SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W JAWORZNIE ZA ROK 2018
I. SPRAWY OGÓLNE
1.

SYSTEM POMOCY SPOŁECZNEJ W JAWORZNIE

Całokształt zadań, funkcji i działań wzajemnie ze sobą powiązanych tworzy system pomocy społecznej, który
funkcjonuje w oparciu o przepisy:
a)
b)
c)
d)
e)

prawo państwowe (ustawy i rozporządzenia),
prawo gminne i powiatowe (uchwały Rady Miejskiej),
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych przyjęta uchwałą Rady Miejskiej,
programy pomocy społecznej przyjęte uchwałami Rady Miejskiej,
inne programy i projekty realizowane przez instytucje samorządowe i organizacje pozarządowe w tym dotowane
z budżetu gminy.

Wielość i złożoność problemów społecznych wymaga działań interdyscyplinarnych, które realizowane są na podstawie
przepisów wielu różnych aktów prawnych.
2.

ZADANIA MOPS

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie realizuje zadania własne i zlecone gminy i powiatu, zadania zlecone
z zakresu administracji rządowej oraz wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej lub
innymi podmiotami.
MOPS realizuje również zadania powiatowego centrum pomocy rodzinie. Działania Ośrodka obejmują
w szczególności zadania z zakresu:
1) pomocy społecznej,
2) wspierania rodziny i pieczy zastępczej,
3) przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
4) świadczeń rodzinnych,
5) świadczeń alimentacyjnych i postępowania wobec dłużników alimentacyjnych,
6) świadczeń wychowawczych,
7) reintegracji społecznej i zawodowej,
8) rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych,
9) ochrony zdrowia psychicznego.
Z upoważnienia Prezydenta Miasta, Dyrektor MOPS sprawuje nadzór nad działalnością miejskich jednostek
organizacyjnych pomocy społecznej.
3.

KADRA

Zatrudnienie na dzień 31.12.2018 r.
Liczba etatów Liczba zatrudnionych osób
Pracownicy
200,5
201
w tym:
− pracownicy socjalni,
− asystenci rodzin,
− koordynatorzy pieczy zastępczej,
64,25
65
− psycholodzy,
− pedagodzy.
W 2018 roku MOPS zatrudniał również 30 osób na czas określony, 14 osób na umowę na zastępstwo, 32 osoby
w ramach robót publicznych, 57 osób w ramach prac społecznie użytecznych oraz 13 stażystów.
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4.

WYDATKI

Źródło finansowania
Wydatki ogółem, z tego:
Wydatki z budżetu gminy
Wydatki z budżetu państwa
Wydatki w ramach projektów z udziałem środków unijnych
Wydatki ze środków funduszu PFRON
Wydatki ze środków Funduszu Pracy
Zrealizowane dochody: 798 128,72 zł.
5.

Wykonanie
93 029 065,13 zł
14 766 125,71 zł
75 880 240,03 zł
171 329,73 zł
2 191 689,66 zł
19 680,00 zł

Udział w %
100,00
15,87
81,57
0,18
2,36
0,02

OGÓLNA LICZBA OSÓB LUB RODZIN KORZYSTAJĄCYCH ZE ŚWIADCZEŃ MOPS

W 2018 r. z wszystkich świadczeń MOPS korzystało 25 140 osób lub rodzin. Niektóre osoby lub rodziny korzystały
kilkakrotnie z tego samego rodzaju świadczenia lub z różnych świadczeń.
6.

OGÓLNA LICZBA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH

W 2018 r. Dyrektor MOPS oraz inni pracownicy MOPS upoważnieni przez Prezydenta Miasta wydali łącznie 27 113
decyzji administracyjnych.
7.

SZKOLENIA

RODZAJ SZKOLENIA
z zakresu pomocy społecznej
z zakresu przeciwdziałania bezrobociu i wykluczeniu społecznemu
z zakresu prawa pracy i finansów
z zakresu świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych
z zakresu świadczeń wychowawczych
z zakresu pieczy zastępczej
z zakresu „Niebieskiej Karty”
z zakresu „Karty Dużej Rodziny”
z zakresu usług opiekuńczych
8.
Lp.
1.

LICZBA PRACOWNIKÓW
12
5
9
6
4
34
8
2
3

INFRASTRUKTURA LOKALOWA MOPS
Nazwa komórek organizacyjnych
Siedziba główna:
− Dział Administracyjny
− Dział Finansowy
− Dział Przyznawania Świadczeń Pomocy Społecznej, w tym:
- Zespół ds. Przyznawania Świadczeń Pomocy Społecznej
- Koordynatorzy Pracy Socjalnej
− Dział Reintegracji Społecznej i Zawodowej, w tym:
- Zespół Usług Reintergacyjnych
- Zespół Pracy Socjalnej Aktywizacji Bezrobotnych
− Dział Opieki Nad Osobami Starszymi i Niepełnosprawnymi, w tym:
- Zespół Pracowników Socjalnych ds. Zapewnienia Opieki
- Zespół Opieki Środowiskowej
- Klub Seniora
− Dział Realizacji Świadczeń Społecznych
− Dział Świadczeń Alimentacyjnych
− Dział Świadczeń Rodzinnych
− Dział Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych
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Adres
ul. Północna 9b

− Główny Specjalista ds. Osób Niepełnosprawnych i Organizacji Pozarządowych
− Stanowisko ds. Sprawozdań, Statystyk i Analiz
− Radcy prawni

2.

− Dział Aktywizacji i Wsparcia Rodziny, w tym:
- Zespół Asysty Rodzinnej
- Zespół Pracy Socjalnej, Usamodzielnienia i Integracji ze Środowiskiem
- Stanowisko Poradnictwa Specjalistycznego

ul. Grunwaldzka 235

− Dział Świadczeń Wychowawczych (Programy 500 + oraz 300 +), w tym:
- Obsługa Jaworznickiej Karty Dużej Rodziny
- Obsługa Karty Dużej Rodziny
3.

4.

− Dział Wsparcia i Aktywizacji Osób Bezdomnych, w tym:
- Pracownicy Socjalni
- Noclegownia dla Bezdomnych Mężczyzn
- Mieszkania Usamodzielniające

ul. Kolbego 20
Osiedle Stałe

− Dział Pieczy Zastępczej, w tym:
- pracownicy socjalni
- koordynatorzy pieczy
- psycholog

ul. Inwalidów
Wojennych 14

− Dział Świadczeń Pieczy Zastępczej
− Informatycy
5.

− Dział Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, w tym:
- Zespół Pracy Socjalnej Wsparcia Rodzin Doznających Przemocy
- Obsługa Administracyjna Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych ul. Jagiellońska 9
- Terapeuta

6.

Dział Strategii i Rozwoju Usług Społecznych

7.

Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

ul. Łukasiewicza 7

II. ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ
1.

RODZAJE ŚWIADCZEŃ PIENIĘŻNYCH
Rodzaj świadczenia

Zasiłki celowe i pomoc w naturze
w tym: zasiłki celowe specjalne
Zasiłki okresowe
w tym: kwota gwarantowana (budżet Wojewody)
kwota własna (budżet Gminy)
Zasiłki stałe
Składki na ubezpieczenia zdrowotne
Usługi pogrzebowe
Posiłki w szkołach i przedszkolach w ramach realizacji programu
wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
Decyzje potwierdzające prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych
(ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach zdrowotnych
finansowanych ze środków publicznych)
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – stypendia
szkolne (ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty), w tym:
lllllllllllllll- dotacja celowa (budżet Wojewody),
- środki własne (budżet Gminy).
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Liczba
osób
1 074
231
302
X
X
327
349
14

Liczba
rodzin
706
225
291
X
X
326
349
14

153

90

47 066,00 zł

123

14 070,00 zł

63

110 137,56 zł

X
X

88 110,05 zł
22 027,51 zł

124
(179
decyzji)
124
X
X

Koszt
świadczeń
968 067,00 zł
151 922,00 zł
318 569,00 zł
14 470,00 zł
304 099,00 zł
1 580 124,00 zł
156 292,00 zł
41 223,00 zł

2.

LICZBA OSÓB I RODZIN OBJĘTYCH ŚWIADCZENIAMI
Rodzaj świadczenia

Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych i zadań
własnych (bez względu na ich rodzaj, formę, liczbę oraz
źródło finansowania) – bez świadczeń rodzinnych,
wychowawczych i alimentacyjnych oraz środków
z rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych
Pomoc udzielona w postaci pracy socjalnej
w tym: wyłącznie w postaci pracy socjalnej (bez wywiadu)

Liczba osób, którym
przyznano decyzją
świadczenie

Liczba
rodzin

Liczba osób
w rodzinach

1 595

1 188

1 871

1 873
3 414
652
1 272
W 2018 r. objęto pomocą 248 rodziny, które nie korzystały z pomocy w 2017 r., w tym 111 rodzin, które nigdy nie
korzystały z pomocy społecznej. W 2018 r. spośród osób korzystających z pomocy społecznej, 63 osoby podjęły
zatrudnienie, w tym 20 osób w ramach robót publicznych.
3.

X

POWODY PRZYZNANIA ŚWIADCZEŃ
Powód trudnej sytuacji życiowej

Ubóstwo
Bezdomność
Potrzeba ochrony macierzyństwa
W tym: wielodzietność
Bezrobocie
Niepełnosprawność
Długotrwała choroba
Bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych, prowadzenia gospodarstwa
domowego
W
Rodziny niepełne
tym:
Rodziny wielodzietne (4 i więcej)
Przemoc w rodzinie
Alkoholizm
Narkomania
Trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego
Zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa
4.

Liczba
rodzin
627
214
57
21
364
505
609
382

Liczba osób
w rodzinach
786
237
197
103
649
791
943
864

112
36
144
132
23
31
2

295
184
527
159
32
33
8

TYPY RODZIN OBJĘTYCH POMOCĄ SPOŁECZNĄ

Wyszczególnienie
0
Rodziny ogółem
o liczbie osób: 1
2
3
4
5
6 i więcej
W tym rodziny z dziećmi ogółem
o liczbie dzieci: 1
2
3
4

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

Liczba rodzin
1
1 813
932
565
237
43
25
11
263
132
71
45
9

4

Liczba osób w rodzinach
2
3 143
932
1 130
711
172
125
73
855
309
245
207
52

5
6
7 i więcej
Rodziny niepełne ogółem
o liczbie dzieci: 1
2
3
4 i więcej
Rodziny emerytów i rencistów
o liczbie osób: 1
2
3
4 i więcej
5.

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

6
0
0
138
81
38
16
3
338
297
26
14
1

42
0
0
359
164
115
64
16
395
297
52
42
4

DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ
Rodzaj Domu Pomocy Społecznej

Dla osób w podeszłym wieku
Dla osób przewlekle somatycznie chorych
Dla osób przewlekle psychicznie chorych
Dla dorosłych niepełnosprawnych fizycznie
Dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie
Dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie
Krajowy Ośrodek Mieszkalno – Rehabilitacyjny dla
Chorych na SM w Dąbku
Razem

Liczba osób
skierowanych

Liczba osób
umieszczonych

0
38
11
2
7
0

1
26
8
1
5
0

4

4

65

45

Koszt
poniesiony
przez gminę
21 314,90 zł
397 091,52 zł
98 014,50 zł
5 814,21 zł
71 568,33 zł
0,00 zł
Koszt ponosi
budżet państwa
593 803,46 zł

KOSZTY UTRZYMANIA MIESZKAŃCÓW JAWORZNA PRZEBYWAJĄCYCH W DOMACH POMOCY
SPOŁECZNEJ
Liczba osób
Koszty
Koszt jaki poniosła gmina za 41 osób umieszczonych w DPS w 2018r
593 803,46 zł
Koszt jaki poniosła gmina za 106 osób skierowanych i umieszczonych w DPS przed
3 073 843,32 zł
01 stycznia 2018 r.
Razem gmina Jaworzno poniosła koszt utrzymania 147 osób
3 667 646,78 zł
W 2018 r. na umieszczenie w domach pomocy społecznej oczekiwało 101 mieszkańców Jaworzna w tym 70 na
umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej w Jaworznie. Pozostałe 31 osób oczekiwało na miejsce w domach
pomocy społecznej o innym profilu zlokalizowanych poza Jaworznem. Z 24 mieszkańców Jaworzna umieszczonych
w DPS w Jaworznie, 19 osób zostało przyjętych w trybie interwencyjnym poza obowiązującą listą oczekujących.
17 mieszkańców zostało umieszczonych w domach pomocy społecznej poza Jaworznem, w tym 8 osób w DPS dla
osób przewlekle psychicznie chorych. Na podstawie postanowienia Sądu o umieszczeniu w domu pomocy
społecznej bez wymaganej zgody zostało umieszczonych 5 osób.
6.

USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI
PSYCHICZNYMI ŚWIADCZONE W MIEJSCU ZAMIESZKANIA
Rodzaj usług
Liczba osób korzystających Koszt usług
Zadania własne
Podstawowe usługi opiekuńcze
87
200 985,75 zł
Specjalistyczne usługi opiekuńcze (pielęgnacyjno – medyczne)
51
112 543,20 zł
Razem
138
313 528,95 zł
Zadania zlecone
Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób psychicznie chorych
0
0,00 zł
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Od dnia 01.01.2018 r. realizację zadania świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania przejął MOPS
w Jaworznie zatrudniając w tym celu 16 opiekunek, przeznaczając na ten cel kwotę 430 269,59 zł.
Łączna liczba świadczeń usług opiekuńczych – 21 328,5 godzin.
7.

DZIENNE DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ W JAWORZNIE
Liczba osób

Koszt

67
578 600,00 zł
Ośrodki wsparcia jakimi są dzienne domy pomocy społecznej na zlecenie miasta prowadzi Stowarzyszenie „Nasza
Przystań”. Z dniem 21.12.2015 r. jedną z dwóch istniejących placówek DDPS znajdującą się w Jaworznie, przy
ul. Jagiellońskiej 18, przekształcono w Dom Dziennego Pobytu „Senior – WIGOR”, (dofinansowano remont, bieżące
funkcjonowanie z programu rządowego). Placówka jest formą środowiskowej pomocy półinstytucjonalnej,
przeznaczona dla 30 podopiecznych, w wieku powyżej 60 roku życia. Drugi Dzienny Dom Pomocy Społecznej
znajduje się w Jaworznie, przy ul. Grunwaldzkiej 183 przeznaczony dla 30 podopiecznych, w wieku powyżej 60 roku
życia.
Usługi w wymienionych ośrodkach przyznawane są na podstawie wywiadu środowiskowego i decyzji administracyjnej
MOPS.
8.

DOMY NOCLEGOWE DLA OSÓB BEZDOMNYCH
Nazwa placówki
Noclegownia dla Osób Bezdomnych ul. Łukasiewicza 6

Podmiot prowadzący
Koszt
MOPS
134 720,63 zł
Chrześcijańskie Stowarzyszenie
Schronisko dla Osób Bezdomnych, ul. Solskiego 3a
Dobroczynne
100 000,00 zł
Chrześcijańskie Stowarzyszenie
Schronisko dla Osób Bezdomnych, ul. Koszarowa 1
Dobroczynne
Łącznie z usług wszystkich placówek noclegowych skorzystały 204 osoby w tym: 170 mężczyzn i 34 kobiety. Usługi
w Schronisku dla Osób Bezdomnych przy ul. Koszarowej 1 i Noclegowni dla Osób Bezdomnych przyznawane są na
podstawie wywiadu środowiskowego i decyzji administracyjnej MOPS.
III. ŚWIADCZENIA RODZINNE
1.

RODZAJE ŚWIADCZEŃ

Rodzaj świadczeń

Ilość
świadczeniobiorców

Liczba
spraw

Liczba
świadczeń
wypłaconych
rocznie

1 696

2 637

48 302

Zasiłki rodzinne z dodatkami z tytułu:
 urodzenia dziecka,
 opieki nad dzieckiem w okresie
korzystania
z
urlopu
wychowawczego,
 samotnego wychowywania dziecka,
 kształcenia i rehabilitacji dziecka
niepełnosprawnego,
 rozpoczęcia roku szkolnego,
 podjęcia przez dziecko nauki w szkole
poza
miejscem
zamieszkania
w związku z zamieszkaniem
w miejscowości, w której znajduje się
szkoła lub dojazdem do miejscowości,
w której znajduje się szkoła,
 wychowania dziecka w rodzinie
wielodzietnej.
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Koszt
świadczeń

5 619 729,75 zł

Zasiłki pielęgnacyjne
Świadczenia pielęgnacyjne
Specjalny zasiłek opiekuńczy
Zasiłek dla opiekuna
Jednorazowa zapomoga z tytułu
urodzenia się dziecka
Jednorazowe świadczenie „Za życiem”
Świadczenie rodzicielskie
Liczba decyzji w sprawie nienależnie
pobranych świadczeń rodzinnych
Razem:
2.

3 703
434
30
38

2 471
262
47
42

41 048
4 638
285
377

6 485 140,00 zł
6 821 059,00 zł
150 716 zł
200 405,00 zł

585

585

576

576 000 zł

10
317

10
205

10
2 169

40 000 zł
1 979 230,00 zł

-

116

-

-

6 813

6 375

97 405

21 872 279,75 zł

NIENALEŻNIE POBRANE I NADPŁACONE ŚWIADCZENIA RODZINNE
Nienależnie pobrane i nadpłacone świadczenia rodzinne

Odzyskano
Umorzono
Do zwrotu pozostało

Kwota lub liczba
74 542,00 zł
0,00 zł
51 588,00 zł

IV. FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
1.

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Fundusz alimentacyjny
Liczba rodzin korzystających ze świadczeń alimentacyjnych (stan na 31.12.2018 r.)
Liczba wydanych decyzji w sprawie świadczeń alimentacyjnych
Koszt świadczeń
2.

NIENALEŻNIE POBRANE I NADPŁACONE ŚWIADCZENIA ALIMENTACYJNE

Nienależnie pobrane i nadpłacone świadczenia alimentacyjne
Odzyskano
Umorzono
Do zwrotu pozostało
Liczba wydanych decyzji w sprawie nienależnie pobranych świadczeń alimentacyjnych
3.

Liczba lub kwota
310
520
2 600 844,00 zł

Liczba lub kwota
9080,00 zł
900,00 zł
25 765,00 zł
10

DZIAŁANIA PODJĘTE WOBEC DŁUŻNIKÓW ALIMENTACYJNYCH
Podjęte działania

Wezwania na wywiad
Przeprowadzenie wywiadów alimentacyjnych
Wszczęcie postępowania w sprawie uznania dłużnika za uchylającego się od zobowiązań
alimentacyjnych
Wydanie decyzji w sprawie uznania dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych
Zobowiązanie dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się w urzędzie pracy
Poinformowanie urzędu pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej
Złożenie wniosku o ściganie za przestępstwa określone w art. 209 § 1 k. k.
Skierowanie wniosku o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego
Przekazanie informacji do biura informacji gospodarczej o zobowiązaniach z tytułu wypłaconych
świadczeń alimentacyjnych
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Liczba
164
25
14
14
7
7
18
7
610

4.

KWOTY ZWRÓCONE PRZEZ DŁUŻNIKÓW ALIMENTACYJNYCH

Należności zwrócone przez dłużników
Z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego
Odsetki od należności wypłaconych z funduszu alimentacyjnego
Z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej
Wygaszone należności z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych
Windykacja należności z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych :
Wnioski do Komornika Sądowego o egzekucje należności powstałej z tytułu wypłaconych
świadczeń z funduszu alimentacyjnego
Decyzje w sprawie umorzenia zadłużenia powstałego z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu
alimentacyjnego

Kwota
423 864,11 zł
465 882,71 zł
71 047,33 zł
590 725,79 zł
Liczba
334
9

V. REINTEGRACJA SPOŁECZNO – ZAWODOWA
1.
ROBOTY PUBLICZNE
Służą aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Organizatorem
jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Zadanie realizowane jest w ścisłej współpracy z Powiatowym Urzędem
Pracy. Osoby zatrudniane są przez MOPS w ramach umowy o pracę, a wykonują swoje obowiązki pod nadzorem
placówek, z którymi MOPS podpisuje stosowne porozumienia. W roku 2018 głównym zadaniem realizowanym
w oparciu o powyższą formę było nadzorowanie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w przechodzeniu przez jezdnię.
Liczba osób zatrudnionych
32
Liczba zawartych porozumień z placówkami nadzorującymi wykonywanie
21
robót publicznych
Liczba placówek nadzorujących
12
Liczba osób z którymi przeprowadzono rozmowy kwalifikacyjne
57
Koszt
282 411,98 zł - w tym :
237 688,45 zł – PUP (Fundusz Pracy)
44 723,53 zł – udział MOPS
2.
PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE
To kolejny instrument aktywizacji zawodowej skierowany do osób będących klientami pomocy społecznej,
posiadających status osoby bezrobotnej. Zadanie realizowane jest w ścisłej współpracy z Powiatowym Urzędem
Pracy. Organizatorem jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na mocy upoważnienia Prezydenta Miasta. Osoby
w ramach tej formy wykonują pracę w wymiarze nieprzekraczającym 10 godzin tygodniowo i 40 miesięcznie pod
nadzorem placówek, z którymi MOPS podpisuje stosowne porozumienia.
Liczba osób zatrudnionych

57

Liczba zawartych porozumień z placówkami nadzorującymi wykonywanie
prac społecznie użytecznych

46

Liczba placówek nadzorujących

33

Liczba osób z którymi przeprowadzono rozmowy kwalifikacyjne

106

Koszt

74 577,33 zł w tym:
44 832,40 zł – PUP (Fundusz Pracy)
29 744,93 zł – udział MOPS

3.
PUNKT INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ
Przedsięwzięcie realizowane jest w oparciu o zasoby kadrowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworznie
oraz działania wolontarystyczne a także dzięki wsparciu finansowemu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów

8

Alkoholowych (animacja lokalna i poczęstunek dla uczestników programu). PISiZ realizuje działania w zakresie
reintegracji społecznej i zawodowej w celu wsparcia osób bezrobotnych w znalezieniu i podjęciu zatrudnienia.
Program obejmuje zajęcia warsztatowe, grupy wsparcia, konsultacje indywidualne oraz animację lokalną
i realizowany jest edycyjnie. W roku 2018 odbyły się trzy (trwające po 2,5 miesiąca) edycje szkoleń.
Liczba uczestników

28

Liczba rozmów kwalifikacyjnych

64

Liczba wydanych certyfikatów ukończenia

17

4.
PROGRAM AKTYWIZACJA I INTEGRACJA
Celem programu jest kształtowanie u osób bezrobotnych z ustalonym III profilem pomocy (oddalonych od rynku
pracy) aktywnej postawy w życiu społecznym i zawodowym. PAI obejmuje działania w zakresie aktywizacji
zawodowej (prace społecznie użyteczne) oraz integracji społecznej (grupowe zajęcia warsztatowe, grupy wsparcia,
indywidualne poradnictwo specjalistyczne). Program realizowany jest w ścisłej współpracy z Powiatowym Urzędem
Pracy. W roku 2018 odbyła się 1 edycja programu trwająca 9 tygodni.
Liczba uczestników

5

Liczba rozmów kwalifikacyjnych

33

Liczba wydanych zaświadczeń o ukończeniu PAI

2

5.
CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ (CIS)
Prowadzone jest przez Stowarzyszenie „REDA”. Realizuje swoje zadania z zakresu reintegracji społecznej
i zawodowej w ramach współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy i Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Zasady
współpracy określane są w zawieranym corocznie porozumieniu. MOPS i PUP odpowiedzialne są za nabór oraz
skierowanie uczestników do szkolenia w Centrum Integracji Społecznej. Ponadto MOPS odpowiedzialny jest za
skompletowanie wymaganej ustawowo dokumentacji każdego uczestnika oraz opłacanie za uczestników szkoleń
składki zdrowotnej, natomiast PUP refunduje wypłacone przez CIS uczestnikom szkoleń świadczenia integracyjne
wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne.
Liczba uczestników szkoleń
Koszt

54
306 054,00 zł – GKRPA (utrzymanie CIS)
19 964,00 zł – MOPS (koszt składek ubezpieczenia zdrowotnego uczestników CIS)
323 454,25 zł – PUP (świadczenia integracyjne + składka rentowo – emerytalna)

VI. REHABILITACJA SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
1.

PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH – ZADANIA USTAWOWE

Nazwa zadania
Dofinansowanie
warsztatów terapii
zajęciowej.
Dofinansowanie likwidacji
barier architektonicznych,
w komunikowaniu się,
technicznych na wnioski
indywidualnych osób
niepełnosprawnych.
Dofinansowanie do

Opis
W Jaworznie funkcjonuje jeden Warsztat Terapii Zajęciowej
prowadzony przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną, do którego uczęszcza
55 osób niepełnosprawnych. Działalność WTZ finansuje
i nadzoruje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie.

Koszt
101 420,00 zł – inne
źródła finansowania,
912 780,00 zł –
środki PFRON

Zawarto 22 umowy o dofinansowanie likwidacji barier
architektonicznych, 4 umowy o dofinansowanie barier
w komunikowaniu się, 10 umów o dofinansowanie barier
technicznych.

154 077,00 zł

Udzielono dofinansowania dla 382 osób w tym dla 58 dzieci

416 995,00 zł

9

sprzętu rehabilitacyjnego,
przedmiotów
ortopedycznych
i środków pomocniczych.
Dofinansowanie do
sportu, kultury, rekreacji
osób niepełnosprawnych.
Dofinansowanie zadań
z zakresu rehabilitacji
społecznej zlecanych
fundacjom oraz
organizacjom
pozarządowym.
Dofinansowanie
uczestnictwa w turnusie
rehabilitacyjnym.

do nabycia m. in. protez kończyn, sprzętu stomijnego, wózków
inwalidzkich, pieluchomajtek itp. Zawarto także 6 umów
z osobami fizycznymi na zakup m. in. rowerów
rehabilitacyjnych,
zestawów
komputerowych
ze
specjalistycznym oprogramowaniem.
11 707,00 zł

Zawarto 9 umów, objęto dofinansowaniem 332 osoby.
W ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji
zadania z zakresu rehabilitacji społecznej osób
niepełnosprawnych zawarto 1 umowę ze Stowarzyszeniem
Rodzin na Rzecz Dzieci Sprawnych Inaczej. Stowarzyszenie
realizowało zadanie „Rehabilitacja dzieci i młodzieży w formie
hipoterapii”. Dofinansowaniem objęto 25 osób.
Udzielono dofinansowań dla 69 niepełnosprawnych dzieci
oraz 64 opiekunów.

119 784,00 zł

Razem:

1 630 343,00 zł

15 000,00 zł

W roku 2018 Miasto Jaworzno przekazało kwotę 300 000,00 zł. na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej
W ramach kwoty 289 745,00 zł. udzielono dofinansowań dla 213 osób niepełnosprawnych oraz 93 opiekunów do
uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym.
Pozostała kwota w wysokości 10 255,00 zł. pozwoliła na udzielenie dofinansowań do zakupu przedmiotów
ortopedycznych i środków pomocniczych dla 4 osób.
2.
PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH – „AKTYWNY SAMORZĄD”
11111PROGRAM PILOTAŻOWY
Nazwa zadania
Moduł I
A1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego
samochodu

Liczba osób z którymi
zawarto umowy

Koszt

4

31 128,10 zł

A2 -pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B

3

4 800,00 zł

B1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów
oraz oprogramowania

16

109 040,29 zł

B2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach
programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania

2

4 000,00 zł

C2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego
wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

3

6 340,00 zł

C3 – pomoc w zakupie protezy kończyny w której zastosowano
nowoczesne rozwiązania techniczne

2

39 498,50 zł

D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie
opieki dla osoby zależnej

31

21 085,67 zł

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

133

345 210,90 zł

194

561 103,46 zł

RAZEM

10

3.

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W JAWORZNIE

Liczba miejsc
Liczba uczestników
60
67
Środowiskowy Dom Samopomocy im. Władysława Lichtańskiego w Jaworznie, prowadzony jest przez Polskie
Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną – Koło w Jaworznie. Uczestnikami Domu są
osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, które zostały skierowane do uczestnictwa w zajęciach decyzją
administracyjną wydaną przez Dyrektora MOPS.
VII. PIECZA ZASTĘPCZA
1.

RODZINNA PIECZA ZASTĘPCZA
Rodzaje świadczeń

Liczba osób którym
decyzją przyznano
świadczenie

Liczba
rodzin

Liczba
dzieci

Koszt
świadczeń

127

109

127

1 147 637,56 zł

3

3

3

2 000,00 zł

36

36

36

153 166,94 zł

4

4

4

24 179,00 zł

2

2

2

3 077,00 zł

1

1

4

53 625,93 zł

4

1

4

47 742,46 zł

1

1

2

39 292,64 zł

2

1

2

22 941,16 zł

4

2

3

2 935,45 zł

1

1

1

678,71 zł

1

1

4

1 149,41 zł

0

0

0

0,00 zł

5

5

5

4 000,00 zł

191

167

197

Świadczenie pieniężne na pokrycie kosztów
utrzymania dziecka lub pełnoletniego
wychowanka umieszczonego w rodzinie
zastępczej
Jednorazowe świadczenie na pokrycie
niezbędnych kosztów związanych z potrzebami
przyjmowanego dziecka
Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla
pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych
Pomoc pieniężna na usamodzielnienie dla
pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych
Pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej
dla pełnoletnich wychowanków rodzin
zastępczych
Wynagrodzenie dla rodziny zastępczej zawodowej
pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego
Świadczenie pieniężne na pokrycie kosztów
utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej
zawodowej pełniącej funkcję pogotowia
rodzinnego
Wynagrodzenie dla rodziny zastępczej zawodowej
Świadczenie pieniężne na pokrycie kosztów
utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej
zawodowej
Wynagrodzenie dla rodziny pomocowej
Świadczenie pieniężne na pokrycie kosztów
utrzymania dziecka w rodzinie pomocowej
Wynagrodzenie dla osoby zatrudnionej do
pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi w
rodzinie zastępczej zawodowej pełniącej funkcję
pogotowia rodzinnego
Świadczenie na pokrycie kosztów związanych z
wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych
zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej
opieki – jednorazowo lub okresowo
Dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem
zamieszkania dziecka
Rodziny zastępcze – ogółem

11

1 502 426,26 zł

2.

INSTYTUCJONALNA PIECZA ZASTĘPCZA
Rodzaje świadczeń

Liczba osób którym decyzją
przyznano świadczenie
19
4
3
26

Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki
Pomoc pieniężna na usamodzielnienie
Pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej
Razem:
3.

64 455,22 zł
27 078,00 zł
4 644,92 zł
96 178,14 zł

UMIESZCZENIE DZIECI W PIECZY ZASTĘPCZEJ

Wyszczególnienie
Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Jaworznie
Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza poza miastem Jaworzno
Rodzina zastępcza w Jaworznie
Rodzina zastępcza poza miastem Jaworzno
4.

Koszt świadczeń

Liczba dzieci
11
9
10
1

DODATEK WYCHOWAWCZY

W roku 2018 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacił 1 090 dodatków wychowawczych na dzieci umieszczone
w rodzinach zastępczych. Wydano 102 decyzje administracyjne. Kwota wypłaty dodatku wychowawczego wyniosła
w 2018 r. 535 189,83 zł.
5.

ŚWIADCZENIE „DOBRY START: (300+)

W roku 2018 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacił 122 świadczenia „Dobry start” dla dzieci umieszczonych
w pieczy zastępczej oraz usamodzielnianych wychowanków. Kwota wypłaty świadczeń „Dobry start” wyniosła
w 2018 r. 36 600,00 zł.
6.

POBYT DZIECI W PIECZY ZASTĘPCZEJ POZA JAWORZNEM

Rodzaj pieczy zastępczej
Placówka opiekuńczo – wychowawcza
Rodzina zastępcza
7.

Ilość dzieci
36
27

Koszt pobytu
1 366 862,98 zł
220 840,49 zł

SZKOLENIA W ZAKRESIE PIECZY ZASTĘPCZEJ
Rodzaj szkolenia

Szkolenie dla kandydatów na niezawodową rodzinę zastępczą
Szkolenie dla rodzin zastępczych

Liczba osób które odbyły
szkolenie
3
19

Koszt
0 zł
0 zł

VIII. ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE
1.

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE

Ilość świadczeniobiorców

6745

Liczba spraw

6260

− w tym złożonych za pomocą systemu teleinformatycznego
Liczba wydanych decyzji przyznających świadczenie

2362
5946

Liczba wniosków przekazanych do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej

12

95

Liczba osób samotnie wychowujących dziecko

1077

Kwota wypłaconych świadczeń

40 471 333,00 zł

Świadczenie wychowawcze przekazane w formie pieniężnej

6741

− przekazane w formie rzeczowej

1

− przekazane formie opłacenia usług

3

Liczba decyzji w sprawie nienależnie pobranych świadczeń
2.
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PROGRAM „DOBRY START” (300+)

Ilość świadczeniobiorców

9 346

Liczba spraw

7 184

− w tym złożonych za pomocą systemu teleinformatycznego

4 892

Liczba wydanych decyzji przyznających świadczenie

7 058

Kwota wypłaconych świadczeń

2 802 900,00 zł

IX. INNE DZIAŁANIA
1.

KARTY RODZIN WIELODZIETNYCH

MOPS obsługuje realizację ustawowego Programu „Karta Dużej Rodziny” oraz Programu „Jaworznicka Rodzina
Wielodzietna”:
Program „Jaworznicka Rodzina Wielodzietna”
Od dnia 01 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. deklarację przystąpienia do Programu wypełniło 89 rodzin
wielodzietnych, z czego 89 zostało zakwalifikowanych.
Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach Liczba dzieci
Wnioski przyjęte od dnia 01.01.2018 r. do dnia
31.12.2018 r.

89

437

275

Wnioski zweryfikowane (stan na dzień 31.12.2018 r.)

89

437

275

Rodziny zakwalifikowane do Programu w 2018 r.
89
435
273
Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Spółka z o. o. wydało 458 kart Jaworznickiej Rodziny Wielodzietnej / w tym
435 kart dla członków nowych rodzin wielodzietnych, 11 duplikatów, 12 kart dla nowych członków rodzin
wielodzietnych w związku z powiększeniem rodziny/.Wśród rodzin zgłaszających chęć udziału w Programie przeważa
model rodziny z trojgiem dzieci. Strukturę rodzin ze względu na ilość dzieci przedstawia poniższa tabela:
Lp.

Rodziny

Liczba rodzin

1

z 3 dzieci

89

2

z 4 dzieci

3

3

z 5 dzieci

1

4

z 6 dzieci

1

Razem rodzin
94
13 spośród zakwalifikowanych rodzin to rodzice samotnie wychowujący dzieci, natomiast 76 rodziny to rodziny pełne
(z dwojgiem rodziców / opiekunów). 8 dziecko spośród 273 ukończyło 18 lat i kontynuuje naukę, natomiast pozostałe
tj. 265 dzieci to dzieci poniżej 18 roku życia. 114 osobom w 2018 r. wygasły uprawnienia do korzystania z kart
Programu Jaworznicka Rodzina Wielodzietna (głównie w związku z zakończeniem nauki bądź ukończeniem przez
dziecko 25 roku życia).
13

Program realizowany jest od dnia 1 sierpnia 2013 roku. Do 31 grudnia 2018 r. deklarację przystąpienia do Programu
wypełniły 871 rodziny wielodzietne. Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Spółka z o. o. wydało 4470 kart
Jaworznickiej Rodziny Wielodzietnej /w tym 4318 kart dla członków nowych rodzin wielodzietnych, 66 duplikatów,
5 kart z powodu zmiany nazwiska posiadacza karty i 58 kart z tytułu uzupełnienia rodziny o nowych członków/.
Liczba
rodzin

Liczba osób
w rodzinach

Liczba dzieci

Liczba rodziców/
opiekunów

Wnioski o dodanie nowej rodziny
przyjęte do dnia 31.12.2018 r.

871

4402

2780

1622

Rodziny zakwalifikowane do Programu
(od 01.08.2013 r. do 31.12.2018 r.)

865

4341

2748

1593

Ustawowy Program „Karta Dużej Rodziny”
Program realizowany jest od dnia 16 czerwca 2014 r. Wnioski są przyjmowane i rejestrowane na bieżąco
w Rozwiązaniu Informatycznym Karta Dużej Rodziny. Zamówienia wysyłane są do Polskiej Wytwórni Papierów
Wartościowych sukcesywnie.
− wnioski złożone i zarejestrowane w systemie SI KDR na dzień 31 grudnia 2018 r. – 1 247,
− liczba osób, którym przyznano karty – 4160,
− liczba zamówionych kart ogółem – 4506 (w tym 410 elektronicznych),
− karty wydane członkom rodzin – 4384,
− liczba rodzin, którym wydano karty – 817.
2.

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014 – 2020

Unijny Program Pomocy Żywnościowej – polega na bezpłatnym przekazywaniu osobom potrzebującym żywności
pochodzącej z rezerw UE przez akredytowane do dystrybucji organizacje charytatywne z terenu wspólnoty. Celem
jest zaspakajanie potrzeb żywnościowych osób i rodzin pozostających w trudnej sytuacji życiowej.
Od 2015 roku zadanie na terenie miasta Jaworzna realizowane jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, który
odpowiedzialny jest za transport, składowanie i wydawanie żywności osobom zakwalifikowanym przez pracowników
socjalnych MOPS. Koszty transportu, wynajmu magazynu oraz obsługi programu pokrywa miasto udzielając na ten
cel Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej dotacji. W czwartym kwartale 2018 r. rozpoczął się nowy program
pomocy żywnościowej FEAD 2014 – 2020 Podprogram 2017. Pomocą objęto 600 mieszkańców miasta Jaworzna –
beneficjentów MOPS, których dochody nie przekraczają: dla osoby samotnej – 1 402,00 zł, dla osoby w rodzinie –
1 056,00 zł na członka rodziny. Od listopada do grudnia 2018 roku jednokrotnie wydawano żywność zawierającą
21 rodzajów artykułów spożywczych. Każdej z zakwalifikowanych do Programu osób przyznano produkty o łącznej
wadze 49,38 kg.
3.

PROGRAM REWITALIZACJI SPOŁECZNEJ BLOKÓW SOCJALNYCH „KOMPAS”

Program powstał w listopadzie 2012 r. Porozumienie o współpracy przy jego realizacji zawarły następujące podmioty:
Komenda Miejska Policji, Straż Miejska, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Powiatowy Urząd Pracy, Ośrodek
Interwencji Kryzysowej, Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego, Miejski Zarząd Nieruchomości
Komunalnych, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Koordynatorem Programu jest MOPS.
Celem Porozumienia jest zintensyfikowanie działań oraz optymalizacja zakresu i form pomocy udzielanej adresatom
Programu tj. mieszkańcom bloków socjalnych przy ul. Sulińskiego, Azot i Północnej. Program określa harmonogram
działań i zadania podmiotów realizujących Program.
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Cele główne programu:
− integracja i aktywizacja społeczności lokalnej,
− umocnienie rodziny i jej zdolności do samodzielnego pokonywania trudności życiowych i prawidłowej realizacji
funkcji rodziny,
− skrócenie czasu zamieszkiwania w bloku socjalnym poprzez umożliwienie zainteresowanym osobom i rodzinom
zamiany na lokal z innych zasobów.
Cele szczegółowe programu:
− zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej osób zamieszkujących w lokalach socjalnych,
− zwiększenie samodzielności życiowej i ekonomicznej mieszkańców lokali socjalnych,
− zmniejszenie poziomu patologii społecznych,
− zapobieganie przejmowania przez dzieci i młodzież negatywnych zachowań i nawyków utrwalonych wśród
dorosłych mieszkańców lokali socjalnych.
W 2018 roku ramach Programu „Kompas” zatrudniono na umowę zlecenie dwóch pedagogów – animatorów
(zatrudnienie finansowane z GKRPA), którzy pracowali z dziećmi i młodzieżą w godzinach popołudniowych oraz
w soboty i niedziele. Od roku 2016 animatorzy mają pod swoją opieką również dzieci z Osiedla Tadeusza Kościuszki.
W ramach Programu „Kompas” zorganizowano między innymi 98 spotkań w zakresie organizacji czasu wolnego dla
dzieci, w tym:

Rodzaj zajęć

Ilość

Gry planszowe (turniej gier “Morigal”, scrabble)

10

Zajęcia plastyczne

7

Zajęcia teatralne

17

Zajęcia w Bibliotece Miejskiej (XboX, bajki, magiczny dywan, klocki Lego)

15

Wyjście do kina,na kręgle, Laserhouse

5

Wystawy tematyczne (Muzeum Śląskie w Katowicach, Galeria Galena)

5

Koncerty

3

Spotkania świąteczne (Mikołajki, spotkanie wielkanocne)

3

Ogniska

5

Nauka języka angielskiego

10

Gry terenowe

4

Konkursy

7

Dzień Dziecka

5

Bale okolicznościowe

2

W celu zorganizowania powyższych działań nawiązano współpracę z 15 podmiotami (np. Biblioteka Miejska, Kluby
Miejskiego Centrum Kultury i Sportu, Teatr Sztuk, Dom Kultury w Szczakowej, Akademia Edukacji IQ,Punkt
Informacji Turystycznej, Muzeum Śląskie w Katowicach, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Jaworznie).

15

4. POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY POMIĘDZY MIEJSKIM OŚRODKIEM POMOCY SPOŁECZNEJ
W JAWORZNIE A ZESPOŁEM LECZNICTWA OTWARTEGO
Porozumienie zawarte w dniu 30 listopada 2018 r. określa zasady współpracy między Stronami przy realizacji
następujących celów:
− planowanie i wdrażanie kompleksowego modelu opieki środowiskowej, opartej na ścisłej współpracy MOPS
i ZLO;
− budowanie lokalnego zintegrowanego systemu profilaktyki, opieki i pomocy rodzinom wieloproblemowym
i osobom samotnym z terenu Jaworzna;
− podniesienie poziomu komunikacji między stronami umowy, w ramach prowadzonej przez nie statutowej
działalności w celu wsparcia pacjentów/klientów, pochodzących z rodzin wieloproblemowych i osób
samotnych;
− koordynacja świadczeń opieki medycznej realizowanej w ZLO, udzielanej podopiecznym MOPS ;
− współpraca ZLO z Działem Aktywizacji i Wsparcia Rodziny MOPS w zakresie poprawy stanu zdrowia
pacjentów/klientów wymagających opieki szczególnie osób wymagających leczenia psychiatrycznego
i wsparcia psychologicznego;
− podejmowanie wspólnych inicjatyw w celu poprawy jakości życia w chorobie, z uwzględnieniem działań na
rzecz kształtowania właściwych postaw środowiska wobec chorych psychicznie i promocji zdrowia
psychicznego;
− współpraca ZLO z Działem Przeciwdziałania Przemocy MOPS, w kwestii dotyczącej rodzin,
doświadczających przemocy w rodzinie w zakresie pozyskiwania informacji o leczeniu pacjentów,
doświadczających przemocy lub ją stosujących oraz motywowanie do leczenia psychiatrycznego ofiar
i sprawców.
W okresie trwania porozumienia, wykorzystując zasady współpracy pomiędzy MOPS i ZLO przeprowadzono
7 skutecznych interwencji w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia.
5.

OBSŁUGA ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO

Obsługę administracyjno – techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego ds Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie zapewnia Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Jaworznie. Podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą odbywa się w oparciu
o procedurę „ Niebieskie Karty” i nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą w rodzinie. Procedura „Niebieskiej
Karty” obejmuje ogół czynności podejmowanych i realizowanych przez przedstawicieli jednostek organizacyjnych
pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty i ochrony zdrowia,
w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie. W MOPS w Jaworznie do obsługi
administracyjno – technicznej do czerwca 2018 r. powołana była dwuosobowa Sekcja w tym Przewodnicząca
Zespołu Interdyscyplinarnego ds Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie powołana przez Prezydenta Miasta
Jaworzna.
Od czerwca 2018 r. zadania związane z obsługą administracyjno – techniczną realizowane są w Dziale
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. MOPS w Jaworznie w 2018 r. zarejestrował 165 Procedur „Niebieskiej
Karty”. Ponadto w roku 2018 realizowano procedury wszczęte w roku 2017, dotyczące 35 rodzin. W związku
z wymienionymi procedurami w 2018 r. odbyło się 946 grup roboczych.
6.

SPOTKANIA WIGILIJNE

„WIGILIA NA RYNKU”
Wigilia na Rynku obyła się 23 grudnia 2018 r. To trzecie tego typu przedsięwzięcie. Należy podkreślić osobiste
zaangażowanie i społeczną pracę pracowników wielu instytucji i organizacji pozarządowych przy organizacji Wigilii,
a w szczególności:
1) Miejskiego Centrum Kultury i Sportu,
2) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
3) Jadłodajni Miejskiej,
4) Muzeum Miasta Jaworzna,
5) Marcina Sobiecha i pracowników „Mega Pizzy” (pomysłodawca „Wigilii na Rynku”),
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6) Jaworznickiej Izby Gospodarczej,
7) Związku Harcerstwa Polskiego,
8) Stowarzyszenia „Betlejem”.
W Wigilii uczestniczyło ok. 450 osób starszych, samotnych, bezdomnych, ubogich.
Przygotowano 600 paczek o wartości 83,00 zł każda.
Paczki otrzymali:
− Osoby bezdomne (z jaworznickich placówek) – 185,
− Podopieczni świetlicy środowiskowej „Ośrodek dla Rodzin pod Kolegiatą” – 32,
− Podopieczni świetlicy środowiskowej przy parafii Św. Brata Alberta – 35,
− Beneficjenci MOPS – 298,
− Opłatek Maltański – 50.
Koszt organizacji Wigilii wyniósł 52 039,29 zł nie licząc opłaconych usług bezpośrednio przez ofiarodawców.
Sponsorami było 40 jaworznickich przedsiębiorców i firm oraz Urząd Miejski w Jaworznie.
7.

OPŁATEK MALTAŃSKI

20 grudnia 2018 r. odbyła się czwarta edycja Opłatka Maltańskiego, w restauracji „Mega Pizza”. Organizatorem
Opłatka był Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we współpracy z Zakonem Kawalerów Maltańskich w Polsce. W tym
roku pochyliliśmy się nie tylko nad rodziną, ale przede wszystkim nad ubóstwem osób w podeszłym wieku,
samotnych, chorych, niepełnosprawnych. 50 osób zostało obdarowanych paczkami świątecznymi. Koszt Opłatka
wyniósł 9 189,99 zł plus pomoc rzeczowa. Sponsorami były 3 jaworznickie przedsiębiorstwa oraz Urząd Miejski.
8.

WYPOCZYNEK LETNI DZIECI

W 2018 r. 74 dzieci z rodzin objętych pomocą MOPS zostało wytypowanych do udziału w koloniach letnich. Letni
wypoczynek dla dzieci (w górach i nad morzem) zorganizował: Związek Harcerstwa Polskiego, Kuratorium Oświaty
w Katowicach i Caritas. Dzieci wypoczywały w ramach dwutygodniowych turnusów.
9.

PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2017 – 2022

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wraz z innymi jednostkami miasta Jaworzna realizuje Program Ochrony Zdrowia
Psychicznego na lata 2017 – 2022. Celem Programu jest ograniczenie występowania zagrożeń dla zdrowia
psychicznego ludności miasta, poprawę jakości życia osób z zaburzeniami psychicznymi i ich bliskich oraz
zapewnienie dostępności do świadczeń psychiatrycznej opieki zdrowotnej. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
upowszechnia zróżnicowane rodzaje pomocy i oparcia społecznego w formie pomocy bytowej, mieszkaniowej,
stacjonarnej, pół stacjonarnej, środowiskowej i informacyjnej.
W kontekście zaburzeń psychicznych występuje bardzo duża integralność problemów zdrowotnych i społecznych. Ze
społecznymi i materialnymi problemami osób dotkniętych zaburzeniami psychicznymi Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej styka się w codziennej pracy. W zmienionych w czerwcu 2018 r. strukturach MOPS działają zespoły
mające za zadanie pomoc w adaptacji osób z różnymi zaburzeniami i dysfunkcjami:
 Dział Przyznawania Świadczeń Pomocy Społecznej,
 Dział Aktywizacji i Wsparcia Rodziny,
 Dział Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 Dział Opieki nad Osobami Starszymi i Niepełnosprawnymi.
W 2018 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej objął pomocą społeczną 434 osoby z problemami psychicznymi,
w formie:
 pracy socjalnej – 76 osób,
 zasiłków stałych – 134 osoby,
 zasiłków okresowych – 77 osób,
 zasiłków celowych – 244,
 dofinansowania ze środków PFRON – 57 osób,
 usług opiekuńczych – 13,
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 wsparcie psychologicznego – 32,
 turnusy dla osób dorosłych – dofinansowanie ze środków budżetu miasta – 17 osób.
Ponadto 21 osoby oczekiwały na miejsce w domach pomocy społecznej, 8 osób umieszczono w domu dla przewlekle
psychicznie chorych.
Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Jaworznie wydał 183 orzeczeń z symbolem
niepełnosprawności 02 – P (choroby psychiczne).
Środowiskowy Dom Samopomocy w Jaworznie na podstawie decyzji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przyjął
40 osób ze stwierdzonymi zaburzeniami psychicznymi.

Jaworzno, luty 2019 r.

18

