1175osób). Wskaźnik bezrobocia dla miasta Kołobrzeg
rozumiany jako udział liczby bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym w roku 2017
wykazywał tendencję spadkową w stosunku do analogicznych miesięcy w roku 2016. 4 Dynamikę
wskaźnika bezrobocia w latach 201-2017 na terenie miasta Kołobrzeg przedstawia następny wykres.
Wykres 1 . Dynamika wskaźnika bezrobocia na terenie miasta Kołobrzeg w latach 2016 – 2017
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych WUP w Szczecinie 5

Przedstawione dane z roku 2017 wskazują na spadek bezrobocia jako czynnika ryzyka
socjalnego. Po raz pierwszy od wielu lat nie odnotowano ścisłego związku spadku bezrobocia
z sezonowością lokalnego rynku pracy w okresie lata. Poziom bezrobocia to czynnik, który
determinuje rozmiary interwencji socjalnej i rodzaje działań integracyjnych ośrodka.
Niniejsze sprawozdanie przedstawia poziom realizacji zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Kołobrzegu w roku 2017 w zakresie przeciwdziałania zjawiskom marginalizacji
i wykluczenia społecznego.
W sprawozdaniu przedstawiono aktywność ośrodka, najbardziej istotną w procesie
przeciwdziałania zjawiskom marginalizacji i wykluczenia społecznego. Wyróżniono aspekt finansowy
realizacji powierzonych zadań, a także instrumenty oddziaływania ośrodka wg kategorii istotności
obszarów problemowych, zdiagnozowanych na tle ogólnej analizy sytuacji odbiorców systemu
pomocy socjalnej ośrodka. Zakres przedmiotowy udzielanej pomocy socjalnej został zdeterminowany
wystąpieniem czynników ryzyka socjalnego, czyli sytuacji, które trwając w czasie wywołują
niekorzystne skutki dla funkcjonowania osób i rodzin, których beneficjenci systemu nie mogą
w sposób samodzielny pokonać przy wykorzystaniu własnych uprawnień, możliwości i zasobów.
Dokument opisuje również zdiagnozowane potrzeby społeczności lokalnej w zakresie
pomocy społecznej na rok 2018.

4
5

Bezrobotni wg gmin, www.wup.pl
tamże
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I.

DZIAŁANIA MOPS W ZAKRESIE INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu (MOPS) funkcjonuje jako gminna
jednostka organizacyjna pomocy społecznej. Podstawowym trzonem jego działalności jest realizacja
zadań z zakresu pomocy społecznej w oparciu o instrumenty, określone w ustawie o pomocy
społecznej, a więc podejmowanie takich działań, których celem jest udzielanie osobom różnych form
wsparcia, pozwalających na przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie
samodzielnie pokonać przy wykorzystaniu własnych umiejętności, możliwości, zasobów i uprawnień.
Zgodnie z postanowieniami statutu ośrodek realizuje zadania pomocy społecznej poprzez:
tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej, analizę i ocenę zjawisk
rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej, przyznawanie i wypłacanie
przewidzianych ustawą świadczeń, pobudzanie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych
potrzeb życiowych osób i rodzin oraz świadczenie pracy socjalnej. W myśl postanowień statutu
ośrodek może realizować inne zadania, powierzone mu przez właściwe organy na podstawie ustaw.
Do tych dodatkowych zadań należy realizacja świadczeń pieniężnych na rzecz rodziny w postaci
świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych, świadczeń funduszu alimentacyjnego, dodatków
mieszkaniowych i energetycznych, stypendiów szkolnych, które uzupełniają katalog oferowanych
przez MOPS usług na rzecz beneficjentów, zagrożonych ubóstwem i deprywacją potrzeb
materialnych.

Poziom i struktura wydatków MOPS

1.

Wydatki finansowe ośrodka w roku 2017 w wysokości 45.167.615,27zł. osiągnęły poziom
117,8% wydatków z roku poprzedniego (38.357.953,85zł). Analizę porównawczą poziomu wydatków
w latach 2016-2017 w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela poniżej.
Tabela 2. Dynamika wzrostu wydatków MOPS w latach 2016-2017
Dynamika
zmian w %

Wydatki
Dział klasyfikacji budżetowej

2016 rok

2017 rok

1

2

3= 2:1

Ochrona zdrowia

358.983,80

128.780,10

35,9

Pomoc społeczna

37.890.537,12

13.893.694,23

36,7

6.998,97

91.785,62

1311,4

101.433,96

87.360,20

86,1

0,00

30.965.995,12

-

38.357.953,85

45.167.615,27

117,8

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Edukacyjna opieka wychowawcza
Rodzina
Razem
Źródło: opracowanie własne

Wzorem lat ubiegłych wydatki ośrodka w roku 2017 finansowane były z różnych źródeł:
- z budżetu państwa
– w kwocie
– 33.530.598,52zł.
- z budżetu gminy
– w kwocie
– 11.552.231,10zł.
- z Unii Europejskiej (EFS)
– w kwocie
–
84.785,65zł.
Udział procentowy źródeł finansowania wydatków MOPS w roku 2017 wskazuje na
dominującą rolę budżetu państwa, co ilustruje wykres poniżej.
Wykres

2. Źródła finansowania wydatków MOPS w roku 2017

26%

0%
budżet państwa
budżet gminy
EFS
74%

Źródło: opracowanie własne
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Szczegółową strukturę wydatków MOPS w roku 2017 przedstawia zestawienie poniżej.
Tabela 3. Struktura wydatków MOPS w roku 2017
Dział

Rozdz.

Wyszczególnienie

Wykonanie

1

2

3

4

851

Ochrona zdrowia

128 780,10

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

121 303,60

85195

Pozostała działalność
Pomoc społeczna

852

7 476,50
13 893 694,23

85202

Domy pomocy społecznej

85203

Ośrodki wsparcia

668 450,17

85213

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia
rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum
integracji społecznej

191 601,07

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe

1 230 036,41

85215

Dodatki mieszkaniowe i energetyczne

1 270 056,07

85216

Zasiłki stałe

1 126 583,21

85219

Ośrodki pomocy społecznej

3 955 736,22

85220

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i
ośrodki interwencji kryzysowej

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

85230

Pomoc państwa w zakresie dożywiania

85295

Pozostała działalność

853
85395
854
85415
855

3 487 631,36

3 297,49

1 025 426,03
930 000,00
4 876,20

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

91 785,62

Pozostała działalność

91 785,62

Edukacyjna opieka wychowawcza

87 360,20

Pomoc materialna dla uczniów

87 360,20

Rodzina

30 965 995,12

85501

Świadczenia wychowawcze

19 370 690,66

85502

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego

10 914 915,29

85504

Wspieranie rodziny

85595

Pozostała działalność

Razem

665 957,01
14 432,16

45 167 615,27

Źródło: opracowanie własne

Środki finansowe, którymi MOPS dysponował w roku 2017, stworzyły fundamenty dla
różnorodnej działalności ośrodka w obszarze możliwości zastosowania świadczeń pieniężnych,
pomocy w naturze i usługach, adekwatnych do potrzeb zdiagnozowanych w rodzinach beneficjentów
ośrodka.
str. 6

2. Obszary marginalizacji i wykluczenia społecznego klientów pomocy
społecznej
Wykluczenie społeczne zostało zdefiniowane w kategorii problemu społecznego jako skrajny
wyraz marginalizacji osób i rodzin. Jego efektem jest brak lub ograniczenie możliwości uczestnictwa
ludzi w wielu ważnych aspektach życia społecznego.6
Przedstawiona definicja wykluczenia społecznego dotyka różnych sfer życia osób i rodzin,
prowadząc w konsekwencji do stanu eliminacji z życia społecznego. W tym kontekście populacja
osób, korzystających z pomocy społecznej stanowi grupę mieszkańców miasta już wykluczonych
społecznie lub zagrożonych ryzykiem marginalizacji.
Na przestrzeni roku 2017 pomocą społeczną objęto łącznie 1027 rodzin, liczących 1716
członków. Stan ten wskazuje na spadek poziomu rodzin w stosunku do roku 2016, gdy pomocą objęto
1193 rodzin, liczących 2098 osób. Miernikiem dynamiki zmian jest wskaźnik interwencji socjalnej
ośrodka, rozumiany jako relacja liczby członków w rodzinach osób, korzystających z pomocy
społecznej na terenie gminy (niezależnie od rodzaju i źródła finansowania) do ogólnej liczby
mieszkańców miasta.7 Wartość wskaźnika interwencji socjalnej ośrodka w roku 2017 przedstawia
wykres poniżej.
Wykres 3. Wskaźnik interwencji socjalnej ośrodka w roku 2017
96%

liczba osób objętych pomocą
społeczną
pozostali mieszkańcy miasta
4%

Źródło: opracowanie własne

W roku 2017 wskaźnik interwencji socjalnej wyniósł 4%, co oznacza jego spadek w stosunku
do roku poprzedniego (5%). Analizę liczby rodzin, objętych działaniami pomocy społecznej w latach
2016 - 2017 wg kryterium rodzaju udzielonej pomocy przedstawia tabela poniżej.
Tabela 4. Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej w latach 2016 –2017
Wyszczególnienie

2016 rok

2017 rok

1

2

Dynamika %
3 = 2:1

1.Ogólna liczba rodzin objętych pomocą społeczną
ośrodka

1193

1027

86

2.Liczba rodzin objętych pomocą finansową
i w naturze

1008

931

92

3.Liczba rodzin objętych pracą socjalną

1080

938

87

131

232

177

4. Liczba osób objęta kontraktami socjalnymi
Źródło: opracowanie własne

6
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Populacja rodzin, korzystających z pomocy społecznej jest zróżnicowana. Różnorodność
dotyczy zarówno struktury wiekowej beneficjentów, liczebności gospodarstw domowych, typów
rodzin, jak także obszarów problemowych, określanych mianem dysfunkcji rodziny.
Analizie poddano wiek 1716 członków rodzin, korzystających z pomocy społecznej. Ilustrację
graficzną przedstawia wykres 4.
Wykres 4. Piramida wieku beneficjentów pomocy społecznej w 2017 roku
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Źródło: opracowanie własne

Wyniki analizy wskazują, że wśród członków rodzin objętych pomocą społeczną dominują
osoby w wieku produkcyjnym w liczbie – 889 osób, stanowiąc 51,8 % ogółu. Dzieci i młodzież do
ukończenia wieku 18 lat w liczbie 387 stanowią 22,5% ogółu. Beneficjenci w wieku poprodukcyjnym
(440 osób) stanowią– 25,6%. W tej grupie 220 osób to seniorzy, którzy ukończyli 75 lat.
Analiza struktury 1027 rodzin beneficjentów pomocy społecznej pod kątem liczby osób,
tworzących gospodarstwo domowe wskazuje, że najliczniejszą grupę stanowią gospodarstwa
jednoosobowe. W roku 2017 odnotowano 722 takich rodzin. Strukturę rodzin, objętych pomocą
społeczną pod względem liczebności gospodarstwa domowego przedstawia wykres 5.
Wykres 5. Liczebność gospodarstw domowych rodzin, objętych pomocą społeczną w roku 2017
70%

1-osobowe
2-osobowe

3-osobowe

11%

4-osobowe
5-osobowe
6 i więcej osób

8%

2%

5%
4%

Źródło: opracowanie własne

Przedstawione dane wskazują, że gospodarstwa 1 i 2-osobowe są najbardziej narażone na
ryzyko trudności życiowych, których samodzielnie nie są w stanie pokonać, co decyduje
o konieczności wejścia w system pomocy społecznej.
str. 8

Rodzaj gospodarstwa domowego nie jest jedynym czynnikiem ryzyka socjalnego. O wejściu
w system pomocy decyduje często specyfika typu rodziny. Zestawienie tabelaryczne nr 5 obrazuje
dynamikę zmian w okresie ostatnich dwóch lat.
Tabela 5. Wybrane typy rodzin objęte pomocą w latach 2016-2017
Typ rodziny

liczba
rodzin

liczba
osób w
rodzinach

udział typu
rodziny w
ogólnej liczbie
rodzin (%)

Dynamika
liczby rodzin
stosunku do
roku
poprzedniego
(%)

4

5

6

7= 4:1

Rok 2016

Rok 2017

1

2

udział typu
rodziny w
ogólnej
liczbie rodzin
(%)
3

rodziny z dziećmi, w ym:

277

965

23

211

748

21

76

rodziny z 1 dzieckiem

119

294

10

80

191

8

67

148

429

12

122

354

12

82

72

152

6

58

125

6

81

201

281

17

140

177

14

70

146

146

12

109

109

11

75

1193

2098

100

1027

1716

100

86

rodziny niepełne, w tym:
rodziny z 1 dzieckiem
rodziny emerytów i
rencistów, w tym:
prowadzące 1-osobowe
gospodarstwo domowe
liczba rodzin ogółem

liczba
rodzin

liczba
osób w
rodzinach

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania MPiPS-03.

Przedstawione dane obrazują spadek poziomu liczby rodzin z dziećmi , rodzin emerytów
i rencistów na tle ogólnej liczby rodzin, objętych pomocą w roku 2017 w stosunku do roku
poprzedniego. Wśród rodzin z dziećmi nadal dominują rodziny niepełne z jednym dzieckiem.
Wśród rodzin, korzystających z pomocy pieniężnej, w naturze i usługach dominują w roku
2017, podobnie jak w roku poprzednim, rodziny których dochody nie przekroczyły kryterium
dochodowego. Liczba tych rodzin osiągnęła poziom 580, stanowiąc 56% ogółu. O wejściu w system
pomocy społecznej w przypadku większości rodzin decyduje niski poziom posiadanych dochodów.
Czynnikami, które stanowią ryzyko marginalizacji lub dowód wykluczenia społecznego są obszary
problemowe, zdiagnozowane w rodzinach korzystających z pomocy społecznej. Obszary te wpływają
destruktywnie na funkcjonowanie rodziny. Tabela poniżej przedstawia zdiagnozowane w roku 2017
powody trudności życiowych rodzin, uzasadniające przyznanie pomocy.
Tabela 6. Powody przyznania pomocy społecznej rodzinom w roku 2017
Liczba
rodzin

Liczba osób
w rodzinach

Ubóstwo

580

953

Długotrwała, ciężka choroba

518

657

50

Bezrobocie

275

542

27

Niepełnosprawność

472

652

46

Alkoholizm

191

275

19

Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, w tym:

200

452

19

niepełne rodziny

64

195

6

rodziny wielodzietne

14

72

1

Bezdomność

64

76

6

Ochrona macierzyństwa

54

254

5

Trudności po zwolnieniu z ZK

10

11

1

Przemoc w rodzinie

20

66

2

Narkomania

23

32

2

1027

1716

x

Powody objęcia pomocą społeczną

Faktyczna liczba

Udział % w ogólnej
liczbie rodzin objętych
pomocą

56

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania MPiPS-03.
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Z danych, przedstawionych w tabeli 6 wynika, że najpoważniejszą trudnością życiową
klientów pomocy społecznej jest ubóstwo. Kolejnymi poważnymi obszarami problemów są:
długotrwała choroba, niepełnosprawność, bezrobocie, alkoholizm oraz bezradność w sprawach
opiekuńczo-wychowawczych. Analizę zdiagnozowanych w roku 2017 obszarów problemowych w
kontekście danych z roku poprzedniego przedstawia wykres 6.
Wykres 6. Obszary problemowe rodzin w latach 2016-2017
700

Liczba rodzin

600
500
400
300
200
100

Rok 2017
Rok 2016

0

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania MPiPS-03
Z przedstawionego wykresu wynika, że w okresie minionych 2 lat dominują te same powody
trudności życiowych klientów pomocy społecznej: ubóstwo, długotrwała choroba, bezrobocie oraz
niepełnosprawność. Ich częstotliwość wystąpienia w rodzinach utrzymuje się na podobnym poziomie
jak w roku 2016. Wyjątek stanowi bezrobocie, gdyż odnotowano jego spadek w stosunku do roku
poprzedniego. Z obserwacji ośrodka wynika, że rodziny nie radzą sobie z prowadzeniem
gospodarstwa domowego. Wysokie koszty utrzymania powodują, że osoby i rodziny wpadają
w spiralę długów i nie potrafią gospodarować własnym budżetem oraz nie są w stanie samodzielnie
przezwyciężyć swojej trudnej sytuacji życiowej.
Zdiagnozowane obszary problemowe w rodzinach ubiegających się o pomoc generują
działania, zapobiegające dalszej deprywacji potrzeb8 i pogłębianiu się niekorzystnych zjawisk. W tym
kontekście fundamentalnego znaczenia nabierają działania ośrodka zapobiegające marginalizacji
i wykluczeniu, a także wspomagające ponowne włączenie się osób już wykluczonych w główny nurt
życia społeczności lokalnej. Umożliwia to system finansowego wsparcia dla rodzin oraz szeroki
wachlarz działań w ramach pracy socjalnej.

3. System finansowego wsparcia rodzin
Działania ośrodka w obszarze wspierania funkcji ekonomicznej rodzin, obejmują system
złożony z szeregu instrumentów pomocy finansowej. Ich stosowanie wynika z uregulowań zawartych
w ustawach szczególnych z obszaru zabezpieczenia społecznego. Instrumenty pomocy finansowej
obejmują świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
dodatki mieszkaniowe i energetyczne, pomoc materialną dla uczniów (stypendia szkolne) oraz
świadczenia pieniężne i w naturze z pomocy społecznej. Zgodnie z założeniami polityki społecznej
państwa pomoc finansowa jest kierowana do rodzin szczególnego ryzyka, wyodrębnionych na
podstawie m.in. obligatoryjnie określonego kryterium dochodowego. Kryterium to, w każdej z ustaw,

8

Deprywacja (łac. deprivare – pozbawiać) - to stan psychiczny wynikający z braku zaspokojenia jakiejś istotnej potrzeby człowieka - biologicznej,
sensorycznej, emocjonalnej, kulturowej czy społecznej. Deprywacja może dotyczyć potrzeb fizjologicznych (np. pokarmu, pragnienia, snu), społecznych (np.
sytuacja izolacji, osamotnienia), emocjonalnych (np. braku kontaktu z kolegami, rodzicami), psychicznych (np. sytuacja niepowodzenia, rozczarowania).
Niezaspokojenie którejś z nich może spowodować stres, a w sytuacjach skrajnych nawet śmierć: www.mastalski.pl
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jest określone na innym poziomie dochodowym. Tym samym z uwagi na posiadane dochody rodzina
może należeć do grupy odbiorców tylko jednego rodzaju świadczeń pieniężnych np. funduszu
alimentacyjnego (wysokie dochody) lub do kilku jednocześnie (niskie dochody).
Dla potrzeb niniejszego sprawozdania dokonano podziału wszystkich beneficjentów ośrodka wg
kryterium uzyskiwania określonego rodzaju świadczeń z uwagi na różnice definiowania rodziny w
każdej z ustaw, a także odmienne określenia dochodów (brutto lub netto) uzyskiwane za zróżnicowane
okresy czasowe (1 miesiąc, 3 miesiące, 1 rok).

3.1 Świadczenia wychowawcze
Od 1 kwietnia 2016 roku Ośrodek realizuje rządowy Program „Rodzina 500+”, wprowadzony
ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. W ramach tego programu rodzicom przysługuje
świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł miesięcznie na dziecko. Rodzice otrzymują
świadczenie pieniężne niezależnie od dochodu na drugie i kolejne dzieci do ukończenia przez nie
18-tego roku życia. Świadczenie na pierwsze lub jedyne dziecko rodzina może otrzymać, jeżeli
spełnia kryterium dochodowe, określone na poziomie 800 zł netto na osobę lub 1200 zł netto
w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego.
Realizacja programu w roku 2017 przebiegała z dużą trudnością, ponieważ okres przyjęć
wniosków na nowy okres świadczeniowy 2017/2018 został ustawowo zmieniony i zbiegł się
z okresem przyjęć wniosków na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny. Zastosowane
rozwiązania organizacyjne tj. pomoc stażystów oraz oddelegowanie pracowników z innych działów
tylko częściowo rozwiązały problemy kadrowe z uwagi na długotrwałą absencję 2 pracowników
merytorycznych.
W celu zapewnienia ciągłości i drożności procesu obsługi interesantów wzorem roku
ubiegłego zastosowano elektroniczną formę rejestracji wizyt wnioskodawców z umówieniem daty
i godziny przyjęć. Forma ta usprawniła obsługę klienta. Pozwoliła na likwidacje kolejek interesantów,
składających wnioski. Zasada ta była stosowana do realizacji trzech zadań: świadczeń rodzinnych,
funduszu alimentacyjnego i świadczenia wychowawczego.
Realizacja programu, poza tradycyjną formą składania wniosków w formie papierowej,
przewidziała również możliwość składania wniosków drogą elektroniczną poprzez system bankowości
elektronicznej. Wśród 2713 wniosków złożonych w roku 2017 odnotowano 931 wniosków
elektronicznych. Wnioski elektroniczne dotyczyły głównie uprawnień na drugie i kolejne dziecko.
Z uwagi na brak walidacji wniosków pod względem merytorycznym odnotowano szereg błędów
i pomyłek, polegających m.in. na kierowaniu wniosków do niewłaściwych urzędów lub wielokrotnym
składaniu wniosku przez tę samą osobę.
Wg stanu na dzień 31.12.2017 roku z Programu Rodzina 500+ skorzystało 2697 rodzin
z dziećmi do 18 roku życia (9580 osób w tych rodzinach), co stanowi 112,4% stanu z roku ubiegłego
(2399 rodzin). Liczbę osób objętą programem (9580) w stosunku do ogólnej liczby mieszkańców
Kołobrzegu przedstawiono graficznie na wykresie 7.
Wykres 7 Udział mieszkańców miasta Kołobrzeg w programie Rodzina 500+

23%
liczba osób w rodzinach objętych
programem 500+
pozostali mieszkańcyKołobrzegu

77%

Źródło: Opracowanie własne

W liczbie 2697 rodzin, objętych programem - 999 to rodziny pobierające świadczenia na drugie
i kolejne dziecko, co stanowi 37% ogółu rodzin, objętych programem. Pozostałe rodziny w liczbie
1698 to rodziny, w których przyznano świadczenie na każde dziecko.
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W roku 2017 wypłacono świadczenia wychowawcze dla 3.722 dzieci z terenu miasta Kołobrzeg.
W kolejnych miesiącach roku 2017 poziom liczby wypłaconych świadczeń ulegał zmianom. Graficzną
ilustrację zmian tego poziomu przedstawia wykres 8.
Wykres 8 Dynamika poziomu liczby wypłaconych świadczeń wychowawczych w roku 2017
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Źródło: Opracowanie własne

Przedstawiony wykres wskazuje, że w okresie od I-IX wypłaty świadczeń przebiegały na
wyrównanym poziomie. Najwyższy poziom odnotowano w miesiącu czerwcu i wrześniu – 3429
świadczeń, najniższy poziom w miesiącu październiku – 2020 świadczeń. Widoczne na wykresie
załamanie poziomu wypłat wskazuje na rozpoczęcie nowego okresu świadczeniowego, począwszy od
miesiąca października.
Wg stanu na dzień 31.12.2017 roku wydatki na wypłatę 38.809 świadczeń dla 2697 rodzin
wyniosły łącznie – 19.071.441,74zł, osiągając poziom 135% roku poprzedniego. Tym samym
średniomiesięczna pomoc finansowa dla 1 rodziny wyniosła 589,3 zł i stanowi 90% roku
poprzedniego (653,14zł).

3.2 Świadczenia funduszu alimentacyjnego
Świadczenia funduszu alimentacyjnego to rodzaj finansowego wsparcia, kierowany do rodzin,
w których dzieci pomimo zasądzonych od rodzica wyrokiem sądu alimentów, są ich pozbawione
z powodu bezskuteczności egzekucji sądowej. W takich okolicznościach państwo zastępczo wypłaca
osobom uprawnionym świadczenia pieniężne w wysokości zgodnej z wyrokiem sądowym, nie więcej
jednak niż 500 zł na dziecko. W roku 2017 świadczenia z funduszu wypłacono łącznie 335 rodzinom,
co stanowi 91,03% roku poprzedniego w którym pomocą objęto 368 rodzin. W kolejnych miesiącach
roku 2017 poziom liczby rodzin ulegał ciągłym zmianom. Graficzną ilustrację zmian poziomu liczby
rodzin w podziale na ich rodzaje, wskazujące ilość uprawnionych osób, przedstawia wykres nr 9.
Wykres 9. Dynamika liczby rodzin, objętych funduszem alimentacyjnym w kolejnych miesiącach 2017r.
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Wykres wyraźnie ilustruje załamanie się w październiku poziomu liczby rodzin, objętych
wypłatami z tytułu funduszu alimentacyjnego. Fakt ten obrazuje rozpoczęcie nowego okresu
świadczeniowego, który rozpoczyna się od października. Z uwagi na to w pierwszym miesiącu
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nowego okresu wypłaty w październiku otrzymały rodziny, które złożyły wnioski w sierpniu.
Wnioski złożone w miesiącu IX zostały zrealizowane z wyrównaniem w miesiącu listopadzie.
Natomiast wnioski złożone w miesiącu X zostały zrealizowane z wyrównaniem w grudniu. Z kolei
wnioski złożone w listopadzie i grudniu zostały zrealizowane w roku 2018. Wg stanu na grudzień
2017r. liczba rodzin objęta funduszem wyniosła 238, wychowujących łącznie 359 uprawnionych do
świadczeń osób.
Poniesiony wydatek na wypłatę 4938 świadczeń w roku 2017 wyniósł 2 167 308,20 zł, co
oznacza, że wartość przeciętnego miesięcznego świadczenia wyniosła dla osoby uprawnionej – 438,90
zł, stanowiąc 101,95% wartości z roku poprzedniego (430,51 zł). Osoby uprawnione do świadczeń
reprezentują różne grupy wiekowe. Kwoty świadczeń wypłacone z funduszu w roku 2017 w podziale
na wiek osób uprawnionych przedstawia wykres poniżej.
Wykres 10. Wypłaty funduszu alimentacyjnego w roku 2017 w podziale na grupy wiekowe
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Źródło: opracowanie własne

Wykres obrazuje dominację wsparcia finansowego dla osób uprawnionych w najniższej grupie
wiekowej do 18 roku życia. Dla tej grupy świadczeniobiorców wypłaty wyniosły 1 827 148,20 zł.

3.3 Świadczenia rodzinne
System świadczeń rodzinnych skierowany jest do rodzin, które nie są w stanie zabezpieczyć
potrzeb, związanych z ponoszeniem wydatków na utrzymanie dzieci. Świadczenia rodzinne
z założenia stanowią wyższy poziom systemu zabezpieczenia społecznego, ponieważ przyjęte tu
kryterium dochodowe jest wyższe w stosunku do progu dochodowego uprawniającego do świadczeń
pomocy społecznej. W roku 2017 odnotowano 1.998 rodzin, objętych świadczeniami rodzinnymi, co
stanowi 98% poziomu z roku ubiegłego (2.029). Członkowie tych rodzin w liczbie 5172 stanowią 12%
mieszkańców miasta.
Analiza poziomu liczby rodzin, otrzymujących świadczenia rodzinne wskazuje, że na
przestrzeni roku ulega ona ciągłym zmianom. W miejsce rodzin odchodzących pojawiają się nowe
rodziny, uzyskujące prawo do finansowego wsparcia. W styczniu ze świadczeń korzystały 1484
rodziny, w sierpniu 1561, w grudniu 1319 rodzin. Najniższy poziom rodzin odnotowano
w listopadzie – 1174. Wykres nr 11 przedstawia w formie graficznej skalę zjawiska.

Wykres 11. Poziom liczby rodzin, objętych świadczeniami rodzinnymi w roku 2017.
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Wykres 11 wskazuje systematyczny wzrost liczby rodzin pobierających świadczenia rodzinne
od lutego do października. Wyraźne załamanie się poziomu liczby rodzin, objętych wypłatami
z tytułu świadczeń rodzinnych nastąpiło w listopadzie. Ten fakt wywołany jest rozpoczęciem nowego
okresu zasiłkowego a dodatkowo począwszy od okresu świadczeniowego 2017/2018 zostały
ustawowo zmienione terminy przyjęć i realizacji wniosków. W pierwszym miesiącu nowego okresu
wypłaty otrzymały te rodziny, które złożyły wnioski w miesiącu sierpniu natomiast w miesiącu
grudniu – te, które złożyły wnioski w okresie od 01.09.2017r. do 31.10.2017r. Pozostałe wnioski
złożone w miesiącu XI i XII zostały zrealizowane z wyrównaniem w miesiącach I-II 2018r.
Wg stanu na dzień 31.12.2017r. wśród 1319 rodzin, korzystających ze świadczeń rodzinnych
42% stanowią rodziny z dziećmi (559 rodzin). W tej grupie rodzin pozycję dominującą - 42%
zajmują rodziny z dwojgiem dzieci w liczbie 232. Rodziny z jednym dzieckiem stanowią 37% (208
rodzin), rodziny z trojgiem dzieci w liczbie 85 stanowią 15% a pozostałe 6 % stanowią 34 rodziny,
wychowujące czworo i więcej dzieci.
Koszty wypłaty 38.002 świadczeń osiągnęły poziom 8.356.738 zł, stanowiąc 109 %
wydatków roku 2016 (7.700.254 zł). Wzrost liczby wypłacanych świadczeń przekłada się na wzrost
wartości wydatków w roku 2017 w porównaniu z rokiem poprzednim. Przeciętna roczna wysokość
świadczeń rodzinnych przypadająca na 1 rodzinę wzrosła do kwoty 4.183 zł, stanowiąc 110% wartości
z roku poprzedniego (3.795 zł). Kwoty wypłacanych rodzinie świadczeń uzależnione są od ilości
dzieci, a także od rodzaju przyznanych świadczeń. W roku 2017 w grupach wydatków na świadczenia
rodzinne dominują zasiłki rodzinne wraz z dodatkami w kwocie – 2.921.927 zł. Stanowią one 35%
ogółu wydatków. Ilustrację graficzną udziału poszczególnych rodzajów świadczeń rodzinnych
w łącznej kwocie wydatków przedstawia wykres poniżej.
Wykres 12. Struktura wydatków na świadczenia rodzinne w roku 2017
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Ogólny wzrost wydatków na świadczenia rodzinne obejmuje wzrost wydatków z tytułu wypłat
zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami (wzrost o 6% w stosunku do roku 2016), jednorazowej
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zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka (wzrost o 3%), świadczenia rodzicielskiego (wzrost o 21%),
świadczeń opiekuńczych (wzrost o około 17% w stosunku do roku 2016), a także składek na
ubezpieczenie społeczne opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (wzrost
o około 8%).
Spadek wydatków dotyczył wypłat dodatku z tytułu urodzenia dziecka i dodatku z tytułu
rozpoczęcia roku szkolnego, zasiłku pielęgnacyjnego oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego, zasiłku
dla opiekuna i składek na ubezpieczenie społeczne opłacanych za osoby pobierające specjalny zasiłek
opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna.
Szczegółowe dane, obrazujące dynamikę struktury wydatków w roku 2017 w odniesieniu do
roku poprzedniego przedstawia tabela 7.
Tabela 7. Dynamika struktury wydatków na świadczenia rodzinne w latach 2016-2017
Rodzaj świadczenia rodzinnego
Lp

Liczba
świadczeń
w okresie
I-XII 2016

Liczba
świadczeń
w okresie
I-XII 2017

Kwota
wydatków
w 2016r.
(w zł)

Kwota
wydatków
w 2017r.
(w zł)

Dynamika
kwoty
wydatków
(%)

2

2

4

4

5= 4:3

17.034

17.374

1.871.180

1.983.325

106

1.

Zasiłki rodzinne

2.

Dodatki z tytułu urodzenia dziecka

134

112

109.526

105.296

96

3.

Dodatki z tytułu opieki nad dzieckiem
w okresie korzystania z urlopu
wychowawczego

447

474

174.672

183.116

105

4.

Dodatki z tytułu samotnego
wychowywania dziecka

1.094

1.110

205.823

211.556

103

5.

Dodatki z tytułu kształcenia i
rehabilitacji dziecka
niepełnosprawnego

1.062

1.055

102.550

109.383

107

6.

Dodatki z tytułu rozpoczęcia roku
szkolnego

1.293

1.454

102.117

100.064

98

7.

Dodatki z tytułu podjęcia przez
dziecko nauki w szkole poza
miejscem zamieszkania

178

214

13.998

17.309

124

8.

Dodatki z tytułu wychowywania
dziecka w rodzinie wielodzietnej

2.094

2.280

189.327

211.878

112

9.

Jednorazowa zapomoga z tytułu
urodzenia się dziecka

281

289

281.000

289.000

103

10.

Świadczenie rodzicielskie

947

1.167

884.809

1.073.649

121

11.

Zasiłki pielęgnacyjne

9.595

9.311

1.466.199

1.424.747

97

12.

Świadczenia pielęgnacyjne

1.247

1.421

1.617.481

1.980.253

122

13.

Specjalny zasiłek opiekuńczy

305

258

155.413

132.599

86

14.

Zasiłek dla opiekuna

273

193

141.763

100.048

71

15.

Składki na ubezpieczenie społ. za
osoby pobierające świadczenie
pielęgnacyjne

909

962

322.881

368.988

114

16.

Składki na ubezpieczenie społ. za
osoby pobierające specjalny zasiłek
opiekuńczy

260

201

36.465

28.069

77

17.

Składki na ubezpieczenie społ. za
osoby pobierające zasiłek dla
opiekuna

180

122

25.050

17.458

70

18.

Świadczenie „Za życiem”

x

5

x

20.000

x

37.333

38.002

7.700.254

8.356.738
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3.4 Dodatki mieszkaniowe i energetyczne
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Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym, które wspiera funkcję ekonomiczną
rodziny poprzez dofinansowanie opłat za zajmowany lokal. Wysokość przyznawanego dodatku
mieszkaniowego zależy od wysokości posiadanych dochodów w stosunku do najniższej emerytury,
a także od liczby członków gospodarstwa domowego oraz wysokości ponoszonych wydatków
mieszkaniowych za zajmowany lokal.
W roku 2017 pomocą finansową w formie dodatków mieszkaniowych objęto ogółem 698 rodzin,
co stanowi 89,8 % liczby 777 rodzin, korzystających z tej formy pomocy w roku poprzednim. Na
przestrzeni całego roku poziom liczby rodzin, korzystających z dodatku ulegał zmianom. Dynamikę
poziomu rodzin, objętych dodatkami mieszkaniowymi w kolejnych miesiącach roku 2017
w porównaniu z rokiem ubiegłym przedstawia wykres 13.
Wykres 13. Dynamika miesięcznej liczby rodzin, objętych dodatkami mieszkaniowymi w latach 2016-2017
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Koszty wypłaty 6553 dodatków mieszkaniowych osiągnęły w roku 2017 poziom 1.256.739,00 zł.,
stanowiąc 96,1 % wydatków poniesionych w roku poprzednim (1.307.847,00 zł). W roku 2017,
podobnie jak w poprzednim, najwyższy poziom wsparcia otrzymały rodziny zamieszkujące
w lokalach, należących do gminnego zasobu mieszkaniowego. Poziom wydatków w podziale na
rodzaje zasobów mieszkaniowych w porównaniu z rokiem 2016 przedstawia Tabela 8.
Tabela 8. Liczba i wartość dodatków mieszk. w podziale na zasoby mieszkaniowe w latach 2016-2017.
Rodzaj zasobu

Rok 2016

Liczba
dodatków
2

1

Rok 2017

Kwota
wydatków w zł.

Liczba
dodatków

3

4

Dynamika
wydatków (%)

Kwota
wydatków w zł
5

6 = 5:3

Gminny

3195

649.288

3030

657.203

101,2

Spółdzielczy

1429

260.238

1312

230.825

88,7

Wspólnot
mieszkaniowych

2295

377.083

2114

349.035

92,6

Prywatny

26

6.513

27

8.134

124,9

TBS

30

6.563

36

6.938

105,7

Inne

46

8.162

34

4.604

56,4

7021

1.307.847

6553

1.256.739

96,1

Razem
Źródło: opracowanie własne

Przedstawione dane wskazują, że tendencja spadku łącznego wydatku generalnie przenosi się na
spadek wypłaconych dodatków dla zasobów mieszkaniowych spółdzielczych i wspólnot
mieszkaniowych.
Średnia wartość wsparcia finansowego dla każdej z rodzin wykazuje nieznaczną tendencję
wzrostu w stosunku do roku 2016. Świadczy o tym przeciętna wartość dodatku mieszkaniowego
w kwocie 191,78 zł, stanowiąca 103,0 % kwoty dodatku z roku poprzedniego (186,28zł).
str. 16

Od 1 stycznia 2014r. ośrodek realizuje zadanie z zakresu administracji rządowej,
wprowadzone ustawą z dnia 26 lipca 2013r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne. W myśl art. 3
pkt. 13c tej ustawy, osobie której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu ustawy o dodatkach
mieszkaniowych i która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej
zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym oraz zamieszkuje w miejscu dostarczania energii
elektrycznej, przysługuje dodatek energetyczny. W roku 2017 wypłacono 977 dodatków
energetycznych na łączną kwotę 13.056,43 zł. Koszty obsługi tego zadania, ustalone ustawowo na 2%
łącznej kwoty wypłaconych świadczeń, wyniosły w omawianym okresie 261,13 zł. Średnia
miesięczna wartość wypłaconego dodatku energetycznego, wypłaconego wyniosła – 13,36zł.

3.5 Świadczenia pomocy społecznej
Najniższy poziom dochodów, posiadanych przez rodzinę, określa grupę beneficjentów
pomocy społecznej. Grupa ta pomimo wsparcia funkcji ekonomicznej rodziny poprzez fundusz
alimentacyjny, dodatki mieszkaniowe, świadczenia rodzinne, w dalszym ciągu wykazuje cechy
niedostatku i ubóstwa, które rodzą realne zagrożenie wystąpienia zjawiska marginalizacji
i wykluczenia społecznego.
W roku 2017 z pomocy społecznej w formie świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze
korzystało łącznie 931 rodzin (1537 osób w rodzinach). Poziom liczby rodzin, objętych pomocą
w kolejnych miesiącach roku podlegał wahaniom. Najwyższy odnotowano w marcu - 725 rodziny,
najniższy w sierpniu – 517 rodzin. Dynamikę poziomu rodzin, objętych finansowym systemem
pomocy społecznej przedstawia wykres poniżej.

liczba rodzin

Wykres 14. Dynamika poziomu rodzin, korzystających z finansowej pomocy społecznej w roku 2017
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W roku 2017 wydatki na świadczenia pomocy społecznej osiągnęły poziom – 6.868 912 zł.
Kwota wsparcia finansowego, przypadająca średniorocznie na 1 rodzinę wyniosła – 7.378 zł,
stanowiąc 120% analogicznej kwoty z roku ubiegłego (6.167 zł). Świadczenia pieniężne i w naturze
uzupełniały deficyt budżetu domowego, służąc wszystkim członkom rodziny. Wykres 15 przedstawia
graficznie liczbę osób w rodzinach, objętych poszczególnymi rodzajami świadczeń pomocy
społecznej.
Wykres 15. Liczba osób korzystających w 2017 r. z finansowych form pomocy społecznej
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Źródło: opracowanie własne

Przedstawiony wykres wskazuje, że najliczniejszą grupę w roku 2017 stanowią osoby
korzystające z zasiłków celowych i z zasiłków okresowych. Są to formy wsparcia, których wartość
uzależniona jest od liczby członków w rodzinie. Zależność ta jest częściowo widoczna w strukturze
wydatków w obszarze świadczeń pomocy społecznej, którą przedstawiono na wykresie 17.
Wykres 16. Struktura wydatków na świadczenia pomocy społecznej w roku 2017
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Przedstawiona struktura wydatków na świadczenia pomocy społecznej w roku 2017 wskazuje,
że najwyższy poziom wydatków stanowiła opłata za pobyt 154 osób w domu pomocy społecznej.
Średniomiesięcznie dla 1 osoby wydatkowano kwotę 1887,25 zł . Wypłata zasiłków okresowych w
łącznej kwocie – 907 099 zł. stanowiła 13% wydatków na świadczenia. Zasiłki stałe osiągnęły poziom
16% , natomiast zasiłki celowe osiągnęły poziom 16% w skali ogółu wydatków na świadczenia.
Z analizy danych Ośrodka wynika, że w minionych 2 latach zasiłki: okresowy, stały i celowy
stanowiły główne formy wsparcia gospodarstw domowych beneficjentów pomocy społecznej.
Dynamikę wydatków na wypłatę świadczeń oraz liczby korzystających z nich osób w latach 20162017 przedstawia następne zestawienie.

Tabela 9. Dynamika wypłat pieniężnych świadczeń pomocy społecznej w latach 2016-2017
rok 2017
forma pomocy

rok 2016

liczba
korzystających
osób

kwota
świadczeń
w zł

liczba
korzystających
osób

kwota
świadczeń
w zł

Dynamika zmian
w stosunku do
roku ubiegłego
(%)

1

2

3

4

5= 2:4

zasiłki stałe

222

1 126 583

225

1.183 065

95

zasiłki okresowe

692

907 099

846

1.015 577

89

posiłki dla dzieci w szkołach
(w programie dożywiania)

154

147 017

201

194 265

76

9

17 723

11

27 782

64

3 487 631

121

2 728 308

128

Pogrzeby
opłaty za pobyt w domu
pom. sp. z dopł. rodzin

154

składki zdrowotne

197

94 662

203

99 173

95

zasiłki celowe

1077

1 088 197

1196

1.042 315

104
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Razem

x

6 868 912

x

6.290 485

109

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania MPiPS-03 9

Przedstawione dane wykazują, że najwyższą tendencję wzrostu odnotowano w przypadku
kosztów opłat za pobyt w domu pomocy społecznej i zasiłków celowych. Opłata za dps dotyczy
klientów, którzy ze względu na wiek i stan zdrowia nie mogli samodzielnie funkcjonować
w dotychczasowym miejscu zamieszkania. Wzrost dotyczy zarówno ilości osób skierowanych do dps,
jak i wydatków poniesionych w roku 2017 w stosunku do roku ubiegłego. Przyczyny wzrostu ilości
osób, kierowanych do domów pomocy społecznej tkwią w konieczności zagwarantowania im
całodobowej opieki, której są pozbawione w miejscu zamieszkania. Przyczynami wzrostu wydatków
są głównie rosnące koszty utrzymania, obowiązujące w domach pomocy społecznej.
Zasiłek stały, wspierał osoby niezdolne do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności,
pozostające w ubóstwie. To obligatoryjne świadczenie, przysługuje osobie niepełnosprawnej, która
posiada co najmniej umiarkowany stopień niepełnosprawności, a także nie posiada uprawnień do
świadczeń z ubezpieczenia społecznego. Dodatkowym warunkiem jest wysokość posiadanych
dochodów, która ma wpływ na kwotę przyznawanego świadczenia. Za osoby, mające ustalone
uprawnienie do zasiłku stałego i nie posiadające innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego, ośrodek
opłacał składki na ubezpieczenie zdrowotne, które stanowiły gwarancję uzyskania świadczeń
zdrowotnych z Narodowego Funduszu Zdrowia.
Zasiłek okresowy w zdecydowanej większości przypadków był przyznawany z tytułu
bezrobocia. W roku 2017 z tytułu bezrobocia zasiłki okresowe przyznano 215 rodzinom, co stanowi
55% wszystkich rodzin, objętych tą formą pomocy. Z tytułu długotrwałej choroby zasiłek okresowy
przyznano – 100 rodzinom (26%). Graficzną ilustrację zmian liczby rodzin w kolejnych miesiącach
roku 2017, w podziale na powody przyznania zasiłku okresowego przedstawia wykres 17.
Wykres 17. Dynamika liczby rodzin, korzystających z zasiłków okresowych w roku 2017
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Przedstawione dane wskazują, że liczba rodzin objęta zasiłkami okresowymi z tyt. bezrobocia
podlegała wahaniom w kolejnych miesiącach roku, przyjmując najwyższy poziom w lutym i marcu –
118 rodziny i najniższy w miesiącach lipiec i sierpień – 68 rodzin. Natomiast liczba rodzin, objęta
zasiłkami okresowymi z innych powodów utrzymuje się na wyrównanym poziomie.
Ważnym instrumentem finansowego wsparcia rodzin w roku 2017 pozostawał zasiłek celowy
Korzystało z niego 1.077 osób, żyjących w 626 rodzinach. Tę formę pomocy przyznawano w
zdecydowanej większości na zakup żywności. Wydatki na ten cel stanowią 72% całości kosztów
zasiłków celowych. Waga tego świadczenia w roku 2017 jest konsekwencją realizacji wieloletniego
programu pomocy państwa w zakresie dożywiania. Program dożywiania, oprócz wypłaty zasiłków
celowych na zakup posiłku lub żywności w celu jego przygotowania, przewidywał również realizację
pomocy w formie posiłków w 14 szkołach dla dzieci z terenu miasta Kołobrzeg. W roku 2017 liczba
154 dzieci stanowi 77% stanu roku ubiegłego. Pozostałe zasiłki celowe przeznaczane były m.in. na
zakup leków i opału.

3.6 Stypendia szkolne
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Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu w oparciu o Uchwałę Nr XII/155/11
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 12 października 2011r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu do prowadzenia postępowania w sprawach przyznawania
świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, oraz o Uchwałę Nr
XXXIII/452/13 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 5 czerwca 2013 r w sprawie ustalenia Regulaminu
udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy
Miasto Kołobrzeg, realizuje zadanie polegające na przyznawaniu pomocy materialnej o charakterze
socjalnym dla uczniów.
Pomoc materialna o charakterze socjalnym przyznawana jest w formie stypendium szkolnego
oraz zasiłku szkolnego. W roku 2017 przyznano pomoc w formie stypendium szkolnego dla 106
uczniów. Największą grupę osób objętych pomocą w 2017 roku stanowili uczniowie szkół
podstawowych, następnie gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych.
Natomiast zasiłek szkolny przyznawano uczniowi, znajdującemu się przejściowo w trudnej
sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. W roku 2017 przyznano 7 zasiłków szkolnych.
Łączna kwota wydatków na realizację zadania w 2017r wyniosła 87 360,20 zł, z tego:
- z dotacji budżetu państwa
– 69 888,16 zł.
- ze środków gminy
– 17 472,04 zł.

3.7 Piecza zastępcza
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej10
podzieliła zadania, związane z organizacją systemu pomocy dziecku i rodzinie, pomiędzy wszystkie
szczeble samorządu terytorialnego. Niektóre zadania własne mają charakter obligatoryjny (np.
obowiązek objęcia dziecka pozbawionego opieki rodziców systemem pieczy zastępczej), inne są
fakultatywne (np. objęcie rodziny biologicznej wsparciem asystenta rodziny). Zadania zlecone
z zakresu administracji rządowej są w całości finansowane z budżetu państwa (np. organizacja
i prowadzenie ośrodków adopcyjnych przez marszałka województwa). Zmiany w systemie pracy
z rodziną, wynikające z ustawy będą wprowadzane sukcesywnie w kolejnych latach tak, aby z dniem
1 stycznia 2020 r. wiek dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych nie był niższy niż 10 lat,
a wszystkie placówki opiekuńczo-wychowawcze mogły z dniem 1 stycznia 2021 r. uzyskać standard
14-osobowy.
Zgodnie z zapisami tej ustawy szeroko rozumianą profilaktykę, a więc pomoc rodzinie
w opiece i wychowaniu dziecka oraz pracę z rodziną biologiczną, zdefiniowano jako zadanie gminy,
a rodzinną i instytucjonalną pieczę zastępczą jako zadanie powiatu.
Zarządzeniem nr 104/2011 z dnia 27.09.2011 roku Prezydent Miasta Kołobrzeg upoważnił
Dyrektora MOPS w Kołobrzegu do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania
rodziny. W ramach ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ,,Programu
asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017”, Gmina Miasto Kołobrzeg
złożyła zapotrzebowanie o przyznanie środków finansowych na dofinansowanie kosztów
wynagrodzenia asystentów rodziny. Udzielona dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości
94.640,00 zł. zgodnie z zawartą umową Nr 369/54/2017 w dniu 9 października 2017 roku pomiędzy
Wojewodą Zachodniopomorskim, a Gminą Miasto Kołobrzeg pozwoliła na dofinansowanie stanowisk
pracy dla 4 asystentów, zatrudnionych w ramach umowy o pracę w systemie zadaniowego czasu
pracy. Asystenci wspierali rodziny niewydolne wychowawczo. Praca asystentów pozwoliła na
odciążenie pracowników socjalnych od wykonywania niektórych obowiązków na rzecz rodziny,
przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo–wychowawczych.
W 2017 roku asystenci rodziny pracowali z 41 rodzinami, w których przebywało 90 dzieci
w tym 7 rodzin, które do pracy z asystentem zostały zobowiązane przez sąd. Wiodącym celem
w pracy asystentów było podniesienie umiejętności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych,
prowadzenia gospodarstwa domowego oraz wzmocnienia więzi pomiędzy rodzicami a ich dziećmi.
W 2017 roku zakończenie współpracy nastąpiło w przypadku 16 rodzin, w tym: z uwagi na
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Tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 697 . ustawa weszła w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. i nałożyła na jednostki samorządu
terytorialnego oraz organy administracji rządowej wiele nowych zadań z zakresu wspierania rodziny oraz opieki nad dzieckiem i rodziną.
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zaprzestanie współpracy przez rodzinę – 7 rodzin, ze względu na osiągnięcie celów – 9
Podejmowane działania na rzecz rodziny w 2017 roku oraz współpraca tych rodzin z
asystentem rodziny pozwoliły na powrót 2 dzieci z pieczy zastępczej do domu rodzinnego.
Finansowanie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.
Zgodnie z ustawowym zapisem w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinnej pieczy
zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, gmina ponosi koszty na poziomie 10%, 30% i 50 %
odpowiednio w pierwszym, drugim i trzecim roku oraz latach następnych.
W 2017 roku MOPS w Kołobrzegu za umieszczone dzieci w pieczy zastępczej poniósł
wydatek w wysokości - 455.857,44 zł. Łącznie w 2017 roku w pieczy zastępczej przebywało 66
dzieci. Zapewnienie dzieciom całodobowej opieki następowało poprzez wydanie postanowienia Sądu
i umieszczenie dzieci w instytucjonalnej, jak i rodzinnej pieczy zastępczej. Zestawienie poniżej
przedstawia poziom finansowania pieczy zastępczej w roku 2017 z wyróżnieniem kategorii
poniesionych wydatków.
Tabela 10. Kategorie wydatków poniesionych w związku z umieszczeniem dzieci w pieczy zastępczej
L.p.
1.

Kategoria wydatków
Współfinansowanie pobytu dzieci w
instytucjonalnej pieczy zastępczej

Ilość dzieci
14

Kwota wydatków
284.438,84

2.

Współfinansowanie pobytu dzieci w
rodzinnej pieczy zastępczej

52

171.418,60

3.

Razem

66

455.857,44 zł

Źródło: opracowanie własne

4.Likwidacja barier funkcjonalnych
długotrwale chorych i starszych

dla

osób

niepełnosprawnych,

Niepełnosprawni i chorzy długotrwale to grupa osób, u których istotne uszkodzenia
i obniżenie sprawności funkcjonowania organizmu uniemożliwiają, utrudniają lub ograniczają
sprawne funkcjonowanie w społeczeństwie. Na gruncie pomocy społecznej „szczególność” tych osób,
wynikająca z pogorszonego chorobą stanu zdrowia, upośledzenia czy też wieku, traktowana jest
w kontekście braku możliwości sprostania wyzwaniom życia codziennego każdej z tych osób oraz ich
niepełnej partycypacji w życiu społeczności lokalnej.
W roku 2017, wzorem lat ubiegłych, działania integracyjne ośrodka na rzecz osób
niepełnosprawnych i długotrwale chorych obejmowały asekurację (wsparcie) i likwidowanie barier
funkcjonowania tych osób w miejscu zamieszkania. Działania te realizowano poprzez świadczenie
usług opiekuńczych w domu chorego.
Rozwój systemu pomocy środowiskowej dla osób starszych realizowany był w roku 2017
poprzez funkcjonowanie w MOPS Kołobrzeskiego Dziennego Domu Pomocy dla Seniorów.
4.1.

Usługi opiekuńcze
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W roku 2017 usługami opiekuńczymi w miejscu zamieszkania beneficjenta objęto 178 osób.
Pomoc została skierowana do osób, które z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności lub innych
przyczyn wymagały pomocy innych osób, a były jej pozbawione. W tej liczbie uwzględniono 7 osób,
które miały przyznaną pomoc w formie specjalistycznych usług opiekuńczych, przeznaczonych dla
osób z zaburzeniami psychicznymi.
W grupie korzystających z usług opiekuńczych 135 osób to osoby powyżej 75 lat (w tym 116
kobiet i 19 mężczyzn ), 27 - to osoby w wieku poprodukcyjnym, w wieku produkcyjnym z usług
korzystało 10 podopiecznych, pozostali to osoby poniżej 18 roku życia. Szczegółową strukturę wieku
osób objętych usługami przedstawia wykres poniżej.
Wykres 18. Struktura wieku osób objętych usługami opiekuńczymi w roku 2017
3%

6%
15%

dzieci i młodzież do 18 lat
osoby w wieku produkcyjnym
osoby w wieku poprodukcyjnym

wiek sędziwy

76%

Źródło: opracowanie własne

Wykres obrazuje dominację seniorów, którzy z powodu chorób i niepełnosprawności
wymagają pomocy w zaspokajaniu codziennych potrzeb. Najliczniejszą grupę osób korzystających
z usług opiekuńczych stanowią osoby powyżej 75 roku życia. W stosunku do roku 2016 nastąpił tu
wzrost o 3 punkty procentowe
Do najważniejszych problemów ludzi starszych i niepełnosprawnych należy samotność
i poczucie nieprzydatności. Prowadzą one do stopniowej marginalizacji i wykluczenia ze społeczności
lokalnej. Przesłaniem pomocy niesionej przez ośrodek jest zapobieganie temu zjawisku, zwłaszcza
wśród osób samotnych. Umożliwienie prawidłowego funkcjonowania podopiecznych ośrodka
w środowisku domowym to istota usług opiekuńczych. Większość beneficjentów nie dopuszcza
możliwości spędzenia schyłku swojego życia w obcym miejscu. Opiekunki w większości są osobami
z wieloletnim doświadczeniem w pracy z osobami niepełnosprawnymi i starszymi. Niejednokrotnie
akceptacja ze strony podopiecznych jest tak duża, że traktowane są jak najbliżsi członkowie rodziny,
a w przypadku osób samotnych często stają się nieformalnymi członkami rodziny. Ośrodek ściśle
współpracuje z rodzinami, dążąc do maksymalnego ich zaangażowania w organizację opieki dla
niepełnosprawnych beneficjentów. Współpraca ma zapewnić maksymalną kompensację malejącej
wraz z wiekiem samodzielności zaspokajania potrzeb oraz ograniczanie barier społecznych.
Wśród osób objętych usługami opiekuńczymi znajdują się również podopieczni korzystający
z Kołobrzeskiego Dziennego Domu Pomocy dla Seniorów oraz Kołobrzeskiego Klubu Seniora. Osoby
te są bardzo zadowolone z uczestnictwa w/zajęciach oferowanych przez te podmioty, chwalą
różnorodność oferty, przyjazną atmosferę i profesjonalną kadrę. Z informacji przekazywanych przez
opiekunki wyraźnie wynika, że zauważalna jest u tych osób znaczna poprawa w funkcjonowaniu
w środowisku, wzrost samooceny i komunikatywności z otoczeniem.
Katalog wykonywanych usług dostosowany jest indywidualnie do potrzeb podopiecznego.
Zapewnienie pomocy przy czynnościach higieniczno-pielęgnacyjnych dotyczy ok. 82% beneficjentów
usług. Wykonanie zakupów oraz przygotowanie lub dostarczenie posiłków do miejsca zamieszkania
świadczone jest ok. 90 % podopiecznym. Wskazany zakres usług dotyczy wszystkich podopiecznych
w wieku 80 lat i starszych. W pozostałych grupach wiekowych osób dorosłych występują powyższe
czynności, ale nie zawsze łącznie. Część klientów wymaga pomocy tylko w czynnościach
higieniczno-pielęgnacyjnych, inni zaś w sprawach związanych z zaopatrzeniem w żywność,
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przygotowaniem posiłków, utrzymaniem czystości mieszkania, paleniem w piecu i zaopatrzeniem
w węgiel, wykonywaniem zabiegów zleconych przez lekarza oraz zapewnieniem kontaktów
z otoczeniem. Wymiar pomocy uzależniony jest od sytuacji rodzinnej, zdrowotnej, materialnej oraz
warunków mieszkaniowych. Zadaniem opiekunki jest umożliwienie prawidłowego funkcjonowania
w miejscu zamieszkania klienta z jednoczesnym mobilizowaniem go do samodzielności.
Łączna ilość świadczonych usług w roku 2017 osiągnęła poziom 36.999 godzin, w tym usługi
zwykłe – 35.587 godzin, usługi specjalistyczne – 1412 godzin.
W stosunku do roku 2016 nastąpił wzrost liczby podopiecznych o 19 osób. Nie ma to jednak
bezpośredniego przełożenia na przeciętną liczbę godzin usług przypadających na jednego klienta.
W roku 2017 na jedną osobę korzystającą z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług
opiekuńczych przypadało 208 godzin.. Dla porównania w roku 2014 było to 239, a np. dziesięć lat
temu w 2006 roku 371 godzin. Rok 2016 to 214 godzin, a więc nastąpił spadek o 6 godzin. Wpływ na
taki stan rzeczy niewątpliwie miała duża dbałość o dobrą organizację pracy i jej wydajność.
Pracownicy socjalni i pracownicy Działu Usług Opiekuńczych podejmują działania mające na celu
uaktywnianie rodzin do opieki nad członkami rodzin oraz wskazują inne rozwiązania mogące pomóc
w zapewnieniu opieki osobom starszym i niepełnosprawnym, takie jak: umieszczenie w ZOL, czy tez
możliwość skorzystania z zasiłku opiekuńczego w związku ze sprawowaniem opieki nad najbliższym
członkiem rodziny.
Ostatnie lata wyraźnie wskazują na tendencję wzrostową wśród osób korzystających z pomocy
w formie usług opiekuńczych. Wszystko przemawia za tym, że nie jest to sytuacja przejściowa, a stały
trend. Kołobrzeg jest miastem, które się „starzeje”. Młodzi ludzie wyjeżdżają na studia do dużych
miast i za granicę w poszukiwaniu lepszej przyszłości, zostawiając tu swoich rodziców i dziadków.
Zdecydowana większość podopiecznych korzystających ze wsparcia ośrodka to osoby posiadające
bliskie rodziny ( dzieci, wnuki ) lecz nie mające nikogo na miejscu, kto mógłby ich wesprzeć na
starość. Taka rozłąka często wpływa na zanik więzi rodzinnych, a co za tym idzie na brak poczucia
obowiązku i troski o starych i schorowanych rodziców, czy dziadków.
Jeżeli tendencje wzrostowe wśród tej grupy beneficjentów się utrzymają, a wszystko wskazuje
na to, że tak będzie, to konieczne będzie zastanowienie się nad zmianami w przepisach prawnych
regulujących te kwestie. Warto byłoby przeanalizować pomysł partycypowania w kosztach usług
opiekuńczych rodzin klientów ośrodka, którzy w świetle kodeksu rodzinnego są zobowiązani do
pomocy, a z różnych przyczyn tego nie robią, często błędnie uważając, że od tego jest MOPS.
Wskazane byłoby tu zastosowanie podobnych rozwiązań prawnych, jak w przypadku odpłatności
rodzin za pobyt w domu pomocy społecznej ich seniora W najbliższych latach koszty usług
opiekuńczych będą rosły. Należy szukać możliwości, które zasilą system finansowania tej formy
działalności ośrodka. Wkrótce nastąpi konieczność zatrudnienia większej liczby opiekunek do
realizacji usług opiekuńczych. Wymusi to rosnąca liczba osób wymagających takiego wsparcia.
Istotną rolę zaczyna tu również odgrywać działalność Kołobrzeskiego Dziennego Domu Pomocy dla
Seniorów i Kołobrzeskiego Klubu Seniora, włączających się w aktywizację swoich uczestników
i wpływających poprzez to na przedłużenie ich witalności. Z przedstawionych powyżej danych widać,
że społeczeństwo coraz bardziej się starzeje i proces ten w najbliższych latach będzie ulegał
pogłębieniu. Rodzi to poważne obawy o przyszłość tej grupy społecznej. Ilość osób wymagających
opieki będzie systematycznie wzrastała. Tempo tego wzrostu jest większe niż wcześniej zakładano.
Nie ma bezpośredniego przełożenia na zainteresowanie ze strony osób młodych pracą w zawodzie
opiekunki. Aktualnie ta grupa pracownicza w MOPS, to przeważnie osoby w wieku 50+. Pracownicy
ośrodka wyraźnie sygnalizują, że prawie każda kołobrzeska rodzina wśród swoich członków ma
osoby, które wyjechały za granicę lub do dużych miast, bez zamiaru powrotu, pozostawiając tu swoich
rodziców, dziadków. Będą to w przyszłości potencjalni klienci ośrodka ubiegający się na starość o
pomoc.
Wśród specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania na
szczególną uwagę zasługują usługi na rzecz dzieci i młodzieży z orzeczeniem autyzmu. Ten rodzaj
usług prowadzony jest w ramach programu stymulującego w oparciu o różne metody. Programy zajęć
przygotowują specjaliści prowadzący terapię z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb każdego
podopiecznego z wykorzystaniem najnowszych metod pracy. Autyzm to zaburzenie rozwoju, którego
cechą charakterystyczną są problemy z komunikacją uczuć i związkami społecznymi, a także kłopoty
z integracją wrażeń zmysłowych. Usługi te uzyskały wysoką ocenę wśród rodziców świadomych
faktu, że ich dzieci mogą w przyszłości znaleźć się w grupie osób szczególnie narażonych na
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wykluczenie i marginalizację. Terapia dostarcza nowych bodźców do działania całej rodzinie, niesie
wsparcie i pozwala spojrzeć na problemy dziecka autystycznego z innej perspektywy. Tą formą
pomocy w roku 2017 objęto 7 dzieci.

4.2. Kołobrzeski Dzienny Dom Pomocy dla Seniorów
Kołobrzeski Dzienny Dom Pomocy dla Seniorów funkcjonuje w ramach Sekcji AKTYWNY
SENIOR i przeznaczony jest dla mieszkańców Kołobrzegu, kobiet i mężczyzn nieaktywnych
zawodowo w wieku 60 i więcej lat, którzy ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność
wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, szczególnie
dla osób, które ze względu na swoją sytuację zdrowotną i rodzinną wymagają wsparcia w zakresie
integracji i włączenia społecznego. Podstawowym zadaniem Domu jest zapewnienie wielogodzinnej
opieki i zaspokajanie potrzeb osób starszych w sposób pozwalający na funkcjonowanie w miejscu
zamieszkania i uczestniczenie w życiu społeczności lokalnej.
Dom funkcjonuje 7 godzin dziennie (7.45 – 14.45) w dni powszednie i zapewnia usługi
o charakterze bytowym (m.in. miejsce pobytu przystosowane do bezpiecznego i aktywnego spędzania
czasu wolnego, dwa posiłki, stały dostęp do ciepłych i zimnych napojów), opiekuńczym (pomoc
w podstawowych czynnościach życiowych, tworzenie domowej atmosfery) i o charakterze
wspierającym, obejmujące różne formy aktywizacji i integracji, organizację czasu wolnego,
zaspokajanie potrzeb kulturalnych i rekreacyjnych, kształtowaniu nawyków i postawy prozdrowotnej
oraz integrację pomiędzy seniorami, a środowiskiem lokalnym.
Oferta Domu, w tym szczególnie realizacja usług o charakterze wspierającym przebiega zgodnie
z Rocznym planem pracy. Dokument ten uwzględnia wnioski Rady Domu, czyli przedstawicielstwa
uczestników placówki. W roku 2017 w ramach usług o charakterze wspierającym uczestnicy Domu
korzystali m.in. z następujących form wsparcia:
 terapia zajęciowa, w tym: arteterapia, muzykoterapia, dramatoterapia, ludoterapia, spotkania
z filmem, itp.
 gimnastyka ogólnousprawniająca i zajęcia ruchowe na świeżym powietrzu,
 wsparcie psychologiczne: zajęcia grupowe i konsultacje indywidualne,
 zajęcia dietetyczno – kulinarne obejmujące zasady racjonalnego żywienia się osób starszych,
 działania edukacyjne, w tym warsztaty komputerowe, warsztaty savoir- vivre, zajęcia edukacji
finansowej,
 wyjazd turystyczno – kulturalny do Koszalina (zwiedzanie miasta, spektakl teatralny) – wspólnie
z uczestnikami Kołobrzeskiego Klubu Seniora ,
 działania integracyjne i spotkania okolicznościowe, m.in. obchody Dnia Babci i Dziadka, Dnia
Ziemi, Światowego Dnia Zdrowia (spotkanie z pielęgniarkami środowiskowymi), obchody
pierwszej rocznicy utworzenia placówki (spotkanie integracyjne z mieszkańcami Domu Pomocy
Społecznej we Włościborzu), spotkania integracyjne z uczestnikami Kołobrzeskiego Klubu Seniora
i Domu Senior+ w Koszalinie, udział w Regionalnych Obchodach Dnia Seniora 2017
w Szczecinie na zaproszenie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, Mikołajki
(integracja z uczestnikami projektu europejskiego „Aktywna integracja kluczem do sukcesu dla
mieszkańców Kołobrzegu”, którzy jako wolontariusze udzielali seniorom pomocy w trakcie
spotkania i animowali wspólne gry i zabawy), spotkania przedświąteczne i karnawałowe, itd.,
 w ramach cyklu Scena dla Seniora! – przygotowanie i wystawienie inscenizacji słowno –
muzycznej Cztery pory roku – dary natury z okazji Świąt Bożego Narodzenia dla uczestników
Kołobrzeskiego Klubu Seniora, uczestników projektu europejskiego oraz osób z najbliższego
otoczenia uczestników Domu.
W okresie 12 miesięcy 2017 r. z pobytu w Dziennym Domu korzystało 26 seniorów, w tym
17 kobiet (65% uczestników) i 9 mężczyzn (35%), a 9 osób (35%) to osoby z niepełnosprawnością.
Spośród tej grupy 16 seniorów to osoby, którym przyznano miejsce w placówce w roku 2016 r.
Na dzień 31.12.2017 r. liczba uczestników wynosiła 21 (K – 14, tj. 67%, M – 7, tj. 33%), w tym osób
z niepełnosprawnością – 8 (38%). Zmniejszenie się liczby seniorów korzystających z usług Domu
w 2017 r. spowodowane było głównie pogorszeniem się stanu zdrowia w stopniu wymagającym innej
formy wsparcia, otrzymaniem miejsca w domu pomocy społecznej, a w jednym przypadku –
podjęciem przez seniora zatrudnienia.
Wśród uczestników najliczniej reprezentowani byli seniorzy w grupie wiekowej od 80 do 84 lat.
Strukturę uczestników Domu według wieku przedstawia Wykres 19.
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Wykres 19. Struktura wieku uczestników Kołobrzeskiego Dziennego Domu Pomocy dla Seniorów w roku
2017 (wiek w latach).
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Najmłodszy senior korzystający z usług Domu miał 62 lata, natomiast najstarsza seniorka – 91 lat.
Dominującą grupą uczestników Kołobrzeskiego Dziennego Domu Pomocy dla Seniorów
w roku 2017 były osoby zamieszkujące samotnie, tj. osoby prowadzące jednoosobowe gospodarstwo
domowe, których rodzina zamieszkuje osobno. Stanowiły one niemal 85% seniorów przebywających
w placówce. Wśród uczestników w zdecydowanej mniejszości są osoby samotne (seniorzy
niepozostający w związku małżeńskim i nieposiadający wstępnych ani zstępnych) oraz osoby
w rodzinie. Każda z tych grup to około 7,5% uczestników.
Miejsce w Kołobrzeskim Dziennym Domu Pomocy dla Seniorów przyznawane jest w drodze
decyzji administracyjnej wydanej na wniosek osoby zainteresowanej, po przeprowadzeniu rodzinnego
wywiadu środowiskowego. Pobyt jest odpłatny, co reguluje Uchwała Nr XIX/237/2016 Rady Miasta
Kołobrzeg z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia
odpłatności za pobyt uczestników w Kołobrzeskim Dziennym Domu Pomocy dla Seniorów oraz
Kołobrzeskim Klubie Seniora (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 2016 r., poz. 1900).
W roku 2017 średni miesięczny koszt pobytu w Kołobrzeskim Dziennym Domu Pomocy dla
Seniorów ustalony został na kwotę 1.077,02 zł. Stanowił on podstawę do naliczania odpłatności za
pobyt uczestnika w placówce. W analizowanym okresie odpłatność za pobyt ponosiły 23 osoby (88%
uczestników), w tym odpłatność w wysokości 5% ponosiło 6 seniorów, 10% - 9 seniorów, 15% - 7
seniorów, a jedna osoba - w wysokości 30%).
Średnia frekwencja uczestników w roku 2017 wynosiła 86 %.
Analiza obowiązujących obecnie zasad odpłatności za pobyt w placówce w kontekście wysokości
dochodów uczestników Domu, przeprowadzona w I kwartale 2018 r. na wniosek Rady
Kołobrzeskiego Dziennego Domu Pomocy dla Seniorów, wykazała zasadność większego
zróżnicowania poziomu odpłatności w stosunku do poziomu dochodów seniorów. Projekt zmian
w tym zakresie zostanie w II kwartale br. przedłożony Prezydentowi Miasta Kołobrzeg.
W IV kwartale 2017 r. w „Regulaminie Kołobrzeskiego Dziennego Domu Pomocy dla Seniorów”
nastąpiła zmiana liczby miejsc w placówce z 24 do 20. Zmniejszenie liczby miejsc dziennego pobytu
wymuszone zostało głównie ograniczonymi zasobami lokalowymi.

5. Reintegracja społeczna i zawodowa
Reintegracja społeczna to proces obejmujący odbudowę i podtrzymanie umiejętności
uczestniczenia osób marginalizowanych lub wykluczonych społecznie w życiu społeczności lokalnej
i pełnienia przez nich ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania czy pobytu. Reintegracja
zawodowa natomiast określa działania mające na celu odbudowę zdolności tych osób do
samodzielnego świadczenia pracy. Obie formy działań stosowane łącznie stanowią wyraz aktywnego
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przeciwdziałania negatywnym skutkom bezrobocia. Formy te stwarzają warunki zastosowania
w praktyce narzędzi i instrumentów włączania ekskludowanych w główny nurt życia społecznego.
Ramy procesu reintegracji społecznej i zawodowej osób wyznaczyły w roku 2017 prace społecznie
użyteczne.

5.1. Prace społecznie-użyteczne (PSU)
Prace społecznie użyteczne stanowią aktywną formę pomocy na rzecz osób, będących
w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy. Przeznaczone są dla osób bezrobotnych, pozbawionych
prawa do zasiłku i korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Za każdą godzinę wykonanej
pracy bezrobotny otrzymał świadczenie pieniężne w wysokości 8,10 zł. Otrzymane świadczenia
wspierały budżet domowy, a wykonywana praca stanowiła pierwszy etap w powrocie do pełnienia ról
społecznych i zawodowych.
Organizacja, przebieg i finansowanie PSU przebiegało zgodnie z porozumieniem Nr 01/2017
z dnia 23.03.2017 roku zawartym pomiędzy Powiatem Kołobrzeskim a Gminą Miasto Kołobrzeg
w oparciu o Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lipca 2011r. w sprawie
organizowania prac społecznie użytecznych oraz aneksem Nr 1 z dnia 02.10.2017 roku do
porozumienia Nr 01/2017 z dnia 23.03.2017 roku. MOPS w Kołobrzegu otrzymał 2 stanowiska pracy.
W roku 2017 PSU realizowano w okresie od 03 kwietnia do 30 listopada. Strukturę prac
społecznie użytecznych przedstawia tabela 11.
Tabela 11. Struktura prac społecznie użytecznych (PSU) w 2017r.
Nazwa podmiotu w
którym realizowano
PSU

Rodzaj prac społecznie
użytecznych

Liczba
utworzonych
stanowisk pracy

Liczba osób
realizujących
PSU

Liczba
wypracowanych
godzin PSU

MOPS
w Kołobrzegu

Prace organizacyjno –
porządkowe w magazynie
żywności „SEZAM”

2

4

602

Źródło: opracowanie własne

Wydatki na wypłatę świadczeń dla 4 osób bezrobotnych, wykonujących pracę w Miejskim
Ośrodku Pomocy Społecznej wyniosły 4 876,20 zł.

5.2 Działalność Centrum Aktywizacji Społeczno - Gospodarczej
W roku 2017 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu, działając w imieniu Gminy
Miasto Kołobrzeg, aplikował o środki zewnętrzne na realizację zdań Centrum w roku 2017 i/lub
w kolejnych latach w pięciu konkursach. W wyniku udziału w procedurach konkursowych pozyskano
środki na realizację dwóch zadań, natomiast wartość uzyskanego dofinansowania stanowi 92,17%
łącznej wnioskowanej wysokości dofinansowania we wszystkich złożonych aplikacjach.
Dofinansowanie uzyskano na wykonanie następujących zadań:
 projekt pn. „Aktywna integracja kluczem do sukcesu dla mieszkańców Kołobrzegu” realizowany
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata
2014-2020 Oś priorytetowa VII Włączenie społeczne, współfinansowany przez Unię Europejską ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego - okres realizacji: 03.07.2017 r. – 31.12.2020 r.,
planowana wartość projektu: 1.556.366,40 zł, w tym wkład własny: 237.552,00 zł, grupa
docelowa: 100 osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym,
 zadanie zlecone pn. „Utworzenie lub wyposażenie Klubu Senior+” realizowane w ramach
Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 edycja 2018 (moduł I), współfinansowane
przez budżet państwa – okres realizacji: V 2018 r. – XII 2018 r., planowana wartość zadania:
16.300,00 zł, w tym wkład własny: 3.260,00 zł, grupa docelowa uczestnicy Kołobrzeskiego Klubu
Seniora, który zostanie przekształcony w Klub Senior+.
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W roku 2017 Centrum Aktywizacji Społeczno – Gospodarczej realizowało zadania wskazane
w Tabeli 12.
Tabela 12. Zadania CASG w roku 2017.
Nazwa zadania

Liczba
uczestników
(osób/podmiotów)

Okres
realizacji

Koordynacja Strategii
Rozwiązywania Problemów
Społecznych Gminy Miasto
Kołobrzeg na lata 2017-2020

x

III-XII

Funkcjonowanie
Punktu Konsultacyjno Doradczego dla Ekonomii
Społecznej

5

Funkcjonowanie Sekcji
AKTYWNY SENIOR

Koszt
ogółem

Środki
własne MK

Środki
zewnętrzne

0,00

0,00

0,00

I-XII

6.999,97

6.999,97

0,00

216

I-XII

336.473,37

336.473,37

0,00

Realizacja projektu „Aktywna
integracja kluczem do sukcesu
dla mieszkańców Kołobrzegu”

26

VII-XII

108.304,45

23.518,80

84.785,65

razem

247

x

451.777,79

366.992,14

84.785,65

Źródło: opracowanie własne

Strategia rozwiązywania problemów społecznych to dokument obligatoryjny, którego
realizacja przez gminę wynika z przepisu art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej. Strategia przyjęta została Uchwałą Nr XXIX/429/17 z dnia 28 lutego 2017 r. Rady Miasta
Kołobrzeg w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miasto
Kołobrzeg na lata 2017 – 2020. Zgodnie z założeniami Strategii Prezydent Miasta Kołobrzeg
Zarządzeniem Nr 85/17 z dnia 12 września 2017 r. powołał Zespół Oceniający Strategię
Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2017 – 2020.
Koordynatorem realizacji działań wyznaczonych w dokumencie jest Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Kołobrzegu, a zadanie to przypisane zostało Centrum. W roku 2017 w ramach
koordynacji udostępniono treść Strategii na stronie internetowej MOPS oraz udzielano informacji
zainteresowanym podmiotom (w tym organizacjom pozarządowym) nt. wyznaczonych kierunków
działań. Przygotowano także materiały niezbędne do pracy Zespołu Oceniającego Strategię i do
dokonania przez Zespół monitoringu realizacji celów Strategii za rok 2017.
Punkt Konsultacyjno–Doradczy dla Ekonomii Społecznej (PKD) funkcjonował
w strukturze MOPS od 2012 r. do 31.12.2017 r. jako jeden z rezultatów realizowanego przez Ośrodek
w latach 2010-2012 projektu „Kołobrzeski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”,
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Zadaniem Punktu było nieodpłatne świadczenie usług doradztwa o charakterze finansowym
i prawnym oraz usług marketingowych nowozakładanym lub funkcjonującym podmiotom ekonomii
społecznej (stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne, fundacje itp.) oraz osobom fizycznym, które
zamierzają założyć podmiot ekonomii społecznej. Po zakończeniu projektu działalność PKD
finansowana była ze środków własnych Gminy Miasto Kołobrzeg.
Ze wsparcia PKD w roku 2017 skorzystało 5 podmiotów ekonomii społecznej i 1 osoba fizyczna.
Wsparcie obejmowało 70 godzin doradztwa, w tym 35 godzin doradztwa finansowego i 35 godzin
doradztwa prawnego. Z usługi promocji w postaci druku i dystrybucji na terenie miasta
i powiatu kalendarzy ściennych na rok 2018 z logami funkcjonujących podmiotów ekonomii
społecznej skorzystały cztery organizacje pozarządowe i jedna spółdzielnia socjalna.
Zgodnie z założeniami projektu „Kołobrzeski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” PKD
zakończył działalność w roku 2017.
Sekcja AKTYWNY SENIOR funkcjonuje w strukturze Ośrodka i składa się z dwóch
ośrodków wsparcia dla seniorów: Kołobrzeskiego Dziennego Domu Pomocy dla Seniorów
i Kołobrzeskiego Klubu Seniora. Stanowią one elementy lokalnego systemu pomocy środowiskowej
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dla seniorów. Funkcjonowanie obu placówek finansowane było w roku 2017 ze środków własnych
Gminy Miasto Kołobrzeg.
Kołobrzeski Dzienny Dom Pomocy dla Seniorów opisano w punkcie 4.2.
Kołobrzeski Klub Seniora jest miejscem spotkań mieszkańców Kołobrzegu w wieku
60 i więcej lat, nieaktywnych zawodowo. Zgodnie z Uchwałą Nr XIX/237/2016 Rady Miasta
Kołobrzeg z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia
odpłatności za pobyt uczestników w Kołobrzeskim Dziennym Domu Pomocy dla Seniorów oraz
Kołobrzeskim Klubie Seniora (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 2016 r., poz. 1900),
uczestnictwo w Klubie jest nieodpłatne. Zasady uczestnictwa w Klubie, zakres działania i formy pracy
określone są w „Regulaminie Kołobrzeskiego Klubu Seniora”.
Celem głównym Klubu jest aktywizacja społeczna, integracja, włączanie społeczne osób
starszych do społeczności lokalnej oraz organizacja wspólnego spędzania czasu wolnego. Działalność
Klubu prowadzona jest w taki sposób, aby – z jednej strony - zapewniała seniorom bezpieczne miejsce
do spędzania czasu wolnego w grupie rówieśniczej i – z drugiej strony - stwarzała warunki do różnych
form aktywności, do integracji pomiędzy seniorami, a środowiskiem lokalnym, motywowała seniorów
do samopomocy, a także promowała potencjał i doświadczenie najstarszych mieszkańców miasta.
Klub funkcjonuje od września do czerwca we wszystkie dni powszednie w godzinach
popołudniowych (3 godziny dziennie). Oferta Kołobrzeskiego Klubu Seniora opiera się o Roczny plan
pracy opiniowany przez przedstawicieli uczestników, tj. Radę Klubu. Uczestnicy samodzielnie
wybierają formy aktywności odpowiednio do swoich zainteresowań, potrzeb i możliwości.
W roku 2017 Klub organizował różne formy aktywności i integracji:
 stałe sekcje, z których każda pracuje w określone dni / dzień tygodnia, są to sekcje: rękodzieła
artystycznego, literacka, żywego słowa i muzyki, kulinarna, gier logicznych, aktywności ruchowej,
filmowa (łącznie 487 godzin zajęć);
 zajęcia edukacyjne (warsztaty tematyczne): warsztaty komputerowe (52 godziny zajęć, 2 grupy
warsztatowe), warsztaty obsługi własnego telefonu komórkowego, smartfonu, tabletu (50 godzin
zajęć indywidualnych prowadzonych przez wolontariuszy – uczniów Zespołu Szkół Nr 1 im.
H. Sienkiewicza w Kołobrzegu), warsztat przygotowania do wolontariatu (4 godziny zajęć);
 zajęcia prozdrowotne: gimnastyka ogólnousprawniająca (180 godzin, 6 grup), warsztaty
dietetyczno – kulinarne: żywienie w chorobach cywilizacyjnych – cukrzyca (12 godzin, 4 grupy),
seminaria / panele dyskusyjne: Jak osiągnąć dobrostan?, Jak sobie radzić ze stresem? oraz
Zdrowie psychiczne seniora i jego rodziny;
 spotkania integracyjne i okolicznościowe, m.in.: obchody Europejskiego Dnia Sąsiada – spotkanie
z członkami Klubu Seniora w Dygowie, okolicznościowe spotkania z uczestnikami Kołobrzeskiego
Dziennego Domu Pomocy dla Seniorów i z mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej we
Włościborzu – Filia w Kołobrzegu, udział w Regionalnych Obchodach Dnia Seniora 2017
w Szczecinie na zaproszenie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, obchody
Światowego Dnia Seniora, uroczyste spotkania przedświąteczne i karnawałowe;
 działania animujące integrację seniorów ze środowiskiem lokalnym i promujące potencjał seniorów
jako aktywnych, twórczych członków tego środowiska, w tym:
 w ramach cyklu Scena dla Seniora! - przygotowane i wystawione wspólnie przez uczestników
sekcji rękodzieła artystycznego, literackiej i żywego słowa i muzyki z udziałem uczestników
Kołobrzeskiego Dziennego Domu Pomocy dla Seniorów:
 pokaz mody Ekologia&Glamour - prezentacja przed kołobrzeskimi seniorami
własnoręcznie wykonanych modeli mody ekologicznej,
 spektakl teatralny dla dzieci Trochę inny Kopciuszek,
 organizacja Konkursu Jednego Wiersza edycja 2017 dla seniorów zrzeszonych w klubach
seniorów na terenie powiatu kołobrzeskiego,
 przeprowadzenie Świątecznego Konkursu Florystycznego edycja 2017 dla uczestników
Kołobrzeskiego Klubu Seniora.
W 2017 r. uczestnikami Klubu było 190 osób, w grupie tej 84% stanowiły kobiety, a 16%
mężczyźni. Dla wszystkich uczestników podstawowym źródłem utrzymania były świadczenia
emerytalne. Najliczniejszą grupę uczestników Klubu stanowiły w 2017 r. osoby w wieku od 65 do 69
roku życia, natomiast najmniej liczna była grupa osób w wieku 85 i więcej lat. Strukturę członków
Klubu według wieku przedstawiono w Tabeli 13.
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Tabela 13. Struktura uczestników Kołobrzeskiego Klubu Seniora w 2017 r. według wieku.
grupa wiekowa (wiek w latach)

%

60 - 64

14,74

65 – 69

28,95

70 – 74

20,00

75 – 79

18,95

80 – 84

12,63

85 i więcej

4,73

razem

100,00

Źródło: opracowanie własne

Ponad połowa uczestników Klubu posiada wykształcenie średnie lub policealne. Poziom
wykształcenia całej grupy prezentuje wykres 20.
Wykres 20. Struktura uczestników Kołobrzeskiego Klubu Seniora w 2017 r. według poziomu
wykształcenia

17,37%

56,32%

18,95%
7,37%

wyższe

średnie / policealne

zawodowe

podstawowe

Źródło: opracowanie własne

Z powyższych danych wynika, że seniorzy w wieku 65 – 69 lat, z wykształceniem średnim lub
policealnym są najbardziej aktywna grupą wśród kołobrzeskich seniorów.
Na koniec roku 2016 w zajęciach Klubu udział brało 105 seniorów, wzrost liczby uczestników
w roku 2017 wyniósł niemal 81%. W IV kwartale 2017 r. w „Regulaminie Kołobrzeskiego Klubu
Seniora” nastąpiła zmiana ograniczająca liczbę miejsc w Klubie do 180, co spowodowane jest przede
wszystkim względami organizacyjnymi, posiadanymi zasobami kadrowymi i lokalowymi.
Projekt „Aktywna integracja kluczem do sukcesu dla mieszkańców Kołobrzegu”
realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Zachodniopomorskiego 2014-2020 (RPO WZ 2014-2020), Oś priorytetowa VII Włączenie społeczne,
Działanie 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem
społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno – zawodową wykorzystującą instrumenty
aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej. RPO WZ współfinansowany jest ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego. Podstawą do realizacji przedsięwzięcia przez Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej w Kołobrzegu jest umowa o dofinansowanie projektu nr UDA – RPZP.07.01.0032-K427/17-00 z dnia 21.06.2017 r. Projekt został wdrożony zgodnie z Uchwałą Nr XXXII/458/17
Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenie do realizacji przez Miejski
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Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu projektu pn. „Aktywna integracja kluczem do sukcesu dla
mieszkańców Kołobrzegu”.
Projekt rozpoczął się 3 lipca 2017 r., a zakończy się 31 grudnia 2020 r. i obejmuje 4 edycje,
w których weźmie udział łącznie 100 uczestników. Projekt jako kompleksowe przedsięwzięcie ma
charakter równościowy, gdyż skierowany jest do mieszkańców Kołobrzegu zagrożonych ubóstwem
i/lub wykluczeniem społecznym, w tym osób z niepełnosprawnościami. W każdej edycji projektu i na
każdym jego etapie stosuje się kluczowe zasady i polityki wspólnotowe: zasada zrównoważonego
rozwoju, zasada równości szans i niedyskryminacji, w tym równości szans kobiet i mężczyzn oraz
dostępność projektu dla osób z niepełnosprawnościami.
Założeniem projektu jest przybliżenie jego uczestników i uczestniczek do rynku pracy poprzez
nabywanie nowych umiejętności, kompetencji i kwalifikacji oraz osiągniecie efektywności społecznej
na poziomie co najmniej 44%, a efektywności zatrudnieniowej nie mniejszej niż 32%. Oprócz
efektów wymiernych, ważne są korzyści niemierzalne polegające m.in. na zawarciu przez uczestników
nowych kontaktów, w tym zawodowych, pobudzeniu zainteresowań i motywacji do rozwoju
osobistego, świadomości prospołecznej i prozawodowej, kształtowaniu postawy odpowiedzialnej
i aktywnej, a także zwróceniu uwagi lokalnej społeczności na problemy osób
z niepełnosprawnościami.
W roku 2017 w I edycji projektu (planowanej do maja 2018 r.) kontraktami socjalnymi objęto
26 osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym. W ramach kontraktów socjalnych
uczestnicy i uczestniczki projektu korzystali z aktywnej integracji o charakterze społecznym (praca
socjalna, trening kompetencji społecznych, warsztaty prawne i obywatelskie, poradnictwo
psychologiczne i rodzinne) i edukacyjnym (szkolenia o charakterze zawodowym) oraz z działań
o charakterze środowiskowym (spotkania edukacyjne i integracyjno - kulturalne). Od roku 2018
wdrożona została aktywna integracja o charakterze zawodowym rozumiana jako trening pracy
w Klubie Integracji Społecznej. Wymienione działania sfinansowane zostały ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wkład własny w projekcie w 2017 r.
stanowiły świadczenia pomocy społecznej dla uczestników projektu, przyznawane zgodnie
z przepisami ustawy o pomocy społecznej.
Wsparcie projektowe dostosowywane jest do indywidualnych potrzeb i możliwości każdego
z uczestników, a ocena poziomu realizacji przez uczestnika / uczestniczkę celów i zadań zawartych
w kontrakcie socjalnym prowadzona jest systematycznie i konsekwentnie.
Na dzień 31.12.2017 r. (po czterech miesiącach faktycznej pracy z uczestnikami projektu)
zakończono realizację dwóch kontraktów socjalnych z oceną negatywną, a jeden z oceną pozytywną –
uczestnik projektu podjął i utrzymał zatrudnienie. Jednocześnie okresowe oceny pozostałych
kontraktów wykazały uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez 15 osób i wzrost poziomu
kompetencji społecznych u 23 osób.
Przygotowanie, przeprowadzenie, dokumentowanie i rozliczanie realizacji zadań projektowych
jest procesem o wysokim stopniu złożoności, wymagającym wysokiego poziomu zaangażowania
personelu projektu. W realizacji przedsięwzięcia aktywnie uczestniczą jednocześnie pracownicy kilku
komórek organizacyjnych MOPS: Działu Aktywizacji i Integracji Społecznej (w roku 2017 – Centrum
Aktywizacji Społeczno – Gospodarczej), Działu Pracy Socjalnej, Działu Wspierania Rodziny i Pieczy
Zastępczej, Działu Świadczeń Pomocy Społecznej, Działu Finansowo – Księgowego oraz Działu
Organizacji i Kadr. W trakcie realizacji wymagana jest szczegółowa znajomość licznych aktów
prawnych oraz wytycznych krajowych i unijnych obejmujących przepisy z zakresu pomocy
społecznej, rynku pracy, niepełnosprawności, finansów publicznych, zamówień publicznych, ochrony
danych osobowych, kwalifikowalności wydatków, promocji projektów, monitorowania postępu
rzeczowego projektu, kodeksu równości szans itp. Ponadto obsługa specjalistycznych, aczkolwiek
niedoskonałych systemów informatycznych LSI2014 oraz SL2014 służących do opracowania projektu
i jego sprawozdawczości jest procesem pracochłonnym i skomplikowanym.
W związku ze zmianą Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kołobrzegu dział Centrum Aktywizacji Społeczno – Gospodarczej od 1 stycznia 2018 r. nosi nazwę
Dział Aktywizacji i Integracji Społecznej.

6. Ograniczanie skutków bezdomności
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Bezdomność jest zjawiskiem negatywnie odbieranym społecznie ze względu na sposób życia
osób bezdomnych wbrew przyjętym normom i zasadom życia społecznego. Faza bezdomności
decyduje o podziale osób nią dotkniętych na pewne kategorie:
- osoby zagrożone bezdomnością,
- osoby bezdomne z krótkim stażem, które potrafią zmobilizować się do współpracy na rzecz
likwidacji problemu (pracujące lub posiadające inne źródło dochodu),
- osoby z tzw. syndromem bezdomności, cechujące się zanikiem krytycyzmu, brakiem dbałości
o wygląd zewnętrzny, brakiem poczucia własnej godności, brakiem chęci do walki o siebie
(wykazują jedynie potrzeby jedzenia i spania).
Pomoc dla osób bezdomnych obejmuje działania ośrodka w kierunku zapewnienia schronienia,
posiłku, ubrania a także aktywizację bezdomnych w przełamywaniu utrwalonej bezradności w celu
odzyskania poczucia własnej godności i społecznego szacunku. Ramy tej pomocy w roku 2017
określały działania schroniska dla osób bezdomnych i ogrzewalni, a także program „Nocleg dla
bezdomnych”, Dożywianie osób bezdomnych” oraz projekt socjalny „Śniegowiec”.
6.1 Schronisko i ogrzewalnia
Schronienie zapewniano poprzez umieszczenie osób bezdomnych w ośrodku wsparcia, jakim
jest kołobrzeskie schronisko. Jego cechą charakterystyczną jest funkcjonalny podział na ogrzewalnię
i schronisko. Podział ten ściśle odpowiada konkretnej fazie bezdomności. Osoby zagrożone
bezdomnością (świeża kwestia utraty mieszkania) i osoby o krótkim stażu bezdomności trafiają do
schroniska, gdzie pod opieką wychowawcy i pracownika socjalnego mogą podjąć działania na rzecz
wychodzenia z bezdomności.
W roku 2017 z pomocy schroniska skorzystało 48 osób bezdomnych. Z tej liczby
usamodzielniło się 11 osób dorosłych i 8 dzieci, w tym: 3 kobiety, 5 mężczyzn i 3 kobiety z dziećmi.
Wśród mieszkańców schroniska dominowali mężczyźni (31 osób), stanowiąc 64,58% wszystkich
mieszkańców. Większość z pensjonariuszy, zamieszkujących w 2017 roku w kołobrzeskim
schronisku, nie posiadała żadnych własnych dochodów i korzystała ze świadczeń pieniężnych z
pomocy społecznej. Najliczniejszą grupę przebywającą w schronisku stanowiły osoby w wieku
aktywności zawodowej (30 osób), stanowiąc 62,50% wszystkich
mieszkańców. Strukturę mieszkańców schroniska w podziale na grupy wiekowe zamieszczono
w Tabeli 14.
Tabela 14. Struktura wieku osób bezdomnych, zamieszkujących w schronisku w roku 2017
Grupa wiekowa

Kobiety

Mężczyźni

Razem

Udział (%) w ogólnej liczbie
mieszkańców

0-17 lat

3

8

11

22,92

18-64lat

13

17

30

62,50

65-74 lat

1

5

6

12,50

75 i więcej

-

1

1

2,08

Razem

17

31

48

100

Źródło: opracowanie własne

Przedstawione dane wskazują, że najliczniej reprezentowane były osoby w wieku między 18
a 64 rokiem życia. Z uwagi na fakt zamieszkiwania kobiet z dziećmi, mieszkańcami były również
osoby niepełnoletnie.
Analiza powodów bezdomności wśród pensjonariuszy schroniska wykazuje, że dominującą
grupą przebywającą w schronisku w roku 2017 były osoby, u których przyczyną bezdomności jest
uzależnienie, przemoc w rodzinie i eksmisje. Katalog przyczyn powstania bezdomności mieszkańców
kołobrzeskiego schroniska przedstawia tabela poniżej.
Tabela 15. Przyczyny bezdomności mieszkańców schroniska w roku 2017
Przyczyna
Przemoc w rodzinie

Liczba osób

Udział (%)

12
(4 kobiety i 8 dzieci)

25,00
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Skutki bezrobocia (ubóstwo)

10

20,83

Niepełnosprawność, długotrwała choroba

6

12,50

Uzależnienia

13

27,08

Eksmisje

7

14,59

Brak możliwości usamodzielnia się po opuszczeniu zakładów
karnych i placówek opiekuńczo – wychowawczych

0

0

Inne (zdarzenia losowe)

0

0

Źródło: opracowanie własne

Z przedstawionych danych wynika, że oprócz uzależnień i przemocy w rodzinie znaczącą
przyczynę bezdomności stanowią skutki bezrobocia.
Okres zamieszkiwania w schronisku był uzależniony od sytuacji życiowej osoby bezdomnej
oraz podporządkowania się postanowieniom regulaminu schroniska. Okres zamieszkiwania osób
w schronisku przedstawia wykres 21.
Wykres 21. Okresy zamieszkiwania osób bezdomnych w schronisku w roku 2016

27%
do 1 miesiąca

50%

od 1 do 3 miesięcy
od 3 do 6 miesięcy
powyżej 6 miesięcy

19%

4%
Źródło: Opracowanie własne

Wykres obrazuje dominację grupy 24 osób bezdomnych, które zamieszkiwały w 2017 r w
schronisku przez okres dłuższy niż 6 miesięcy, stanowiąc 50,00 % wszystkich mieszkańców.
Osoby z syndromem bezdomności, o długim stażu pozostawania na marginesie życia społecznego,
umieszczane są w ogrzewalni i trafiają tam w okresie jesienno-zimowym od 1 października do 30
kwietnia, gdy warunki atmosferyczne zagrażają ich życiu. Osoba bezdomna przyjmowana do
ogrzewalni uzyskuje nie tylko schronienie przed skutkami pogody. Zgodnie z obowiązującym
regulaminem ogrzewalnia czynna jest całodobowo i zapewnia: miejsce do spania, pościel, ręczniki,
środki czystości i higieny osobistej, możliwość kąpieli, a także w razie konieczności czystą odzież.
Bezdomni otrzymują ciepły posiłek w postaci zupy z chlebem, a także mogą przygotować sobie
gorącą herbatę i kanapki. Korzystają również z żywności w ramach programu FEAD z magazynu
Sezam. W trakcie dnia bezdomni mają do dyspozycji świetlicę, w której mogą oglądać telewizję,
czytać książki, słuchać radia itp. Kierownik i wychowawcy schroniska prowadzą z bezdomnymi pracę
socjalną ukierunkowaną w szczególności na przywrócenie utraconej bądź ograniczonej zdolności
samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie. Poprzez jej świadczenie wskazują osobom
bezdomnym możliwość kierowania własnym postępowaniem, w sposób dający gwarancję zdobycia
niezależności w zabezpieczaniu godnych warunków życia i wyjścia z bezdomności. Z takiej
możliwości w 2017 roku skorzystało 5 osób bezdomnych. W roku 2017 w miesiącach I-IV i X-XII,
schronienia w ogrzewalni udzielono 84 osobom bezdomnym (łącznie 3.493 noclegów). Ogrzewalnia
prowadzona jest przez Dział Opieki nad Osobami Bezdomnymi Schronisko, Ogrzewalnia i pozostaje
całodobowo pod nadzorem wychowawcy i pracownika ochrony. Realizacja zadania w postaci ochrony
w ogrzewalni i ciepłego posiłku finansowana jest w ramach środków z Miejskiego Programu
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Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
w Kołobrzegu.
6.2 Projekt socjalny „Śniegowiec”
Projekt socjalny „Śniegowiec”, jako kontynuacja działań ubiegłych lat, stanowi jedną
z form wsparcia w okresie zimy dla osób bezdomnych, nie wyrażających zgody na pobyt
w Dziale Opieki nad Osobami Bezdomnymi- Schronisko, Ogrzewalnia zamieszkujących na działkach
ogrodowych na obrzeżach miasta oraz w pustostanach. Projekt promowano w formie ulotek
i plakatów. Zamieszczono informacje w mediach oraz na stronie internetowej MOPS i Urzędu Miasta
Kołobrzeg.
W okresie od stycznia do marca oraz od listopada do grudnia 2017 roku działaniami objętych
było 10 osób bezdomnych, którym założono karty interwencji i które wyraziły zgodę na współpracę.
Wśród osób bezdomnych były trzy osoby, które nie były mieszkańcami Kołobrzegu, a siedem które
miały zameldowanie na terenie miasta. Osoby te przemieszczały się poszukując swojego miejsca
pobytu, dlatego też liczba tych osób jest zmienna. Osobom bezdomnym zapewniono w miarę
zgłoszonych potrzeb ciepłą bieliznę osobistą, odzież, obuwie, kołdry, poduszki i koce z magazynu
odzieży MOPS. W okresie od listopada do grudnia 2017r. przez całą dobę we wszystkie dni tygodnia
udostępniono możliwość skorzystania z Ogrzewalni przy schronisku. Osoby bezdomne korzystające
z Ogrzewalni mogły również w tym okresie skorzystać z ciepłego posiłku.
Oprócz pomocy w naturze osoby bezdomne miały możliwość uzyskania wsparcia i poradnictwa
ze strony 3 pracowników socjalnych, realizujących działania projektowe. Partnerem projektu była
Straż Miejska w Kołobrzegu. Wyjazdy do osób bezdomnych odbywały się w asyście Straży Miejskiej
dwa razy w tygodniu we wtorki i piątki w godz. 9.00 – 11.00. Mimo systematycznego sprawdzania
warunków socjalno-bytowych oraz częstych kontaktów z pracownikami socjalnymi uczestnicy
projektu nie zawsze starali się zachowywać abstynencję, utrzymywać higienę, czy porządek w
miejscu pobytu. Należy jednak dodać, że powyższy projekt był jedną z szans na przetrwanie okresu
zimowego.

7.

Stymulacja zmian funkcjonowania rodziny

Podejmowanie zróżnicowanych działań na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich
środowisku społecznym zostało zdefiniowane na gruncie pomocy społecznej jako świadczenie pracy
socjalnej. Działalność ta, realizowana przez profesjonalnie przygotowane służby zawodowe –
pracowników socjalnych, obejmuje metody pracy z indywidualnym przypadkiem, pracy grupowej
oraz aktywizację społeczności lokalnej. Praca socjalna to fundament podejmowanych działań na rzecz
społecznej integracji osób i rodzin.

7.1 Praca socjalna z rodziną
W roku 2017 pracą socjalną objęto 938 rodzin (1593 osób w rodzinach). Praca socjalna
ukierunkowana była w szczególności na przywrócenie utraconej bądź ograniczonej zdolności
samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie. Poprzez jej świadczenie wskazywano osobom
i rodzinom możliwości kierowania własnym postępowaniem, w sposób dający gwarancję zdobycia
niezależności w zabezpieczaniu godnych warunków życia. Techniką, wykorzystywaną najczęściej
w pracy socjalnej był środowiskowy wywiad rodzinny, przeprowadzany w miejscu zamieszkania, za
pomocą którego dokonywano analizy sytuacji życiowej klienta i członków jego rodziny oraz diagnozy
przyczyn trudności życiowych, a także zasobów i możliwości wszystkich członków rodziny. W roku
2017 przeprowadzono łącznie 2076 wywiadów środowiskowych na potrzeby pomocy społecznej co
stanowi 95,27 w stosunku do roku ubiegłego (2179 wywiadów). Ponadto pracownicy socjalni
przeprowadzili 265 wywiadów środowiskowych na potrzeby innych działów tut. ośrodka i innych
instytucji oraz 158 wywiadów dotyczących małżonka, zstępnych, lub wstępnych, o których mowa
w art.103 ustawy o pomocy społecznej. Dla podniesienia skuteczności działań pracownicy socjalni
zawierali kontrakty socjalne. Kontrakt socjalny zawarty z rodziną/osobą ma na celu
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usystematyzowanie pracy socjalnej oraz określenie sposobu współdziałania w rozwiązywaniu trudnej
sytuacji. Istotą kontraktu jest aktywizacja klienta i jego rodziny. W 2017 roku zawarto 88 nowych
kontraktów oraz kontynuowano 25 z roku 2016 i 6 z roku 2015. Łącznie pracę socjalną w oparciu
o kontrakt socjalny prowadzono z 119 rodzinami. Wymienione techniki stanowiły fundament dla
dokonania diagnozy obszarów problemowych, występujących w rodzinach oraz określenia zakresu
przedmiotowego pracy socjalnej.
Z analizy danych ośrodka wynika, że w roku 2017 liczba rodzin objętych pracą socjalną
stanowi 86,85 % poziomu z roku ubiegłego. Zwiększyła się natomiast liczba podjętych interwencji,
która w 2017 roku wyniosła 4,80 działań dla jednej rodziny. Dla porównania w 2016 roku w ramach
pracy socjalnej podjęto 4354 działań na rzecz 1080 rodzin (4,03 działań dla jednej rodziny).
Najwyższy poziom natężenia pracy socjalnej odnotowano w obszarze bezdomności (4,41). Wysokiego
nakładu pracy socjalnej wymagał także obszar bezradności w sprawach opiekuńczo wychowawczych
i gospodarowaniu budżetem domowym w tym : w rodzinach wielodzietnych oraz obszar potrzeby
ochrony macierzyństwa. Zestawienie działań podjętych w ramach pracy socjalnej w roku 2017
przedstawia tabela poniżej.
Tabela 16. Struktura pracy socjalnej na rzecz osób i rodzin w roku 2017.
Obszar oddziaływania

Zakres przedmiotowy pracy
socjalnej

Liczba
rodzin

Liczba
działań

Przeciętna
liczba działań
na 1 rodzinę

Ubóstwo

Diagnostyka przyczyn,
planowanie kierunku działań

506

1032

2,04

Bezdomność

Reintegracja społeczna i
aktywizacja zawodowa

54

238

4,41

Potrzeba ochrony macierzyństwa

Poradnictwo rodzinne

31

130

4.19

Brak zatrudnienia

Reintegracja społeczna i
aktywizacja zawodowa

249

559

2,24

Niepełnosprawność

Rehabilitacja społeczna i
likwidacja barier

381

854

2,24

Długotrwała choroba

Likwidacja barier i budowa
systemu wsparcia

341

742

2,18

Bezradność w sprawach opiekuńczo
wychowawczych i gospodarowaniu
budżetem domowym, w tym:

Stymulacja zmian
funkcjonowania rodziny

104

334

3,21

- w rodzinach niepełnych

j.w.

49

126

2,57

- w rodzinach wielodzietnych

j.w.

20

87

4,35

Alkoholizm

Niwelowanie problemu
uzależnienia

135

321

2,38

Narkomania

j.w

18

46

2,56

Trudności w przystosowaniu do życia
po zwolnieniu z ZK

Reintegracja społeczna i
aktywizacja zawodowa

11

33

3,00

Przemoc w rodzinie lub środowisku

Interwencja kryzysowa

1

3

3,00

938

4505

4,80

Razem faktyczna liczba
Źródło: opracowanie własne

7.2 Praca socjalna z grupą
Praca socjalna z grupą jest metodą łagodzenia i eliminowania przeszkód na drodze do
interakcji społecznej oraz osiągania społecznie pożądanych celów. Podmiotem oddziaływania w pracy
socjalnej jest jednostka w grupie, a przedmiotem są relacje i stosunki interpersonalne w grupie.
1. Projekt socjalny „Kołobrzeskie wakacje” – realizowany cyklicznie przez pracowników
socjalnych MOPS od 2008 roku. Celem projektu było stworzenie 20 dzieciom w wieku 6 – 11 lat
możliwości bezpiecznego, aktywnego i atrakcyjnego spędzania czasu wolnego w okresie wakacji
letnich, na przełomie czerwca i lipca 2017 roku (dwa turnusy). Adresatami projektu były dzieci
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zamieszkujące w rejonach działania pracowników socjalnych z terenu miasta Kołobrzeg. Działania
projektowe polegały na codziennym spotkaniu grupy dzieci i wspólnym spędzaniu czterech godzin,
przy wykorzystaniu ofert różnych podmiotów funkcjonujących w Kołobrzegu i chętnych do
współpracy. Dokonana ewaluacja projektu wykazała, że działania podejmowane przez pracowników
socjalnych cieszyły się dużym zainteresowaniem zarówno ze strony samych uczestników – dzieci, jak
i ich rodziców.
Dzieci, które brały udział w projekcie miały możliwość:
- nabycia umiejętności współdziałania i współpracy w grupie rówieśniczej,
- uczenia się alternatywnych form spędzania czasu wolnego,
- rozwoju osobistego poprzez zabawę,
- uczenia się prawidłowych relacji z rówieśnikami.
Ideą przyświecającą pracownikom socjalnym, realizującym projekt było, jest i będzie twórcze
spędzanie czasu wolnego przez dzieci z rodzin, którym świadczona jest usługa w postaci pracy
socjalnej. Nieefektywne wykorzystanie czasu wolnego, jego nadmiar, brak umiejętności czy
pomysłowości do jego zagospodarowania, może powodować nierównowagę, doprowadzając do
patologii. Prowadząc edukację zmienia się kulturę spędzania czasu wolnego, co znajduje
odzwierciedlenie w sposobie bycia dzieci, reagowania na otoczenia, współdziałania i postępowania
w trakcie wykonywania rozmaitych czynności. Kultura spędzania czasu wolnego to przede wszystkim
treści, którymi wypełniono czas spędzony z dziećmi.
2.Projekt socjalny – festyn rodzinny pn.,, Bawmy się razem – Indiańska przygoda”. 9 czerwca
2017 roku na terenie Miejskiego Placu Zabaw położonego w Ogródku Jordanowskim przy ulicy Unii
Lubelskiej odbył się festyn rodzinny pn. „Bawmy się razem – Indiańska przygoda”. Impreza
zorganizowana była w ramach działań pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kołobrzegu. Skierowana była do rodzin z dziećmi z rejonów pracy socjalnej na terenie miasta.
Celem projektu socjalnego było wsparcie rodzin w procesie wychowania dzieci, poprzez wspólne,
aktywne i kreatywne spędzanie czasu wolnego poprzez sport i zabawy integracyjne. Realizację
projektu socjalnego umożliwiły środki finansowe z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg. Uzyskano
także wsparcie na realizację projektu od osób prywatnych. Na festyn przybyli licznie rodzice
z dziećmi. W zabawę uczestników wprowadziły instruktorki–wolontariuszki oraz pracownicy
socjalni, malując dzieciom buzie i zaplatając dziewczynkom kolorowe warkoczyki, by przygotować
się do zabawy i zmagań w konkursach o najlepsze plemię indiańskie. W trakcie festynu zgromadzone
dzieci mogły korzystać z wielu atrakcji, wśród których największym zainteresowaniem cieszyły się
zabawy zespołowe oraz integracyjne. Dzieci wspólnie z rodzicami i pracownikami MOPS budowały
wigwamy oraz robiły totemy swoich plemion. Uczestnicy podzieleni byli na trzy plemiona: „Czarne
Stopy”, „Celne Strzały”, „Pędząca Chmura”. Przed każdym wigwamem dzieci postawiły indiańskie
palenisko. Prace poszczególnych plemion oceniła komisja, która wybrała zwycięskie plemię. Festyn
rodzinny wzbogacony był o konkursy sportowe z nagrodami z udziałem rodziców. Dodatkową
atrakcją była zabawa z bańkami mydlanymi. Dużym zainteresowaniem zarówno wśród dzieci, jaki ich
rodziców cieszył się pokaz westernowy w wykonaniu członków zespołu z Wioski Indiańskiej
z Ustronia Morskiego. Dla wszystkich uczestników festynu przygotowane były: wata cukrowa,
napoje, słodycze oraz pączki. MOPS jako organizator festynu podziękował wszystkim jego
uczestnikom oraz osobom zaangażowanym w realizację projektu.
3. Projekt pn. Profilaktyczny piknik integracyjny ,,Wychowujemy w trzeźwości”. 13 maja 2017
roku na terenie Ośrodka Charytatywnego pw. św. Aniołów Stróżów w Kołobrzegu został
zrealizowany projekt adresowany do rodzin przeżywających kryzys w prawidłowym wypełnianiu
funkcji opiekuńczo – wychowawczej objętych wsparciem asystentów rodziny. Podczas pikniku
rodziny miały okazję spędzić razem czas wolny, oddając się wspólnym działaniom ,,grze do jednej
bramki” podczas udziału w konkursach sportowych grach i zabawach. Rodzice i dzieci zaangażowali
się w przygotowanie grilla a kącik kulinarny stanowił przykład odmiennej formy spożywania
posiłków w miłej, rodzinnej atmosferze. Liczne konkurencje sportowe, gry i zabawy animacyjne
pozwoliły przybliżyć rodzinom prawidłowe formy spędzania czasu wolnego ze swoimi dziećmi. Przez
cały czas trwania projektu do wspólnej zabawy włączali się terapeuci ze stowarzyszenia Kropka –
Wolni od Uzależnień, którzy przygotowali i poprowadzili moduł edukacyjno – profilaktyczny. Gry,
konkursy i zabawy animacyjne z udziałem dzieci
i ich rodziców zostały przeprowadzone przez
asystentów rodziny i pracowników socjalnych. Spotkanie miało na celu uświadomienie rodziców jak
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chronić najmłodsze pokolenie przed alkoholem i narkotykami jak również pokazanie, że bez używek
można atrakcyjnie i efektywnie spędzić czas z rodziną. Spotkanie integracyjne cieszyło się dużym
zadowoleniem wśród uczestników.
4. Projekt socjalny pn. „Mama i ja”
- został zrealizowany na przestrzeni sierpnia
i września 2017 roku. Adresowany był do matek samotnie wychowujących dzieci. Celem projektu
było wzmocnienie kompetencji opiekuńczo wychowawczych. W ramach działań projektowych odbyły
się 4 spotkania:
- zajęcia ruchowe dla 10 matek z dziećmi przeprowadzone przez instruktora rekreacji ruchowej,
- zajęcia manualne dla 10 matek z dziećmi przeprowadzone przez terapeutę zajęciowego,
- warsztaty z psychologiem i pedagogiem dla 10 matek,
- spotkanie podsumowujące działania projektowe.
5. Projekt socjalny pn. „Nie marnuję życia na szkodliwe spożycia”. Działania projektowe miały
na celu:
a/ podniesienie uczestnikom projektu świadomości na temat uzależnień,
b/promowanie różnych form spędzania czasu wolnego i zdrowego stylu życia,
c/ zwiększenie świadomości znaczenia własnych potrzeb,
d/ dostarczenie wiedzy na temat konsekwencji nadużywania alkoholu i innych środków odurzających.
Projekt adresowany był do 20 dzieci w wieku 10 – 15 lat. Zrealizowany został w formie dwóch
profilaktycznych wycieczek wyjazdowych. Dnia 26 czerwca 2017 roku dzieci udały się do
Gospodarstwa Agroturystycznego „Alte Farm” w Rusowie, natomiast dnia 9 września 2017 roku
zwiedzały Ogrody „Hortulus” w Dobrzycy. Zorganizowano 2 spotkania edukacyjno - profilaktyczne
ze specjalistami do spraw uzależnień tj. Stowarzyszenie „Kropka” – Wolni od Uzależnień oraz
z Fundacją Na Przekór Przeciwnościom w zakresie podniesienia świadomości oraz zwiększenia
wiedzy na temat szkodliwości i skutków spożywania substancji szkodliwych. Realizatorzy projektu
zadbali o całodniowe wyżywienie dla uczestników projektu, natomiast partnerzy projektu ( w tym
animator zabaw) o atrakcyjność pobytu i miłą atmosferę.
6. Projekt socjalny pn. Podstawy komunikacji sukcesem do samorealizacji”. Działania projektowe
w formie warsztatów skierowane były do 10 rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny. Celem
projektu było podniesienie umiejętności efektywnego, poprawnego, zrozumiałego i pozytywnego
porozumiewania się miedzy ludźmi.
7. Projekt socjalny pn. ,,Dobry wybór – dobra przyszłość”. Adresatami projektu były osoby
dorosłe, dzieci oraz osoby z najbliższego otoczenia rodzin pozostających pod opieką asystentów
rodziny. Celem projektu było zbudowanie wiedzy i świadomości członków rodzin na temat własnych
predyspozycji, kompetencji oraz motywów dokonywanych wyborów zawodowych. Działania
projektowe prowadzone były w formie warsztatowej w okresie od czerwca do listopada 2017 roku.
Uczestnicy projektu mieli możliwość : nabycia wiedzy o posiadanych zasobach, odkrycia własnych
możliwości, zwiększenia motywacji i uświadomienia odpowiedzialności za dokonane wybory
zawodowe.
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7.3 Praca socjalna ze społecznością lokalną
Praca socjalna prowadzona ze społecznością lokalną ma na celu zapewnienie współpracy
i koordynacji działań instytucji i organizacji istotnych dla zaspokajania potrzeb członków społeczności. Jej
celem jest pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu
niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych. W roku 2017 praca ze
społecznością lokalną stanowiła kontynuację działań z lat poprzednich i obejmowała dystrybucję żywności
i odzieży w Magazynie „SEZAM” oraz organizację imprez okolicznościowych tzw. „programów
adresowanych”. Działania te realizowano we współpracy z partnerami lokalnej społeczności.
Działania na rzecz „pomocy dla samopomocy” we współpracy ze społecznością lokalną znalazły
swój wyraz w darowiznach odzieży i sprzętu gospodarstwa domowego. Darowizny te, gromadzone w
Magazynie SEZAM, stanowią źródło pomocy doraźnej świadczonej rodzinom zagrożonym ubóstwem.
Łącznie z pomocy w naturze w 2017 roku świadczonej przez magazyn rzeczy używanych skorzystało 117
rodzin ( 206 osób w tych rodzinach).
Kolejnym instrumentem wdrożonym przez ośrodek do walki z ubóstwem jest pozyskiwanie
i wydawanie rezerw żywności osobom i rodzinom, dotkniętym objawami niedożywienia i głodu, w tym
szczególnie z grup największego ryzyka, tj. rodzinom wielodzietnym, niepełnym, osobom
niepełnosprawnym, samotnym i bezdomnym. Pozyskiwanie artykułów żywnościowych odbywa się na
zasadach współpracy Ośrodka z Polskim Czerwonym Krzyżem w Kołobrzegu. W roku 2017 w ramach
programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu
Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2016/2017 FEAD wydano z magazynu Sezam
łącznie 37.707,00 kg artykułów spożywczych. Z pomocy żywnościowej w 2017 roku skorzystało 412
rodzin, a 708 osób w tych rodzinach. Średnio na osobę w ciągu roku wydano 53,26 kg żywności. W skład
wydanych artykułów spożywczych wchodziły różne asortymenty tj.: makaron świderki i kukurydziany
bezglutenowy, kasza, ryż, ser żółty, mleko, groszek z marchewką, buraczki, fasola biała konserwowa,
koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe, herbatniki, olej rzepakowy, cukier ,szynka wieprzowa i
drobiowa, gulasz wieprzowy, pasztet wieprzowy, filet z makreli w oleju.
Program - „Nie jesteś sam – Wieczerza Wigilijna” W dniu 22.12.2017 roku po raz kolejny
odbyło się spotkanie wigilijne zorganizowane dla 65 osób starszych i samotnych. Coraz większym
problemem społeczności Kołobrzegu jest zwiększająca się systematycznie liczba osób starszych,
niepełnosprawnych, często osamotnionych, pozostawionych bez opieki i z dala od rodziny. W okresie
Świąt Bożego Narodzenia nikt nie powinien być sam, dlatego wiele lat temu powstał projekt socjalny
dedykowany do tej grupy osób. Wigilia odbyła się jak co roku w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Kołobrzegu w sali konferencyjnej. W spotkaniu uczestniczyły osoby samotne, starsze,
objęte wsparciem tutejszego ośrodka . Po raz pierwszy w spotkaniu uczestniczyli również pensjonariusze
Kołobrzeskiego Dziennego Domu Pomocy dla Seniorów. Na sali nie zabrakło bożonarodzeniowych
akcentów: udekorowanej choinki, stroików świątecznych i dekoracji wykonanych przez uczestników
KDDP dla Seniorów w ramach terapii zajęciowej. Uczestnicy spotkania składając sobie życzenia
przełamali się opłatkiem i wspólnie śpiewali kolędy, co stworzyło niepowtarzalny nastrój tego wieczoru.
Założenia wszystkich realizowanych projektów i programów miały na celu reintegrację społeczną
i aktywizację członków społeczności lokalnej. Zachęcały uczestników do aktywnego udziału w życiu
społecznym. W ramach projektów i programów budowana była sieć współpracy z podmiotami
działającymi w środowisku lokalnym.

II. POTRZEBY I PLANY MOPS NA ROK 2018.
1.Potrzeby ośrodka
Prognozuje się, że potrzeby związane z realizacją zadań ośrodka przekroczą plan finansowy na rok
2018, zarówno w ramach zadań własnych jak i zleconych. Tabela poniżej przedstawia plan finansowy
ośrodka.
Tabela 17. Plan finansowy MOPS na rok 2018 po zmianach wg stanu na dzień 31.03.2018r.
Dzia
ł

Rozdział

Treść

WYDATKI

OCHRONA ZDROWIA -zad. własne

528695,00

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi - dożywianie i ochrona bezdomnych -zadania własne

148695,00

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi- Placówki wsparcia dziennego-świetlice –zad.własne

372000,00

85195

Pozostała działalność - zadanie zlecone

851

POMOC SPOŁECZNA

852

8000,00
14817829,05

85202

Domy pomocy społecznej -zadania własne

85203

Ośrodki wsparcia - schronisko - zadania własne

374755,00

85203

Ośrodki wsparcia – KDDPS i Klub dla seniorów – zadania własne

408875,00

85213

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia
z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w
centrum integracji społecznej – zadania zlecone

92000,00

85213

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia
z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w
centrum integracji społecznej - zadania własne

104000,00

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe- zad.
własne

1374000,00

85215

Dodatki mieszkaniowe - zadania własne

1300000,00

85215

Dodatki mieszkaniowe (dodatek energetyczny) - zadania zlecone

85216

Zasiłki stałe - zadania własne

85219

Ośrodki Pomocy Społecznej - zadania własne

85220

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji
kryzysowej

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadania zlecone

60000,00

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadania własne

1164447,00

85230

Pomoc w zakresie dożywiania – zadania własne

85295

Pozostała działalność - zadania własne

853
85395
854
85415

3658,05
874000,00
4371134,00
4760,00

834900,00
21300,00

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

422371,40

Pozostała działalność – projekt "Aktywna integracja kluczem do sukcesu mieszkańców
Kołobrzegu”- zadania własne

422371,40

Edukacyjna opieka wychowawcza

855

3830000,00

Pomoc materialna dla uczniów –zadania własne

27240,00
27240,00

RODZINA

30268777,00

85501

Świadczenia wychowawcze – zadania zlecone

18918000,00

85502

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zad. zlecone

10400000,00

85502

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zad. własne

211723,00

85504

Wspieranie rodziny - zadanie własne

739054,00

Ogółem

46064912,45

Źródło: opracowanie własne
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Przedstawione dane wskazują, że planowane wydatki ogółem stanowią 108,8% wykonania z roku
ubiegłego (42.312.735,01zł). Wzrost ten jest m.in. wynikiem realizacji programu Rodzina 500+.
Przewidywane zwiększenie wydatków w stosunku do planu dotyczy także realizacji świadczeń rodzinnych
i składek zdrowotnych od tych świadczeń (zad. zlecone), wypłaty zasiłków stałych (zad. własne) dotowanych z budżetu państwa.

1.1 Potrzeby w zakresie świadczeń pomocy społecznej
Szczegółowe potrzeby w zakresie świadczeń pomocy społecznej na rok 2018 zdiagnozowane
zostały przez pracowników socjalnych ośrodka wśród rodzin i osób korzystających z pomocy. Wyniki
diagnozy przedstawia zestawienie poniżej.
Tabela 18. Potrzeby w zakresie świadczeń pomocy społecznej na rok 2018.
LICZBA
OSÓB
X

LICZBA
ŚWIADCZEŃ

KWOTA

X

1 390 000
1 093 500

330

2970

650 000
443 000

123

373

73 200

Zasiłek celowy na wydatki związane ze
zdarzeniem losowym

2

2

10 000

Specjalny zasiłek celowy, zasiłek celowy z
obowiązkiem zwrotu
(opał, leki, żywność, dofinansowanie turnusu
rehabilitacyjnego i in.)

26

78

33 000

Zasiłek celowy na leki, leczenie

91

546

81 900

Opał

73

73

58 400

Sprawienie pogrzebu

20

20

40 000

PROGRAM ,,POMOC PAŃSTWA
W ZAKRESIE DOŻYWIANIA”
w tym:
Posiłek w szkole śr. koszt 8,47 zł 186 dni

X

X

887 250
263 250

150

Żywność (8 m-cy)

390

3 120

624 000

3.

DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

133

1 596

3 830 400

4.

ZASIŁEK STAŁY-śr. kwota 533 zł

200

2 400

1 200 000

5.

SKŁADKI ZDROWOTNE

190

2 280

102 600

6.

RAZEM

X

X

7 410 250

1.

ZADANIA WŁASNE w tym:
Zasiłek okresowy –
w tym:
dotacja 50 %
własne
Zasiłek celowy na zakup odzieży, obuwia,
wyprawek szkolnych, opłaty mieszkaniowe,
remonty i inne

2.

29 250

Faktyczna liczba osób - 910

Zaplanowano udzielenie pomocy łącznie dla 910 rodzin. Potrzeby oszacowano, kwalifikując do pomocy
osoby i rodziny zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. W trakcie planowania uwzględniono następujące
formy pomocy i kryteria:
Zasiłki stałe - świadczenie zaplanowano dla 200 osób całkowicie niezdolnych do pracy
z powodu wieku lub niepełnosprawności spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8
ustawy o pomocy społecznej. Zasiłek zaplanowano na okres 12 miesięcy a średnią wysokość zasiłku
przyjęto w wysokości 500,00 zł.
Składka na ubezpieczenie zdrowotne – została zaplanowana dla 190 osób posiadających
uprawnienia do zasiłku stałego, które nie mają uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.
Świadczenie to zaplanowano średnio na okres 12 miesięcy, a średnią wysokość świadczenia przyjęto na
kwotę 45,00 zł. tj. 9% podstawy przyznanego świadczenia.
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Zasiłki okresowe - przewidziano dla 330 osób/rodzin, znajdujących się w trudnej sytuacji
materialno–bytowej, w szczególności dotkniętych bezrobociem, niepełnosprawnością, długotrwałą chorobą
itp. Wartość jednego świadczenia ustalono średnio na kwotę 368,18 zł.
Program,, Pomoc państwa w zakresie dożywiania’’ w tym:
Posiłek - zaplanowano dla 150 dzieci w okresie nauki w szkole (na okres 195 dni w roku), średni koszt
jednego posiłku: 9,00 zł. Podstawowym kryterium, warunkującym objęcie tą formą pomocy jest trudna
sytuacja materialno–bytowa, zdrowotna, rodzinna. Żywność – przewidziano dla 390 osób/rodzin
znajdujących się w przejściowej, trudnej sytuacji życiowej; świadczenie zaplanowano na okres 8 miesięcy
w roku. Średnią wysokość świadczenia przyjęto na kwotę 200,00 zł.
Opłata za pobyt w DPS – obecnie w domu pomocy społecznej przebywa 117 osób. Za 9 osób
rodzina pokrywa w całości koszty utrzymania, a w 17 przypadkach częściowo pokrywa koszty utrzymania.
Z diagnozy pracowników socjalnych wynika, że w 2018 roku 16 osób ze względu na wiek
i niepełnosprawność oraz toczące się postępowania sądowe nie będzie mogło pozostać w swoim
dotychczasowym środowisku, ponieważ będzie wymagało stałej opieki. Łącznie pomoc planuje się dla 133
osób. Średnią miesięczną wysokość opłaty lub dopłaty do utrzymania pensjonariusza ustalono na kwotę:
2 400,00 zł. Ponadto zakłada się wzrost średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w DPS,
który to ogłaszany jest w wojewódzkim dzienniku urzędowym , nie później niż do 31 marca każdego
roku.
Zakup leków i koszty leczenia –zaplanowano dla 91 osób, które znajdując się w trudnej sytuacji
finansowej i zdrowotnej nie są w stanie, wykorzystując własne możliwości i uprawnienia, pokryć
wydatków związanych z zakupem leków i kosztami leczenia.
Zakup opału – przewidziano w szczególności dla osób samotnych, w wieku sędziwym, emerytów
i rencistów o niskich świadczeniach, nie mogących liczyć na pomoc osób zobowiązanych oraz dla
pozostałych osób/rodzin, którym trudna sytuacja życiowa i dochodowa uniemożliwia zgromadzenie
środków finansowych na poniesienie tak znacznego wydatku. Do tej formy pomocy zaplanowano 73
osób/rodzin, zakładając, iż koszt zakupu 1 tony opału wyniesie 800,00zł.
Zasiłek celowy na zakup odzieży, obuwia, wyprawek szkolnych, opłaty mieszkaniowe, remonty i
inne – zaplanowano dla 123 osób/ rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji bytowej.
Specjalny zasiłek celowy, zasiłek celowy z obowiązkiem zwrotu – przewidziano dla 26
osób/rodzin, które pomimo przekroczenia kryterium dochodowego nie są w stanie przezwyciężyć swojej
trudnej sytuacji bytowej.
Zasiłek celowy na wydatki związane ze zdarzeniem losowym – zaplanowano dla
2 osób/rodzin, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego bez względu na dochód.
Sprawienie pogrzebu – zaplanowano dla osób bezdomnych, nie mających rodziny i własnych
świadczeń pieniężnych oraz dla pochowania dzieci martwo urodzonych na terenie miasta Kołobrzeg,
których matka/rodzice zrzekają się do uprawnienia do pochówku i wyrażają zgodę na przeprowadzenie
pochówku przez Gminę Miasto Kołobrzeg. Średni koszt pogrzebu przyjęto na kwotę 2 000,00 zł.

1.2 Potrzeby szkoleniowe
Poprawne i skuteczne realizowanie zadań przez pracowników MOPS wymaga od nich
systematycznego pogłębiania wiedzy i nabywania umiejętności. W roku 2018 planuje się przeznaczyć na
szkolenia 36.230,00 zł. Planowane środki finansowe powinny zabezpieczyć potrzeby szkoleniowe.
Z uwagi na to, że w nowym okresie programowania występuje ograniczenie propozycji szkoleń
oferowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego ośrodek
samodzielnie pokrywa koszty dokształcania pracowników. W ośrodku jest stosowana praktyka
organizowania szkoleń wewnętrznych, na których osoby zdobywające wiedzę na szkoleniach
zewnętrznych po powrocie przekazują ją pozostałym pracownikom danej komórki organizacyjnej. Pozwala
to na oszczędnie gospodarowanie środkami finansowymi.

1.3 Potrzeby kadrowe
1) Psycholog i pedagog rodzinny – 2 etaty - Dział Pracy Socjalnej i Dział Wspierania Rodziny
Osoby te wspierałyby pracowników socjalnych w stawianiu trafnej diagnozy problemów
w rodzinach, znajdujących się w kręgu zainteresowania ośrodka. Pomagałyby także w doborze metod
pracy z rodzinami wymagającymi systemowego wsparcia w pokonywaniu różnych barier,
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które umiejscawiają te osoby w obszarze osób wykluczonych społecznie. Ponadto psycholog pracujący
w ośrodku byłby także do dyspozycji pracowników, głównie socjalnych i asystentów rodziny, którzy
w sytuacjach kryzysowych często nie radzą sobie z emocjami spowodowanymi problemami
w rozwiązywaniu skomplikowanych i trudnych do naprawy sytuacji rodzinnych naszych klientów.
2) Informatyk- 0,5 etatu
Zwiększenie od 1 stycznia bieżącego roku etatu informatyka o wymiar 0,5 etatu nie przyniosło
oczekiwanego rezultatu. Postępująca informatyzacja ośrodka i rozwój usług informatycznych wymusza nie
tylko zwiększenie liczby informatyków czuwających nad działaniem infrastruktury informatycznej ale też
czas ich fizycznej obecności w ośrodku. Przygotowania do wprowadzenia RODO wymagają wielu
czynności dodatkowych, które informatycy muszą wykonać przygotowując ośrodek do zabezpieczenia
danych osobowych znajdujących się w systemie informatycznym ośrodka. Placówka Wsparcia Dziennego,
na którą składa się 5 świetlic, posiadających różne lokalizacje na terenie miasta, wymagająca podłączenia
do sieci intranetu ośrodka a także operująca w Internecie powoduje konieczność migracji informatyków do
różnych obiektów. W związku z tym bezwzględnie konieczne jest zwiększenie wymiaru etatu
informatyków do 2.
3) Pomysł Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej na przeglądanie i weryfikowanie przez
pracowników ośrodków pomocy społecznej zgodności numerów PESEL osób zarejestrowanych w bazie
PESEL ZUS i numerów PESEL uczniów zarejestrowanych w bazie PESEL MEN, na które pobierane są
świadczenia z zakresu zadań zleconych tj. świadczeń rodzinnych, alimentów i świadczeń wychowawczych
wymusi na dyrektorach ops-ów tworzenie nowych etatów do obsługi nowego zadania. Nie jest obecnie
wiadomym, jak dużo numerów PESEL nasz ośrodek otrzyma do weryfikacji, skutkiem której nastąpi
wszczęcie postepowania administracyjnego. Niemniej trzeba mieć świadomość tego, że liczba osób
zatrudnionych do realizacji zadań zleconych nie jest w stanie przyjąć na siebie zadań dodatkowych. Do
realizacji dużego zadania, jakim jest świadczenie wychowawcze otrzymaliśmy od 1 stycznia 2018 roku 0,5
etatu. Realizacja zadania w terminie określonym ustawą wymaga w okresie półrocznym zatrudnienie
dodatkowych 4 osób.
4) 1 etat do księgowości- Dział Finansowo-Księgowy. W związku z powierzaniem ośrodkowi nowych
zadań do realizacji (2016r. – realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu
dzieci, 2016r.- powołanie Kołobrzeskiego Dziennego Domu Pomocy dla Seniorów oraz Kołobrzeskiego
Klubu Seniora, 2018r.- prowadzenie placówek wsparcia dziennego - świetlice), wskazane jest zatrudnienie
pracownika do Działu Finansowo-Księgowego w wymiarze 1 etatu. Powyższe pozwoli na zmianę
organizacji pracy w dziale i wpłynie na zapewnienie sprawnego, rzetelnego i terminowego wykonywania
obowiązków. Powyższe uzasadnia fakt, że począwszy od 2016 roku suma planu finansowego w zakresie
wydatków, związanych z realizacją powierzonych zadań znacznie wzrosła tj. :
- plan finansowy 2015r. (wydatki) 21 991 325,76 zł,
- plan finansowy 2016r. (wydatki) 39 059 332,42 zł,
- plan finansowy 2017r. (wydatki) 46 441 599,50 zł,
Wzrost wydatków przełożył się na zwiększenie ilości obowiązków w dziale, a także na złożoność
wykonywanej przez pracowników pracy. Należy podkreślić, że realizacja nowych zadań w ośrodku wiązała
się ze zwiększoną ilością dokumentów księgowych oraz koniecznością dokonywania dodatkowych
rozliczeń, natomiast nie skutkowała wzrostem zatrudnienia w dziale.

1.4 Potrzeby lokalowe i remontowe.
Potrzeby lokalowe w zakresie powierzchni użytkowej potrzebnej do realizacji zadań są
wystarczające. Natomiast zastrzeżenia budzi stan techniczny jednej ze świetlic środowiskowych, która
znajduje się przy ul. Jedności Narodowej nr 42. W pomieszczeniach mimo remontu, który został
przeprowadzony 2 lata temu, czuć stęchlizną. Na ścianach pojawił się grzyb. Sytuacja ta jest spowodowana
bardzo złym stanem piwnic, które mają wspólną ścianę ze świetlicą. Wspólnota mieszkaniowa, której
członkiem jest Gmina Miasto Kołobrzeg nie wyraża zgody na remont przyziemia. Dyrektor MOPS
wystąpił pismem do Prezydenta Miasta Kołobrzeg o podjęcie stosownych działań. Ponadto świetlica
środowiskowa znajdująca się w pomieszczeniach Koszalińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul.
Czarnieckiego 5F wymaga bieżącego remontu.
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1.5 Potrzeby informatyczne
Rozwój systemów informatycznych wspieranych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej wymusza na ośrodkach pomocy społecznej budowanie infrastruktury informatycznej, która
w pełni zabezpieczałaby wymogi bezpieczeństwa przetwarzanym informacjom. W znacznym stopniu
dotyczy do ochrony danych osobowych świadczeniobiorców korzystających ze wsparcia ośrodka.
W związku z tym informatyk zatrudniony w MOPS przygotował dokument - Strategię rozwoju
infrastruktury informatycznej na lata 2017-2020, która zawiera propozycję rozwiązań niezbędnych w celu
zapewnienia bezpieczeństwa i skalowalności infrastruktury IT w ośrodku. W ciągu 3 lat planuje się
dokonać zarówno zakupu sprzętu w ramach inwestycji , jak i oprogramowania rozwojowego. W roku 2017
zakupiono serwer nowej generacji wraz systemem operacyjnym Windows Server 2016 Standard oraz
częściowo wdrożono mechanizm wirtualizacji systemów operacyjnych. Ponadto w 2017 roku dokonano
podniesienia wersji oprogramowania antywirusowego do Security Suite, zapewniając tym samym
maksymalną ochronę przed szkodliwym oprogramowaniem. Na rok 2018 zaplanowano zakup
nowoczesnego rozwiązania klasy UTM do zwiększenia bezpieczeństwa sieci LAN w Ośrodku.
1.6 Bezpieczeństwo pracowników
Na chwilę obecną bezpieczeństwo pracowników MOPS zapewnia system przyzywania patrolu
interwencyjnego Lex-Crimen oraz monitoring wizyjny, który został zamontowany w roku 2016, a który
umożliwia odtworzenie zdarzeń zaistniałych na terenie ośrodka w terminie do dwóch tygodni od momentu
wystąpienia zdarzenia.

2 . Plany działalności MOPS na rok 2018
Działania aktywizacyjne to forma wsparcia adresowana do osób, które z różnych przyczyn
zagrożone są wykluczeniem społecznym i nie są w stanie samodzielnie pokonać barier skutkujących tym
wykluczeniem. Cechą działań aktywizacyjnych wdrażanych w pomocy społecznej jest możliwość
uzyskania kompleksowego wsparcia w różnych sferach życia (osobistej, rodzinnej, zawodowej,
społecznej), przystosowanego do sytuacji grupy docelowej (grupy objętej działaniem), a jednocześnie do
indywidualnych potrzeb i potencjału każdego z uczestników. Skuteczność procesu aktywizacji jest tym
większa, im większe jest zaangażowanie beneficjenta do rozwiązania jego problemu lub trudnej sytuacji
życiowej. W roku 2018 MOPS planuje – w ramach pracy Działu Aktywizacji i Integracji Społecznej realizację wymienionych poniżej przedsięwzięć z wykorzystaniem środków unijnych, krajowych oraz
środków własnych. Informację w tym zakresie zawiera Tabela 19.
Tabela 19. Planowane na rok 2018 działania aktywizacyjne.

Lp.

I

II

Nazwa działania

Zadanie zlecone w ramach
Programu Wieloletniego
„Senior+” na lata 2015-2020 –
moduł I Utworzenie lub
wyposażenie Klubu Senior+

Projekt w ramach RPO WZ
2014-2020 Oś priorytetowa
VII Włączenie społeczne
pn. Aktywna integracja
kluczem do sukcesu dla
mieszkańców Kołobrzegu

Termin złożenia
wniosku
o dofinansowanie
zewnętrzne

Planowana
wartość na rok
2018 (w zł)

Planowany termin
realizacji

w tym środki
własne

2017

16.300

2018

2017

2017- 2020

3.260

484.871,40

74.007,10

Opis działania

Forma
pozyskania
środków
zewnętrznych

Wyposażenie Kołobrzeskiego
Klubu Seniora w sprzęty
niezbędne do realizacji zajęć
i do funkcjonowania Klubu, który
włączony zostanie do sieci klubów
seniora Senior+.

oferta
konkursowa

Aktywizacja społeczno –
zawodowa osób zagrożonych
ubóstwem i/lub wykluczeniem
społecznym z wykorzystaniem
aktywnej integracji
o charakterze edukacyjnym,
zawodowym, społecznym
i zdrowotnym.

projekt
konkursowy

Źródło: opracowanie własne
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Działaniami aktywizacyjnymi objęte zostaną dwie grupy docelowe: seniorzy – w sferze społecznej
(działanie I w Tabeli 19) oraz osoby nieaktywne zawodowo, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej
– sferze społecznej i zawodowej (działanie II w (Tabeli 19).
Uzyskanie dofinansowania w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 na
wyposażenie Kołobrzeskiego Klubu Seniora (głównie w sprzęt fotograficzny i akcesoria komputerowe)
skutkuje obowiązkiem przekształcenia Klubu w roku 2018 w placówkę Klub Senior+, których sieć
powstaje i funkcjonuje na terenie całej Polski oraz utrzymaniem trwałości realizacji zadania przez okres co
najmniej 3 lat od dnia następującego po dniu zakończenia realizacji zadania w ramach Programu.
Jednocześnie – jeżeli nie ulegną zmianie zasady realizacji Programu Wieloletniego „Senior+” na lata
2015-2020 – Gmina Miasto Kołobrzeg uzyskuje możliwość złożenia w kolejnych latach oferty
konkursowej na dofinansowanie funkcjonowania Klubu Senior+ w ramach modułu II Programu (zasady
Programu nie dopuszczały równoczesnego składania ofert konkursowych w obu modułach, tzn. na
wyposażenie i na funkcjonowanie placówki).
Realizacja w roku 2018 projektu pn. „Aktywna integracja kluczem do sukcesu dla mieszkańców
Kołobrzegu” będzie kontynuacją wsparcia dla grupy uczestników zrekrutowanych w roku 2017,
a następnie obejmie nabór i organizację wsparcia dla kolejnej grupy osób zagrożonych ubóstwem i/lub
wykluczeniem społecznym.
W zakresie projektów socjalnych przewidziano kontynuację sprawdzonych w latach ubiegłych
form promowania aktywnego spędzania czasu wolnego przez dzieci, z elementami edukacji rodzinnej,
a także uwrażliwienia społeczności lokalnej na problemy osób bezdomnych. Do realizacji zaplanowano
projekty: „Śniegowiec” skierowany do osób bezdomnych, zamieszkujących na działkach ogrodowych, oraz
projekty „ Kołobrzeskie wakacje”, ,,Bawmy się razem…”, ,,Mama i Ja” – adresowane do rodzin z dziećmi,
objętych pomocą społeczną.
Reasumując, w roku 2018 ośrodek będzie kontynuował działania, mające na celu ułatwienie
dostępu do aktywnych form integracji społecznej osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym.
Zamierzenia te będą realizowane poprzez stosowanie różnorodnych instrumentów pomocy finansowej
i pracy socjalnej, a także poprzez rozwój kompetencyjny kadry ośrodka, umożliwiajmy wzrost
efektywności i skuteczności działań podejmowanych w obszarze przeciwdziałania zjawiskom ekskluzji
społecznej.
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1.

ANEKSY
Rodzaje, wartość i kryteria dochodowe świadczeń rodzinnych w roku 2017
Rodzaj świadczenia

Wysokość świadczenia
- 95 zł na dziecko w wieku do 5 lat
- 124 zł na dziecko w wieku 6-18 lat

I. zasiłek rodzinny

- 135 zł na dziecko w wieku 18-24 lata
II. Dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:
opieki nad dzieckiem w okresie
korzystania z urlopu wychowawczego

400 zł miesięcznie
1.000 zł jednorazowo na dziecko

urodzenia dziecka
samotnego wychowywania dziecka

- 193 zł miesięcznie, nie więcej niż 386 zł na wszystkie dzieci
- dziecko niepełnosprawne – kwotę dodatku zwiększa się o 80 zł na dziecko, nie
więcej niż o 160 zł na wszystkie dzieci
- 90 zł miesięcznie na dziecko w wieku do 5 lat

kształcenia i rehabilitacji dziecka
niepełnosprawnego

- 110 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5 lat
100 zł jednorazowo na każde dziecko

rozpoczęcia roku szkolnego
nauki w szkole poza miejscem
zamieszkania

- 69 zł miesięcznie (dojazd) na każde dziecko
- 113 zł miesięcznie (zamieszkiwanie w internacie) na dziecko

wychowywania dziecka w rodzinie
wielodzietnej

95 zł miesięcznie na trzecie i kolejne dziecko uprawnione do zasiłku rodzinnego

III. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - 1.000 zł jednorazowo na dziecko
IV. Świadczenie rodzicielskie - 1.000 zł miesięcznie
V. Świadczenia opiekuńcze:
153 zł miesięcznie

zasiłek pielęgnacyjny

520 zł miesięcznie
520 zł miesięcznie
1.406 zł miesięcznie

specjalny zasiłek opiekuńczy
zasiłek dla opiekuna
świadczenie pielęgnacyjne

VI. Świadczenie „Za życiem” - 4.000 zł jednorazowo na dziecko
u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały
w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu
VI. Kryteria dochodowe (w przeliczeniu na osobę w rodzinie):
zasiłek rodzinny wraz z dodatkami
jednorazowa zapomoga z tytułu
urodzenia się dziecka
świadczenie rodzicielskie
specjalny zasiłek opiekuńczy
zasiłek dla opiekuna
świadczenie pielęgnacyjne
zasiłek pielęgnacyjny
świadczenie „Za życiem”

674 zł
764 zł jeżeli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem
o niepełnosprawności
1922 zł
brak kryterium dochodowego
764 zł
brak kryterium dochodowego
brak kryterium dochodowego
brak kryterium dochodowego
brak kryterium dochodowego
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2.
lp.

Liczba etatów i poziom zatrudnienia w MOPS w latach 2016-2017 wg stanu na 31.12.2017.
stanowisko

1

liczba etatów
2016
1

2017
1

2
1

wzrost liczby
etatów

liczba zatrudnionych
pracowników ogółem

0

2016
1

2017
1

2

0

2

2

1

0

1

1

Dyrektor MOPS
2
Z-ca Dyrektora MOPS
3

Główny Księgowy

4

Radca prawny

5

1

1

0

2

2

6,5

6,5

0

7

8

6,75

6,875

+ 0,125

8

9

4

4

0

5

5

5

5

0

5

5

6

6

0

7

6

5

5

0

6

6

2

2

0

2

2

25

25

0

25

25

4

4

0

5

5

16

16

0

18

20

1,5

1,5

0

2

2

5

5

5

5

1

1

0

1

1

92,75

92,875

+ 0,125

102

105

Dział Finansowo - Księgowy
6
Dział Organizacji i Kadr
7
Dział Opieki nad Osobami
Bezdomnymi - Schronisko
8
Dział Świadczeń Pomocy
Społecznej
9
Dział Świadczeń Rodzinnych
10
Dział Funduszu Alimentacyjnego
11
Dział Dodatków Mieszkaniowych
i Energetycznych
12

13

Dział Pracy Socjalnej i Wspierania
Rodziny
Asystent rodziny

14
Dział Usług Opiekuńczych
15
Dział Pomocy Doraźnej
16

Centrum Aktywizacji Społeczno Gospodarczej

17

0

Informatyk
łącznie
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3. Struktura poziomu wykształcenia pracowników MOPS – stan na dzień 31.12.2017.
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poziom wykształcenia pracowników
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liczba
pracownikó
w na
stanowisku /
w dziale
ogółem

średnie

stanowisko / dział

zawodowe

lp.

5

udział
procentowy
pracowników z
wykształcenie
m wyższym
(kol. 6: kol. 3)

6
1

7
1

8
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2

2

2

100

1

1
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2

2
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5
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8

6
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9

7
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5

8

Dział Świadczeń
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9

5

3

1
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2

5

1

55

3

2

1

40

5

5

1
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7

7

2

100

10
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6

6

100

11
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2

2

100
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i Wspierania
Rodziny

25

13

Asystent rodziny

5
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2

2

16
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5

2

17

2
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4.Schemat struktury organizacyjnej ośrodka wg stanu na dzień 31.12.2017

Z-ca Dyrektora MOPS
ds. Pomocy Społecznej
1 etat
ZC

Dział Pracy Socjalnej i Wspierania
Rodziny
PR
Kierownik – 1 etat
Pracownicy socjalni – 22 etaty
Specjalista pracy socjalnej –
koordynator -2 etaty
Asystent rodziny – 4 etaty
Dział Opieki nad Osobami
Bezdomnymi
SC
Schronisko
Wychowawcy - 4 etaty
Dział Pomocy Doraźnej
SEZAM
Magazynier – 1,5 etatu DP

Radca prawny RP
1 etat

DYREKTOR
MOPS
D

1 etat

Dział Organizacji i Kadr
OK.
Insp.ds kancelarii – 1 etat
Insp.ds sekretariatu – 1 etat
Insp.ds kadr – 1 etat
Insp.ds admin.-gosp – 1 etat
Prac. Gosp -2 etaty
Konserwator – 0,75 etatu
Insp. ds. BHP – 0,125 etatu

Główny Księgowy
1 etat

Dział Finansowo-Księgowy
FK

Centrum Aktywizacji
Społeczno- Gospodarczej
Kierownik -1 etat
Inspektor ds. funduszy -1 etat
CA

Z-ca Gł. Księgowego - 1 etat
Insp.ds księgowości - 3 etaty
insp. ds. płac - 1 etat
kasjerka
- 1,5 etatu

SEKCJA KATYWNY SENIOR
– Kołobrzeski Dzienny Dom
Pomocy dla Seniorów, Kołobrzeski Klub Seniora,
Terapeuta zajęciowy – 2 etaty,
Opiekun – 1 etat
AS

Dział Świadczeń Pomocy
Społecznej
DS.I
Kierownik – 1 etat
Inspektorzy – 4 etaty
Dział Usług Opiekuńczych
DO
Kierownik – 1 etat
Inspektor – 1 etat
Opiekunki – 14etatów

GK

Z-ca Dyrektora MOPS
ds. Świadczeń i Analiz
1 etat
DS

ABI

Dział Świadczeń Rodzinnych
DS.II
Kierownik – 1 etat
Insp.ds św.rodz - 3 etaty
Insp.ds rozliczeń - 2 etaty

Dział Dodatków
Mieszkaniowych
i
Energetycznych
DS.III
Inspektorzy – 2 etaty

Z-cy
ABI

Dział Funduszu
Alimentacyjnego
FA
Kierownik – 1 etat
Inspektor ds. dłużnika – 1 etat
Inspektor ds. świadczeń - 2 etaty
Inspektor ds. rozliczeń – 1 etat

Klub Integracji
Społecznej KIS
Informatyk
– 1 etat

IF

ASI

Punkt Konsultacyjno –
Doradczy dla Ekonomii
Społecznej
PKD
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