„ Ten czas, jak każdy inny jest bardzo dobry, jeśli wiesz co z nim zrobić ”
Ralph Waldo Emerson
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Wprowadzenie
Niniejszym dokumentem Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu
przedstawia Radzie Miasta Kołobrzeg działania ośrodka w roku 2011 oraz potrzeby w zakresie
pomocy społecznej na rok 2012. Obowiązek przedstawienia rocznego sprawozdania z działalności
ośrodka wynika z treści art.110 ust.9 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.
Działalność MOPS w Kołobrzegu w roku 2011, wpisała się w ramy lokalnej polityki
społecznej poprzez realizację głównych zamierzeń, zawartych w Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych Gminy Miasto Kołobrzeg, przyjętej na lata 2008-2015 uchwałą Rady Miasta
nr XXVII/336/08 z dnia 16 grudnia 2008 roku. Dokument ten sprecyzował długofalowe kierunki
działań miasta w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.
Ograniczenie 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, stanowiły cel działania ośrodka w roku 2011.
Różnorodne instrumenty pomocy pieniężnej i niepieniężnej z zakresu pomocy społecznej, dodatków
mieszkaniowych, świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów stworzyły
spójny system działań integracyjnych ośrodka.
Rozmiar interwencji socjalnej ośrodka zależy od zmiennych uwarunkowań
społeczno-gospodarczych miasta. Warunki te tworzą swoistą mapę procesów, na tle której
uwidaczniają się obszary czynników ryzyka socjalnego. Dla skali działań ośrodka w roku 2011 istotne
znaczenie miały m.in. czynniki demograficzne miasta oraz możliwości lokalnego rynku pracy.
Według stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku Kołobrzeg liczył 44.943 mieszkańców, co
oznacza nieznaczny spadek w stosunku do liczby 45.086 mieszkańców w roku 2010. 1 Analiza grup
wiekowych mieszkańców w roku 2011 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 2011
Liczba
Udział %
mieszkańców
grupy
wiekowej

Rok 2010
Liczba
Udział %
mieszkańców
grupy
wiekowej

Dynamika
liczebności
grupy w
stosunku
do 2010r

1

2

3

4

5=1:3

Wiek przedprodukcyjny
(0-17 lat)

7159

15,93

7265

16,11

98,5%

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

29683

66,05

30012

66,57

98,9%

8101

18,02

7809

17,32

103,7%

5,77

113,3%

100%

99,68%

Wiek poprodukcyjny,
w tym wiek sędziwy
(powyżej 75 lat)
Ogólna liczba mieszkańców

w tym

2949

44943

6,56
100%

w tym

2602

45086

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta Kołobrzeg2

Ocena zmian prowadzi do wniosku, że przy utrzymującym się poziomie liczby ogółu mieszkańców, w
roku 2011 zmalała liczba osób w wieku aktywności zawodowej oraz w wieku przedprodukcyjnym, 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
1
2

Źródło: dane statystyczne dotyczące ewidencji mieszkańców miasta uzyskane z Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Kołobrzeg
Tamże,
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tendencję wzrostową, szczególnie widoczną w grupie osób wieku sędziwego. W roku 2011 na 100
osób w wieku produkcyjnym przypada 51,4 osoby w wieku nieprodukcyjnym, co oznacza tendencję
wzrostową w odniesieniu do roku 2010 gdy wskaźnik ten wynosił 50,2.3 Wzrost populacji osób w
wieku poprodukcyjnym i sędziwym, to czynnik generujący ryzyko interwencji socjalnej ośrodka
Czynnikiem, który od wielu lat determinuje poziom interwencji socjalnej ośrodka jest sytuacja
na kołobrzeskim rynku pracy. W roku 2011 odnotowano jej pogorszenie w stosunku do roku 2010.
Niekorzystną tendencję spadku przedstawia obszar podmiotów gospodarczych, tworzących nowe
miejsca pracy na terenie miasta. W rejestrze REGON w roku 2011 odnotowano 8624 podmiotów,
w tym 681 nowo zarejestrowanych. Stanowi to 5%-wy spadek w stosunku do roku 2010, gdy liczba
podmiotów gospodarczych kształtowała się na poziomie 9125 (w tym 644 nowe). Spadkowi uległ
także poziom ofert pracy dla mieszkańców miasta. Na przestrzeni 2011 roku do Powiatowego Urzędu
Pracy w Kołobrzegu wpłynęło 1490 ofert pracy, co stanowi – 75% stanu z roku ubiegłego (1991).4
W obszarze bezrobocia rejestrowanego wg stanu na dzień 31.12.2011r. w Powiatowym
Urzędzie Pracy odnotowano 1777 bezrobotnych mieszkańców miasta, co stanowi 99% stanu
z analogicznego okresu roku ubiegłego (1801 osób). Wskaźnik bezrobocia miasta Kołobrzeg
rozumiany jako udział liczby bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym utrzymywał się
w roku 2011 generalnie na zbliżonym poziomie w stosunku do analogicznych miesięcy w roku 2010. 5
Dynamikę wskaźnika bezrobocia w latach 2010-2011 na terenie miasta Kołobrzeg przedstawia
następny wykres.
Wykres 1 . Dynamika wskaźnika bezrobocia na terenie miasta Kołobrzeg w latach 2010-2011
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych WUP w Szczecinie 6

Przedstawione dane z roku 2011 wskazują na utrzymywanie się bezrobocia jako czynnika ryzyka
socjalnego. Widoczny periodyczny spadek bezrobocia, charakterystyczny dla Kołobrzegu jako miasta
nadmorskiego, ma ścisły związek z sezonowością lokalnego rynku pracy w okresie lata. Poziom
bezrobocia to czynnik, który determinuje rozmiary interwencji socjalnej i rodzaje działań
integracyjnych ośrodka.

3

Ewidencja ludności mieszkańców miasta Kołobrzeg , dane z Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Kołobrzeg

4

Bezrobocie w powiecie kołobrzeskim w 2011r, www.pupkołobrzeg.finn.pl

5

Bezrobotni wg gmin, www.wup.pl
tamże

6
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Niniejsze sprawozdanie przedstawia poziom realizacji zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Kołobrzegu w roku 2011 w zakresie przeciwdziałania zjawiskom marginalizacji
i wykluczenia społecznego w kontekście długofalowych celów strategicznych, które w Strategii
Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miasto Kołobrzeg zostały zdefiniowane jako:
1. Integracja społeczna i wysoka jakość życia mieszkańców
2. Sprawna i funkcjonalna infrastruktura polityki społecznej
3. Aktywne społeczeństwo obywatelskie.
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 2012.
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I. DZIAŁANIA MOPS W ZAKRESIE INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu (MOPS) funkcjonuje jako samorządowa
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 rodzinnych, świadczeń funduszu alimentacyjnego i dodatków mieszkaniowych, które
uzupełniają katalog oferowanych przez MOPS usług na rzecz beneficjentów, zagrożonych ubóstwem
i deprywacją potrzeb materialnych.

1. Poziom i struktura wydatków MOPS
Finansowa realizacja zadań ośrodka w roku 2011 wykazuje tendencję wzrostową. Wydatki
ośrodka w roku 2011 w łącznej wysokości – 18.891,900,90zł. stanowią 103% wydatków z roku
ubiegłego (18.311.060,33zł). Analizę porównawczą wydatków w latach 2010-2011 w poszczególnych
działach klasyfikacji budżetowej przedstawia zestawienie poniżej.
Tabela 2. Dynamika wzrostu wydatków MOPS w latach 2010-2011
Wydatki
Dział klasyfikacji budżetowej

2011 rok
1

40.059,64
18.112.087,93
739.753,33
18.891.900,90

Ochrona zdrowia
Pomoc społeczna
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Razem

2010rok

Dynamika
zmian w %

2

3= 1:2

63.645,18
17.852.280,09
395.135,06
18.311.060,33

62,94
101,45
187,21
103,17

Źródło: opracowanie własne

Wzorem lat ubiegłych wydatki ośrodka w roku 2011 finansowane były z różnych źródeł:
- z budżetu państwa
– w kwocie
– 11.424.213,89zł.
- z budżetu gminy
– w kwocie
– 6.813.472,45zł.
- z Unii Europejskiej (EFS)
– w kwocie
–
654.214,56zł.
Udział procentowy źródeł finansowania wydatków MOPS w roku 2011 wskazuje
na dominującą rolę budżetu państwa, co ilustruje wykres poniżej .
Wykres

2. Źródła finansowania wydatków MOPS w roku 2011
36%
3%

budżet państwa
budżet gminy
EFS

61%

Źródło: opracowanie własne
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Łączna kwota wydatków w roku 2011 obejmuje realizację zadań zleconych w wysokości
– 8 930.720,57zł oraz zadań własnych w wysokości – 9.961.180,33zł. Szczegółową strukturę
wydatków uwzględniającą rodzaje realizowanych zadań przedstawia zestawienie poniżej.
Tabela 3. Struktura wydatków MOPS w 2011 w podziale na zadania
Dział Rozdz.
851

Wyszczególnienie
Ochrona zdrowia

85153

Zwalczanie narkomanii

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym
programy adresowane do mieszkańców

85195

Pozostała działalność
Pomoc społeczna

852

Wykonanie
łącznie

Zadania
zlecone

Zadania własne

40.059,64

2560,94

37498,70

4 000,00

0

4 000,00

33.498,70

0

33498,70

2560,94

0,00

8.901.059,63

9.211.028,11

2560,94
18112087,93

85202

Domy pomocy społecznej

954.670,97

0

954.670,97

85203

Schronisko dla bezdomnych

275.024,44

0

275.024,44

85212

Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe z ubezpieczenia społecznego

8 746.457,81

258.825,69

85213

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za
świadczeniobiorców

49.702,40

75.451,87

85214

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

1.223.422,78

0

1.223.422,78

85215

Dodatki mieszkaniowe

1.307.241,52

0

1.307.241,52

85216

Zasiłki stałe

887.038,95

0

887.038,95

85219

Ośrodki pomocy społecznej

2.762.620,83

0

2.762.620,83

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze

782.227,55

104.899,42

677.328,13

85295

Pozostała działalność, w tym program
dożywiania i PSU

789.403,12

27.100

762.303,12

Pozostałe zadania polityki społecznej

739.753,33

0

739.753,33

Pozostała działalność, w tym projekty unijne

739.753,33

0

739.753,33

8 930.720,57

9 961.180,33

853
85395

Razem

9.005.283,50

125.154,27

18.891.900,90

Źródło: opracowanie własne

Przedstawione dane wskazują na niewielką przewagę wielkości realizowanych zadań
własnych gminy (53%) nad zleconymi gminie z zakresu administracji rządowej.
Niektóre zadania własne z zakresu pomocy społecznej były wzorem lat ubiegłych
dofinansowane z budżetu państwa. Dofinansowanie to objęło m.in. zasiłki okresowe i zasiłki stałe
z pomocy społecznej, realizację programu pomocy państwa w dożywianiu oraz utrzymanie ośrodka
pomocy społecznej a także realizację projektów. Łączna wartość dofinansowania do zadań własnych
w roku 2011 wyniosła – 2.493.493,32zł.
Środki finansowe, którymi MOPS dysponował w roku 2011, 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.
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2. Obszary marginalizacji i wykluczenia społecznego klientów pomocy
społecznej
Wykluczenie społeczne (ekskluzja społeczna), zdefiniowane zostało 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. Ekskluzja społeczna to
zjawisko dynamiczne i wielowymiarowe. Jego cechą charakterystyczną jest kumulacja rozmaitych
wymiarów marginalności tj. upośledzenia, ubóstwa, deprywacji potrzeb i dóbr materialnych, braku
umiejętności adaptacji. Źródła ekskluzji, w opinii badaczy problemu marginalizacji i wykluczenia
społecznego to 3 elementy wzajemnie siebie wzmacniające:
- jednostka wykluczana ( indywidualne cechy człowieka)
- sytuacja wykluczająca ( bariery dostępu do praw, usług i dóbr)
- społeczne funkcjonowanie jednostki (relacje z innymi członkami społeczności).7
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 2011 pomocą społeczną objęto łącznie 1517 rodzin, liczących 2809
członków. Stan ten wskazuje na 10% wzrost poziomu rodzin w stosunku do roku 2010, gdy pomocą
objęto 1375 rodzin, liczących 2520 osób. Miernikiem dynamiki zmian jest wskaźnik interwencji
socjalnej ośrodka, który w rozumieniu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych oznacza
relację liczby członków rodzin osób korzystających z pomocy społecznej na terenie gminy
(niezależnie od rodzaju i źródła finansowania) do ogólnej liczby mieszkańców miasta. 8
Wartość wskaźnika interwencji socjalnej ośrodka w roku 2011 przedstawia wykres poniżej.
Wykres 3. Wskaźnik interwencji socjalnej ośrodka w roku 2011
94%

Liczba osób objętych pomocą
społeczną
pozostali mieszkańcy miasta

6%
Źródło: opracowanie własne

Z uwagi na specyfikę niniejszego dokumentu przytoczone dane dotyczą jedynie osób, korzystających
z pomocy społecznej ośrodka. W roku 2011 wskaźnik interwencji socjalnej wyniósł 6%, co oznacza
wzrost w stosunku do 5% z roku 2010 i powrót na poziom roku 2009 (6%).

7

Narodowa Strategia Integracji Społecznej dla Polski, www.ips.uw.edu.pl
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2008-2015, przyjęta uchwałą Nr XXVII/386/08 Rady
Miasta Kołobrzeg z dnia 16. Grudnia 2008r.
8
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Analizę liczby rodzin, objętych działaniami pomocy społecznej w latach 2010 - 2011
wg kryterium rodzaju udzielonej pomocy przedstawia tabela 4.
Tabela 4. Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej w latach 2011 – 2012
Wyszczególnienie

2011 rok

2010 rok

1

2

Dynamika
%
3 = 1:2

1517

1375

110,32

1271

1143

111,19

1517

1308

115,97

85

117

72,64

1.Ogólna liczba rodzin objętych pomocą
społeczną ośrodka
2.Liczba rodzin objętych pomocą
finansową i w naturze
3.Liczba rodzin objętych
pracą socjalną
4. Liczba osób objęta kontraktami socjalnymi
Źródło: opracowanie własne

Z przedstawionego zestawienia wynika, że w roku 2011 wzrosła ogólna liczba rodzin
beneficjentów pomocy społecznej w stosunku do roku poprzedniego.
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 członków rodzin, korzystających z pomocy społecznej. Ilustrację
graficzną przedstawia wykres poniżej.
Wykres 4. Piramida wieku beneficjentów pomocy społecznej w 2011 roku

liczba osób
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Źródło: opracowanie własne

Wyniki analizy wskazują, że wśród rodzin objętych pomocą społeczną dominują osoby
w wieku produkcyjnym w liczbie -1432 osoby, stanowiąc 60 % ogółu. Dzieci i młodzież do
ukończenia wieku 18 lat w liczbie 631 stanowią 26,5% ogółu. Najmniej liczną grupę beneficjentów
(321 osób) stanowią osoby w wieku poprodukcyjnym -13,5%. W tej grupie 142 osoby to seniorzy,
którzy ukończyli 75 lat.
Analiza struktury rodzin beneficjentów pomocy społecznej pod kątem liczby osób tworzących
gospodarstwo domowe wskazuje, że najliczniejszą grupę stanowią gospodarstwa jednoosobowe.
W roku 2011 odnotowano 891 takich rodzin. Strukturę rodzin, objętych pomocą społeczną pod
względem liczebności gospodarstwa domowego przedstawia wykres 5.
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Wykres 5. Liczebność gospodarstw domowych rodzin, objętych pomocą społeczną w roku 2011
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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.
Rodzaj gospodarstwa domowego nie jest jedynym czynnikiem ryzyka socjalnego. Wśród
rodzin objętych pomocą społeczną znaczącą pozycję w roku 2011 zajmują rodziny z dziećmi oraz
rodziny emerytów i rencistów. W utrzymującej się ogólnej liczbie beneficjentów pomocy społecznej
w roku 2011 odnotowano zmiany liczby określonych typów rodzin (kolumna 7 w tabeli nr 5)
w stosunku do roku poprzedniego. Zestawienie tabelaryczne poniżej obrazuje dynamikę zmian.
Tabela 5. Wybrane typy rodzin objęte pomocą w latach 2010-2011

Typ rodziny

Rok 2011

Rok 2010

udział typu
liczba osób
rodziny w
liczba
w
ogólnej
rodzin
rodzinach liczbie rodzin
(%)

udział typu
liczba osób rodziny w
liczba
w
ogólnej
rodzin
rodzinach
liczbie
rodzin (%)

1

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

2

3

4

5

6

Dynamika
liczby rodzin
stosunku do
roku
poprzedniego
(%)
7= 4:1

364

1237

24

311

1013

23

117

159

384

44

148

351

48

107

193

545

13

182

491

13

106

98

199

51

104

216

57

94

330

454

22

287

388

21

115

230

230

70

210

210

73

110

1517

2809

100

1375

2520

100

110

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania MPiPS-03.

Przedstawione dane obrazują tendencję wzrostu liczby rodzin z dziećmi na tle ogólnej liczby
rodzin objętych pomocą. Wśród rodzin z dziećmi dominują rodziny niepełne z jednym dzieckiem.
Natomiast wśród rodzin emerytów i rencistów gospodarstwa 1-osobowe.
W liczbie rodzin, korzystających z pomocy pieniężnej, w naturze i usługach dominują w roku 2011,
podobnie jak w roku poprzednim, rodziny których dochody nie przekroczyły kryterium dochodowego.
Strona 10

Sprawozdanie z działalności MOPS w Kołobrzegu za rok 2011

Liczba tych rodzin osiągnęła poziom 846, stanowiąc 56% ogółu. Dla porównania w roku 2010
zdiagnozowano 818 rodzin (59%) o dochodach nie przekraczających ustawowego progu. 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 2011 powody trudności życiowych rodzin, uzasadniające przyznanie pomocy.
Tabela 6. Powody przyznania pomocy społecznej rodzinom w roku 2011
Powody objęcia pomocą społeczną

Liczba osób w rodzinach

liczba rodzin

Udział % w ogólnej
liczbie rodzin

Ubóstwo

846

1541

56

długotrwała, ciężka choroba

701

1069

46

Bezrobocie

621

1346

41

Niepełnosprawność

597

1019

39

Alkoholizm
bezradność w sprawach opiekuńczowychowawczych, w tym:

225

318

15

201

684

13

rodziny niepełne

160

461

11

rodziny wielodzietne

56

299

4

bezdomność

87

96

6

ochrona macierzyństwa

82

380

5

trudności po zwolnieniu z ZK

35

58

2

przemoc w rodzinie

20

61

1

7

7

0

1517

2809

Narkomania
Faktyczna liczba

x

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania MPiPS-03

Z przedstawionych danych wynika, że wzorem lat ubiegłych najpoważniejszą trudnością
życiową klientów pomocy społecznej jest ubóstwo, obejmujące 56% rodzin. Kolejnymi poważnymi
obszarami problemów są: długotrwała choroba, bezrobocie i niepełnosprawność.
Analiza zdiagnozowanych w roku 2011 obszarów problemowych w kontekście danych z roku
poprzedniego wskazuje na tendencję wzrostu w większości obszarów widoczną na wykresie 6.
Wykres 6. Skala przyczyn objęcia pomocą społeczną w latach 2010-2011
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Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania MPiPS-03

Z wykresu wynika, że w okresie minionych 2 lat dominują te same powody trudności
życiowych klientów pomocy społecznej: ubóstwo, długotrwała choroba, niepełnosprawność oraz
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bezrobocie. Ich analiza pod kątem częstotliwości wystąpienia w rodzinach beneficjentów, wykazuje że
w stosunku do roku przedniego nastapił wzrost na pozycjach dominujących problemów. Wyjątek
stanowi problem narkomanii, którego występowanie nieznacznie zmalało w rodzinach beneficjentów
pomocy społecznej w stosunku do roku 2010.
Zdiagnozowane obszary problemowe w rodzinach ubiegających się o pomoc generują
działania, zapobiegające dalszej deprywacji potrzeb9 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 rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, dodatki mieszkaniowe 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,
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).
Najwyższy poziom kryterium dochodowego określa ustawa o dodatkach mieszkaniowych,
ustalając generalną granicę dochodów uprawniających do świadczeń na poziomie 125% najniższej
emerytury brutto na osobę w rodzinie oraz 175% tej kwoty dla gospodarstw jednoosobowych. Z uwagi
na zmianę wysokości najniższej emerytury kryterium dochodowe w rodzinach wieloosobowych do
dnia 1.03.2011 wynosiło 882,86zł zł brutto na osobę w rodzinie, a po tej dacie – 910,22. Dla rodzin
jednoosobowych wynosiło odpowiednio – 1236zł. oraz 1274,31zł.
Nieco niższe kryterium zakłada ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
ponieważ ustala dochody uprawniające do świadczeń na poziomie 725 zł netto na osobę w rodzinie.
Ustawa o świadczeniach rodzinnych przewiduje kryterium dochodowe niezmiennie od roku
2004 na poziomie 504zł netto na osobę w rodzinie, a w przypadku wychowywania dziecka
niepełnosprawnego 583zł na osobę.
Na najniższym poziomie zostało ustalone kryterium dochodowe, uprawniające do pomocy
społecznej, ponieważ dochody do kwoty 351zł netto na osobę w rodzinie lub 477zł dla osoby
gospodarującej samotnie uprawniały w roku 2011 do korzystania ze świadczeń w sposób bezzwrotny.
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) .

9

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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3.1. 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 2011 świadczenia funduszu wypłacono łącznie 387 rodzinom,
co stanowi 102,38 % roku poprzedniego w którym pomocą objęto 378 rodzin. W kolejnych
miesiącach roku 2011 poziom liczby rodzin ulegał ciągłym zmianom. W początkowej fazie wzrastał
od 337 rodzin w miesiącu styczniu do 352 w marcu, potem systematycznie rósł i ostatecznie w
miesiącu grudniu wyniósł 340 rodzin.
Graficzną ilustrację zmian poziomu liczby rodzin w podziale na ich rodzaje, wskazujące ilość
uprawnionych osób, przedstawia wykres nr 9.
Wykres 7. Dynamika liczby rodzin, objętych funduszem alimentacyjnym w kolejnych miesiącach 2011r.
400
350
300
250
200
150
100
50
0

z jedną os obą uprawnioną
z dwoma os obami
uprawnionymi
z trz ema os obami
uprawnionymi
z c z terema os obami
uprawnionymi i więc ej

I

II

III

IV

V

VI

VII VIII

IX

X

XI

X II

łąc z na lic z ba rodz in

Źródło: opracowanie własne

Wykres wyraźnie ilustruje załamanie się w miesiącu X poziomu liczby rodzin, objętych
wypłatami z tytułu funduszu alimentacyjnego. Fakt ten obrazuje rozpoczęcie nowego okresu
świadczeniowego, który rozpoczyna się od miesiąca października. Z uwagi na to w pierwszym
miesiącu nowego okresu wypłaty w miesiącu październiku otrzymały rodziny, które złożyły wnioski
w miesiącu sierpniu. Wnioski złożone we IX i X zostały zrealizowane z wyrównaniem w miesiącu
listopadzie. Pomimo tych okoliczności przedstawione dane wskazują na tendencję wzrostu liczby
korzystających rodzin. Wg stanu na miesiąc grudzień 2011r. liczba rodzin objęta funduszem
ustabilizowała się na poziomie 340 rodzin, wychowujących łącznie 456 uprawnionych do świadczeń
osób. Wypłata 5890 świadczeń w roku 2011 osiągnęła poziom 1 995 837 zł, co oznacza, że wartość
przeciętnego miesięcznego świadczenia wyniosła dla osoby uprawnionej – 338,85 zł, stanowiąc
97,96% wartości z roku poprzedniego (345,89 zł). Osoby uprawnione do świadczeń reprezentują różne
grupy wiekowe. Kwoty świadczeń wypłacone z funduszu w roku 2011 w podziale na wiek osób
uprawnionych przedstawia wykres poniżej.
Wykres 8. Wypłaty funduszu alimentacyjnego w roku 2011 w podziale na grupy wiekowe osób uprawnionych
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Źródło: opracowanie własne

Wykres obrazje dominację wsparcia finansowego dla osób uprawnionych w najniższej grupie
wiekowej do 17 roku życia. Dla tej grupy świadczeniobiorców wypłaty wyniosły 1. 624 437,00 zł.
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3.2. 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 2011 odnotowano 2.569 rodzin, objętych świadczeniami rodzinnymi, co stanowi.
98% poziomu z roku ubiegłego (2.615 ). Członkowie tych rodzin w liczbie 11.674 osoby w roku 2011
stanowią poważną część mieszkańców miasta. Ilustrację graficzną skali udziału mieszkańców miasta
w systemie świadczeń rodzinnych przestawia wykres poniżej.
Wykres 9. Udział mieszkańców miasta w systemie świadczeń rodzinnych w roku 2011
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Źródło: opracowanie własne

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 miesiącu styczniu ze świadczeń korzystały
– 1802 rodziny, w lipcu – 1912, w grudniu – 1722 rodziny. Najniższy poziom rodzin odnotowano
w miesiącu listopadzie – 1508. Wykres poniżej przedstawia w formie graficznej skalę zjawiska
Wykres 10. Poziom liczby rodzin, objętych świadczeniami rodzinnymi w roku 2011.
2500

Liczba rodzin pobierających
świadczenia rodzinne

2000

Liczba rodzin pobierających
zasiłek rodzinny, w tym:

1500

na 1 dziecko

1000

na 2 dzieci

500

na 3 dzieci

0
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

na 4 i więcej dzieci

miesiące

Źródło: opracowanie własne
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Wykres wyraźnie ilustruje załamanie się w miesiącu XI poziomu liczby rodzin, objętych
wypłatami z tytułu świadczeń rodzinnych.10 Ten fakt wywołany jest rozpoczęciem nowego okresu
zasiłkowego. W pierwszym miesiącu nowego okresu wypłaty otrzymały te rodziny, które złożyły
wnioski w miesiącu wrześniu. Wnioski złożone w X i XI zostały zrealizowane z wyrównaniem
w miesiącu grudniu.11
Spadek poziomu ogólnej liczby rodzin, objętych w roku 2011 wypłatami z tytułu świadczeń
rodzinnych spowodowany jest utrzymaniem kwot kryterium dochodowego na poziomie
niezmienionym od 2004 roku. Liczba dzieci w rodzinach objętych systemem świadczeń rodzinnych
osiągnęła poziom 2252, co stanowi 89% stanu z 2010 roku (2521 dzieci).
Wg stanu na dzień 31.12.2011r. wśród 1722 rodzin, korzystających ze świadczeń rodzinnych
52% stanowią rodziny z dziećmi (895 rodzin). W tej grupie rodzin pozycję dominującą (43%)
zajmują rodziny z jednym dzieckiem w liczbie 385. Rodziny z dwojgiem dzieci stanowią 41% (365
rodzin), rodziny z trojgiem dzieci w liczbie 117 stanowią 13%, pozostałe 3 % stanowi 27 rodzin,
wychowujących czworo i więcej dzieci.
Koszty wypłaty 45.666 świadczeń osiągnęły poziom 6.486.908zł, stanowiąc 97% wydatków
roku ubiegłego (6.660.411zł.) Spadek liczby rodzin i wartości wydatków w roku 2011 w porównaniu z
rokiem poprzednim spowodował, że przeciętna roczna wysokość świadczeń rodzinnych przypadająca
na 1 rodzinę, co prawda nieznacznie, ale zmalała do kwoty 2525zł, stanowiąc 99% wartości z roku
ubiegłego (2547zł).
Kwoty wypłacanych rodzinie świadczeń uzależnione są od ilości dzieci, a także od rodzaju
przyznanych świadczeń. W roku 2011 w grupach wydatków na świadczenia rodzinne dominują
zasiłki rodzinne wraz z dodatkami w kwocie – 3.207.552zł. Stanowią one 49% ogółu wydatków.
Ilustrację graficzną udziału poszczególnych rodzajów świadczeń rodzinnych w łącznej kwocie
wydatków przedstawia wykres poniżej.
Wykres 11. Struktura wydatków na świadczenia rodzinne w roku 2011
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Źródło: opracowanie własne

Tendencja spadku wydatków z tytułu wypłat świadczeń rodzinnych przenosi się na obszary
poszczególnych rodzajów świadczeń. Wyjątki stanowią zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia
pielęgnacyjne wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne oraz jednorazowe zapomogi z tyt.
urodzenia dziecka.

10
11

Począwszy od roku 2009 okres zasiłkowy trwa od miesiąca XI do miesiąca X następnego roku. .
Procedura ustalania uprawnień do świadczeń rodzinnych i ich wypłaty z opóźnieniem w stosunku do m-ca złożenia wniosku na początku
okresu zasiłkowego wynika bezpośrednio z przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych
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Szczegółowe dane, obrazujące dynamikę struktury wydatków w roku 2011 w odniesieniu do
roku poprzedniego przedstawia tabela 7.
Tabela 7. Dynamika struktury wydatków na świadczenia rodzinne w latach 2010-2011
Liczba
świadczeń
w okresie
I-XII 2010

Liczba
świadczeń
w okresie
I-XII 2011

Kwota
wydatków
w 2010 r.
(w zł)

Kwota
wydatków
w 2011r.
(w zł)

Dynamika
kwoty
wydatków
(%)

1

2

3

4

5= 4:3

25.592

22.215

2.171.644

1.879.410

87

158

140

158.000

140.000

89

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

1.570

1.209

614.748

472.612

77

Dodatki z tytułu samotnego
wychowywania dziecka

1.514

1.386

268.650

247.080

92

Dodatki z tytułu kształcenia
i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego

1.858

1.647

141.820

125.820

89

Dodatki z tytułu rozpoczęcia roku
szkolnego

1.489

1.299

148.900

129.900

87

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

249

329

20.410

19.610

96

Dodatki z tytułu wychowywania dziecka
w rodzinie wielodzietnej

2.620

2.414

209.600

193.120

92

421

437

421.000

437.000

104

Zasiłki pielęgnacyjne

11.082

11.593

1.695.546

1.773.729

105

Świadczenia pielęgnacyjne

1.333

1.759

688.403

906.152

132

928

1.238

121.690

162.475

134

48.814

45.666

6.660.411

6.486.908

97

Lp
Rodzaj świadczenia rodzinnego

1.
Zasiłki rodzinne
2.
Dodatki z tytułu urodzenia dziecka
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
Jednorazowa zapomoga z tytułu
urodzenia się dziecka
10.
11.
12.
Składki na ubezpieczenie społ. za osoby
pobierające świadczenie pielęgnacyjne
RAZEM
źródło: opracowanie własne

3.3. Dodatki mieszkaniowe
Dodatek mieszkaniowy stanowi świadczenie pieniężne, które wspiera funkcję ekonomiczną
rodziny poprzez dofinansowanie opłat za zajmowany lokal. Czynnikami kształtującymi wysokość
przyznanego dodatku mieszkaniowego są: wysokość posiadanych dochodów w stosunku do najniższej
emerytury, liczba członków gospodarstwa domowego oraz wysokość ponoszonych wydatków
mieszkaniowych za zajmowany lokal.
W roku 2011 pomocą finansową w formie dodatków mieszkaniowych objęto ogółem 883
rodziny, co stanowi 102,2% liczby 864 rodzin, korzystających z tej formy pomocy w roku
poprzednim.
Na przestrzeni całego roku poziom liczby rodzin korzystających z dodatku ulegał zmianom.
W pierwszej połowie roku wzrastał, natomiast w drugiej spadał. Dynamikę poziomu rodzin, objętych
dodatkami mieszkaniowymi w kolejnych miesiącach roku 2010 i 2011 przedstawia wykres 12 na
następnej stronie.
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Wykres 12. Dynamika miesięcznej liczby rodzin, objętych dodatkami mieszkaniowymi w latach 2010-2011
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Źródło: opracowanie własne

Koszty wypłaty 7.814 dodatków mieszkaniowych osiągnęły w roku 2011 poziom
1.307.241,52zł., stanowiąc 106% wydatków poniesionych w roku poprzednim (1.233.710 zł). W roku
2011, 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 2010 przedstawia tabela 8.
Tabela 8. Liczba i wartość dodatków mieszk. w podziale na zasoby mieszkaniowe w latach 2010-2011.
Rok 2011

Rok 2010

Rodzaj zasobu

Liczba
dodatków

Kwota wydatków
w zł

Liczba
dodatków

Kwota
wydatków w zł.

Dynamika
wydatków (%)

1

2

3

4

5

6= 3:5

Gminny
spółdzielczy
wspólnot mieszkaniowych
Prywatny
TBS
Inne

Razem

3267
2071

578.799
358.550

3297
2030

562.189
335.355

103
107

2282
32
24
138
7814

338.613
3.486
6.660
21.134
1.307.242

2128
22
15
158
7650

303.485
2.142
3.111
27.428
1.233.710

112
163
214
77
106

Źródło: opracowanie własne

Przedstawione dane wskazują, że tendencja wzrostu łącznego wydatku przenosi się na wzrost
wypłaconych dodatków dla zasobów mieszkaniowych gminy, spółdzielni oraz wspólnot
mieszkaniowych. Wyraźny spadek wydatków nastąpił jedynie w innych zasobach tj. Wojskowej
Agencji Mieszkaniowej.
Średnia wartość wsparcia finansowego dla każdej z rodzin wykazuje tendencję wzrostu
w stosunku do roku 2010. Świadczy o tym przeciętna wartość dodatku mieszkaniowego w kwocie
167,29 zł., stanowiąca 103,73% kwoty dodatku z roku poprzedniego (161,27zł).

3.4. 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

Strona 17

Sprawozdanie z działalności MOPS w Kołobrzegu za rok 2011

niedostatku i ubóstwa, które rodzą realne zagrożenie wystąpienia zjawiska marginalizacji
i wykluczenia społecznego.
W roku 2011 z pomocy społecznej w formie świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze
korzystało łącznie 1271 rodzin (2384 osób w rodzinach) z terenu miasta Kołobrzeg. Poziom liczby
korzystających rodzin w kolejnych miesiącach roku podlegał wahaniom. Najwyższy odnotowano
w miesiącu kwietniu - 944 rodziny, najniższy w miesiącu styczniu – 685 rodzin. Dynamikę poziomu
rodzin, objętych finansowym systemem pomocy społecznej przedstawia wykres poniżej.

liczba rodzin

Wykres 13. Dynamika poziomu rodzin, korzystających z finansowej pomocy społecznej.
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Źródło: opracowanie własne

Przedstawione dane wskazują na cykliczność systemu finansowego wspierania beneficjentów
pomocy społecznej, którego spadek przypada na miesiące sezonu letniego.12
W roku 2011 wypłata świadczeń pomocy społecznej osiągnęła poziom – 3.822.084zł. Kwota
wsparcia finansowego, przypadająca średniorocznie na 1 rodzinę wyniosła 3.007zł, stanowiąc 93%
analogicznej kwoty z roku ubiegłego (3.238 zł), gdy pomocą objęto 1.143 rodziny na łączną kwotę
3.700.643zł. Świadczenia pieniężne i w naturze uzupełniały deficyty budżetu domowego, służąc
wszystkim członkom rodziny. Wykres poniżej przedstawia graficznie liczbę osób w rodzinach,
objętych poszczególnymi rodzajami świadczeń pomocy społecznej
Wykres 14. Liczba osób korzystających w 2011 r. z finansowych form pomocy społecznej

zasiłki celowe
składki zdrowotne
opłaty za pobyt w dps
pogrzeby
posiłki dla dzieci w szkołach
zasiłki okresowe
zasiłki stałe
0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2200

liczba korzystających osób

Źródło: opracowanie własne

12

W okresach sezonu klienci pomocy społecznej łatwiej znajdują zatrudnienie na lokalnym rynku pracy, a niski poziom liczby rodzin w
miesiącu styczniu nie jest wynikiem niskiego zapotrzebowania na świadczenia, lecz efektem ustalania wysokości świadczeń w ramach planu
finansowego na dany rok budżetowy.
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Przedstawiony wykres wskazuje, że najliczniejszą grupę w roku 2011 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 przedstawia wykres poniżej.
Wykres 15. Struktura wydatków na świadczenia pomocy społecznej w roku 2011
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Źródło: opracowanie własne

Przedstawiona struktura wydatków na świadczenia pomocy społecznej w roku 2011 wskazuje,
że wypłata zasiłków okresowych osiągnęła najwyższy poziom, stanowiąc 25% ogółu wydatków na
świadczenia. Stanowi to tendencję utrzymującą się od ubiegłego roku.
Wśród dominujących form świadczeń pieniężnych w roku 2011 drugą pozycję wydatkową
zajmuje zasiłek stały, wspierający osoby niezdolne do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności,
pozostające w ubóstwie. Jest to świadczenie obligatoryjne, przysługujące w ściśle określonych
sytuacjach. Osoba niepełnosprawna ubiegająca się o przyznanie tej formy pomocy musi posiadać
co najmniej umiarkowany stopień niepełnosprawności, orzeczony przez Powiatowy Zespół ds.
Orzekania o Niepełnosprawności, a także wykazać brak uprawnień do świadczeń z ubezpieczenia
społecznego. Dodatkowym warunkiem jest wysokość posiadanych dochodów, która ma wpływ na
kwotę przyznawanego świadczenia, które w swej maksymalnej wysokości wynosi – 444zł. 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.
Z analizy przedstawionych danych wynika, że zasiłek celowy pozostaje ważnym
instrumentem finansowego wsparcia rodzin. Korzystało z niego 2149 osób, żyjących w 1124
rodzinach. W roku 2011 zasiłek celowy przyznawano w zdecydowanej większości na zakup żywności.
Wydatki na ten cel (371.680zł) stanowią 59% całości kosztów zasiłków celowych. Waga tego
świadczenia w roku 2011 jest konsekwencją realizacji wieloletniego programu 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 15
szkołach dla dzieci z terenu miasta Kołobrzeg. W roku 2011 liczba 342 dzieci stanowi 108% stanu
roku ubiegłego. Pozostałe zasiłki celowe przeznaczane były m.in. na zakup leków i opału.
Zasiłek okresowy w zdecydowanej większości przypadków był przyznawany z tytułu
bezrobocia. W roku 2011 z tytułu bezrobocia zasiłki okresowe przyznano 457 rodzinom, co stanowi
85% wszystkich rodzin, objętych tą formą pomocy. Z tytułu długotrwałej choroby zasiłek okresowy
przyznano – 58 rodzinom (11%).
Graficzną ilustrację zmian w kolejnych miesiącach roku 2011, odnotowaną w poziomie liczby
rodzin, korzystających z zasiłków okresowych w podziale na powody przyznania tego świadczenia
przedstawia wykres 17.
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Wykres 16. Dynamika liczby rodzin, korzystających z zasiłków okresowych na przestrzeni roku 2011
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Źródło: opracowanie własne

Przedstawione dane wskazują, że liczba rodzin objęta zasiłkami okresowymi z tyt. bezrobocia
podlega wahaniom w kolejnych miesiącach roku, przyjmując najwyższy poziom w miesiącu
kwietniu – 235 rodzin i najniższy w miesiącu wrześniu – 116 rodzin.13 Natomiast liczba rodzin, objęta
zasiłkami okresowymi z innych powodów utrzymuje się na wyrównanym poziomie.
Analiza danych wskazuje również, że poprzez kwotę wypłaconych świadczeń, zasiłek
okresowy był główną formą wsparcia gospodarstw domowych beneficjentów pomocy społecznej
w minionych 2 latach. W roku 2011 zasiłek okresowy przyznano 538 rodzinom, w 2010 - 552
rodzinom. Dynamikę wydatków na wypłatę świadczeń oraz liczby korzystających z nich osób w
latach 2010-2011 przedstawia następne zestawienie.
Tabela 9. Dynamika wypłat pieniężnych świadczeń pomocy społecznej w latach 2010-2011
rok 2011
liczba
kwota
korzystających świadczeń
osób
w zł

forma pomocy

1
zasiłki stałe
zasiłki okresowe
posiłki dla dzieci w szkołach ( w
ramach programu dożywiania)
Pogrzeby
opłaty za pobyt w domu pom. sp.
składki zdrowotne
zasiłki celowe
Razem

2

rok 2010
liczba
kwota
korzystających
świadczeń
osób
w zł
3

4

246

887.039

240

856.616

1036

954.660

1065

1.070.827

342

309.986

318

275.792

3

7.319

1

2.660

51

954.671

45

753.508

231

75.452

231

72.990

2149

632.957

1418

668.250

3.822.084

Dynamika zmian
w stosunku do
roku ubiegłego
(%)
5= 2:4

3.700.643

Źródło: opracowanie własne

Przedstawione dane wykazują, że najwyższą tendencję wzrostu odnotowano w przypadku
opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej. Świadczenie to 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 2010
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.

13

Poziom liczby rodzin z m-ca stycznia 2011 nie odzwierciedla potrzeb rodzin beneficjentów, jest wynikiem ustalania uprawnień klientów
w nowych realiach budżetowych.
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4. Likwidacja barier funkcjonalnych w obszarze niepełnosprawności
i długotrwałej choroby
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 2011 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 oraz terapię zajęciową prowadzoną w siedzibie ośrodka pod nazwą projektu „Bez barier, bo
razem” na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi.

4.1.

Usługi opiekuńcze

Osoby, które z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności lub innych przyczyn wymagały
pomocy innych osób, a były jej pozbawione, korzystały z niepieniężnej pomocy społecznej w formie
usług opiekuńczych, świadczonych w miejscu zamieszkania beneficjenta.
W roku 2011 usługami opiekuńczymi objęto 130osób. W tej grupie 15 osób korzystało ze
specjalistycznych usług opiekuńczych przeznaczonych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
W grupie korzystających z usług opiekuńczych 70 osób to osoby powyżej 75 lat, 31 - to osoby
w wieku poprodukcyjnym. Szczegółową strukturę wieku osób objętych usługami przedstawia wykres
poniżej.
Wykres 17. Struktura wieku osób objętych usługami opiekuńczymi w roku 2011
9%
13%

dzieci i m łodzież do 18 lat
os oby w wieku produkcyjnym

54%

24%

os oby w wieku poprodukcyjnym
wiek s ędziwy

Źródło: opracowanie własne

Wykres obrazuje dominację seniorów, którzy z powodu chorób i niepełnosprawności
wymagają pomocy w zaspokajaniu codziennych potrzeb. Jednak w stosunku do roku 2010 w tej
grupie nastąpił spadek o 7 punktów procentowych. Natomiast odnotowano znaczny wzrost w grupie
osób w wieku poprodukcyjnym, w odniesieniu do roku 2010 o 6 procent. 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

Strona 21

Sprawozdanie z działalności MOPS w Kołobrzegu za rok 2011

beneficjentów. Współpraca ma zapewnić maksymalną kompensację malejącej wraz z wiekiem
samodzielności zaspokajania potrzeb oraz ograniczanie barier społecznych.
Katalog wykonywanych usług dostosowany jest indywidualnie do potrzeb podopiecznego.
Zapewnienie pomocy przy czynnościach higieniczno-pielęgnacyjnych dotyczy ok. 80% beneficjentów
usług. Wykonanie zakupów oraz przygotowanie lub dostarczenie posiłków do miejsca zamieszkania
świadczone jest 82 % 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,
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.
Łączna ilość świadczonych godzin usług w roku 2011 osiągnęła poziom 38.901, w tym usługi
zwykłe – 34.215 godzin, usługi specjalistyczne – 4.686 godzin.
W stosunku do roku 2010 nastąpił spadek liczby podopiecznych o 14 osób. Nie ma to jednak
odzwierciedlenia w łącznej liczbie godzin wykonanych usług. W świadczeniach przyznawanych w
ramach zadań własnych nastąpił wzrost o 701 godzin. Związane jest to z tym, że przybywa
podopiecznych w ciężkich stanach – leżących, kwalifikujących się do ZOL bądź DPS, wymagających
opieki w pełnym zakresie, po kilka razy dziennie przez siedem dni w tygodniu. Zanim jednak klient
zostanie umieszczony w placówce całodobowej musi mieć zapewnioną pomoc w miejscu
zamieszkania , co wiąże się często ze znacznym zwiększeniem wymiaru świadczenia.
Wśród specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania na
szczególną uwagę zasługują usługi na rzecz dzieci chorych na autyzm. Ten rodzaj usług prowadzony
jest w ramach programu stymulującego w oparciu o metodę SI. Programy zajęć z dziećmi
przygotowują specjaliści prowadzący terapię, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb każdego
dziecka. Autyzm to choroba, której cechą charakterystyczną są problemy z komunikacją uczuć i
związkami społecznymi, występują również 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 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 2010 objęto 13 dzieci ( w tym jedna
osoba, która ukończyła 18 lat ).
Z sygnałów docierających do ośrodka wnioskujemy, że nie spada zainteresowanie ze strony
mieszkańców powstaniem dziennego domu pobytu dla osób starszych. Rodziny kołobrzeskich
seniorów często pytają w ośrodku o taką placówkę i chętnie skorzystaliby z jej usług. Pozwoliłoby to
przynajmniej częściowo rozwiązać problem samotności wśród osób, które nie wymagają pomocy w
formie usług opiekuńczych, a potrzebują przede wszystkim kontaktu i spędzenia miło wolnego czasu z
drugim człowiekiem – najchętniej rówieśnikiem. Często bywa tak, że osoby starsze mają zapewnioną
opiekę ze strony rodzin, które pracują zawodowo. W tym czasie zmuszeni są pozostawiać seniorów
samym sobie – idealnym rozwiązaniem w takich okolicznościach byłaby możliwość skorzystania z
usług dziennego domu pobytu.

4.2. Projekt „Bez barier, bo razem”
Istotę realizowanego projektu stanowiła budowa sieci oparcia społecznego dla osób
z zaburzeniami psychicznymi. W projekcie uczestniczyło 49 osób, w tym 35 osób dorosłych oraz 14
dzieci z autyzmem w wieku od 6- 18 lat . Realizacja projektu nastąpiła w drugim półroczu 2011 roku
( 02.08.2011 - 31.12.2011) i swoim zakresem objęła 3 moduły:
- moduł 1
- moduł 2
- moduł 3

– dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi i upośledzeniem umysłowym,
– wsparcie edukacyjno-społeczne dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi
– działania informacyjne skierowane do społeczności lokalnej
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Projekt „Bez barier, bo razem”
Rys. 1
MODUŁ I
1. Blok specjalistycznego wsparcia: konsultacje prawne, zajęcia z zakresu podstaw
stosowania przepisów prawa w życiu codziennym: prawo rodzinne i cywilne,
uprawnienia osób niepełnosprawnych, uprawnienia konsumenckie pedagogicznebudowanie i znaczenie więzi rodzinnych, zasady kultury i współżycia codziennego,
wzajemna akceptacja,
2. Aktywizacja społeczna i integracja ze środowiskiem lokalnym:
- warsztaty przetwórstwa domowego owocowo – warzywnego na bazie produktów
sezonowych, tradycyjne i nowoczesne sposoby konserwacji i przechowywania
(mrożenie, suszenie, pasteryzowanie, kiszenie itp.)
- warsztaty projektowania i tworzenia biżuterii: podstawowe techniki tworzenia
oryginalnej biżuterii (kolczyki, korale, bransolety) z dostępnych surowców: koraliki,
filc, szkło, tkaniny, rośliny itp.; w trakcie i na zakończenie działania ekspozycja prac
w ogólnie dostępnym holu MOPS, po zakończeniu projektu autorzy prac otrzymali
wykonaną przez siebie biżuterię
- warsztaty fotografii amatorskiej: zajęcia dla uczestniczek i uczestników i członków
ich rodzin, w trakcie i na zakończenie działania wystawa prac w holu MOPS, po
zakończeniu projektu autorzy otrzymali część wykonanych przez siebie zdjęć
- zajęcia z zakresu obsługi komputera i Internetu
– nauka języka niemieckiego: posługiwanie się językiem niemieckim na co dzień
– zajęcia rekreacyjno – sportowe: zajęcia fitness z elementami zajęć na siłowni
– zajęcia z podstaw tańca towarzyskiego: zajęcia dla uczestniczek i uczestników oraz
osób im bliskich
– zajęcia integracyjno - edukacyjne dla uczestniczek i uczestników oraz dla osób
zaproszonych przez uczestników (rodzina, znajomi, sąsiedzi):
- wspólny wyjazd do najciekawszych miejsc na terenie powiatu kołobrzeskiego,
całodniowa wycieczka z przewodnikiem zakończona wspólnym posiłkiem
- wspólny udział w imprezach kulturalnych i rozrywkowych w mieście (spektakl
teatralny, seans filmowy, zajęcia edukacyjno-rozrywkowe o charakterze morskim,
wyjście do kawiarni.

MODUŁ II
1. Dla dzieci z autyzmem przy
współudziale rodziców:
- rehabilitacja ruchowa – grupowa terapia
polisensoryczna w środowisku suchym ;
- rehabilitacja ruchowa – grupowa terapia
polisensoryczna w środowisku wodnym;
- rehabilitacja ruchowa – indywidualna
terapia taktylna;
- rehabilitacja ruchowa – zajęcia
indywidualne w zakresie hipoterapii

MODUŁ III
- działania informacyjne prowadzone we współpracy z partnerami MOPS, skierowane do
społeczności lokalnej i władz lokalnych dotyczące sytuacji osób z zaburzeniami
psychicznymi, w tym konieczności zapobiegania i likwidacji zjawiska wykluczenia
społecznego i ubóstwa osób z zaburzeniami psychicznymi oraz niwelowania skutków tych
zjawisk, a przede wszystkim możliwości wykorzystania potencjału społecznego, jakim
dysponują członkowie tej grupy, w tym:
- organizacja spotkania z udziałem władz miasta i powiatu, służb pomocy społecznej
i służb zatrudnienia oraz organizacji pozarządowych i osób z zaburzeniami psychicznymi:
przedstawienie analizy wyników badania ankietowego wśród różnych grup mieszkańców
miasta i samych zainteresowanych dot. postrzegania osób z zaburzeniami psychicznymi jako
pełnoprawnych członków społeczności lokalnej (badanie MOPS w Kołobrzegu w ramach
edycji projektu 2010)
- publikacja w prasie lokalnej analizy wyników wymienionego wyżej badania ankietowego
Źródło: opracowanie własne

Rezultaty osiągnięte na skutek realizacji projektu to podniesienie stopnia integracji społecznej osób
niepełnosprawnych i poprawa ich społecznego funkcjonowania, a także utrwalenie współpracy w
zakresie budowy sieci lokalnego oparcia.
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Moduł I projektu umożliwił organizację 7 rodzajów szkoleń/warsztatów podnoszących
poziom różnorodnych umiejętności lub kompetencji uczestników i uczestniczek oraz organizację 5
spotkań o charakterze integracyjno - edukacyjnym. Udział w takich działaniach poza projektem jest
dla większości uczestników i uczestniczek niemożliwy z powodu barier finansowych i społecznych.
Jednocześnie: 54% uczestników i uczestniczek stwierdziło, że udział w projekcie podniósł ich poziom
wiedzy o zdrowym trybie życia, 73% uczestników i uczestniczek stwierdziło, że udział w projekcie
podniósł ich poziom samooceny i poczucia własnej wartości. Dodatkowo wzrost poziomu zaufania do
MOPS jako instytucji przyjaznej, profesjonalnie realizującej usługi na rzecz społeczności lokalnej,
prowadzący do poprawy poczucia bezpieczeństwa osób korzystających z tych usług zadeklarowało
68% osób uczestniczących w projekcie. W ocenie uczestników i uczestniczek wartością dodaną
projektu była możliwość udziału w działaniach projektowych członków ich rodzin i otoczenia oraz
możliwość udziału samych uczestników i uczestniczek w planowaniu i realizacji elementów projektu,
możliwość współdecydowania o sprawach związanych z jego organizacją. Przyczyniło się to m.in. do
przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu uczestników poprzez kształtowanie postawy aktywnej,
odpowiedzialnej i partnerskiej.
Realizacja modułu II projektu umożliwiła przeprowadzenie czterech rodzajów zajęć dla dzieci
chorych na autyzm, stanowiących kompleksowe wsparcie, z którego uczestnicy nie są w stanie
korzystać samodzielnie. Zajęcia te służyły wyrównywaniu szans edukacyjnych, usamodzielnieniu,
integracji oraz przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu dzieci autystycznych poprzez nabywanie
nowych umiejętności i rozwijanie już nabytych. Różnorodność zajęć pozwoliła na wszechstronne
uaktywnienie dzieci i gwarantowała atrakcyjność uczestnictwa, co miało zdecydowanie pozytywny
wpływ na ich rozwój psychoruchowy. Wartością dodaną była integracja uczestników z grupą
sportowców (zapaśników, zawodników aikido). Wspólne ćwiczenia i nawiązanie osobistych relacji z
zawodnikami spowodowały spektakularny efekt, o znacznie większym wymiarze niż prowadzenie
wyłącznie konwencjonalnej terapii: uczestnicy projektu i ich rodzice/opiekunowie otworzyli się na
nowe wyzwania.
Realizacja modułu III projektu jest wyrazem działań na rzecz łamania stereotypu osoby z
zaburzeniami psychicznymi oraz działań na rzecz promowania potencjału społecznego i zawodowego
osób z zaburzeniami psychicznymi jako pełnoprawnych członków społeczności lokalnej.
Projekt „Razem bez barier” stanowił kontynuację realizowanych przez MOPS w Kołobrzegu
w latach poprzednich projektów konkursowych z zakresu rozwoju sieci wsparcia dla osób z
zaburzeniami psychicznymi. Realizacja projektu w 2011 roku nastąpiła na podstawie umowy Nr
DPS/29/2011 z dnia 05.09.2011 zawartej pomiędzy Ministrem Pracy i Polityki Społecznej a Gminą
Miasto Kołobrzeg. Jego wartość osiągnęła poziom 75.993,32 zł, w tym:
- dotacja MPiPS – 59.996,26 zł
- środki własne - 15.997,06 zł.

5.

Reintegracja społeczna i zawodowa osób bezrobotnych

Reintegracja społeczna bezrobotnych to proces obejmujący odbudowę i podtrzymanie
umiejętności uczestniczenia tych 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 samodzielngo świadczenia pracy. Obie formy działań stosowane łącznie stanowią wyraz
aktywnego przeciwdziałania negatywnym skutkom bezrobocia. Formy te stwarzają warunki
zastosowania w praktyce narzędzi i instrumentów włączania eskludowanych w główny nurt życia
społecznego. Ramy procesu reintegracji społecznej i zawowodej osób bezrobotnych wyznaczyły
w roku 2011 prace społecznie użyteczne oraz projekty aktywizacji społeczno-zawodowej.
5.1.

Prace społecznie-użyteczne (PSU)

Prace społecznie użyteczne, jako instrument reintegracji społeczno-zawodowej, stanowią
istotny element aktywnych form pomocy na rzecz osób, będących w najtrudniejszej sytuacji na rynku
pracy. Przeznaczone są dla osób bezrobotnych, pozbawionych prawa do zasiłku i korzystających ze
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świadczeń pomocy społecznej. Za każdą godzinę pracy bezrobotny otrzymał świadczenie pieniężne w
wysokości 7,10zł a od 1.06.2011r. – 7,30 zł. Świadczenie podlega waloryzacji na zasadach
określonych w art.72 ust. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy. Otrzymane świadczenia wspierały budżet domowy, a wykonywana praca stanowiła
pierwszy etap w powrocie do pełnienia ról społecznych i zawodowych.
Organizacja, przebieg i finansowanie przebiegało zgodnie z porozumieniem zawieranym co
roku pomiędzy Powiatem Kołobrzeskim, a Gminą Miasto Kołobrzeg. W roku 2011 Porozumienie Nr
01/2011 w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych zostało zawarte w dniu 20.04.2011 roku.
W ramach Porozumienia Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu skierował 10 osób bezrobotnych do
wykonywania prac społecznie użytecznych. Zmniejszenie limitu środków na Fundusz Pracy w 2011
roku dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kołobrzegu wpłynęło niekorzystnie na ilość osób
skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych. Wypracowali oni w okresie od 4 maja
do 31 października 2011r. ogółem 1017 godzin ( 662 godziny w Miejskim Ośrodku Pomocy
Społecznej w Kołobrzegu i 355 godzin w Domu Pomocy Społecznej we Włościborzu, filia w
Kołobrzegu). Szczegółową strukturę prac społecznie użytecznych w roku 2011 przedstawia poniżej
tabela, uwzględniająca podział na rodzaje podmiotów angażujących bezrobotnych oraz zakres
wykonywanych prac.
Tabela 10. Struktura prac społecznie użytecznych w latach 2010-2011
Nazwa podmiotu w
którym są
realizowane PSU

MOPS w Kołobrzegu

Stowarzyszenie
"Amazonek"
DPS we Włościborzu,
Filia w Kołobrzegu

Rodzaj prac społecznie
użytecznych

Liczba utworzonych
stanowisk pracy
2010r.

prace porządkowe i ogrodnicze
wokół siedziby ośrodka
prace porządkowe w
magazynie "SEZAM"
prace porządkowe w
magazynie odzieżowym
prace sanitarno-porządkowe w
schronisku
prace przy obsłudze projektów
CASG
porządkowanie i sprzątanie
pomieszczeń
opieka i pielęgnacja
pensjonariuszy dps
Razem

2011r.

Liczba osób
realizujących
PSU
2010r. 2011r.

Liczba
wypracowanych
godzin PSU
2010r.
2011r.

4

1

4

1

606

210

6

1

6

3

614

218

2

1

2

2

286

234

2

0

2

0

80

0

2

0

2

0

445

0

1

0

1

0

306

0

4
21

2
5

5
22

4
10

1140
3437

355
1017

Źródło: opracowanie własne

Przedstawione dane wskazują, że liczba bezrobotnych, skierowanych do PSU w roku 2011
wyraźnie zmalała, stanowiąc 45% poziomu z roku 2010. Tendencja spadku dotyczy również ilości
stworzonych miejsc pracy (24%), a także liczby wypracowanych godzin (30%).
Wydatki na wypłatę świadczeń dla 6 bezrobotnych, wykonujących prace w ośrodku, osiągnęły
poziom 4.809,80zł. Stanowi to 34,5% wydatków roku ubiegłego (13.927zł.)
5.2 Projekty aktywizacji społeczno-zawodowej
Realizacja aktywizacji społeczno-zawodowej w formie projektów, pozyskujących środki
zewnętrzne (z budżetu państwa i Unii Europejskiej) umożliwia zastosowanie wszechstronnej
i kompleksowej pomocy specjalistów różnych dziedzin (psycholog, psychiatra, doradca zawodowy,
nauczyciel zawodu itp), którzy w trakcie sesji warsztatowych pobudzają i mobilizują do zmian,
kształtują odpowiedzialność, samodzielność i aktywność beneficjentów w kierunku rozwiązywania
trudnych sytuacji życiowych. Realizacja projektów ma na celu tworzenie warunków korzystnych dla
procesu reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych lub dotkniętych marginalizacją
i wykluczeniem społecznym. W roku 2011 zrealizowano 2 projekty aktywizacyjne. Ich wartość oraz
liczbę uczestników przedstawia zestawienie poniżej.
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Tabela 11. Projekty aktywizacji społeczno-zawodowej w roku 2011.
Nazwa projektu
Projekt systemowy
”Jesteśmy aktywni”
Projekt konkursowy
„Kołobrzeski Ośrodek
wsparcia Ekonomii
Społecznej”

Liczba
Okres
uczestnikó realizacji
w
w 2011

Koszt
ogółem

Środki
własne
gminy

Środki zewnętrzne:
Europejski Fundusz Społeczny
i budżet państwa

22

I-XII

299.224,85

30.025,82

269.199,03

210
w tym
143*

I-XII

470.554,30

0,00

470.554,30

30.025,82
229
x
769.779,15
739.753,33
Razem
* uczestnicy paneli seminaryjnych mających na celu wypracowanie Powiatowego Programu Wsparcia Ekonomii Społecznej
oraz prezentacje dobrych praktyk w zakresie ekonomii społecznej w regionie
Źródło: opracowanie własne

W projekcie systemowym „Jesteśmy aktywni” – wzięły udział osoby bezrobotne,
poszukujące pracy lub nie pozostające w zatrudnieniu, będące w wieku aktywności zawodowej
i korzystające ze świadczeń pomocy społecznej. W tej grupie znalazły się również osoby nieaktywne
zawodowo z uwagi na macierzyństwo lub opiekę nad osobami zależnymi oraz osoby uzależnione od
alkoholu lub innych środków odurzających, w trakcie procesu leczenia lub w okresie do 1 roku od
jego zakończenia, a także osoby, mieszkające z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym (np.
osoby współuzależnione). Celem projektu była poprawa dostępu do rynku pracy osobom zagrożonym
wykluczeniem społecznym, pozostającym w systemie pomocy społecznej. Zakres przedmiotowy
projektu obejmował aktywizację edukacyjną, społeczną, zdrowotną i zawodową oraz działania o
charakterze środowiskowym.
Rys. 2
Aktywna integracja zawodowa,
Jesteśmy aktywni
Działania o charakterze
edukacyjna i społeczna
środowiskowym
- podjęcie lub kontynuacja nauki na poziomie
szkoły ponadgimnazjalnej
"Pasja - spotkania z zakresu integracji ze
- zajęcia z zakresu aktywnego poszukiwania pracy
środowiskiem lokalnym i promocja aktywnych
na nowoczesnym rynku pracy
form spędzania czasu wolnego w oparciu o
- szkolenia zawodowe z modułem nauki języka
walory społeczne, historyczne, przyrodnicze i
niemieckiego oraz z praktyką w zakładach pracy
turystyczne miasta i regionu", w tym zajęcia
w zawodach: kucharz – garmażer i pokojowa
edukacyjne, spotkania integracyjne i wycieczki
z językiem niemieckim
dla uczestników i członków ich otoczenia.
- szkolenia z zakresu podstaw obsługi komputera i
Internetu, z zakresu podstaw przedsiębiorczości, z
zakresu organizacji przyjęć z elementami florystyki
- kurs prawa jazdy kategorii B, kurs kierowcy –
Inne działania
operatora wózka widłowego
- zajęcia z zakresu podniesienia kompetencji i
- praca socjalna w oparciu o kontrakt socjalny
umiejętności społecznych, wsparcie psychologiczne
- nauka udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej
- wsparcie dochodowe z przeznaczeniem na
- zajęcia z zakresu wiedzy o Unii Europejskiej i EFS
działania o charakterze aktywizacyjnym,
- zajęcia z zakresu rozwiązywania problemów
związane z udziałem w projekcie (świadczenia
rodzinnych i wychowawczych i profilaktyki
pomocy społecznej)
uzależnień i przeciwdziałania przemocy
- zajęcia z zakresu gospodarowania budżetem
domowym
– zajęcia z zakresu savoir- vivre
– zajęcia fitness dla kobiet
- zajęcia z podstaw samoobrony dla kobiet
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W rezultacie projektu zrealizowano 21 kontraktów socjalnych zakończonych oceną
pozytywną (1 kontrakt zakończony oceną negatywną). Spośród 22 uczestników 11 osób podjęło i
kontynuuje naukę na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej (w tym 10 kobiet), 15 uczestników nabyło
nowe kwalifikacje (w tym 13 kobiet). W trakcie i po zakończeniu projektu pracę podjęło 5 osób.
Proces podejmowania pracy przez uczestników trwa nadal. Dominującym problemem w realizacji
projektu jest zorganizowanie opieki nad dziećmi uczestników (dzieci do lat 7, które nie otrzymały
miejsc w żłobku lub przedszkolach miejskich). Lokalny rynek pracy nie jest przyjazny rodzicom
dzieci do lat 7, w tym szczególnie rodzicom wychowującym dzieci samotnie – zbyt mała jest liczba
ofert pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy lub gwarantujących elastyczne zatrudnienie.
Projekt „Kołobrzeski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” stanowi kolejne
przedsięwzięcie ośrodka w kierunku przewartościowania pomocy opiekuńczej na koncepcję „praca
zamiast zasiłku”, która wyraża się w przedsiębiorczości społecznej. Termin realizacji projektu to okres
od 1.07.2010 do 30.06.2012. Wartość całego projektu obejmuje kwotę - 837.010,48 zł; w 100%
finansowaną ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa. Umowa Nr UDAPOKL.07.02.02-32-013/10-00 z dnia 06.07.2010 roku zawarta pomiędzy Gminą Miasto Kołobrzeg /
Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kołobrzegu, a Wojewódzkim Urzędem Pracy w
Szczecinie.
Wartość
projektu
(kwota
wydatkowana)
w
okresie
sprawozdawczym
(01.01.2011–31.12.2011r.) osiągnęła kwotę 470.554,30 zł, tj. 56,2% całości kwoty dofinansowania.
Ekonomia społeczna z założenia opiera się na tworzeniu przedsiębiorstw społecznych,
wskazując jak ważnym celem jest utrzymanie miejsc pracy oraz świadczenie usług na rzecz lokalnej
społeczności. Przedsiębiorstwo społeczne to działalność gospodarcza, która wyznacza sobie cele ściśle
społeczne i która inwestuje nadwyżki zależnie od tych celów w działalność statutową lub we
wspólnotę, zamiast kierować się potrzebą osiągania maksymalnego zysku na rzecz akcjonariuszy lub
właścicieli. Podmiotami ekonomii społecznej są między innymi Spółdzielnie socjalne, Centra i Kluby
Integracji Społecznej, Zakłady Aktywności Zawodowej, stowarzyszenia oraz fundacje.14
Zgodnie z definicją EMES15 za przedsiębiorstwo społeczne uznajemy działalność o celach
głównie społecznych, którego zyski w założeniu są reinwestowane w te cele lub we wspólnotę, a nie w
celu maksymalizacji zysku lub zwiększenia dochodu udziałowców czy też właścicieli. Pracownicy
przedsiębiorstw społecznych otrzymują normalne wynagrodzenia adekwatne do wykonywanej pracy i
osiąganych przez dane przedsiębiorstwo społeczne przychodów. Przesłanki ekonomii społecznej i
korzyści z niej płynące nie są dostatecznie upowszechnione w naszym powiecie a liczba podmiotów
ekonomii społecznej jest zdecydowanie niewystarczająca. Ponadto w powiecie brakuje jednolitego
dokumentu strategicznego bądź programowego, zintegrowanego systemu oraz instytucji lub punktu
świadczącego usługi doradztwa w zakresie ekonomii społecznej. Zakłada się, iż upowszechnienie idei
ekonomii społecznej w powiecie spowoduje założenie nowych podmiotów, nie nastawionych na zysk,
lecz na realizację doniosłych społecznie celów: tworzenie więzi międzyludzkich oraz reintegrację
społeczną i zawodową ich członków.
Projekt jako cel założył animację i promocję podmiotów ekonomii społecznej w powiecie
kołobrzeskim oraz nawiązanie lokalnego partnerstwa instytucjonalnego pracowników pomocy
i integracji społecznej, służb zatrudnienia oraz podmiotów III sektora, a także zdobycie wiedzy
i umiejętności, umożliwiających zakładanie i prowadzenie działalności w dziedzinie ekonomii
społecznej przez uczestników projektu.
W roku 2011 działania projektowe zostały ukierunkowane w sześciu obszarach :
- moderowanie partnerstwa i wypracowanie powiatowego Programu wsparcia Ekonomii Społecznej,
- prowadzenie kampanii medialnej promującej ekonomię społeczną,
- szkolenia na temat zakładania i funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej,

14

www.podlaskiinkubator.pl
Jest to najbardziej popularna i często stosowana definicja przedsiębiorstwa społecznego sformułowana przez europejską sieć badawczą
EMES (European Research Network).
15
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- utworzenie Punktu Konsultacyjno-Doradczego,
- realizacja wizyt studyjnych w podmiotach ekonomii społecznej,
- dostosowanie siedziby MOPS do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Graficzną ilustrację działań projektowych przedstawia Rys. 3.
Rys. 3

Kołobrzeski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Działanie 1
Moderowanie partnerstwa i wypracowanie
Powiatowego
Programu
Wsparcia
Ekonomii Społecznej (PPWES). W roku
2011 zorganizowano 4 panele seminaryjne,
w tym 2 dotyczące PPWES w powiecie
kołobrzeskim, pod hasłem
"Ekonomia
społeczna-ekonomią lokalnego sukcesu" oraz
2 związane z tematyką Klubów integracji
społecznej (KIS) i Centrów integracji
społecznej (CIS).
Działanie 2
Kampania medialna promująca Ekonomię
Społeczną (ES) w powiecie kołobrzeskim:
w TKK i Radio Kołobrzeg , na portalu
internetowym www.e-kg.pl.,
wydruk i
upowszechnienie broszury pt. "Ekonomia
społeczna na co dzień".
Działanie 3
Szkolenia dla 67 osób na temat zakładania i
funkcjonowania
podmiotów
ES,
w
szczególności
spółdzielni socjalnych i
stowarzyszeń, tj. m.in szkolenia:
- "ABC przedsiębiorczości dla ES"
- "Spółdzielnia krok po kroku"
- „Pozostałe podmioty ekonomii społecznej"
tj. stowarzyszenia, fundacje, KIS, CIS, WTZ
spółdzielnie pracy, ,ZAZ
- warsztaty motywacyjne, integracyjne z
udziałem psychologa,
- indywidualne badanie kompetencji
zawodowych,
- warsztaty obsługi komputera i Internetu.

Podmioty
ekonomii
społecznej

Działanie 4
Utworzenie Punktu Konsultacyjno
–Doradczego (PK-D) dla ekonomii społecznej.
Zarządzenie Nr 9/12 Prezydenta Miasta
Kołobrzeg z dnia 10.01.2012r.wprowadza
PK – D do struktury MOPS. Jego zadaniem jest
świadczenie usług doradczych: prawnych,
marketingowych finansowych dla podmiotów
ES. Zrealizowano 70 godzin doradztwa dla 18
osób.
Działanie 5
Wizyty studyjne w podmiotach ES.
- Kraków (Pensjonat "U Pana Cogito"
prowadzony przez osoby chore psychicznie,
Fundacja „MIMO WSZYSTKO" Anny
Dymnej),
- Bałtów - pierwsze polskie przedsiębiorstwo
społeczne "ALLOZAUR" prowadzone przez
Stowarzyszenie "Krzemienny Krąg"
- Byczyny - Spółdzielnia Socjalna UsługowoHandlowo-Produkcyjna w Byczynie oraz
Centrum Integracji Społecznej "Cispol" w
Byczynie. Uczestniczyło w niej 45 osób.
- Nowe Warpno- wyjazd na III Targi ES. Nasz
powiat był reprezentowany na 2 stoiskach
wystawowych: MOPS - projekt KOWES wraz
z PSOUU oraz Lokalną Grupę Działania "Siła
w Grupie" z Gościna. Stoisko MOPS - projekt
KOWES zajęło II miejsce w konkursie na
najładniejsze stoisko.

Działanie 6
Dostosowanie siedziby MOPS do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Przeprowadzono roboty budowlane związane z dostosowaniem łazienek oraz sali
terapeutycznej i konferencyjnej do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zakupiono laptopy oraz
oprogramowanie dla osób niepełnosprawnych ruchowo i słabo widzących. Ponadto zakupiono
stanowiska pod w/w laptopy oraz meble stanowiące wyposażenie Punktu KonsultacyjnoDoradczego dla ekonomii społecznej. Po zakończeniu realizacji projektu sprzęt pozostanie w
MOPS i będzie służyć kolejnym przedsięwzięciom realizowanym przez ośrodek.
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6.

Ograniczanie skutków bezdomności

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 utrwalnej bezradności w celu
odzyskania poczucia własnej godności i społecznego szacunku. Ramy tej pomocy w roku 2011
określały działania schroniska dla osób bezdomnych, a także program „Nocleg dla wędrowca”oraz
projekt socjalny „Śniegowiec”.
6.1. Schronisko i noclegownia
Schronienie zapewniano osobom bezdomnym poprzez umieszczenie w ośrodku wsparcia, jakim
jest kołobrzeskie schronisko. Jego cechą charakterystyczną jest funkcjonalny podział na noclegownię
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 2011 z pomocy schroniska skorzystało 51 osób bezdomnych. Z tej liczby
usamodzielniło się 8 osób, w tym jedna matka z dzieckiem i 4 kobiety oraz 2 mężczyzn. Matka z
dzieckiem odbudowała swoje relacje rodzinne i powróciła do rodziny, 4 kobiety podjęły zatrudnienie
i wynajęły pokoje. Natomiast mężczyźni wyjechali poza Kołobrzeg w poszukiwaniu zatrudnienia.
Wśród mieszkańców schroniska dominowali mężczyźni (34 osoby), stanowiąc 66,67%
wszystkich mieszkańców. Większość z pensjonariuszy zamieszkujących w 2011 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 (29 osób), stanowiąc 56,86% wszystkich mieszkańców. Strukturę
mieszkańców schroniska w podziale na grupy wiekowe zamieszczono w poniższym zestawieniu.
Tabela 12. Struktura wieku osób bezdomnych, zamieszkujących w schronisku w roku 2011 .
Udział w ogólnej
Grupa wiekowa
Kobiety
Mężczyźni
Razem
liczbie (%)

0-17 lat

4

3

7

18-59 lat

13

16

29

60-74 lat

0

14

14

75 i więcej

0

1

1

Razem

17

34

51

13,72
56,86
27,45
1,96
100

Źródło: opracowanie własne

Przedstawione dane wskazują, że najliczniej reprezentowane były osoby w wieku między 18.a
59. rokiem życia (58,86% ogółu mieszkańców). Z uwagi na fakt zamieszkiwania kobiet z dziećmi,
mieszkańcami były również osoby niepełnoletnie.
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Analiza powodów bezdomności wśród pensjonariuszy schroniska wykazuje, że dominującą
grupą przebywającą w schronisku w roku 2011 były osoby, u których przyczyną bezdomności jest
uzależnienie od alkoholu. Skutkuje ono z reguły nieprzestrzeganiem lub łamaniem norm społecznych,
prowadzi często do izolacji od najbliższych, utraty pracy, braku legalnego źródła utrzymania itp.,
a w konsekwencji do zjawiska wykluczenia społecznego. Katalog przyczyn powstania bezdomności
mieszkańców kołobrzeskiego schroniska przedstawia następna tabela.
Tabela 13. Przyczyny bezdomności mieszkańców schroniska w roku 2011
Liczba osób

Przyczyna
Przemoc w rodzinie
Rozpad związku małżeńskiego
Skutki bezrobocia (ubóstwo)
(konkubinatu)
Niepełnosprawność, długotrwała choroba
Uzależnienia
Eksmisje
Brak możliwości usamodzielnia się po opuszczenia zakładów
karnych i placówek opiekuńczo – wychowawczych

10 (5 kobiet i 5 dzieci)
2
3
7
13
9
6

Inne (zdarzenia losowe)

1

Udział (%)
19,61
3,92
5,88
13,73
25,49
17,65
11,76
1,96

Źródło: opracowanie własne

Z przedstawionych danych wynika, że oprócz uzależnień znaczącą przyczynę bezdomności
stanowi przemoc domowa. Doświadczyły jej przede wszystkim kobiety i dzieci, które opuściły swoje
domy z powodu nadużywania alkoholu przez partnera/ojca lub innych członków rodzin i stosowania
wobec nich przemocy.
Okres zamieszkiwania w schronisku był uzależniony od sytuacji życiowej osoby bezdomnej
oraz podporządkowania się postanowieniom regulaminu schroniska. Czasookres zamieszkiwania osób
w schronisku przedstawia wykres poniżej.
Wykres 18. Okresy zamieszkiwania osób bezdomnych w schronisku w roku 2011.

10%
14%

D o 1 m ie s ią c a
Od 1 do 3 m ie s ię c y
Od 3 do 6 m ie s ię c y

60%

16%

P owy ż e j 6 m ie s ię c y

Źródło: opracowanie własne

Wykres obrazuje dominację grupy 31 osób bezdomnych, którzy zamieszkiwali w 2011r
w schronisku przez okres dłuższy niż 6 miesięcy, stanowiąc 60 % wszystkich mieszkańców.
W porównaniu do roku 2010 liczba osób bezdomnych, którym udzielono schronienia utrzymała się na
tym samym poziomie.
Osoby z syndromem bezdomności, o długim stażu pozostawania na marginesie życia
społecznego umieszczane są w noclegowni i trafiają tam w okresie jesienno-zimowym, gdy warunki
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atmosferyczne zagrażają ich życiu. Działanie to przyjęło formę programu pod nazwą „Nocleg dla
wędrowca”16.
W roku 2011(I-III i XI-XII) schronienia w noclegowni udzielono 84 osobom bezdomnym
(łącznie 1687 noclegów). Wśród mieszkańców noclegowni zarejestrowano 45 bezdomnych z terenu
miasta Kołobrzeg i 39 bezdomnych z innych gmin. Wśród bezdomnych korzystających z noclegowni
dominującą grupę stanowiły osoby w wieku 41 - 60 lat (43osoby). Osoby przebywające w noclegowni
motywowane są przez wychowawców do zmiany stylu życia i skorzystania z możliwości pobytu w
schronisku dla osób bezdomnych, gdzie przy współpracy z wychowawcami i pracownikami
socjalnymi mogą podjąć próbę zmiany swojej trudnej sytuacji życiowej. Na przestrzeni całego roku
2011 z takiej możliwości skorzystały 4 osoby bezdomne.

6.2. Projekt socjalny „Śniegowiec”
Projekt socjalny „Śniegowiec” – realizowany jako kontynuacja działań od 2006 roku,
stanowił jedną z form wsparcia dla osób bezdomnych w okresie zimy. Celem projektu było
zapobieganie utrwalaniu się i poszerzaniu zjawiska bezdomności poprzez zapewnienie godziwych
warunków bytowych osobom bezdomnym zamieszkującym w okresie zimy na działkach ogrodowych,
na obrzeżach miasta oraz w porcie rybackim. Projekt promowany był w lokalnych mediach oraz w
formie ulotek i plakatów. W roku 2011 projekt realizowany był w okresie od stycznia do kwietnia i
od października do grudnia, a działaniami objętych było faktycznie 12 osób bezdomnych, którym
zapewniono ciepłą bieliznę osobistą i pościelową, odzież, kołdry, poduszki z magazynu odzieży
MOPS, umożliwiono skorzystanie z urządzeń sanitarno – higienicznych w Dziale Opieki nad Osobami
Bezdomnymi – Schronisko, przekazano paczki żywnościowe pozyskane od Stowarzyszenia na Rzecz
Osób Potrzebujących „Pomocna Dłoń” oraz hurtowni spożywczych „Bemar” i „Perfex”, a także
zaproszono do udziału w Wieczerzy Wigilijnej organizowanej przez MOPS.
Partnerami projektu była Straż Miejska i Komenda Powiatowa Policji. Realizacja projektu
„Śniegowiec” była dla osób bezdomnych, nie wyrażających zgody na pobyt w schronisku jedną z
niewielu szans na przetrwanie okresu zimowego. Oprócz pomocy w naturze osoby bezdomne miały
możliwość uzyskania wsparcia i poradnictwa ze strony pracowników socjalnych realizujących
działania projektowe. W wyniku częstych kontaktów z pracownikami socjalnymi uczestnicy projektu
starali się zachować abstynencję, utrzymywać higienę i porządek w miejscu pobytu. W wyniku
podejmowanych działań w miesiącu grudniu skierowano czterech mężczyzn bezdomnych z terenu
byłych działek przy ul. Warzelniczej, gdzie mieszkali pod namiotem, do opuszczonej altanki na
terenie byłych działek przy ul. Przesmyk, tym samym poprawiając im warunki bytowe w okresie
zimy. Jeden z mężczyzn był hospitalizowany i po opuszczeniu szpitala wrócił do rodziny w
Stargardzie Szczecińskim. Projekt socjalny „Śniegowiec” realizowany był do kwietnia 2011r przez
dwóch pracowników socjalnych, a od października 2011r przez trzech pracowników socjalnych

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.

16

Program „Nocleg dla wędrowca” finansowany jest częściowo ze środków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych. Noclegownia czynna jest tylko w okresie jesienno - zimowym, od listopada do marca, codziennie w godzinach
od 20.00 do 6.00 dnia następnego i pozostaje pod nadzorem pracownika ochrony. .
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7.1.

Praca socjalna z rodziną

W roku 2011 pracą socjalną objęto 1517 rodzin, w tym (2809 osób w rodzinach).Praca socjalna
ukierunkowana była w szczególności na przywrócenie utraconej bądź ograniczonej zdolności
samodzielnego funkcjonowania jednostki. Poprzez jej świadczenie wskazywano osobom i rodzinom
możliwości kierowania własnym postępowaniem, w sposób dający gwarancję zdobycia niezależności
w zabezpieczaniu godnych warunków życia.
Wśród technik, wykorzystywanych najczęściej w pracy socjalnej na pierwszy plan wysunął się
środowiskowy wywiad rodzinny przeprowadzony w miejscu zamieszkania, za pomocą którego
dokonywano analizy sytuacji życiowej klienta i członków jego rodziny oraz diagnozy przyczyn
trudności życiowych, a także zasobów i uśpionych możliwości wszystkich członków rodziny. Na
podstawie dokonanych ustaleń pracownicy socjalni we współpracy z klientem opracowali plan pracy
w kierunku dokonania pozytywnych zmian. Jego realizacja, wzmocniona świadczeniami pieniężnymi,
ma na celu doprowadzenie do usamodzielnienia się rodziny. W roku 2011 przeprowadzono 3103
wywiady środowiskowe tj. średnio miesięcznie ponad 258,58 wywiadów. W liczbie tej znajdują się,
oprócz wywiadów związanych bezpośrednio z przyznaniem pomocy społecznej, także wywiady
przeprowadzane w innych celach.
Instrumentem wzmacniającym wzajemne zobowiązania zarówno klienta, jak też pracownika
socjalnego jest kontrakt socjalny. Podnosi on skuteczność działań socjalnych w pracy z rodzinami,
angażując wszystkich członków rodziny w równym stopniu do rozwiązywania problemów
w kolejności uzgodnionej i jednocześnie monitorowanej przez pracowników socjalnych. W roku 2011
zawarto 83 nowe kontrakty socjalne oraz kontynuowano 18 z roku poprzedniego.
Wymienione techniki stanowiły fundament dla dokonania diagnozy występujących
w rodzinach obszarów problemowych oraz określenia zakresu przedmiotowego pracy socjalnej.
Zestawienie działań podjętych w ramach pracy socjalnej w roku 2011 przedstawia tabela poniżej.
Tabela 14. Struktura pracy socjalnej na rzecz osób i rodzin w roku 2011.
Obszar oddziaływania
Ubóstwo
Bezdomność
potrzeba ochrony
macierzyństwa
brak zatrudnienia

Zakres przedmiotowy pracy socjalnej
diagnostyka przyczyn, planowanie
kierunku działań
reintegracja społeczna i aktywizacja
zawodowa
poradnictwo rodzinne
reintegracja społeczna i aktywizacja
zawodowa

rehabilitacja społeczna i likwidacja barier
likwidacja barier i budowa systemu
długotrwała lub ciężka choroba wsparcia
bezradność w sprawach
opiekuńczo wychowawczych, w stymulacja zmian funkcjonowania rodziny
tym:
j.w.
a. rodzinach niepełnych,
niepełnosprawność

b. w rodzinach wielodzietnych

j.w.

liczba
rodzin

Przeciętna liczba
działań na 1
rodzinę

liczba
działań

846

1168

1,38

88

192

2,18

82

129

1,57

625

1363

2,18

600

1035

1,73

710

804

1,13

291

640

2,20

169

312

1,85

59

173

2,93

Alkoholizm

niwelowanie problemu uzależnienia

225

435

1,93

Narkomania
trudności w przystosowaniu do
życia po zwolnieniu z zakładu
karnego
przemoc w rodzinie

niwelowanie problemu uzależnienia
reintegracja społeczna i aktywizacja
zawodowa

8

15

1,88

35

44

1,26

24

58

2,42

1517

5926

3,91

interwencja kryzysowa, niebieska karta
razem faktyczna liczba rodzin i działań

Źródło: opracowanie własne
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Z przedstawionych danych wynika, że w stosunku do 2010 roku wzrosła liczba rodzin objętych
pracą socjalną, a także wzrosła przeciętna liczba podjętych interwencji w ramach pracy socjalnej,
która w 2011 roku wyniosła 3,91 działania dla jednej rodziny (w roku 2010 - 3,02 działania).
Najwyższy poziom natężenia pracy socjalnej odnotowano w obszarze bezradności w sprawach
opiekuńczo wychowawczych i gospodarowaniu budżetem domowym w rodzinach wielodzietnych
(2,93), a kolejnym również wymagającym wysokiego nakładu pracy socjalnej był obszar przemocy w
rodzinie (2,42).

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.
W roku 2011 praca socjalna z grupą znalazła wyraz w realizacji projektów aktywizacji społecznozawodowej (opisywanych wcześniej), a także projektów profilaktyczno-edukacyjnych i projektów
socjalnych. Łączna liczba uczestników projektów osiągnęła poziom 349 osób.
Projekt profilaktyczno-edukacyjny „Młodzieżowa Akademia Miejska” został skierowany
do uczniów szkół ponadpodstawowych z rodzin zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem
społecznym, w tym szczególnie rodzin, w których występuje problem alkoholowy lub przemoc
domowa, a sytuacja finansowa nie pozwala na samodzielne zaspokojenie potrzeb edukacyjnych.17
Cel projektu określono jako udzielenie wsparcia edukacyjnego w celu przygotowania
uczestników do egzaminu gimnazjalnego i maturalnego, a tym samym podniesienie ich szans na
podjęcie dalszej edukacji na poziomie szkół wyższych i poprawę swojej sytuacji życiowej. Projekt
założył również udzielenie wsparcia psychologicznego, uzupełniającego działania edukacyjne,
w zakresie motywowania do zmiany postawy na aktywną i wykorzystania w pełni możliwości, jakie
daje udzielona pomoc edukacyjna.
Wsparcie edukacyjne obejmowało zagadnienia, wynikające z programów nauczania
przedmiotów w gimnazjum i szkole średniej oraz pomoc w bieżących problemach uczniów w zakresie
wybranych przedmiotów. Wsparcie psychologiczne obejmowało zagadnienia: komunikacja
interpersonalna, asertywność, niwelowanie negatywnych skutków stresu, motywacja do zmiany
postawy życiowej na aktywną i odpowiedzialną
Rys.4

Młodzieżowa Akademia Miejska
Wsparcie edukacyjne
dla 32 uczniów
180 godzin zajęć
- z zakresu matematyki
- z zakresu fizyki

EGZAMIN GIMNAZJALNY
MATURALNY

- z zakresu chemii
na poziomie szkoły gimnazjalnej i średniej

W rezultacie realizacji projektu u 62,5% uczestników nastąpiła poprawa oceny szkolnej z
przedmiotu, w zakresie którego nastąpiło wsparcie edukacyjne.

17

Projekt o wartości 12.698,70zł. finansowano ze środków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
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Projekt socjalny „Kołobrzeskie Wakacje” - realizowany przez pracowników socjalnych tut.
ośrodka od 2008 roku. Celem projektu było stworzenie dzieciom w wieku 7-10 lat możliwości
aktywnego i atrakcyjnego spędzania czasu wolnego. Adresatami projektu były dzieci zamieszkujące w
rejonach działania pracowników socjalnych miasta Kołobrzeg.
Działania projektowe polegały na codziennym kontakcie z dziećmi i wspólnym spędzeniu
czterech godzin dziennie. W roku 2011 w projekcie wzięło udział 11 dzieci. W stosunku do lat
poprzednich zmiana liczby dzieci spowodowana była zbieżnością terminu realizacji projektu z
terminem wyjazdu na kolonie letnie. W okresie od 27.06.2011r. do 1.07.2011r. dzieci odwiedziły
Park Rozrywki przy ul. Kasprowicza, Park Linowy, Kołobrzeski Port, gdzie odbyły rejs statkiem i
zwiedziły Latarnię Morską, brały udział w grach i zajęciach edukacyjnych zorganizowanych przez
pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej. Turnus zakończył się wyjściem do pizzerii oraz
spotkaniem z rodzicami, podczas którego rozdano dzieciom dyplomy i upominki. Projekt cieszył się
dużym zainteresowaniem ze strony dzieci i ich rodziców. Podjęte działania projektowe pokazały
dzieciom różne możliwości spędzania czasu wolnego, dzieci nawiązały nowe znajomości, nauczyły się
współpracy w grupie, integrowały się ze środowiskiem lokalnym. Poprzez świetną zabawę i aktywny
wypoczynek uczestnicy zmienili swoje spojrzenie na spędzanie czasu wolnego. Projekt socjalny
,,Kołobrzeskie Wakacje” realizowany był przez trzech pracowników socjalnych MOPS.
Projekt socjalny „My też chcemy mieć wspomnienia” – to kolejna edycja projektu
adresowanego do dzieci, klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, które posiadały
orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z diagnozą:
zespół ADHD, upośledzenie umysłowe, Zespół Downa, zaburzenia zachowania oraz autyzm lub
pokrewne zaburzenia. Działaniami projektowymi w okresie wakacji 2011 roku objęto 10 dzieci w
wieku od 6-18 lat W ramach projektu dzieci uczestniczyły w programie kulturalno – rozrywkowym
obejmującym:
- wyście do Parku Rozrywki- ,,Mini Golf” w Kołobrzegu,
-. wyjście do portu- rejs statkiem ,,Piratem” i pobyt w pizzerii,
- .wyjazd na ,,Dziki Zachód “ w Zieleniewie,
- spotkanie z ,,Piracką Przygodą”- Reduta Solna w Kołobrzegu.
- wyjście na seans filmowy do Kina Wybrzeże połączony z pobytem w lodziarni.
Dzieci, które z uwagi na swoją niepełnosprawność bądź zaburzenia rozwojowe nie miały możliwości
skorzystania z ogólnodostępnych form wypoczynku letniego, poprzez swój udział w projekcie miały
zorganizowany czas wolny. Zawarły nowe znajomości i doświadczyły niezapomnianych wrażeń.
Działania projektowe miały również na celu pomóc dzieciom w wyjściu ze społecznej izolacji oraz
uczulić społeczność lokalną, że wśród nas są dzieci, które wymagają większej tolerancji. Dzieci, które
swym zachowaniem odbiegają od zachowań społecznie akceptowanych też mają swoje marzenia i
chcą być godnie traktowane. Ważnym celem projektu było odciążenie rodziców od codziennego trudu,
jakim jest opieka nad dzieckiem niepełnosprawnym. Projekt socjalny realizowany był przez pięciu
pracowników socjalnych MOPS.
Projekt socjalny „Przyjdź, Usłysz, Zobacz 60+” - w ramach działalności Miejskiego
Ośrodka Pomocy społecznej w Kołobrzegu na rzecz osób starszych w roku 2011 realizowany był
projekt „Przyjdź, Usłysz, Zobacz 60 +”. Celem projektu było stworzenie osobom starszym
możliwości wyjścia z domu w celu aktywnego i atrakcyjnego spędzenia wolnego czasu. Uczestnicy
projektu realizowanego w okresie od stycznia 2011r. do grudnia 2011r. brali udział w koncertach,
wernisażach proponowanych przez Klub Kołobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
Projekt w swoim założeniu był przeznaczony dla 10 osób zamieszkujących w rejonach działania
pracowników socjalnych miasta Kołobrzeg i tyle osób wzięło w nim udział. Uczestniczki w
proponowanych imprezach nie zawsze uczestniczyły w tym samym składzie osobowym. Było to
spowodowane stanem zdrowia, aurą, sytuacją rodzinną czy innymi planami. Uczestniczki wzięły
udział w czterech imprezach kulturalnych organizowanych przez Kołobrzeską Spółdzielnię
Mieszkaniową oraz Regionalne Centrum Kultury (Wieczór Młodych Talentów, Majówka Chórów,
koncert pożegnalny Klubu Kołobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, spektakl słowno-muzyczny
,,Trzydzieści lat temu”). Problemem w realizacji projektu stało się zakończenie działalności Klubu
Kołobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, którego propozycje bezpłatnych imprez były bazą do
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stworzenia projektu. Realizacja projektu w 2011r. przebiegała bez nakładów finansowych. Z ankiet
ewaluacyjnych wynika, że proponowane imprezy kulturalne bardzo przypadły do gustu uczestniczkom
projektu. Czas poświęcony na imprezy uważają za czas spędzony efektywnie. Zostały nawiązane
nowe znajomości i oczekują ponownego uczestnictwa w podobnym projekcie. Wskazują w swoich
propozycjach wyjścia do kina, teatru, jaskini solnej, kawiarni. Projekt socjalny realizowany był przez
dwóch pracowników socjalnych.

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 2011 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 2011 roku świadczonej przez magazyn rzeczy używanych
korzystały 239 rodziny, a 435 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 ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób Potrzebujących „Pomocna Dłoń”
i Polskim Czerwonym Krzyżem w Kołobrzegu. W roku 2011 w ramach programu „Dostarczanie
Żywności dla Najuboższej Ludności Unii Europejskiej” (PEAD) Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń”
pozyskało na stan magazynu łącznie 122.887,20 kg artykułów spożywczych. Łącznie do grudnia 2011
roku wydano 117.099,20 kg żywności. Nie wydaną żywność w ilości 5.788 kg celowo pozostawiono
na stanie magazynu do wydania w miesiącu styczniu, lutym i marcu 2012 roku, ponieważ dostawa
żywności unijnej każdego roku rozpoczyna się dopiero od miesiąca marca.
Kwalifikowaniem osób do odbioru żywności zajmują się pracownicy socjalni Ośrodka.
Z pomocy żywnościowej w 2011 roku korzystało średnio miesięcznie 520 rodzin (961 osób w tych
rodzinach) Szczegółową informację o asortymencie artykułów spożywczych dostarczanych do
magazynu SEZAM i wydawanych mieszkańcom Kołobrzegu przedstawia zestawienie poniżej.
Tabela 15. Rodzaje artykułów spożywczych wydane mieszkańcom Kołobrzegu w roku 2011

rodzaj artykułu
dania gotowe (gulasz, zupa pomidorowa i
krupnik, makaron z mięsem )
mleko w płynie
płatki kukurydziane i musli śniadaniowe
Kasza manna i jęczmienna z warzywami
Chleb chrupki żytni
ser topiony
mąka
makaron
kawa zbożowa
herbatniki
Ryż biały
łącznie

ilość artykułów spożywczych
( kg)
45.730.40
20.092,00
12.688,50
9.325,00
672,00
960,00
7.347,00
11.102,50
288,00
646,80
8.247,00
117.099,20

Źródło: opracowanie własne
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Pracownicy magazynu SEZAM współpracują również z innymi instytucjami i organizacjami
działającymi na terenie Kołobrzegu w zakresie pozyskiwania żywności. Podmioty organizujące
w mieście różnego rodzaju imprezy, po ich zakończeniu przekazują często do magazynu żywność dla
klientów Ośrodka (m.in. chleb, ciasto, wędlinę, zupę). W ramach działalności SEZAMU w roku 2011
Ośrodek kontynuował program „Posiłek dla wędrowca”, polegający na dożywianiu osób
bezdomnych z problemem alkoholowym, przebywających na terenie Kołobrzegu.18 Posiłki wydawane
są od listopada do kwietnia następnego roku, na posiłek składa się porcja zupy i chleba. W czasie
weekendów posiłki wydają wolontariusze ze Schroniska dla osób bezdomnych. Codziennie
wydawano 50 posiłków, a na przestrzeni całego roku 2011 w okresie od stycznia do kwietnia i od
listopada do grudnia wydano łącznie 7.350 porcji.
Realizacja programów adresowanych w roku 2011 promowała inną postawę życiową, lepszy
wzór spędzania wolnego czasu oraz pobudzała aktywność społeczności lokalnej w kierunku
podejmowania działań na rzecz osób i rodzin wymagających pomocy. Faktyczna liczba uczestników
w różnych imprezach okolicznościowych osiągnęła poziom 880 osób. Programy realizowano głównie
w oparciu o środki Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Program „Uśmiech Dziecka” – 3 czerwca 2011 roku na terenie Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej odbyła się impreza plenerowa z okazji Dnia Dziecka, na którą zaproszono 300 dzieci wraz
z rodzicami. Każde z zaproszonych dzieci otrzymało karnet pozwalający na branie udziału w loterii
fantowej oraz spożycie kiełbaski z grilla, pączka oraz zimnego napoju. Przygotowano wiele atrakcji
i niespodzianek. Dużym powodzeniem i zainteresowaniem ze strony dzieci i rodziców cieszył się
występ Zespołu Piosenki i Tańca ,,Tirlitonki” oraz 6-letniego pianisty Wiktora Sommera. Ognisko
Pracy Pozaszkolnej w Kołobrzegu przedstawiło umiejętności amatorskiego ruchu artystycznego.
Ponadto dzieci uczestniczyły w konkursach sportowych, na najlepszy bajkowy strój, wokalnym –
karaoke i ,,Bitwie na głosy.” Z ,,salonu piękności” korzystały zarówno dziewczynki jak i chłopcy.
Każdy chciał mieć tatuaż albo namalowanego kolorowego motyla. Wiele radości dostarczyły dzieciom
udostępnione samochody policyjne. Całą imprezę przygotowali pracownicy socjalni, którym pomagali
wolontariusze z Działu Opieki nad Osobami Bezdomnymi oraz członkowie Stowarzyszenia na Rzecz
Osób Potrzebujących ,,Pomocna dłoń”. Stronę medyczną zabezpieczała Grupa Ratownicza ,,
PARAMEDIC.”
Program ,,Święty Mikołaj” – 4 grudnia 2011 roku w hali Milenium odbyły się
,,Kołobrzeskie Mikołajki 2011” pod patronatem Prezydenta Miasta Kołobrzeg. Głównym
organizatorem imprezy było Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu. Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Kołobrzegu wytypował 280 dzieci, które uczestniczyły w interaktywnych zabawach ze
Świętym Mikołajem i jego Elfami. Ogromną frajdę sprawiły dzieciom zabawy z kolorowymi bańkami,
balonowe zoo, gdzie każde dziecko mogło otrzymać balonowego zwierzaka. W ramach warsztatów
plastycznych można było pomalować bombkę choinkową albo przyozdobić kartkę świąteczną.
Niezapomniane wrażenia pozostawiła po sobie nauka chodzenia na szczudłach oraz taniec
szczudlarzy. W trakcie trwania zabawy każde dziecko mogło skorzystać ze słodkiego poczęstunku.
Najmłodsi podopieczni MOPS otrzymali z rąk Mikołaja paczkę ze słodyczami.19
,,Dzień Walki z Ubóstwem” – od 2006 roku pracownicy Działu Pracy Socjalnej Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu wspólnie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w
Kołobrzegu organizują obchody Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem , którego celem jest
zwrócenie uwagi opinii publicznej na problem ubóstwa i zachęcenie ludzi do wsparcia osób
potrzebujących pomocy. Obchody XXIV Międzynarodowych Dni Walki z Ubóstwem w dniu 17
października 2011 roku odbyły się na terenie ośrodka pod patronatem Starosty Kołobrzeskiego i
Prezydenta Miasta Kołobrzeg przy udziale przedstawicieli władz samorządowych, organizacji
pozarządowych, prywatnych przedsiębiorców oraz najuboższych mieszkańców miasta. W ramach tego

18

Program „Posiłek dla wędrowca” finansowany jest ze środków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych.
19
Program ,,Święty Mikołaj” finansowany jest ze środków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
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przedsięwzięcia zakłada się mobilizację ludzi z różnych środowisk, aby wspólnie z tymi, którzy do tej
pory byli wykluczeni społecznie budowali demokrację, zmieniali swoją postawę, zachowania oraz
swoje życie. Zorganizowano zostały różne punkty wydawania paczek żywnościowych, ciepłych
posiłków, wyrobów ciastkarskich, owoców i ziemiopłodów, środków czystości, a także ciepłej
odzieży, obuwia, koców i pościeli. Można było skosztować chleba z domowym smalcem i ogórkiem
kiszonym przygotowanym przez pracowników socjalnych. W akcję włączył się: Polski Czerwony
Krzyż, Stowarzyszenie Użytkowników Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej oraz Ich Rodzin
i Przyjaciół „Feniks”, Zakład Aktywności Zawodowej, Dom Pomocy Społecznej we Włościborzu
i Gościnie, Stowarzyszenie na Rzecz Osób Potrzebujących Pomocy ,,Pomocna dłoń” a także sklepy,
hurtownie spożywcze, przetwórstwa mięsnego i rybnego. Obchody Międzynarodowego Dnia Walki
z Ubóstwem mają służyć zwróceniu uwagi na problem biedy, ale przede wszystkim mają być okazją
do wyrażenia dumy i godności ludzi ubogich.
,,Nie jesteś sam – Wieczerza Wigilijna” - wzorem lat ubiegłych 22 grudnia 2011 roku w sali
konferencyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu przy ul. Okopowej 15 odbyła
się Wieczerza Wigilijna dla 80 osób samotnych, bezdomnych i najuboższych. Wieczór ten jak co roku
był pełen wzruszeń i niezapomnianych wrażeń. Uczestnicy spotkania przełamali się opłatkiem i
śpiewali kolędy wspólnie z członkami chóru działającego pod patronatem Stowarzyszenia Klubu
Pionier.
Założenia wszystkich realizowanych projektów i programów mają na celu budowanie
szerokiego partnerstwa lokalnego na rzecz rozwiązywania problemów społecznych mieszkańców
miasta. Najczęstszą formą współpracy z sektorem administracji publicznej jest wymiana informacji
oraz wspólne podejmowanie działań na rzecz zapobiegania zjawiskom patologii i wykluczenia
społecznego. Przy realizacji projektów socjalnych dla określonych grup społecznych współpraca
przybiera formę pracy zespołowej, w której istotne znaczenie odgrywa wzajemne informowanie
się o planowanych kierunkach działalności i współdziałaniu w celu ich zharmonizowania. Działania
skierowane do placówek edukacyjnych i dydaktycznych, mają na celu poprawę funkcjonowania
dzieci i młodzieży w środowisku, które kształtuje osobowość młodego człowieka. Współpraca wyraża
się w aktywności na rzecz poprawy warunków lokalowych podopiecznych, w załatwianiu spraw
urzędowych oraz zapewnianiu dostępu do usług medycznych osobom starszym, chorym
i niepełnosprawnym.
Ideą współpracy z prywatnymi przedsiębiorcami jest uwrażliwienie otoczenia na problemy
społeczne, wzbudzenie potrzeby niesienia pomocy innym, pobudzanie społecznej aktywności oraz
inspirowania działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin
i grup społecznych. Kształtuje to społeczną wrażliwość i odpowiedzialność.
Współpraca z sektorem pozarządowym opiera się na zasadzie partnerstwa, wzajemnym
wsparciu w działaniach, podejmowaniu przedsięwzięć likwidujących bariery społeczne, wspieraniu
inicjatyw sprzyjających wzmacnianiu więzi społecznych i lokalnej solidarności społecznej.
Współdziałania te polegają na tworzeniu sieci opieki oraz wsparcia dla osób chorych i ich rodzin.
Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży odbywa się poprzez zapobieganie
zjawisku dziedziczenia bierności i biedy, poprzez stwarzanie warunków, sprzyjających integracji
społecznej. Wspieranie inicjatyw z zakresu kultury i zachowania dziedzictwa kulturowego mają na
celu wzrost integracji i obniżenie poziomu marginalizacji. Współdziałanie na rzecz osób ubogich,
bezdomnych wyraża sie poprzez zaspokajanie podstawowych potrzeb bytowych. Współpracy
z sektorem pozarządowym przyświeca idea realizacji potrzeb członków społeczności, których
nie są w stanie realizować pozostałe podmioty sektora publicznego i prywatnego.
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II. POTRZEBY I PLANY MOPS NA ROK 2012.
1. Potrzeby ośrodka
Prognozuje się, że potrzeby związane z realizacją zadań ośrodka przekroczą plan finansowy na
rok 2012, zarówno w ramach zadań własnych jak i zleconych. Tabela poniżej przedstawia plan
finansowy ośrodka na rok 2012.
Tabela 16. Plan finansowy MOPS na rok 2011 po zmianach wg stanu na dzień 30.06.2011r.
Dział

Rozdział

§

851

Treść

WYDATKI

Ochrona zdrowia -zad.własne
Przeciwdziałanie narkomanii-zadania własne
Przeciwdziałanie alkoholizmowi-zadania własne
Pozostała działalność - zadanie zlecone
POMOC SPOŁECZNA
Domy pomocy społecznej -zadania własne
Ośrodki wsparcia - schronisko - zadania własne
Wspieranie rodziny - zadania własne
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego - zadania zlecone
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego - zadania własne

85153
85154
85195
852
85202
85203
85206

85212

85212

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

85213

85213
4130
4130
85214
3110
3110
3119
85215
85216
3110
3110
85219
85228
85228

302 180,00
47 000,00

117 456,00

Składki na ubezpieczenia zdrowotne - b. państwa
Składki na ubezpieczenia zdrowotne - b. gminy
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe - zadania własne
Świadczenia społeczne
Świadczenia społeczne - b.państwa

1 242 625,00
689 600,00
523 000,00

Świadczenia społeczne
Dodatki mieszkaniowe - zadania własne
Zasiłki stałe - zadania własne
Świadczenia społeczne - b. państwa

30 025,00
1 390 000,00
1 056 550,00
872 000,00

Świadczenia społeczne - b. gminy
Ośrodki Pomocy Społecznej - zadania własne
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadania zlecone
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadania własne

184 550,00
3 027 454,00
106 000,00
733 470,00

102 000,00
15 456,00

29 600,00
606 000,00

3110
3110

Świadczenia społeczne-dotacja b.gm.

300 000,00

3110

Świadczenia społeczne-PSU

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne wkł.wł.do projektów

4120

Składki na fundusz pracy - wkł.wł. do projektów

4170

Wynagrodzenia bezosobowe - wkł.wł. do projektów

4210

Zakup materiałów i wyposażenia- wkł. wł. do projektów

4300

Zakup usług pozostałych - wkł. wł. do projektów
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

85395

8 672 000,00

Pozostała działalność - zadania zlecone
Pozostała działalność - zadania własne
Świadczenia społeczne-dożywianie b.p.

85295
85295

853

,
6 400,00
69 660,00
4 000,00
19 079 087,00
1 254 000,00
301 707,00
193 045,00

Pozostała działalność - projekt systemowy "Jesteśmy aktywni" zadania własne

266 000,00
10 000,00
315,00
49,00
5 000,00
12 036,00
12 600,00
463 751,12
270 225,00
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85395

Pozostała działalność - projekt KOWES - zadania własne

85395

Pozostała działalność - Punkt Konsultacyjno-Doradczy - zadania
własne
Wynagrodzenia
bezosobowe

4170
854

187 526,12
6 000,00
6 000,00

Edukacyjna opieka wychowawcza

260 723,00

Pomoc materialna dla uczniów

260 723,00

3240

Stypendia dla uczniów - b. gminy

109 200,00

3240

Stypendia dla uczniów - b. państwa

137 148,00

3260

Inne formy pomocy dla uczniów - b. gminy

3260

Inne formy pomocy dla uczniów - b. państwa

85415

11 375,00
3 000,00

Ogółem

19 883 621,12

Źródło: opracowanie własne

Przedstawione dane wskazują, że planowane wydatki ogółem stanowią 102,8% wykonania
z roku ubiegłego (18.311.060,33zł). Przewidywane zwiększenie wydatków w stosunku do planu
dotyczy realizacji świadczeń rodzinnych i składek zdrowotnych od tych świadczeń (zad. zlecone),
zasiłków stałych i dożywiania (zadania własne) - współfinansowane z budżetu państwa.

1.1 Potrzeby w zakresie świadczeń pomocy społecznej
Szczegółowe potrzeby w zakresie świadczeń pomocy społecznej na rok 2011 zdiagnozowane
zostały przez pracowników socjalnych ośrodka wśród rodzin i osób korzystających z pomocy. Wyniki
diagnozy przedstawia zestawienie poniżej.
Tabela 17. Potrzeby w zakresie świadczeń pomocy społecznej na rok 2012.
ROK 2012
Wyszczególnienie

Rozdz.
paragr.

Liczba
osób

Liczba swiadczeń

X

X

Zasiłek okresowy –
w tym:
dotacja 50 %
Zasiłek celowy na zakup odzieży, obuwia,
wyprawek szkolnych, opł. mieszk.remonty
Zasiłek celowy na wydatki związane ze
zdarzeniem losowym
Specjalny zasiłek celowy, zasiłek celowy z
obowiązkiem zwrotu (opał, leki, żywność,
dofinansowanie turnusu I
Zasiłek celowy na leki, leczenie

500

3500
(7 m-cy x 360 )

ZADANIA WŁASNE w tym:

85214
§3110

Kwota
1 512 600
1 260 000
630 000

186

398

70 600

5

5

10 000

70
80

140
400

58 000
25 000

Opał

95

95

76 000

Sprawienie pogrzebu
PROGRAM ,,POMOC PAŃSTWA
W ZAKRESIE DOŻYWIANIA”
w tym:
Posiłek w szkole
śr. koszt 8,00 zł 170 dni

5
X

5
X

13 000
750 000

280

47 600

380 800

527

3689

369 200

55

660

216

2592

201
X

2412
X

1 254 000
922 752
80 % 738 202
20 % 184 550
77 280
80 %
61 824
20 %
15 456
4 516 632

Żywność (7 m-cy)
DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ
śr. dopłata 1900 zł
ZASIŁEK STAŁY
śr. kwota 356 zł
SKŁADKI
ZDROWOTNE
RAZEM
Źródło: opracowanie własne

85295
§3110

85202
§4330
85216
§3110
85213
§4130

Faktyczna liczba osób -1100
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Na 2012 rok zaplanowano do pomocy łącznie 1100 rodzin. Potrzeby oszacowano , kwalifikując do
pomocy osoby i rodziny zgodnie z ustawą o pomocy społecznej .W trakcie planowania uwzględniono
następujące kryteria:
Zasiłki stałe - świadczenie zaplanowano dla 216 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 na kwotę: 356,00 zł. Planowany wzrost o kwotę 32 752 zł spowodowany jest większą liczbą
osób uprawnionych do pobierania zasiłku stałego.
Składka na ubezpieczenie zdrowotne – została zaplanowana dla 201 osób posiadających
uprawnienia do zasiłku stałego, które nie mają uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego z innego
tytułu. Świadczenie to zaplanowano na okres 12 miesięcy, a średnią wysokość świadczenia przyjęto na
kwotę 32,04 zł. tj. 9% podstawy wymiaru składki (356,00 zł).
Zasiłki okresowe - przewidziano dla 500 osób/rodzin, znajdujących się w trudnej sytuacji
materialno – bytowej, w szczególności dotkniętych bezrobociem, długotrwałą chorobą. Świadczenie
zaplanowano na okres 7 miesięcy w roku. Wartość jednego świadczenia ustalono na kwotę 360,00 zł.
Wzrost planowanej kwoty podyktowany jest zwiększoną liczbą osób/rodzin uprawnionych do
korzystania z tej formy pomocy. Zakłada się, że w 2012 roku liczba osób/rodzin pobierających
zasiłek okresowy wzrośnie o 50 osób/ rodzin.
Program,, Pomoc państwa w zakresie dożywiania’’ w tym:
Posiłek - zaplanowano dla 280 dzieci w okresie nauki w szkole (na okres 170 dni w roku, średni koszt
jednego posiłku: 8,00zł. Podstawowym kryterium, warunkującym objęcie tą formą pomocy jest trudna
sytuacja materialno – bytowa, zdrowotna, rodzinna.
Żywność – przewidziano dla 527 osób/rodzin w przejściowej, trudnej sytuacji materialno – bytowej;
świadczenie zaplanowano na okres 7 miesięcy w roku.
Wzrost kosztów realizacji Programu spowodowany jest wzrostem liczby dzieci uprawnionych do
posiłków o 30 osób jak również wzrostem średniego kosztu posiłku. Ponadto planuje się , że w 2012
roku w ramach Programu z pomocy finansowej na zakup żywności skorzysta o 247 osób więcej niż
było to planowane na rok ubiegły. Podyktowane jest to zwiększoną liczbą osób, które spełniają
kryterium dochodowe uprawniające do korzystania z powyższej formy pomocy.
Opłata za pobyt w DPS – obecnie wnoszona jest opłata za pobyt 43 osób aktualnie
skierowanych i umieszczonych w domu pomocy społecznej. W 2012 roku planuje się umieścić w
DPS 12 osób. Łącznie pomoc planuje się dla 55 osób. Średnią miesięczną wysokość opłaty lub
dopłaty do utrzymania pensjonariusza ustalono na kwotę: 1 900 zł na okres 12 miesięcy. W 2012 roku
nastąpi wzrost kosztów utrzymania pensjonariuszy w DPS o kwotę 226 000 zł w porównaniu
z rokiem 2011, ponieważ planuje się skierowanie kolejnych 12 osób, które z uwagi na wiek,
niepełnosprawność wymagają stałej opieki i nie mogą pozostać w swoim dotychczasowym
środowisku. 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 80 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.
Opał – 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 95
osób/rodzin, zakładając, iż koszt zakupu 1 t opału wyniesie 800zł.
Zasiłek celowy na zakup odzieży, obuwia, wyprawek szkolnych, opłaty mieszkaniowe ,
remonty i inne – zaplanowano dla 186 osób/ rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji bytowej.
Wzrost planowanej kwoty spowodowany jest zwiększoną liczbą osób wymagającą pomocy w tym
zakresie.
Specjalny zasiłek celowy, zasiłek celowy z obowiązkiem zwrotu – przewidziano dla 70
osób/rodzin, które pomimo przekroczenia kryterium dochodowego nie są w stanie przezwyciężyć
swojej trudnej sytuacji bytowej.
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Zasiłek celowy na wydatki związane ze zdarzeniem losowym – zaplanowano dla 5
osób/rodzin, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego bez względu na dochód.
Sprawienie pogrzebu –zaplanowano dla 5 osób, gdzie średni koszt pogrzebu przyjęto na
kwotę 2 600 zł.
W 2012 roku planowane jest podwyższenie kryterium dochodowego uprawniającego do
korzystania z pomocy społecznej. Nowe kryteria dochodowe będą miały wpływ na zwiększenie liczby
osób uprawnionych jak i wysokość przyznawanej pomocy.
1.2 Potrzeby szkoleniowe
Poprawne realizowanie zadań przez pracowników MOPS wymaga ciągłego dokształcania się i
rozwijania nie tylko w zakresie pomocy społecznej, ale również w pozostałych działach. Na rok 2012
na szkolenia planuje się przeznaczyć 22 240,00 zł tj. o 2510,00 zł kwotę mniejszą niż w roku 2011.
Zmniejszenie planowanej kwoty podyktowane jest tym, że wiele szkoleń opłacanych jest przez Urząd
Marszałkowski w Szczecinie a finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. W roku 2012
szkolenia pracowników są również finansowane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w
zakresie przygotowania do udziału w projekcie pilotażowym dotyczącym standardów pomocy
społecznej.
1.3 Potrzeby kadrowe
Przez ostatnie lata ośrodek wskazywał konieczność zatrudnienia psychologa i pedagoga
rodzinnego, których zadaniem byłoby wspieranie pracowników socjalnych w stawianiu trafnej
diagnozy problemów w rodzinach objętych działaniem ośrodka i pomoc w doborze metod pracy z
tymi rodzinami. W dalszym ciągu istnieje potrzeba zatrudnienia tych specjalistów. Jednakże z uwagi
na brak możliwości posadowienia im stanowisk pracy ośrodek nie występuje o zgodę na utworzenie
nowych stanowisk pracy.
W dalszym ciągu istnieje potrzeba zatrudnienia informatyka na etat. Aktualnie ośrodek
korzysta z usług osoby zatrudnionej na umowę – zlecenie, co nie jest korzystne dla zapewnienia
ciągłości pracy w ośrodku związanej z obsługą systemu informatycznego, który jest systematycznie
rozbudowywany z uwagi na coraz to nowe obowiązki do wykonania. W związku z tym Dyrektor
MOPS zamierza wystąpić do Prezydenta Miasta Kołobrzeg o uzyskanie zgody na utworzenie 1 etatu
informatyka od dnia 1.07.2012r..
Z uwagi na wejście w życie z dniem 1 stycznia 2012r. ustawy o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej planowano w roku 2012 zatrudnić 3 nowych pracowników. Dwóch na etatach
asystentów rodziny i jednego na etacie specjalisty ds. pracy z rodziną. Z uwagi na nowelizację ustawy
z dnia 16.03.2012r., które wprowadza fakultatywność zatrudnienia powyższych pracowników,
odstąpiono od ich zatrudnienia.. Koszty realizacji są duże i w 100% obciążają budżet miasta.
1.4 Potrzeby remontowe
W związku z coraz nowymi zadaniami nakładanymi ośrodkowi do realizacji istnieje
bezwzględna konieczność rozbudowy obiektu przy ulicy Okopowej 15. Od 1 stycznia bieżącego roku
mamy obowiązek realizowania dwóch nowych zadań. Jest to zadanie dotyczące pomocy materialnej
dla uczniów, wynikające z ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej. W tym celu pod koniec ubiegłego roku zabudowaliśmy część holu wejściowego
uzyskując dodatkowy pokój. Wszystkie możliwe pomieszczenia zostały zaadoptowane na pokoje
biurowe a sala konferencyjna i terapeutyczna podzielone rozkładaną ścianą, aby w razie konieczności
z jednego pomieszczenia uzyskać dwa. Niemniej, w ośrodku jest bardzo ciasno a warunki pracy
ulegają systematycznemu pogorszeniu. Mając na uwadze perspektywę otrzymania w najbliższych
latach nowych zadań – jest już przygotowany projekt ustawy o pomocy osobom niesamodzielnym a
także do roku 2015 obowiązku zatrudnienia 2 pracowników socjalnych oraz 1 specjalisty pracy
socjalnej, niezbędną staje się rozbudowa ośrodka. W bieżącym roku remontowany jest budynek przy
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ulicy Zwycięzców 12a. Do wyremontowania zostanie tylko noclegownia, na którą w bieżącym
budżecie nie planowano środków finansowych.
1.5 Potrzeby w zakresie usług
W dalszym ciągu istnieje potrzeba zorganizowania na terenie miasta dziennego domu pobytu
dla osób starszych. Dom dziennego pobytu jest formą pomocy dla osób starszych, które nie wymagają
pomocy w formie usług opiekuńczych. Potrzebują natomiast kontaktów z rówieśnikami w celu
zachowania równowagi psychicznej.

2 . Plany działalności MOPS na rok 2012
Doświadczenia lat ubiegłych wykazują rosnące zainteresowanie realizowanymi przez ośrodek
projektami aktywizacyjnymi oraz projektami socjalnymi. Z uwagi na ten fakt na rok 2012
zaplanowano kontynuację działań w tych formach. Tabela nr 18 przedstawia projekty aktywizacyjne
planowane do realizacji w roku bieżącym.
Tabela 18. Planowane na rok 2012 projekty aktywizacyjne
nazwa projektu,
fundusz
„Jesteśmy aktywni”
– partnerski projekt
systemowy edycja
2012, POKL 7.1.1,
EFS

„Kołobrzeski
Ośrodek Wsparcia
Ekonomii
Społecznej” – POKL
7.2.2., EFS

termin złożenia
wniosku /
planowany
termin realizacji
IV kwartał 2011 /
2012

I półrocze 2010 /
VII 2010 – VI
2012

wartość,
w tym środki
własne

rodzaj działań

rok 2012301.088,00 zł,
w tym wkład
własny w
formie zasiłków
celowych
30.108,80 zł

Aktywizacja społeczna i zawodowa
osób bezrobotnych i nieaktywnych
zawodowo (25 osób) poprzez m.in.:
- szkolenia zawodowe
- kontynuacje nauki w szkołach
ponadgimnazjalnych
- nabywanie kompetencji społecznych
- integrację ze środowiskiem lokalnym
- świadczenie pracy socjalnej
- wsparcie dochodowe itd.
1. Prowadzenie lokalnej kampanii
promującej ekonomię społeczną
2. Kontynuowanie lokalnego
partnerstwa instytucjonalnego
pracowników pomocy i integracji
społecznej, służb zatrudnienia oraz
podmiotów trzeciego sektora w
powiecie kołobrzeskim na rzecz
rozwoju ekonomii społecznej,
wdrożenie Powiatowego Programu
Wsparcia Ekonomii Społecznej.
3. Świadczenie usług doradczych o
charakterze prawnym, marketingowym
i finansowym w Punkcie
Konsultacyjno - Doradczym dla
ekonomii społecznej (dla
nowotworzonych i istniejących
podmiotów ekonomii społecznej).
4. Szkolenia dla liderów i liderów
przedsiębiorczości społecznej (15 osób)
5. Zorganizowanie konferencji
podsumowującej projekt

837.010, 48 zł,
w tym na rok
2012 –
204.382,12 zł,
wkład własny
nie wymagany

uwagi

kontynuacja
działań
projektowych
realizowanych
od roku 2008
i planowanych
do roku 2013

Punkt
Konsultacyjno _
doradczy dla
ekonomii
społecznej w
Kołobrzegu
jako rezultat
projektu będzie
funkcjonował
przez minimum
5 lat po
zakończeniu
działań
projektowych
(2012 – 2017)
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„Bez barier, bo
jesteśmy razem” –
program wsparcia dla
osób z zaburzeniami
psychicznymi i/lub
osób z
upośledzeniem
umysłowym, MPiPS

marzec 2012 /
II półrocze 2012

115.100,00 zł,
w tym wkład
własny
28.000,00 zł
(wartości
planowane
w ofercie
konkursowej)

Tworzenie i funkcjonowanie sieci
oparcia społecznego dla osób z
zaburzeniami psychicznymi w formie
m.in.:
- specjalistycznego wsparcia
- umożliwiania nabycia kompetencji
społecznych
- umożliwiania rozwoju zainteresowań
- działań integrujących ze
środowiskiem lokalnym
- terapii dla dzieci chorych na autyzm
itd.

„Klub Integracji
Społecznej
animatorem
aktywności
społecznozawodowej dla osób
40+” - w ramach
MPPiRPA i MPPN

III kwartał 2011 /
II półrocze 2012

46.210,00 zł

1. Działania o charakterze edukacyjno –
aktywizacyjnym (warsztaty z
psychologiem, doradcą zawodowym,
szkolenia zawodowe, szkolenia z
zakresu przedsiębiorczości, obsługa
komputera itp.)
2. Działania o charakterze
profilaktycznym (warsztaty prawne
i budżet domowy)
3.Działania o charakterze
integracyjnym (grupy wsparcia, wizyty
studyjne itp.)

1/ kontynuacja
działań na rzecz
osób z
zaburzeniami
psychicznymi
z lat 2004 –
2011
2/ realizacja
projektu nastąpi
pod warunkiem
wyboru oferty
MOPS w
postępowaniu
konkursowym
Prowadzenie
Klubu Integracji
Społecznej
funkcjonującego
w strukturze
MOPS zgodnie
z ustawą o
zatrudnieniu
socjalnym

Źródło: opracowanie własne

Łączna wartość projektów przewidzianych do realizacji na rok 2012 – 666.780,12 zł, w tym
środki własne – 104.318,8 zł, z czego 30.108,80 zł w formie zasiłków celowych z pomocy społecznej
( projekt systemowy).
W zakresie projektów socjalnych przewidziano kontynuację sprawdzonych w latach ubiegłych
form promowania aktywnych form spędzania czasu wolnego wśród dzieci oraz osób w wieku
poprodukcyjnym, a także form uwrażliwiania społeczności lokalnej na problemy osób bezdomnych.
Do realizacji zaplanowano projekty: „Śniegowiec” skierowany do osób bezdomnych,
zamieszkujących na działkach ogrodowych, projekt „Przyjdź, usłysz, zobacz”, adresowany do osób
w wieku 60+ oraz projekty „ Kołobrzeskie wakacje” i ‘My też chcemy mieć wspomnienia”,
skierowane do dzieci z rodzin objętych pomocą społeczną.
Reasumując, w roku 2012 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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ANEKSY

1. Rodzaje i wartość świadczeń rodzinnych w roku 2011
rodzaj świadczenia

wysokość świadczenia

- 68 zł na dziecko w wieku do 5 lat
- 91 zł na dziecko w wieku 6-18 lat
- 98 zł na dziecko w wieku 18-24 lata

I. Zasiłek rodzinny

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

kształcenia i rehabilitacji dziecka
niepełnosprawnego
rozpoczęcia roku szkolnego
nauki w szkole poza miejscem
zamieszkania
wychowywania dziecka
w rodzinie wielodzietnej

- 170 zł miesięcznie, nie więcej niż 340 zł na wszystkie
dzieci
- dziecko niepełnosprawne – kwotę dodatku zwiększa
się o 80 zł na dziecko, nie więcej niż o 160 zł
na wszystkie dzieci
- 60 zł miesięcznie na dziecko w wieku do 5 lat
- 80 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5 lat
100 zł jednorazowo na każde dziecko
- 50 zł miesięcznie (dojazd) na każde dziecko
- 90 zł miesięcznie (zamieszkiwanie w internacie) na każde
dziecko
80 zł miesięcznie na trzecie i kolejne dziecko uprawnione do
zasiłku rodzinnego
III. Świadczenia opiekuńcze:

zasiłek pielęgnacyjny

153 zł miesięcznie

świadczenie pielęgnacyjne

520 zł miesięcznie

IV. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka
(tzw. becikowe) – 1.000zł jednorazowo
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2. Liczba etatów i poziom zatrudnienia w MOPS w latach 2010-2011 wg stanu na
31.12.2011.

liczba etatów
lp.

2010

2011

wzrost liczby
etatów

Stanowisko

liczba zatrudnionych
pracowników ogółem
2010
2011

1

Dyrektor MOPS

1

1

0

1

1

2

Z-ca Dyrektora MOPS

2

2

0

2

2

3

Radca prawny

1

1

0

2

2

4

Dział Finansowo - Księgowy

7,5

7,5

0

8

8

5

Dział Organizacji i Kadr

5,50

5,75

+0,25

7

7

6

Dział Opieki nad Osobami
Bezdomnymi - Schronisko

4

4

0

5

5

7

Dział Świadczeń Pomocy Społecznej

4

4

0

4

4

8

Dział Świadczeń Rodzinnych

6

6

0

6

6

9

Dział Funduszu Alimentacyjnego
i Zaliczek

5

5

0

7

6

10

Dział Dodatków Mieszkaniowych

2

2

0

2

2

11

Dział Pracy Socjalnej

24

24

0

26

26

12

Dział Usług Opiekuńczych

0

18

18

13

Dział Pomocy Doraźnej

1,5

1,5

0

3

3

14

Centrum Aktywizacji Społeczno Gospodarczej

2

2

0

6

6

0,25

97

96

łącznie

22,75 22,75

88,25 88,50
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3. Struktura poziomu wykształcenia pracowników MOPS – stan na dzień 31.12.2011.

1

1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12
13
14

2
Dyrektor
Z-ca Dyrektora
Radca prawny
Dział Finansowo Księgowy
Dział Organizacji
i Kadr
Dział Opieki nad
osobami
Bezdomnymi Schronisko
Dział Świadczeń
Pomocy Społecznej
Dział Świadczeń
Rodzinnych
Dział Funduszu
Alimentacyjnego
i Zaliczek
Dział Dodatków
Mieszkaniowych
Dział Pracy Socjalnej
Dział Usług
Opiekuńczych
Dział Pomocy
Doraźnej
Centrum Aktywizacji
Społeczno Gospodarczej

ŁĄCZNIE

liczba
pracowników
na
stanowisku /
w dziale
ogółem

3

poziom wykształcenia pracowników

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

5

6

7

8

1
2

5

1
2
2
3

100
100
100
38

2

3

43

5

3

2

40

4

1

3

1

75

6

6

2

100

6

6

100

2

2

100

7

26
18

2

3

3

5
13

1

2

3

6
96

21
2

podyplo
-mowe

4

1
2
2
8

wyższe

średnie

stanowisko / dział

zawodowe

lp.

5

32

81
11
0

6

2

100

59

11

61
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4.Schemat struktury organizacyjnej ośrodka wg stanu na dzień 31.12.2011
DYREKTOR MOPS
1 etat
D
Z-ca Dyrektora MOPS
ds. Pomocy Społecznej
1 etat
ZC

Dział Pracy Socjalnej
Kierownik – 1 etat PR
Pracownicy socjalni – 23
etaty
Dział Opieki nad Osobami
Bezdomnymi
SC
Schronisko
Wychowawcy - 4 etaty

Dział Pomocy Doraźnej
SEZAM Magazynier – 1 etat
Magazyn odzieży
Magazynier – 0,5 etatu DP
Dział Świadczeń Pomocy
Społecznej
DS.I
Kierownik – 1 etat
Inspektorzy – 3 etaty
Dział Usług Opiekuńczych
DO
Kierownik – 1 etat
Inspektor – 0,75 etatu
Opiekunki – 21 etatów

Radca prawny RP
1 etat

Główny Księgowy
1 etat
GK

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- 1,25 etatu
Konserwator – 0,5 etatu

Centrum Aktywizacji
Społeczno
Gospodarczej Kierownik
-1 etat
CA

Inspektor ds. funduszy
1 etat
IF

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

Klub Profilaktyki
Środowiskowej

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

Dział Dodatków
Mieszkaniowych
Inspektorzy – 2 etaty

DS.III

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

Klub Dobrej
Gospodyni i
Gospodarza
Klub Aktywizacji
Zawodowej

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

Klub Integracji
Społecznej KIS

Klub wolontariusza
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