
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 

MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ 

W JAWORZNIE ZA ROK 2021

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) prawo państwowe (ustawy i rozporządzenia),
b) prawo gminne i powiatowe (uchwały Rady Miejskiej),
c) Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych przyjęta uchwałą Rady Miejskiej,
d) programy pomocy społecznej przyjęte uchwałami Rady Miejskiej,
e) 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 31.12.2021 r. Liczba etatów Liczba zatrudnionych osób
Pracownicy 
w tym:

196,5 197

− pracownicy socjalni,
− asystenci rodzin,
− koordynatorzy pieczy zastępczej,
− psycholodzy,
− pedagodzy.

69 70
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4. WYDATKI
Źródło finansowania Wykonanie Udział w %

Wydatki ogółem, z tego: 149 782 319,91 zł 100,00
Wydatki z budżetu gminy  21 079 750,92 zł   14,00
Wydatki z budżetu państwa 124 250 115,24 zł    83,00
Wydatki w ramach projektów z udziałem środków unijnych 660 098,67 zł     0,50
Wydatki z Funduszu Pracy 10 000,00 zł 0,00
Wydatki z Fundusz COVID-19 516 925,42 zł 0,50
Wydatki z Funduszu Solidarnościowego 27 714,26 zł 0,00
Wydatki ze środków PFRON 3 237 715,40 zł     2,00

Zrealizowane dochody: 1 584 850,81 zł.

5. OGÓLNA LICZBA OSÓB LUB RODZIN KORZYSTAJĄCYCH ZE ŚWIADCZEŃ MOPS

W 2021 r. z wszystkich świadczeń MOPS korzystało 26 391 osób lub rodzin. Niektóre osoby lub rodziny korzystały
kilkakrotnie z tego samego rodzaju świadczenia lub z różnych świadczeń. 

6. OGÓLNA LICZBA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH

W 2021 r. Dyrektor MOPS oraz inni pracownicy MOPS upoważnieni przez Prezydenta Miasta wydali łącznie 29 374
decyzji administracyjnych i informacji (w przypadkach, gdy przepisy na to pozwalają).

7. SZKOLENIA

RODZAJ SZKOLENIA LICZBA PRACOWNIKÓW
z zakresu  pomocy społecznej 9
z zakresu prawa pracy, administracji i finansów 25
z zakresu pieczy zastępczej 1
z zakresu „Niebieskiej Karty” 2
z zakresu usług opiekuńczych 1
z zakresu bezdomności 3
z zakresu projektów finansowanych z UE 4
z zakresu Koordynatorów ds. Dostępności w JSFP 2
z zakresu realizacji programu „ Aktywny samorząd” (PFRON) 2

8.        INFRASTRUKTURA LOKALOWA MOPS

Lp. Nazwa komórek organizacyjnych Adres

1.

  Siedziba główna:
− Dział Administracyjny
− Dział Finansowy
− Dział Przyznawania Świadczeń Pomocy Społecznej, w tym:

                       - 2 Zespoły ds. Przyznawania Świadczeń Pomocy Społecznej, w których
                         zostało wyznaczonych 2 pracowników socjalnych pełniących dodatkowo
                         zadania koordynatora każdego zespołu
                       - 2 stanowiska pracownika socjalnego 1 – go kontaktu

− Dział Realizacji Świadczeń Społecznych
− Dział Świadczeń Alimentacyjnych
− Dział Świadczeń Rodzinnych 
− Dział Świadczeń Wychowawczych (Program 500 +), w tym:

        - Obsługa Jaworznickiej Karty Dużej Rodziny
        - Obsługa Karty Dużej Rodziny

− Dział Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych

ul. Północna 9b
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− Stanowisko ds. Sprawozdań, Statystyk i Analiz
− Radca prawny

2.

− Dział Aktywizacji i Wsparcia Rodziny, w tym:
                      - Zespół Asysty Rodzinnej
                      - Zespół Pracy Socjalnej, Usamodzielnienia i Integracji ze Środowiskiem, 
                        w którym został wyznaczony pracownik socjalny pełniący dodatkowo
                        zadania koordynatora
                      - Stanowisko Poradnictwa Specjalistycznego
                      - Pracownik socjalny 1 – go kontaktu
                      - Stanowisko ds. obsługi administracyjnej

ul. Grunwaldzka 235− Dział Reintegracji Społecznej i Zawodowej, w tym:
         - Zespół Usług Reintegracyjnych
         - Zespół Pracy Socjalnej i Aktywizacji Bezrobotnych

− Dział Opieki Nad Osobami Starszymi i Niepełnosprawnymi, w tym:
         - Zespół Pracowników Socjalnych ds. Zapewnienia Opieki, w którym         
           został wyznaczony pracownik socjalny pełniący dodatkowo zadania   
           koordynatora zespołu 
         - Zespół Opieki Środowiskowej
         - Kluby Seniora (ul. Matejki 24D i ul. Boczna 7K)

3.

− Dział Wsparcia i Aktywizacji Osób Bezdomnych, w tym:
                      - Zespół ds. Zapewnienia Schronienia
                      - Stanowiska Pracowników Socjalnych ds. Wychodzenia z Bezdomności
                      - Noclegownia
                      - 5 mieszkań wspieranych

ul. Kolbego 20

4.

− Dział Pieczy Zastępczej, w tym:
- pracownicy socjalni w tym 1 – ego kontaktu                                   

                      - koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej
                      - 3 mieszkania treningowe

ul. Inwalidów 
Wojennych 14

− Dział Świadczeń Pieczy Zastępczej

− Informatycy

5.

− Dział Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, w tym:
                      - Zespół Pracy Socjalnej Wsparcia Rodzin Doznających Przemocy, 
                        w którym został wyznaczony pracownik socjalny pełniący dodatkowo 

          zadania koordynatora zespołu
        - Pracownik Socjalny 1 – go kontaktu
        - Pracownik obsługi administracyjnej Zespołu Interdyscyplinarnego 
          i Grup Roboczych
        - Terapeuta

ul. Jagiellońska 9

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 wg sprawozdania MPIPS – 03 R

Rodzaj świadczenia
Liczba
osób

Liczba
rodzin

Koszt
świadczeń

Zasiłki celowe i pomoc w naturze
w tym: zasiłki celowe specjalne

824
202

562
200

1 112 335,00 zł
  178 146,00 zł

Zasiłki okresowe 
w tym:  budżet Wojewody

202 197 283 726,00 zł
202 197    283 726,00 zł
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Zasiłki stałe 312 309 1 583 250,00 zł
Składki na ubezpieczenia zdrowotne 297 X   137 483,00 zł
Usługi pogrzebowe 17 17     44 011,00 zł
Posiłki  w  szkołach  i  przedszkolach  w  ramach  realizacji  programu
wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu”

19 11       2 370,00 zł

Decyzje potwierdzające  prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych
(ustawa  z  dnia  27  sierpnia  2004  r.  o  świadczeniach  opieki  zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych)

73
(100

decyzji)
73     7 632,39 zł

Pomoc  materialna  dla  uczniów  o  charakterze  socjalnym  –  stypendia
szkolne (ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty), w tym:

- dotacja celowa (budżet Wojewody),
             - środki własne (budżet Gminy).

34 X      35 062,14 zł

X X    28 049,71 zł
X X 7 012,43 zł

Zasiłek szkolny, w tym:                   
- dotacja celowa (budżet Wojewody),

             - środki własne (budżet Gminy).

3 3 1 860,00 zł
X X 1 488,00 zł
X X 372,00 zł

2. LICZBA OSÓB I RODZIN OBJĘTYCH ŚWIADCZENIAMI

Rodzaj świadczenia
Liczba osób, którym
przyznano decyzją

świadczenie

Liczba
rodzin

Liczba osób 
w rodzinach

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

             1 234 978 1 389

Pomoc udzielona w postaci pracy socjalnej
w tym: wyłącznie w postaci pracy socjalnej (bez wywiadu)

X 1 472 2 604
987 1 731

3. POWODY PRZYZNANIA ŚWIADCZEŃ

Powód trudnej sytuacji życiowej
Liczba
rodzin

Liczba osób
w rodzinach

Ubóstwo 316 400
Bezdomność 175 183
Potrzeba ochrony macierzyństwa 31 124
W tym: wielodzietność 13 66
Bezrobocie 228 403
Niepełnosprawność 510 805
Długotrwała choroba 695 1 051
Bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych, prowadzenia gospodarstwa 
domowego

175 378

W 
tym:

Rodziny niepełne 53 155
Rodziny wielodzietne (4 i więcej) 20 105

Przemoc w rodzinie 301 996
Alkoholizm 98 98
Narkomania 5 6
Trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego 17 25
Zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa 4 13
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4. TYPY RODZIN OBJĘTYCH POMOCĄ SPOŁECZNĄ

Wyszczególnienie Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach
0 1 2

Rodziny ogółem 01 1 965 3 120
o liczbie osób: 1 02 1 114 1 114

2 03 649 1 298
3 04 145 435
4 05 29 116
5 06 19 95
6 i więcej 07 9 62

W tym rodziny z dziećmi ogółem 08 148 477
o liczbie dzieci: 1 09 82 190

2 10 29 97
3 11 27 126
4 12 7 40
5 13 2 16
6 14 1 8
7 i więcej 15 0 0

Rodziny niepełne ogółem 16 57 155
o liczbie dzieci: 1 17 31 63

2 18 14 42
3 19 10 40
4 i więcej 20 2 10

Rodziny emerytów i rencistów 21 264 376
o liczbie osób: 1 22 200 200

2 23 32 64
3 24 24 72
4 i więcej 25 8 40

5. DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

Rodzaj Domu Pomocy Społecznej
Liczba osób

skierowanych
Liczba osób

umieszczonych

Koszt
poniesiony
przez gminę

Dla osób w podeszłym wieku 3 3  16 187,50 zł

Dla osób przewlekle somatycznie chorych 45 45 676 528,05 zł

Dla osób przewlekle psychicznie chorych 14 14     366 743,14 zł
Dla dorosłych niepełnosprawnych fizycznie 0 0       0 zł
Dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie 3 3   56 276,41 zł
Dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie 0 0 0 zł
Krajowy Ośrodek Mieszkalno – Rehabilitacyjny dla 
Chorych na SM w Dąbku

1 1
Koszt ponosi

budżet państwa
Razem 66 66 1 115 735,10 zł
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KOSZTY  UTRZYMANIA  MIESZKAŃCÓW  JAWORZNA  PRZEBYWAJĄCYCH  W  DOMACH  POMOCY
SPOŁECZNEJ

Liczba osób Koszty
Koszt jaki poniosła gmina za 65 osób umieszczonych w DPS w 2021r 1 115 735,10 zł
Koszt jaki poniosła gmina za 133 osób skierowanych i umieszczonych w DPS przed 
01 stycznia 2021 r.

4 886 057,42 zł

Razem gmina Jaworzno poniosła koszt utrzymania 198 osób 6 001 792,52 zł
W  2021  r.  na  umieszczenie  w  domach  pomocy  społecznej  oczekiwało  83  mieszkańców  Jaworzna,  w  tym  48
na umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej w Jaworznie. Pozostałe 35 osób oczekiwało na miejsce w domach
pomocy społecznej o innym profilu zlokalizowanych poza Jaworznem. Z 30 mieszkańców Jaworzna  umieszczonych
w DPS w Jaworznie 30 osób zostało przyjętych w trybie interwencyjnym poza obowiązującą listą oczekujących.
35 mieszkańców zostało umieszczonych w domach pomocy społecznej poza Jaworznem, w tym 14 osób w DPS
dla osób przewlekle psychicznie chorych. W tym na podstawie postanowienia Sądu o umieszczeniu w domu pomocy
społecznej bez wymaganej zgody zostało umieszczonych 14 osób.
W 2021 r. jedna osoba została umieszczona w Krajowym – Ośrodku Mieszkalno – Rehabilitacyjnym dla Chorych
na SM w Dąbku, której pobyt jest finansowany z budżetu państwa.

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 153   321 525,75 zł
Specjalistyczne usługi opiekuńcze 22     12 225,00 zł
Razem 175  333 750,75 zł

Zadania zlecone
Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób psychicznie chorych 0 0,00 zł

Od dnia 01.01.2019 r. realizację zadania świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania przejął MOPS
w  Jaworznie  zatrudniając  w  tym  celu  22  opiekunki,  w  tym  6  w  projekcie,  przeznaczając  na  ten  cel  kwotę
955 157,51 zł oraz w projekcie – 304 312,71 zł. Łączna liczba świadczeń usług opiekuńczych – 21 872,5 godzin,
w tym projekcie 6 991 godzin.

7. DZIENNE DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ W JAWORZNIE

Liczba osób Koszt

70 666 540,79 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  Dzienny  Dom „Senior  –  WIGOR”,  (dofinansowano  remont,  bieżące
funkcjonowanie z programu rządowego). Placówka jest środowiskową formą pomocy półstacjonarnej, przeznaczoną
dla  30  podopiecznych,  w  wieku  powyżej  60  roku  życia.  Drugi  Dzienny  Dom  Pomocy  Społecznej  znajduje  się
w Jaworznie, przy ul. Grunwaldzkiej 183, przeznaczony jest dla 30 podopiecznych, mieszkańców Jaworzna.

8. DOMY NOCLEGOWE DLA OSÓB BEZDOMNYCH
Nazwa placówki Podmiot prowadzący Koszt

Noclegownia dla Osób Bezdomnych, ul. Łukasiewicza 6 MOPS 151 486,32 zł

Schronisko dla Osób Bezdomnych, ul. Solskiego 3a
Chrześcijańskie Stowarzyszenie
Dobroczynne

90 000,00 zł
Schronisko dla Osób Bezdomnych, ul. Koszarowa 1

Chrześcijańskie Stowarzyszenie
Dobroczynne

Łącznie z usług wszystkich placówek noclegowych skorzystało 170 osób w tym: 146 mężczyzn i 24 kobiet. 
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III. ŚWIADCZENIA RODZINNE

1. RODZAJE ŚWIADCZEŃ

Rodzaj świadczeń
Ilość

świadczeniobiorców
Liczba
spraw

Liczba
świadczeń

wypłaconych
rocznie

Koszt
świadczeń

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.

1 009 1 538 33 712 3 783 420,31 zł

Zasiłki pielęgnacyjne 3 796 1 695 43 867 9 464 908,00 zł
Świadczenia pielęgnacyjne 543 248 6 023 11 809 547,00 zł
Specjalny zasiłek opiekuńczy 28 50 267 164 958,00 zł
Zasiłek dla opiekuna 20 2 227 140 740,00 zł
Jednorazowa zapomoga z tytułu 
urodzenia się dziecka

312 405 320 320 000,00 zł

Jednorazowe świadczenie „Za życiem” 8 11 8 32 000,00 zł
Świadczenie rodzicielskie 228 145 1 522 1 391 635,00 zł
Liczba decyzji w sprawie nienależnie 
pobranych świadczeń rodzinnych

- 107 - -

Razem: 5 944 4 201 85 946 27 107 208,31 zł

2. NIENALEŻNIE POBRANE I NADPŁACONE ŚWIADCZENIA RODZINNE

Nienależnie pobrane i nadpłacone świadczenia rodzinne Kwota lub liczba
Odzyskano 142 994,00 zł
Umorzono 0,00 zł
Do zwrotu pozostało 78 681,00 zł

IV. FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

1. FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Fundusz alimentacyjny Liczba lub kwota
Liczba rodzin korzystających ze świadczeń alimentacyjnych (stan na 31.12.2021 r.) 272
Liczba wydanych decyzji w sprawie świadczeń alimentacyjnych 446
Koszt świadczeń 2 107 882,06 zł
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2. NIENALEŻNIE POBRANE I NADPŁACONE ŚWIADCZENIA ALIMENTACYJNE

Nienależnie pobrane i nadpłacone świadczenia alimentacyjne Liczba lub kwota
Odzyskano 17 768,00 zł
Umorzono          0,00 zł
Do zwrotu pozostało 46 593,00 zł
Liczba wydanych decyzji w sprawie nienależnie pobranych świadczeń alimentacyjnych 17

3. DZIAŁANIA PODJĘTE WOBEC DŁUŻNIKÓW ALIMENTACYJNYCH

Podjęte działania Liczba

Wezwania na wywiad 98

Przeprowadzenie wywiadów alimentacyjnych 18

Wszczęcie postępowania w sprawie uznania dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych 16

Wydanie decyzji w sprawie uznania dłużnika za uchylającego się  od zobowiązań alimentacyjnych 17

Zobowiązanie dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się w urzędzie pracy 5

Poinformowanie urzędu pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej 7

Złożenie wniosku o ściganie za przestępstwa określone w art. 209 § 1 k. k. 18

Skierowanie wniosku o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego 5

Przekazanie informacji do biura informacji gospodarczej o zobowiązaniach z tytułu wypłaconych 
świadczeń alimentacyjnych

    1 007

Zawiadomienia do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa niealimentacji z art. 209 § 1 k. k. 0

4. KWOTY ZWRÓCONE PRZEZ DŁUŻNIKÓW ALIMENTACYJNYCH

Należności zwrócone przez dłużników Kwota
Z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 594 091,56 zł
Odsetki od należności wypłaconych z funduszu alimentacyjnego 581 681,90 zł
Z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej   41 997,50 zł
Wygaszone należności z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych  464 320,43 zł

Windykacja należności z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych Liczba
Wnioski  do  Komornika  Sądowego  o  egzekucje  należności  powstałej  z  tytułu  wypłaconych
świadczeń z funduszu alimentacyjnego

424

Decyzje w sprawie umorzenia zadłużenia powstałego z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu
alimentacyjnego  

15

V. REHABILITACJA SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

1. PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH – ZADANIA USTAWOWE

Nazwa zadania Opis Koszt
Dofinansowanie 
warsztatów terapii 
zajęciowej.

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.

132 587,00 zł – inne
źródła finansowania,
1 193 280,00 zł – 
środki PFRON

Dofinansowanie likwidacji
barier architektonicznych,

Zawarto  18  umów  o  dofinansowanie  likwidacji  barier
architektonicznych,  1  umowa  o  dofinansowanie  barier

242 213,01 zł
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w komunikowaniu się
i  technicznych na 
wnioski indywidualnych 
osób niepełnosprawnych.

w  komunikowaniu  się,  28  umów  o  dofinansowanie  barier
technicznych.

Dofinansowanie do 
sprzętu rehabilitacyjnego,
przedmiotów 
ortopedycznych 
i środków pomocniczych.

Udzielono dofinansowania dla 699 osób w tym dla 75 dzieci
do nabycia m. in. protez kończyn, sprzętu stomijnego, wózków
inwalidzkich,  pieluchomajtek  itp.  Zawarto  także  4  umowy
z  osobami  fizycznymi  na  zakup  m.  in.  rowerów
rehabilitacyjnych,  zestawów  komputerowych  ze
specjalistycznym oprogramowaniem. 

599 026,21 zł

Dofinansowanie do 
sportu, kultury, rekreacji
i turystyki osób 
niepełnosprawnych.

Zawarto 12 umów, objęto dofinansowaniem  433 osoby. 24 554,83 zł

Dofinansowanie zadań
z zakresu rehabilitacji 
społecznej zlecanych 
fundacjom oraz 
organizacjom 
pozarządowym.

Brak realizacji zadania ze względu na pandemię.
0,00 zł

Dofinansowanie 
uczestnictwa w turnusie 
rehabilitacyjnym.

Przyznano  dofinansowanie  dla  154  osób,  w  tym 33  osoby
dorosłe i 25 opiekunów oraz 49 dzieci i 47 opiekunów. 209 705,69 zł

Razem: 2 268 779,74 zł

2. PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH – „AKTYWNY SAMORZĄD”

Nazwa zadania Liczba osób z którymi
zawarto umowy

Koszt

Moduł I
A1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego 
samochodu

3 28 050,00 zł

A2 -pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B 4 9 785,00 zł
B1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów 
oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem
o niepełnosprawności lub do osób ze znacznym stopniem 
niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub kończyn 
górnych

15 91 126,40 zł

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

0 0,00 zł

B3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów 
oraz oprogramowania, adresowana do osób z umiarkowanym 
stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku

11 67 653,57 zł

B4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów 
oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o 
niepełnosprawności lub osób ze znacznym albo umiarkowanym 
stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu 
i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy

2 7 959,10 zł

C1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym 3 75 000,00 zł
C2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego 
wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

4 9 560,00 zł

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

1 18 000,00 zł
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C5- pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym 
lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego

3 19 800,00 zł

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

24  62 945,20 zł

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym 51 140 257,19 zł

RAZEM 121 530 136,46 zł

3. ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W JAWORZNIE

Liczba miejsc Liczba uczestników
60 62

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.

VI. PIECZA ZASTĘPCZA

1. RODZINNA PIECZA ZASTĘPCZA

Rodzaje świadczeń
Liczba osób którym
decyzją przyznano

świadczenie

Liczba
rodzin

Liczba
dzieci

Koszt
świadczeń

Świadczenie pieniężne na pokrycie kosztów 
utrzymania dziecka lub pełnoletniego wychowanka 
umieszczonego w rodzinie zastępczej

133 108 133 1 212 599,54 zł

Jednorazowe świadczenie na pokrycie niezbędnych
kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego 
dziecka

9 6 9 8 900,00 zł

Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla 
pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych

42 42 42 217 229,69 zł

Pomoc pieniężna na usamodzielnienie dla 
pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych

10 10 10 53 604,00 zł

Pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej 
dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych

7 7 7 12 862,18 zł

Wynagrodzenie dla rodziny zastępczej zawodowej 
pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego 1 1 5 63 925,28 zł

Świadczenie pieniężne na pokrycie kosztów 
utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej 
zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego

5 1 5 57 816,64 zł

Wynagrodzenie dla osoby zatrudnionej do pomocy 
przy sprawowaniu opieki nad dziećmi w rodzinie 
zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia 
rodzinnego

1 1 5 4 428,55 zł

Świadczenie na pokrycie kosztów związanych 
z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych 
zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej 
opieki – jednorazowo lub okresowo

1 1 3 1 000,00 zł

Rodziny zastępcze – ogółem 209 177 219 1 632 365,88 zł
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2. INSTYTUCJONALNA PIECZA ZASTĘPCZA

Rodzaje świadczeń Liczba osób którym decyzją
przyznano świadczenie

Koszt świadczeń

Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki 30 145 939,59 zł
Pomoc pieniężna na usamodzielnienie 1 6 939,00 zł
Pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej 2 4 843,59 zł

Razem: 33 157 722,18 zł

3. UMIESZCZENIE DZIECI W PIECZY ZASTĘPCZEJ

Wyszczególnienie Liczba dzieci
Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Jaworznie 5
Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza poza miastem Jaworzno 0
Rodzina zastępcza w Jaworznie 9
Rodzina zastępcza poza miastem Jaworzno 0

4. DODATEK WYCHOWAWCZY I DODATEK W WYSOKOŚCI ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO

W roku 2021 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacił 1 212 dodatków wychowawczych na dzieci umieszczone
w rodzinach zastępczych. Wydano 118 decyzji administracyjnych. Kwota wypłaty dodatku wychowawczego wyniosła
w 2021 r. 580 180,48 zł.
W roku 2021 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacił 409 dodatki w wysokości świadczenia wychowawczego,
o  którym mowa w art.  113a  ustawy o  wspieraniu  rodziny  i  systemie  pieczy  zastępczej,  na  dzieci  umieszczone
w  placówkach  opiekuńczo  –  wychowawczych.  Wydano  38  decyzji  administracyjnych.  Kwota  wypłaty  dodatku
w wysokości świadczenia wychowawczego wyniosła w 2021 r. 200 415,86 zł.

5. ŚWIADCZENIE  „DOBRY  START:  (300+)  od  2021  r.  realizowane  było  przez  Zakład  Ubezpieczeń
jjjjjjjjjjjjjjSpołecznych. 

6. POBYT DZIECI W PIECZY ZASTĘPCZEJ POZA JAWORZNEM

Rodzaj pieczy zastępczej Ilość dzieci Koszt pobytu
Placówka opiekuńczo – wychowawcza 29  1 430 887,21 zł
Rodzina zastępcza 21 272 247,53 zł
Zakłady opiekuńczo – lecznicze 4 127 241,67 zł

7. SZKOLENIA W ZAKRESIE PIECZY ZASTĘPCZEJ

Rodzaj szkolenia Liczba osób które odbyły
szkolenie

Koszt

Szkolenie dla kandydatów na niezawodową rodzinę zastępczą 3 2 400,00 zł
Szkolenie dla rodzin zastępczych 0 0,00 zł

VII. REINTEGRACJA SPOŁECZNO – ZAWODOWA

1. PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE

Prace  społecznie  użyteczne  to  instrument  aktywizacji  zawodowej  osób  bezrobotnych  korzystających  z  pomocy
społecznej. Zadanie to realizowane jest na terenie naszego miasta od 2006 r. Podstawą realizacji są przepisy ustawy
z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1100, z późn. zm.)
oraz Rozporządzenie Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie organizowania
prac społecznie użytecznych (Dz. U. z 2017r.  poz. 2447). W Jaworznie organizatorem przedsięwzięcia jest Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej na mocy upoważnienia Prezydenta Miasta. W 2021 r. w ramach powyższej formy osoby
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pracowały  od  1 marca  do  30  listopada.  Prace  społecznie  użyteczne  realizowane  były  w  ścisłej  współpracy
z  Powiatowym  Urzędem  Pracy  oraz  placówkami,  z  którymi  Miejski  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  podpisał
porozumienia o objęciu nadzorem osób zatrudnionych w ramach tej formy aktywizacji zawodowej. Osoby pracowały
na  terenach  miejskich  i  wykonywały  prace  mające  na  celu  poprawę  wizerunku  miasta.  Lista  potencjalnych
uczestników prac społecznie użytecznych na  2021 r. obejmowała  104 osoby, z czego prace społecznie użyteczne
wykonywało  51     osób   (tj.  49  %).  Propozycję  wykonywania  prac społecznie  użytecznych  skierowano do  71  osób
(68 %), z czego 13 osób nie podjęło tej formy (w tym 12 osób z przyczyn usprawiedliwionych i 1 osoba  z przyczyn
nieusprawiedliwionych),  18 osób przerwało wykonywanie prac społecznie użytecznych, w tym 14 osób z przyczyn
nieusprawiedliwionych a 4 osoby z przyczyn usprawiedliwionych. Spośród osób, które wykonywały prace społecznie
użyteczne 8 (16%) podjęło zatrudnienie na otwartym rynku pracy.
Osoby pracowały pod nadzorem 24 placówek z terenu miasta. Koszty zatrudnienia w 2021 r. w pracach społecznie
użytecznych wyniosły  76 894,80 zł,  z czego koszt po stronie PUP wyniósł  46 136,88 zł (w tym koszt refundacji
wynagrodzenia  na  poziomie  60  %  całości  i  koszt  badań  lekarskich),  po  stronie  MOPS  30.757,92 zł  (koszt
wynagrodzenia na poziomie 40 % całości).  W ramach tej kwoty osoby przepracowały 8 643 godzin, co daje średni
koszt godziny  8,90 zł. 
W 2022 roku planuje się kontynuację prac społecznie użytecznych,  które  stanowią aktywną formy wsparcia osób
pozostających w trudnej sytuacji i są zgodne z obecnymi trendami w pomocy społecznej.

2. PROGRAM „UWIERZ W SIEBIE”

Zadanie  realizowane  jest  na  mocy  porozumienia  o  realizacji  Programu  „Uwierz  w  siebie”  podpisanego  w  dniu
21 kwietnia 2021 r.  pomiędzy  Miejskim  Ośrodkiem  Pomocy  Społecznej  a  Jaworznickim  Stowarzyszeniem
Abstynenckim  „Razem”,  Stowarzyszeniem  „Betlejem”,  Śląskim  Oddziałem  Okręgowym  Polskiego  Czerwonego
Krzyża w Katowicach Oddział Rejonowy w Jaworznie, Polskim Towarzystwem Turystyczno – Krajoznawczym Oddział
w Jaworznie. Program skierowany jest w szczególności do osób długotrwale korzystających z pomocy społecznej,
u  których  przewlekle  występuje  problem  alkoholowy,  w  szczególności  osób  pozostających  bez  pracy.  Celem
programu jest zmiana sposobu życia polegająca na przejęciu kontroli nad piciem alkoholu oraz rozwój umiejętności
społecznych potrzebnych w środowisku pracy.

3. PUNKT INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie realizuje działania w zakresie reintegracji społecznej i zawodowej
w celu wsparcia osób bezrobotnych w znalezieniu i podjęciu zatrudnienia. W 2021 roku przeprowadzono dwie edycje
zajęć: od 17.05 do 23.07 oraz od 20.09 do 26.11. 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 Alkoholowych.  W ramach  finansowania przez  MOPS
zrealizowano: warsztaty z psychologiem, konsultacje indywidualne z psychologiem, grupy wsparcia z psychologiem,
warsztaty  z  terapeutą  ds.uzależnień,  warsztaty  z  instruktorem  reintegracji  zawodowej,  warsztaty  komputerowe.
W ramach działań finansowanych przez GKRPA zrealizowano: animacja lokalne (kino, kręgle, wyjście na pizzę) oraz
poczęstunek  dla uczestników programu.  Do  działań realizowanych wolontarystycznie należały:  zajęcia z zakresu
pierwszej pomocy, profilaktyki zdrowotnej, przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych, tworzenia i działalności
spółdzielni socjalnych. Dzięki współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach, uczestnicy zostali poddani
badaniu kompetencji zawodowych.

4. LEPSZE JUTRO II

W  ramach  współpracy  MOPS  w  Jaworznie  i  Powiatowego  Urzędu  Pracy  w Jaworznie,  przy  udziale  partnerów
wspierających  –  Wydziału  Współpracy  Społecznej  i Gospodarczej  Urzędu  Miaskiego  w  Jaworznie  i  Zespołu
Lecznictwa Otwartego  Sp.  z  o.  o.  w Jaworznie,  w dniu  31 marca  2021 r.  podpisane zostało  porozumienie  dot.
realizacji  Specjalnego  programu  reintegracji  społecznej  i  zawodowej  „Lepsze  jutro  II”.  W  celu  kompleksowego
wsparcia  usługami  reintegracji  społeczno  –  zawodowej  skierowanych  zostało  16  osób.  Z  programu skorzystało
11 osób –  6 osób wzięło  udział  w programie  Punkt  Integracji  Społecznej  i  Zawodowej,  7 osób objęto  pracami
społecznie użytecznymi. Jedna osoba po zakończeniu udziału w Programie Lepsze Jutro II podjęła pracę. Pozostałe
osoby otrzymały wsparcie w ramach pracy socjalnej, poradnictwa psychologicznego, pomoc w uzyskaniu świadczeń
z MOPS. 4 osoby zostały objęte wsparciem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.
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VIII. ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE

1. ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE

Ilość świadczeniobiorców 15 117

Liczba spraw 10 944

− w tym złożonych za pomocą systemu teleinformatycznego 10 035

Liczba wydanych decyzji przyznających świadczenie 10 371

Liczba wniosków przekazanych do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej 165

Kwota wypłaconych świadczeń 85 322 148,84 zł

Świadczenie wychowawcze przekazane w formie pieniężnej 15 115

− przekazane w formie rzeczowej 0

− przekazane formie opłacenia usług 2

Liczba decyzji w sprawie nienależnie pobranych świadczeń 18

Kwota nienależnie pobranych świadczeń 23 187,29 zł

2. PROGRAM „DOBRY START” (300+) od 2021 r. realizowany był przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. 

IX. PRACA SOCJALNA 
ASYSTENTURA RODZINNA

Praca  socjalna  i  asystentura  rodzinna  jest  realizowana  w  MOPS  w  Jaworznie  w  oddzieleniu  od  przyznawania
świadczeń materialnych i usługowych w utworzonym w czerwcu 2018 r. Dziale Aktywizacji i Wsparcia Rodziny. Dział
Aktywizacji i Wsparcia Rodziny tworzy nową ofertę pomocy dla wszystkich mieszkańców Jaworzna. 

FORMY POMOCY LICZBA RODZIN LICZBA OSÓB W RODZINACH

Praca socjalna 564 1302

Asystentura rodzinna 56 201

Głównymi  grupami,  którym  udzielono  wsparcia  w  rozwiązywaniu  swoich  życiowych  problemów  były  rodziny
z  trudnościami  opiekuńczo  –  wychowawczymi,  osoby  starsze,  niepełnosprawne,  osoby  zaburzone  psychicznie
i z problemem uzależnień.

Liczba rodzin z dziećmi 139

Liczba rodzin z problemami opiekuńczo wychowawczymi 76

Liczba interwencji w sytuacji stwierdzenia naruszenia praw dziecka 9

Liczba osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych 230

Liczba osób z problemem choroby psychicznej 96

Liczba osób z problemem alkoholowym 60

Liczba interwencji w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia 113
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Do pracy  socjalnej  trafiają  osoby  i  rodziny,  których  sytuacja  najczęściej  jest  bardzo  trudna  i  wieloproblemowa,
co wiąże się z koniecznością pracy wielospecjalistycznej oraz uruchamieniem zasobów osoby i jej rodziny, otoczenia
jak  również  instytucji  realizujących  cele  społeczne.  Sprawdzonym  narzędziem,  umożliwiającym  taką  pracę  jest
wypracowana w dziale forma Zespołów Aktywizacji i Wsparcia, z której skorzystało 5 rodzin. Spadek liczby spotkań
interdyscyplinarnych  w  ramach  ZAW  związany  jest  z  wprowadzeniem  ograniczeń  w  bezpośrednich  kontaktach
z klientami i specjalistami w okresie trwania pandemii COVID – 19. W związku z powyższym pracownicy socjalni
w 2021 r. w przeprowadzili 1 187 rozmów telefonicznych na rzecz rodzin objętych pomocą.
Świadczona  jest  także pomoc psychologa,  zarówno w dziale  jak i  w środowisku  zamieszkania  rodziny,  z  której
skorzystały 62 rodziny.
W Dziale Aktywizacji i Wsparcia Rodziny zatrudnionych jest 10 pracowników socjalnych, którzy poza świadczeniem
pracy socjalnej podejmują szereg innych działań, aby skuteczne realizować zadania i cele pomocy społecznej.

Liczba wniosków do sądu 
(w przedmiocie opieki prawnej, skierowania na leczenie psychiatryczne lub do Domu Pomocy 
Społecznej bez zgody strony)

  41

Liczba pism, opinii do instytucji zewnętrznych 344

Liczba wywiadów środowiskowych na wniosek Działu Świadczeń Rodzinnych 137

Liczba wywiadów środowiskowych na wniosek Działu Świadczeń Wychowawczych 27

Liczba wizyt środowiskowych 1 372

Liczba wizyt w instytucjach w sprawach rodzin 191

W roku 2021 r. w Dziale Aktywizacji i Wsparcia Rodziny zatrudnionych było 5 asystentów rodziny, którzy realizują
zadania w oparciu o ustawę z dnia  09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 
Asystenci  przeprowadzili  447  wizyt  środowiskowych,  w  tym  29  wizyt  w  instytucjach  zewnętrznych  na  rzecz
wspieranych  rodzin.  Przygotowali  19  opinii  do  instytucji  zewnętrznych,  w  tym  14  opinii  do  sądu  w  sprawach
dotyczących rodzin zagrożonych umieszczeniem dzieci w pieczy zastępczej i w sprawach rodzin dzieci, które zostały
umieszczone w pieczy zastępczej.

X. PROJEKTY UNIJNE

1.        „USŁUGI OPIEKUŃCZE W JAWORZNIE”.

Celem projektu jest objęcie wsparciem 50 osób powyżej 60 roku życia w celu zmniejszenia zagrożenia wykluczeniem
społecznym tych  osób i  ich  otoczenia.  Wsparcie  polega na  udostępnieniu  lub  zwiększeniu  wykorzystania  usług
społecznych umożliwiających niezależne życie w środowisku lokalnym poprzez zorganizowanie usług opiekuńczych
i  specjalistycznych  usług  opiekuńczych,  obejmujących  pomoc  w  zaspakajaniu  codziennych  potrzeb  życiowych
i opiekę higieniczną w miejscu zamieszkania. Projekt będzie realizowany do dnia 31.03.2022 r. W roku 2021 łącznie
wsparciem zostało objętych 17 osób, z kolei od początku realizacji projektu łączna ilość osób, które uczestniczyły
w projekcie wynosi 70, w tym w roku 2019 wsparciem zostało objętych 29 osób, a w roku 2020: 24 osoby.

2.         KLUB „SENIOR +” ul. MATEJKI 24D W JAWORZNIE.

Celem głównym realizacji  zadania  jest  zmniejszenie poczucia  osamotnienia  i  izolacji  społecznej  osób starszych.
Działalność Klubu „Senior +” jest wsparciem dla osób starszych, które mają dużo wolnego czasu i chcą go aktywnie
wykorzystać. Należy podejmować działania zmierzające w kierunku zaspokojenia potrzeb osób starszych, okazać
wsparcie dla tej grupy społecznej przede wszystkim w dziedzinie aktywizacji Seniorów, by mogli oni pozostać jak
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najdłużej w swoim środowisku, czerpiąc radość z życia i z podejmowanych przez nich działań. W roku 2021 łącznie
wsparciem zostało objętych 39 osób, w tym 23 osoby z niepełnosprawnościami. 

3.          KLUB „SENIOR +” ul. BOCZNA 7K w JAWORZNIE.

Celem głównym realizacji  zadania  jest  zmniejszenie poczucia  osamotnienia  i  izolacji  społecznej  osób starszych.
Działalność Klubu „Senior +” jest wsparciem dla osób starszych, którzy mają dużo wolnego czasu i chcą go aktywnie
wykorzystać. Należy podejmować działania zmierzające w kierunku zaspokojenia potrzeb osób starszych, okazać
wsparcie dla tej grupy społecznej przede wszystkim w dziedzinie aktywizacji Seniorów, by mogli oni pozostać jak
najdłużej w swoim środowisku, czerpiąc radość z życia i  z podejmowanych przez nich działań. W roku 2021 łącznie
wsparciem zostało objętych 31 osób, w tym 13 osób z niepełnosprawnościami.

4.          DZIENNY DOM „SENIOR +” ul. JAGIELLOŃSKA 18 W JAWORZNIE.

Celem głównym realizacji  zadania  jest  zmniejszenie poczucia  osamotnienia  i  izolacji  społecznej  osób starszych.
W roku 2021 łącznie wsparciem zostało objętych 36 osób.

5.    „NOWE  STANDARDY  PRACY  –  WDROŻENIE  USPRAWNIEŃ  ORGANIZACYJNYCH  W  MIEJSKIM
……….OŚRODKU  POMOCY SPOŁECZNEJ W JAWORZNIE".

Miejski  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Jaworznie  do  września 2021  r.  realizował  zapisy  postanowień  umowy
w  zakresie  zachowania  trwałości  projektu: „Nowe  standardy  pracy  –  wdrożenie  usprawnień  organizacyjnych
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaworznie”.  
Projekt był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020: Oś priorytetowa II
Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.  
Celem  głównym  projektu  było  wdrożenie  usprawnień  organizacyjnych  polegających  na  oddzieleniu  pracy
administracyjnej  od  pracy  socjalnej  oraz  usług  socjalnych.  W  ramach  projektu  nastąpiła  zmiana  systemu
organizacyjnego jednostki,  rozumiana jako zmiana organizacji  pracy pracowników,  przy jednoczesnym położeniu
nacisku  na  wykonywanie  pracy  socjalnej  oraz  usługi  socjalnej.  W dniu  31.08.2019  r.  zakończyła  się  realizacja
projektu. Do dnia 30.09.2021 r. Ośrodek zobowiązany był do zachowania trwałości projektu.

6.         „WSPARCIE DZIECI UMIESZCZONYCH W PIECZY ZASTĘPCZEJ W OKRESIE EPIDEMII COVID – 19”.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie  w roku 2021 realizował zapisy postanowień umowy w zakresie
zachowania trwałości projektu.
W okresie  od  lipca  2020  r.  do  grudnia  2020  r.  realizował   projekt:  „Wsparcie  dzieci  umieszczonych  w  pieczy
zastępczej w okresie epidemii COVID – 19”. Pozyskano na ten cel dla Jaworzna 433 895,00 zł ze środków unijnych.
Głównym  celem  projektu  było  zapobieganie  i  ograniczenie  negatywnych  skutków  wystąpienia  COVID  –  19
w obszarze  pieczy  zastępczej.  W ramach pomocy  w organizacji  zdalnego  nauczania  wsparcie  otrzymały  dzieci
umieszczone  w  pieczy  zastępczej  poprzez  zakup  sprzętu  komputerowego,  oprogramowania   i  sprzętu
audiowizualnego.  Na  terenie  naszego  miasta  odbiorcami  projektu  były  rodziny  zastępcze  oraz  dwie  placówki
opiekuńczo – wychowawcze: Powiatowa Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza z siedzibą przy ul. Hetmańskiej 17
w Jaworznie oraz Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Dobry Dom” w Jaworznie z siedzibą, przy ul. Gustawa
Morcinka 7. Obecnie Ośrodek zobowiązany jest do zachowania trwałości projektu. 
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7.     OPIEKA  WYTCHNIENIOWA  MODUŁ  1a  –  EDYCJA  2021.  OPIEKA  WYTCHNIENIOWA  MODUŁ  1c  –
……….EDYCJA 2021.

Głównym  celem  Programu  jest  wsparcie  członków  rodzin  lub  opiekunów  sprawujących  bezpośrednią  opiekę
nad  dziećmi  z  orzeczeniem  o  niepełnosprawności  oraz  dorosłymi  osobami  ze  znacznym  stopniem
niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi. Najważniejsze założenia Programu obejmowały: 
1.  Program  kierowany  był  do  członków  rodzin  lub  opiekunów,  którzy  wymagają  wsparcia  w  postaci  doraźnej,
czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także
nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności  oraz podniesienia  swoich  umiejętności  i  wiedzy w tym
zakresie.
2.  Opieka wytchnieniowa  miała  za zadanie  odciążenie  członków rodzin  lub  opiekunów osób niepełnosprawnych
poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu
osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć
na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługa opieki wytchnieniowej służyła
również  okresowemu  zabezpieczeniu  potrzeb  osoby  niepełnosprawnej  w  sytuacji,  gdy  opiekunowie  z  różnych
powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków (moduł 1a).
3. Realizacja usługi opieki wytchnieniowej miała również za zadanie wzmocnienie osobistego potencjału członków
rodzin,  opiekunów  zaangażowanych  w  sposób  stały  w  codzienne  wspomaganie  osób  niepełnosprawnych
oraz ograniczenie wpływu na ich kondycję psychofizyczną wiążących się z tym obciążeń. Jest to istotne z uwagi
na  fakt,  iż  osoby  te  są  w  dużej  mierze  zdane  na  własne  zasoby  ze  względu  na  utrudniony  dostęp
do specjalistycznego wsparcia psychologicznego i terapeutycznego oraz wsparcia pozwalającego na podnoszenie
swoich umiejętności w zakresie sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną (moduł 1c).
Usługa opieki  wytchnieniowej  była realizowana z zachowaniem podmiotowości  osób niepełnosprawnych oraz ich
niezależności.  Udział  w  Programie  był  bezpłatny.  Rekrutacja  odbywała  się  na  podstawie  zapisów  regulaminu
rekrutacji,  nie  wydawano  decyzji  administracyjnych  na  udział  we  wsparciu.  Program  współfinansowany  był
ze  środków  Funduszu  Solidarnościowego,  na  zadanie  realizowane  w  ramach  resortowego  Programu  Ministra
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021.

8.        NOWY WYMIAR PIECZY ZASTĘPCZEJ – ROZWÓJ USŁUG SPOŁECZNYCH W JAWORZNIE.

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości i dostępności usług dla rodzin zastępczych oraz wychowanków
pieczy zastępczej wspierające proces deinstytucjonalizacji. Grupa docelowa projektu to rodziny i osoby sprawujące
pieczę zastępczą, kandydaci na rodziców / rodziny wspierające lub zastępcze oraz pracownicy MOPS realizujący
usługi  wsparcia  rodziny  i  pieczy  zastępczej.  Realizacja  celu  zostanie  osiągnięta  poprzez  realizację  m.  in.
następujących działań: podniesienie kompetencji i kwalifikacji kadr systemu pieczy, rozwój i doskonalenie systemu
pieczy  zastępczej  nad  dzieckiem  przebywającym  poza  naturalnym  środowiskiem  rodzinnym,  pracę  Asystentów
Rodziny, doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych kadry zajmującej się pracą z rodziną, promowanie
rodzicielstwa zastępczego, prace z rodzinami biologicznymi oraz rodzinami wspierającymi. 

W roku 2021 łącznie wsparciem zostało objętych 133 uczestników, w tym liczba osób dorosłych rozpoczynających
udział w projekcie ogółem : 54 oraz liczba dzieci rozpoczynających udział w projekcie ogółem: 79.
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XI. INNE DZIAŁANIA

1.        KARTY RODZIN WIELODZIETNYCH

MOPS obsługuje  realizację  ustawowego Programu „Karta  Dużej  Rodziny”  oraz Programu „Jaworznicka  Rodzina
Wielodzietna”.

PROGRAM „JAWORZNICKA RODZINA WIELODZIETNA”

Program realizowany jest od dnia 1 sierpnia 2013 roku. Dnia 17.09.2019 r. weszła w życie uchwała Rady Miejskiej
w Jaworznie Nr  X/131/2019 w sprawie przyjęcia programu pod nazwą Jaworznicka Rodzina Wielodzietna,  która
zmieniła  dotychczasowe  zasady  korzystania  z  ulg  i  zwolnień  przysługujących  członkom  rodzin  wielodzietnych
z terenu miasta Jaworzna. 

Od  dnia  17.09.2019  r.  środkiem  identyfikującym  uprawnionego  członka  rodziny  wielodzietnej  do  korzystania
z Programu jest Karta Dużej Rodziny (wcześniej był to Karta Jaworznickiej Rodziny Wielodzietnej).

W 2021 r.  w Jaworznie  Kartę Dużej  Rodziny otrzymało łącznie 170 nowych rodzin wielodzietnych,  w tym 92 to
rodziny składające się wyłącznie z rodziców (takie, które w przeszłości miały na utrzymaniu co najmniej 3 dzieci). 

Liczba rodzin zakwalifikowanych do Programu w 2021 r. 170

Liczba osób w rodzinach zakwalifikowanych do Programu w 2021 r. 522

Liczba dzieci w rodzinach zakwalifikowanych do Programu w 2021 r. 235

Ustawowy Program „Karta Dużej Rodziny”

Program  realizowany  jest  od  dnia  16  czerwca  2014  r.  Wnioski  są  przyjmowane  i  rejestrowane  na  bieżąco
w  Systemie  Informatycznym  Karta  Dużej  Rodziny.  Zamówienia  wysyłane  są  do  Polskiej  Wytwórni  Papierów
Wartościowych sukcesywnie.
− wnioski złożone i zarejestrowane w systemie SI KDR w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. – 170 (w tym

92 to wnioski złożone po raz pierwszy przez rodzinę wielodzietną składającą się wyłącznie z rodziców),
− liczba osób, którym wydano karty – 522,
− liczba rodziców – 287,
− liczba dzieci – 235,
− liczba wydanych Kart Dużej Rodziny – 575.

2.         PROGRAM „WSPIERAJ SENIORA”

Realizatorem  programu  "Wspieraj  Seniora"  na  terenie  miasta  Jaworzna  w  zakresie  organizacji  i  realizacji
dostarczania artykułów pierwszej potrzeby dla osób starszych był Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie.
Program realizowany był od 20 października 2020 r. do 31 grudnia 2021 r. Realizacja usługi odbywała się przez pięć
dni w tygodniu w godzinach pracy ośrodka. Zgłoszenia, które wpływały w weekendy przez system CAS rozpatrywane
były od poniedziałku. 
Celem programu było zapewnienie usługi wsparcia seniorom w wieku 70 lat i więcej, którzy w obowiązującym stanie
epidemii  zdecydowali  się  na  pozostanie  w  domu.  Usługa  wsparcia  polegała  w  szczególności  na  dostarczeniu
zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej. Senior
mógł również zgłosić potrzebę udzielenia wsparcia w zakresie np. załatwienia drobnych spraw urzędowych (jeżeli ich
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zakres nie wymagał wydania upoważnień od seniora lub udostępnienia danych wrażliwych), wyprowadzenia psa oraz
w zakresie dostarczenia ciepłych posiłków, o ile usługa tego rodzaju nie była finansowana z innych źródeł.
Program adresowany był  do:  osób w wieku 70 lat  i  więcej,  które pozostały  w domu w związku z obawą przed
zakażeniem COVID – 19, w szczególnych przypadkach do osób poniżej 70 roku życia. 

Liczba zgłoszeń zarejestrowanych przez MOPS 
w ramach programu w 2021 r. 

2560 

Liczba rodzin zgłoszona do programu w 2021 r. 61

Liczba rodzin objęta wsparciem w ramach programu 
w 2021 r. 

57

Liczba osób objęta wsparciem w ramach programu 
w 2021 r. 

69 
(w tym: 50 osób po 70 r. ż. i 19 poniżej 70 r. ż.)

Liczba wizyt pracowników w środowisku w 2021 r.  2439

4 osoby, które nie otrzymały wsparcia w ramach programu zostały zakwalifikowane do innych kompleksowych form 
wsparcia z MOPS w zależności od zgłaszanych potrzeb.

3. PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014 – 2020 – Edycja 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 realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie, 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 pierwszym kwartale 2021 r. rozpoczął się nowy program
pomocy żywnościowej FEAD 2014 – 2020 Podprogram 2020. Pomocą objęto 600 mieszkańców miasta Jaworzna –
beneficjentów MOPS, których dochody nie przekraczają: dla osoby samotnej – 1 542,20 zł, dla osoby w rodzinie –
1 161,60 zł na członka rodziny. Od marca do września 2021 roku sześciokrotnie wydawano żywność zawierającą
21 rodzajów artykułów spożywczych. Wydano łącznie 30,59 ton żywności w 3 600 paczkach żywnościowych.

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;
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− 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.

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, w którym mieści się siedziba Zespołu. W 2021 r. Zespół Interdyscyplinarny
zarejestrował 322 procedur „Niebieskiej  Karty”.  Ponadto w roku 2021 r. kontynuowano 127 procedur wszczętych
w roku 2019 i 2020 r. W związku z wymienionymi procedurami w 2021 r. odbyło się 2 061 spotkań grup roboczych.

Dział  Przeciwdziałania  Przemocy  w  Rodzinie  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Jaworznie  podjął  488
działań (zgłoszeń) wobec ofiar przemocy w rodzinie.  Pracownicy socjalni  Działu świadczyli  stałą pomoc w formie
pracy socjalnej w związku z występowaniem przemocy w rodzinie w 301 rodzinach. Łącznie w rodzinach tych było
996 osób w tym 275 dzieci. Ponadto w 2021 r. monitorowano sytuację rodzin po zakończeniu procedury „ Niebieskie
Karty” w 168 rodzinach.

6. SPOTKANIA WIGILIJNE – „WIGILIA NA RYNKU”

W związku z wystąpieniem koronawirusa oraz wprowadzeniem  stanu zagrożenia epidemicznego nie było możliwe
zorganizowanie Wigilii na Rynku.

7. OPŁATEK MALTAŃSKI

W dniu 15 grudnia 2021 r. odbyła się siódma edycja Opłatka Maltańskiego.                                       
W związku z wystąpieniem koronawirusa oraz wprowadzeniem  stanu zagrożenia epidemicznego nie było możliwe
zorganizowanie spotkania  wigilijnego  w  lokalu.  Bardzo  bogate  paczki  (pod  względem  asortymentu)  zostały
dowiezione do mieszkań i domów przez pracowników  MOPS w Jaworznie. Tą formą pomocy objęliśmy 80 osób
starszych, schorowanych i samotnych.
Koszt organizacji Wigilii wyniósł 24 499,83 zł.
Sponsorami było 9 jaworznickich przedsiębiorstw, Jeronimo Martins oraz Zakon Kawalerów Maltańskich w Polsce.

8. 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 strukturach MOPS działają zespoły mające za zadanie
pomoc w adaptacji osób z różnymi zaburzeniami i dysfunkcjami: 
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- Dział Przyznawania Świadczeń Pomocy Społecznej.
- Dział Aktywizacji i Wsparcia Rodziny.
- Dział Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
- Dział Opieki nad Osobami Starszymi i Niepełnosprawnymi.
W 2021 r.  Miejski  Ośrodek Pomocy Społecznej  objął  pomocą społeczną  306  osób z  problemami  psychicznymi
w formie:
- pracy socjalnej: 86 osób,
- zasiłków stałych: 68 osób na kwotę 379 650,87 zł,
- zasiłków okresowych: 30 osób na kwotę 31 907,04 zł,
- zasiłków celowych: 87 osób na kwotę 99 492,92 zł,
- dofinansowania ze środków PFRON: 173 osoby na kwotę 130 436,91 zł,
- usług opiekuńczych: 0 osób,
- wsparcia psychologicznego: 62 osób,
- turnusów dla osób dorosłych – dofinansowanie ze środków budżetu miasta: 0 osób.
Ponadto 1 osoba oczekiwała na miejsce w domu pomocy społecznej, 14 osób umieszczono w domu dla przewlekle
psychicznie  chorych.  Koszt  gminy  związany  z  opłatami  za  pobyt  umieszczonych  w  domach  dla  przewlekle
psychicznie chorych w 2021 r. wyniósł 366 743,14 zł. 
Środowiskowy Dom Samopomocy w Jaworznie na podstawie decyzji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przyjął
62 osoby ze stwierdzonymi zaburzeniami psychicznymi.
Miejski  Zespół  ds.  Orzekania  o  Niepełnosprawności  w  Jaworznie  wydał  249 orzeczenia  z  symbolem
niepełnosprawności 02 – P (choroby psychiczne).

         
Jaworzno, luty 2022 r.
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