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WSTĘP

Wstęp
Działając na podstawie art. 110 ust. 9 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie składa roczne sprawozdanie z działalności
Ośrodka. Niniejsze opracowanie sporządzone zostało na podstawie danych do sprawozdania
złożonego

do Wydziału

oraz następujących

Księgowo

sprawozdań

- Budżetowego

za 2016

rok,

Urzędu

Miejskiego

przedstawionych

w Będzinie

Śląskiemu

Urzędowi

Wojewódzkiemu w Katowicach – Wydziałowi Polityki Społecznej:
•

MPiPS-03 z udzielanych świadczeń pomocy społecznej – w formie pieniężnej, w naturze
i usługach,

•

SKŁ-ZDR składki na ubezpieczenie zdrowotne,

•

rzeczowo

– finansowe

o zadaniach

z zakresu świadczeń rodzinnych zrealizowanych

ze środków budżetu państwa oraz budżetów gmin,
•

z

realizacji

zadań przewidzianych

w ustawie

o pomocy

osobom

uprawnionym

do alimentów.

W 2016 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Będzinie realizował zadania wynikające z aktów
prawnych:
•

ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej
(tekst jednolity: Dz. U. z 2015, poz. 163 z późniejszymi zmianami),

•

ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2016, poz. 1518 z późniejszymi zmianami),

•

ustawa z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
(tekst jednolity: Dz. U. z 2016, poz. 169 z późniejszymi zmianami),

•

ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
(tekst jednolity: Dz. U. 2016 poz. 195 z późniejszymi zmianami),

•

ustawa o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
(teks jednolity: Dz. U. 2014 poz. 567 z późniejszymi zmianami)

•

ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
(Dz. U. z 2015, poz. 1390),
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•

ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015, poz. 581 z późniejszymi zmianami),

•

ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
(Dz. U. z 2016, poz. 575),

•

uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 roku w sprawie ustanowienia
wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc
państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020 (Monitor Polski z 2013r. poz. 1024),

•

rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 22.07.2011r. w sprawie trybu
organizowania prac społecznie użytecznych (Dz. U. z 2011r. Nr 155, poz.921).

Ustawa o pomocy społecznej w art. 17 ust. 1 wyznacza zadania gminy o charakterze
obowiązkowym, w ust. 2 zadania własne gminy, a w art. 18 zadania zlecone z administracji
rządowej, w brzmieniu:

ART. 17 UST. 1. DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY O CHARAKTERZE OBOWIĄZKOWYM
NALEŻY:
1) opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych
ze

szczególnym

uwzględnieniem

programów

pomocy

społecznej,

profilaktyki

i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób
i rodzin z grup szczególnego ryzyka;
2) sporządzanie, zgodnie z art. 16a oceny w zakresie pomocy społecznej;
3) udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego
pozbawionym;
4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych;
5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych;
6) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku
zdarzenia losowego;
7) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia
zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym dochodu i możliwości
uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych;
8) przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego;
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9) opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje
z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki
nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi
matką, ojcem lub rodzeństwem;
10) praca socjalna;
11) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu
zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami
psychicznymi;
12) prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych;
13) (uchylony);
14) dożywianie dzieci;
15) sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym;
16) kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca
gminy w tym domu;
16a) pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu
z zakładu karnego;
17) sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również
w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego;
18) utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków
na wynagrodzenia pracowników;
19) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych;
20) opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

ART. 17 UST. 2. DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY NALEŻY:
1) przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych;
2) przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków,
pożyczek oraz pomocy w naturze;
3) prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia
o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki;
4) podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych
potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych;
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5) współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy
oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach
poradnictwa zawodowego i o szkoleniach.

ART. 18 UST. 1. DO ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ NALEŻY:
1) organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania
dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
2) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską
żywiołową lub ekologiczną;
3) prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób
z zaburzeniami psychicznymi;
4) realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających
na celu ochronę

poziomu życia osób, rodzin

i grup społecznych

oraz rozwój

specjalistycznego wsparcia;
5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku
oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom, o których mowa w art. 5a;
6) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku
i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
7) wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki.

ART. 18 UST. 2. ŚRODKI NA REALIZACJĘ I OBSŁUGĘ ZADAŃ, O KTÓRYCH MOWA W UST.
1, ZAPEWNIA BUDŻET PAŃSTWA.
Głównymi celami pomocy społecznej są między innymi:
1) wsparcie osób i rodzin w przezwyciężeniu trudnej sytuacji życiowej,
2) wsparcie

rodziny

przeżywającej

trudności

w wypełnianiu

funkcji

opiekuńczo

– wychowawczych oraz skuteczna ochrona dzieci i pomoc dla nich;
3) doprowadzenie - w miarę możliwości - do ich życiowego usamodzielniania i umożliwienie
im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka,
4) zapewnienie profesjonalnej pomocy rodzinom dotkniętym skutkami patologii społecznej,
w tym przemocą w rodzinie,
5) integracja ze środowiskiem osób wykluczonych społecznie.
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Osiąganiu wyżej wymienionych celów służy udzielanie pomocy finansowej, rzeczowej,
usługowej, poradnictwa specjalistycznego oraz pracy socjalnej. Świadczenia pieniężne z pomocy
społecznej przyznawane są pod warunkiem spełnienia jednocześnie dwóch czynników. Konieczne
jest występowanie co najmniej jednej z okoliczności wskazujących na trudną sytuację życiową,
którymi są:
•

Ubóstwo i bezrobocie.

•

Sieroctwo.

•

Bezdomność.

•

Niepełnosprawność.

•

Długotrwała lub ciężka choroba.

•

Przemoc w rodzinie.

•

Ochrona ofiar handlu ludźmi.

•

Ochrona macierzyństwa lub wielodzietności.

•

Bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych.

•

Brak umiejętności adaptacyjnych młodzieży opuszczających placówki opiekuńczo
- wychowawcze.

•

Trudność w integracji cudzoziemców.

•

Trudności adaptacyjne po zwolnieniu z zakładu karnego

•

Alkoholizm

•

Narkomania

•

Zdarzenia losowe i sytuacja kryzysowa

•

Klęska żywiołowa lub ekologiczna

Kryterium dochodowe

634zł
514zł

osoby samotnie
gospodarujące

osoby w rodzinie
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Ubóstwo
i bezrobocie

Sieroctwo

Bezdomność

Niepełno
sprawność

Długotrwała lub
ciężka choroba

Przemoc
w rodzinie

Ochrona ofiar
handlu ludźmi

Ochrona
macierzyństwa
lub
wielodzietności

Bezradność
w sprawach
opiekuńczo wychowawczych

Brak umiejętności
adaptacyjnych
młodzieży
opuszczających
placówki opiek wychowawcze

Trudność
w integracji
cudzoziemców

Trudności
adaptacyjne
po zwolnieniu
z zakładu karnego

Alkoholizm

Narkomania

Zdarzenia losowe
i sytuacja
kryzysowa

Klęska żywiołowa
lub ekologiczna

Drugim warunkiem jest spełnienie kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy
społecznej. Od dnia 1 października 2015 roku obowiązują następujące wysokości:
•

w przypadku osoby samotnie gospodarującej - 634 zł,

•

w przypadku osoby w rodzinie - 514 zł dla osoby w rodzinie.

Istnieje również możliwość przyznania pomocy finansowej osobom i rodzinom o dochodach
przekraczających powyższe kryterium, które znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej.
Rodzaj, forma oraz rozmiar przyznawanych świadczeń powinny być odpowiednie do okoliczności
uzasadniających udzielenie wsparcia.
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Główne powody przyznawania pomocy
W 2016 roku wśród powodów przyznania pomocy, podobnie jak w latach poprzednich,
najczęstszymi były ubóstwo (1235 rodzin), bezrobocie (1001 rodzin), a także bezradność
w sprawach opiekuńczo – wychowawczych (612 rodzin). Ponadto nadal wyróżniały się długotrwała
lub ciężka choroba (803 rodzin) i niepełnosprawność (653 rodzin).
Niepełnosprawność
15%

Ubóstwo
29%

Długotrwała lub
ciężka choroba
19%

Bezradność w
sprawach
opiekuńczowychowawczych
14%

Bezrobocie
23%

Osoby i rodziny zgłaszające się do tutejszego Ośrodka wykazują zwykle wiele przyczyn
świadczących o potrzebie udzielenia im wsparcia. Brak stałej pracy i tym samym regularnego źródła
utrzymania niejednokrotnie staje się czynnikiem uniemożliwiającym samodzielne funkcjonowanie
w środowisku. Wzrost liczby osób bezrobotnych, zwłaszcza tych bez prawa do zasiłku,
ma bezpośredni wpływ na zwiększenie liczby osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej.
W ubiegłym roku wsparciem objęto co 17 mieszkańca Będzina, czego głównym powodem było
ubóstwo i właśnie bezrobocie (wskaźnik stopy bezrobocia na terenie powiatu będzińskiego
na dzień 30.11.2016 roku wyniósł 11,2%). Tabela nr 1 przedstawia szczegółowe dane dotyczące
liczby osób i rodzin z podziałem na poszczególne dysfunkcje. Z uwagi na ich współwystępowanie
pozycje tabeli nie sumują się.
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Tabela 1 Powody przyznawania pomocy

LICZBA

LICZBA OSÓB

RODZIN

W RODZINACH

Ubóstwo

1235

2672

Sieroctwo

1

1

Bezdomność

137

151

Potrzeba ochrony macierzyństwa

177

800

110

573

Bezrobocie

1001

2409

Niepełnosprawność

653

1190

Długotrwała lub ciężka choroba

803

1465

612

1514

230

661

53

268

Przemoc w rodzinie

27

68

Potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi

0

0

Alkoholizm

243

378

Narkomania

8

12

40

73

0

0

Zdarzenie losowe

0

0

Sytuacja kryzysowa

7

11

Klęska żywiołowa lub ekologiczna

0

0

POWÓD TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ

w tym:
Wielodzietność

Bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych
i prowadzenia gospodarstwa domowego - ogółem
w tym: - rodziny niepełne
- rodziny wielodzietne

Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu
karnego
Trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy
lub ochronę uzupełniającą
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W 2016 roku objęto wsparciem łącznie 1544 rodzin (3273 osób w tych rodzinach), w tym
1033 rodziny (1704 osoby w tych rodzinach) skorzystało wyłącznie z pomocy w postaci pracy
socjalnej. Liczbę osób i rodzin objętych pomocą społeczną w ramach zadań własnych i zleconych
gminie w 2016 roku obrazuje poniższa tabela. Przedstawione w niej dane wskazują na niski udział
świadczeniobiorców w zadaniach zleconych z zakresu administracji rządowej. Są to wyłącznie
osoby, którym w ubiegłym roku przyznano decyzją specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone
w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
Tabela 2 Rzeczywista liczba rodzin i osób objętych pomocą społeczną

WYSZCZEGÓLNIENIE

LICZBA OSÓB, KTÓRYM
PRZYZNANO DECYZJĄ
ŚWIADCZENIE

LICZBA RODZIN

LICZBA OSÓB
W RODZINACH

2236

1544

3252

16

16

21

2235

1543

3250

X

2833

5074

X

1033

1704

Świadczenia przyznane w ramach zadań
zleconych i zadań własnych - OGÓŁEM
(bez względu na ich rodzaj, formę
oraz źródło finansowania)
Świadczenia przyznane w ramach zadań
zleconych bez względu na ich rodzaj,
formę i liczbę
Świadczenia przyznane w ramach zadań
własnych bez względu na ich rodzaj,
formę i liczbę
Pomoc udzielana w postaci pracy
socjalnej - OGÓŁEM
w tym:
wyłącznie w postaci pracy socjalnej

Typy rodzin objętych pomocą
Rodziny emerytów i rencistów

279

Rodziny niepełne

215

Rodziny z dziećmi

512

Rodziny ogółem

1544

0
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GŁÓWNE POWODY PRZYZNAWANIA POMOCY
Strukturę rodzin objętych pomocą społeczną w 2016 roku przedstawia tabela nr 3.
Na wskazaną w niej ogólną liczbę rodzin składają się zarówno te, które skorzystały ze świadczeń
w ramach zadań zleconych i własnych, jak i objęte wsparciem wyłącznie w postaci pracy socjalnej.
Biorąc pod uwagę, iż Gmina Będzin na dzień 31.12.2016 r. liczyła 54.340 mieszkańców, 6,00%
tej liczby to beneficjenci Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Tabela 3 Typy rodzin objętych pomocą społeczną

Nr

WYSZCZEGÓLNIENIE

LICZBA RODZIN

1

RODZINY OGÓŁEM (wiersz 2+3+4+5+6+7)

1544

2

o liczbie osób: 1

759

3

2

312

4

3

190

5

4

162

6

5

73

7

6 i więcej

48

8

RODZINY z DZIEĆMI OGÓŁEM (wiersz 9+10+11+12+13+14+15)

512

9

o liczbie dzieci: 1

221

10

2

182

11

3

82

12

4

17

13

5

8

14

6

1

15

7 i więcej

1

16

RODZINY NIEPEŁNE OGÓŁEM (wiersz 17+18+19+20)

215

17

o liczbie dzieci: 1

112

18

2

73

19

3

20

20

4 i więcej

10

21

RODZINY EMERYTÓW i RENCISTÓW OGÓŁEM (wiersz 22+23+24+25)

279

22

o liczbie osób: 1

160

23

2

73

24

3

21

25

4 i więcej

25
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SZCZEGÓŁOWY OPIS REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU POMOCY
SPOŁECZNEJ

Szczegółowy opis realizacji zadań z zakresu Pomocy Społecznej
W RAMACH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE W 2016 ROKU MIEJSKI OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ W BĘDZINIE ZREALIZOWAŁ NASTĘPUJĄCE FORMY POMOCY:
•

specjalistyczne

usługi

opiekuńcze

świadczone

w miejscu

zamieszkania

dla osób

z zaburzeniami psychicznymi świadczone dla 16 osób dorosłych, na rzecz których
wykonano 9111 godziny na ogólną kwotę 87.197 zł; wykonawcą tych usług było
Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom Osób Niepełnosprawnych oraz Im Samym CONVIVERE
z siedzibą w Katowicach przy ulicy Okrzei 6. Cena jednej godziny usługi zarówno w dni
robocze, jak i świąteczne wynosiła 9,60 zł. Jedna osoba skorzystała średnio w ubiegłym
roku z 569 godzin;

•

wynagrodzenie

należne

opiekunowi

z tytułu

sprawowania

opieki

nad

osobą

ubezwłasnowolnioną przyznane przez sąd dla 3 opiekunów prawnych w liczbie
17 świadczeń na łączną kwotę 10.224 zł.

W RAMACH ZADAŃ WŁASNYCH GMINY TUTEJSZY OŚRODEK UDZIELIŁ:

•

zasiłków stałych dla 388 świadczeniobiorców na kwotę 1.679.807 zł.

Zasiłek stały, zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej przyznawany jest osobom
pełnoletnim, całkowicie niezdolnym

do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności,

spełniającym kryteria określone w ustawie. Średnia wysokość jednego zasiłku stałego w ubiegłym
roku to kwota 422 zł. Wypłacono łącznie 3998 świadczeń. Jeden świadczeniobiorca korzystał z tego
zasiłku

przez średnio

10

miesięcy

w roku.

W przeważającej

większości,

podobnie

jak w poprzednich latach, zasiłki stałe pobierały osoby samotnie gospodarujące – 76% wszystkich
świadczeniobiorców, 24% to osoby pozostające w rodzinie. Maksymalna wysokość zasiłku stałego
to począwszy od października 2015 roku to kwota 604 zł dla osób samotnie gospodarujących,
514 zł dla uprawnionych osób w rodzinie, a minimalna to 30 zł w każdym z tych przypadków;

•

pomocy w formie dożywiania: w szkołach dla 506 uczniów na podstawie decyzji
administracyjnych, dla których sfinansowano 43.884 posiłków na kwotę 126.232zł
oraz dla 60 uczniów dożywianych bez decyzji administracyjnej (w ramach Programu
osłonowego w zakresie dożywiania dzieci i uczniów w Gminie Będzin na 2015 rok
przyjętego Uchwałą nr IV/25/2015 Rady Miejskiej Będzina z dnia 28 stycznia 2015 roku),
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SZCZEGÓŁOWY OPIS REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU POMOCY
SPOŁECZNEJ
którym opłacono 5019 posiłków na kwotę 17.709 zł, w przedszkolach dla 141 dzieci
na kwotę 104.339 zł, która stanowiła koszt 15.596 posiłków. Ogółem na dożywianie
w szkołach i przedszkolach wydatkowano 248.280 zł;

•

świadczeń pieniężnych na zakup posiłku lub żywności (zasiłek celowy) w ramach programu
rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” dla 920 osób i rodzin na kwotę
705.360 zł.

•

jednego gorącego posiłku w ramach usługi cateringowej w ilości 71.640 dla 310 osób
na ogólną kwotę 731.195 zł (zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi).

Wykonawcą tej usługi była Firma Usługowa - Handlowa „Livinio” Daniel Sobań z siedzibą
w Dąbrowie Górniczej przy ul. Ludowej 15c. Koszt jednego gorącego posiłku stanowił kwotę 9,95
zł. w ramach usługi zorganizowano również dwa posiłki świąteczne – Wigilię i Wielkanoc, których
koszt jednostkowy wynosił 25,50 zł.

•

zasiłków celowych i w naturze dla 1214 osób i rodzin na kwotę 268.514 zł;

•

specjalnych zasiłków celowych dla 136 osób i rodzin na kwotę 38.781 zł (średnia wysokość
jednego świadczenia to około 114 zł);

•

zasiłków okresowych dla 953 osób i rodzin (w przeważającej większości z tytułu bezrobocia
– 78% wszystkich korzystających z tego rodzaju świadczenia) na łączną kwotę 1.959.150 zł;

•

zasiłków

celowych

Projektu „Inwestycja

i specjalnych
w człowieka

zasiłków

środkiem

celowych

dla 55

do osiągnięcia efektów

Uczestników
społecznych”

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach naboru nr RPSL.09.01.06-IZ.01-24012/15 Osi Priorytetowej IX Włączenie Społeczne Działanie 9.1 Aktywna Integracja
Poddziałania 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem
społecznym – projekty pozakonkursowe RPO WSL na lata 2014 – 2020 w łącznej
wysokości 20 528 zł. Kwota ta została wypłacona w ramach wymaganego udziału własnego
gminy w realizacji projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki;
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SZCZEGÓŁOWY OPIS REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU POMOCY
SPOŁECZNEJ
•

pomocy usługowej w formie usług opiekuńczych dla 215 osób, na rzecz których wykonano
83.087 godzin na ogólną kwotę 561.894 zł.

Cena jednej godziny usługi zarówno w dni robocze, jak i świąteczne wynosiła 5,29 zł, a jeden
świadczeniobiorca skorzystał średnio z 386 godzin. Wykonawcą tych usług w ubiegłym roku było
Stowarzyszenie „KORDIA” z siedzibą w Katowicach, ul. Czerwińskiego 6/207
•

pomocy usługowej w formie specjalistycznych usług dla 9 osób dorosłych i 5 dzieci
wymagających pomocy psychologa, pedagoga, fizjoterapeuty i rehabilitanta w liczbie
8.231 godzin, których łączny koszt wyniósł 125.034 zł.

Cena jednej godziny usługi zarówno w dni robocze, jak i świąteczne wynosiła 21,00 zł, a jeden
świadczeniobiorca skorzystał średnio z 588 godzin. Wykonawcą wyżej wymienionych usług,
było Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym HOME CARE z siedzibą w Dąbrowie Górniczej,
ul. Gwardii Ludowej 123.
•

odpłatności za pobyt mieszkańców Będzina w domach pomocy społecznej wydatkowano
łącznie 1.415.538 zł. Kwota ta stanowiła koszt 661 świadczeń na rzecz 62 osób. Średnia
wysokość jednego świadczenia w 2016 roku to około 2.142 zł;

•

kompleksowej usługi pogrzebowej na rzecz 16 osób, ogólny koszt zadania wyniósł
27.099 zł, a średni koszt jednego pochówku wraz z kosztami przechowywania zwłok stanowił
kwotę około 1.694 zł.
Wykonawcą kompleksowej usługi pogrzebowej była w 2016 roku wyłoniona w drodze

cenowego rozeznania rynku Firma P.H.U. Export – Import Katarzyna Łozińska z siedzibą w Będzinie
przy ul. Modrzejowskiej 21, która przedstawiła najkorzystniejszą ofertę.
W ubiegłym roku, w wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej tutejszy Ośrodek
zawarł umowę z firmą Sodexo Benefits and Rewards Services Polska Spółka z o. o. z siedzibą
w Warszawie przy ul. Kłobuckiej 25, przedmiotem której był zakup i dostarczenie bonów
towarowych dla osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej o nominałach 5 zł i 10 zł,
a ich łączny koszt stanowił kwotę 365.000 zł. Bony zostały opatrzone napisem „zakaz sprzedaży
alkoholu i wyrobów tytoniowych” i były zamienną formą płatności świadczeń takich jak zasiłki stałe,
zasiłki celowe i okresowe oraz świadczenia pieniężne na zakup posiłku lub żywności w ramach
programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Taka forma pomocy skierowana
marzec 2017
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SZCZEGÓŁOWY OPIS REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU POMOCY
SPOŁECZNEJ
była w szczególności do osób, co do których istniało podejrzenie marnotrawienia własnych,
bądź przyznawanych środków finansowych.
Ponadto opłacono:

•

3482 składki na ubezpieczenie zdrowotne za 368 osób pobierających zasiłki stałe
z pomocy społecznej. Ich łączny koszt stanowił kwotę 168.901 zł, a średnia wysokość jednej
składki – 48,51 zł.

Przy realizacji zadań własnych i zleconych gminie z zakresu ustawy o pomocy społecznej
sporządzono 13.681 decyzji, w tym:

•

270 dotyczyło odmowy przyznania świadczenia, zatem co 45 decyzja była negatywna.
Głównymi powodami odmów były: brak współdziałania z pracownikiem socjalnym
oraz pracownikami Działu Poradnictwa Specjalistycznego w rozwiązywaniu trudnej sytuacji
życiowej, marnotrawienie własnych zasobów finansowych lub przyznanych świadczeń,
posiadanie dochodów przekraczających ustawowe kryterium uprawniające do korzystania
ze świadczeń z pomocy społecznej a także ograniczone możliwości finansowe Ośrodka.
Wydane zostały 34 decyzje o umorzeniu postępowania w sprawie świadczeń z pomocy

społecznej (w trybie art. 105 kpa - z uwagi na rezygnację strony bądź brak możliwości
przeprowadzenia wywiadu środowiskowego). Działając zgodnie z art. 65 kpa przekazano
zawiadomieniem 74 sprawy do właściwego miejscowo organu. Na podstawie upoważnienia
Prezydenta Miasta Będzina dla Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie
do prowadzenia postępowań w sprawie uprawnień do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych, a także do wydawania decyzji potwierdzających to prawo, w 2016 roku
przeprowadzono i zakończono decyzją administracyjną 227 postępowań, w tym 6 decyzji
było odmownych z powodu przekroczenia kryterium dochodowego.
W zakresie świadczeń z pomocy społecznej sporządzono 1342 listy wypłat, przelewem
na konta bankowe i za pośrednictwem Urzędu Pocztowego. Do tych ostatnich przygotowano
817 przekazów pocztowych. Na prośbę osób zainteresowanych bądź instytucji wydano
3243 zaświadczenia. W 2016 roku skierowano do Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Będzinie
72 osoby. W placówce przewidzianych jest 76 miejsc. Decyzje administracyjne w sprawie
skierowania osoby do DDPS zawierają informację o czasookresie korzystania oraz o wysokości
odpłatności, na którą składają się koszty pobytu oraz koszty wyżywienia. Wysokość stawki za pobyt
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w 2015 roku stanowiła kwotę 12,80 zł, dzienne wyżywienie (śniadanie i obiad) – 13,95 zł,
suchy prowiant na soboty, niedziele i święta, posiłki świąteczne (Wielkanoc, Wigilia) – 25,00 zł
i imprezy okolicznościowe – 1,00 zł.

Tutejszy Ośrodek wydał do końca 2016 roku 692 skierowania uprawniające do pobrania
w PKPS artykułów żywnościowych z zasobów unijnego programu pomocy żywnościowej FEAD.

W ramach współpracy z Urzędem Miejskim w Będzinie Ośrodek udostępnia salę
dla potrzeb Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W posiedzeniach
tej Komisji biorą udział pracownicy tutejszego Ośrodka – starszy specjalista pracy socjalnej
i konsultant ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W ubiegłym roku odbywały się one średnio
3 razy w miesiącu.
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Organizacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2016 r.
WEWNĘTRZNY PODZIAŁ ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
•

Dyrektor

•

Zastępca Dyrektora

•

Dział Finansowo Księgowy

•

Dział Kadr Administracji i Obsługi

•

Dział Pomocy Środowiskowej

•

Dział Poradnictwa Specjalistycznego

•

Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych

•

Dział Realizacji Świadczeń

•

Dział Dzienny Dom Pomocy Społecznej

•

Schronisko dla Bezdomnych Mieszkańców Miasta Będzina

•

Zespół ds. Procedury Niebieskie Karty
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ORGANIZACJA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W 2016 R.
ZATRUDNIENIE PRACOWNIKÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH OŚRODKA

Na dzień 31.12.2015r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Będzinie zatrudniał 119 pracowników
na 116,81 etatach, poniższy wykres obrazuje procentowy udział poszczególnych działów w ogólnym
zatrudnieniu:
•

Dział Finansowo Księgowy – 8%

•

Dział Kadr Administracji i Obsługi – 13%

•

Dział Pomocy Środowiskowej – 29%

•

Dział Poradnictwa Specjalistycznego – 15%

•

Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych – 13%

•

Dział Realizacji Świadczeń – 7%

•

Dział Dzienny Dom Pomocy Społecznej - 6%

•

Schronisko – 6%

•

Zespół ds. Procedury Niebieskie Karty - 3%

Dzienny Dom Pomocy
Społecznej; 6%

Schronisko; 6%

Pomoc
środowiskowa;
29%
Finansowo Księgowy; 8%

Świadczenia
Rodzinne i
Alimentacyjne; 13%

Realizacja
Świadczeń; 7%

marzec 2017

Poradnictwo
Specjalistyczne;
15%
Kadry, Administracja i Obsługa;
13%

strona 17

ORGANIZACJA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W 2016 R.
KWALIFIKACJE ZAWODOWE I WYKSZTAŁCENIE PRACOWNIKÓW OŚRODKA

Warunkiem prawidłowej realizacji zadań pomocy społecznej jest posiadanie dobrego zespołu
pracowników wyposażonego w specjalistyczną wiedzę i doświadczenie. W ostatnich latach można
obserwować stały wzrost liczby realizowanych przez pomoc społeczną zadań, co wiąże
się z koniecznością

stałego

doskonalenia

zawodowego,

poszerzania

posiadanej

wiedzy

i umiejętności. Rosnące wymagania w stosunku do kadry Ośrodka zaowocowały wzrostem poziomu
wykształcenia pracowników. Oto jak w ubiegłym roku, według stanu na dzień 31.12.2016r.
kształtował się ten poziom:
Tabela 4 Poziom wykształcenia pracowników Ośrodka

Poziom wykształcenia

Liczba pracowników

Udział %

Wyższe magisterskie

64

54

Wyższe licencjackie

21

17

Średnie

31

26

Zawodowe

2

2

Podstawowe

1

1

OGÓŁEM:

119

100
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ŚREDNIA PŁACA ZASADNICZA BRUTTO PRACOWNIKÓW WYNOSIŁA:
•

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Będzinie

2.180,38 zł,

•

w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych

2.156,25 zł,

•

w Dziale Świadczeń Wychowawczych „Rodzina 500+”

2.207,14 zł.

W 2016 roku pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie
uczestniczyło w 73 różnego rodzaju kursach, szkoleniach i konferencjach organizowanych
przez firmy zewnętrzne. Obejmowały one swym zakresem między innymi następujące tematy:
najistotniejsze problemy rachunkowości budżetowej, studium przeciwdziałania przemocy
w rodzinie, fundusz alimentacyjny – aktualne problemy, sytuacja osób starszych w rodzinie
z problemem alkoholowym, ochrona danych osobowych, obsługa świadczenia wychowawczego,
ewidencja księgowa oraz sprawozdawczość w zakresie świadczenia 500+, praca z ofiarą przemocy.
Poniższa tabela obrazuje całokształt wydatków poniesionych przez Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Będzinie w 2016 roku, z podziałem na ich rodzaj oraz źródło finansowania.
Tabela 5 Wydatki poniesione przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach realizacji zadań własnych i zleconych
gminie

Kwoty w zł
Lp.

Rodzaj poniesionego wydatku
Środki własne gminy

Dotacja

1.

Zasiłki stałe

0

1 964 856

2.

Zasiłki okresowe

0

1 959 150

3.

Zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe

378 474

0

467 182

960 840

147 979

326 403

686 928

X

Program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie
dożywiania” (w tym: świadczenia pieniężne
4.
na zakup posiłku lub żywności, dożywianie dzieci
w przedszkolach i szkołach)
5.
6.

Posiłki w ramach usługi cateringowej
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze

7.

Sprawienie pogrzebu

27 099

X

8.

Domy pomocy społecznej

1 415 538

X
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9.
10.
11.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane
za niektóre osoby pobierające zasiłek stały
Prace społecznie użyteczne
Utrzymanie Ośrodka (w tym: płace i pochodne,
w tym wydatki związane ze schroniskiem)

0

168901

46 670

X

4 352 599

655 766

783 882

87 833

8 158 371

5 797 346

0

5 106

0

14 253 492

0

94 037

0

3 000

0

10 371

0

126 789

X

81 197

Realizacja ustawy o wspieraniu rodziny
12.

i systemie pieczy zastępczej (w tym: odpłatność
za pobyt w domu dziecka lub w rodzinie zastępczej
oraz zatrudnienie asystentów rodziny)

13.
14.

15.
16.
17.
18.

Razem zadania własne gminy (wiersz 1 - 12)
Wydawanie decyzji potwierdzających prawo
do świadczeń opieki zdrowotnej
Realizacja świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych,
w tym koszty utrzymania
Specjalny zasiłek opiekuńczy
Świadczenia z rządowego programu wspierającego
osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne
Zasiłek dla opiekuna
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane

19.

za niektóre osoby pobierające świadczenie
pielęgnacyjne
Specjalistyczne usługi opiekuńcze

20.
dla osób z zaburzeniami psychicznymi
21.

Karta Dużej Rodziny

X

563

22.

Świadczenie wychowawcze

X

20 325 260

22.

Razem zadania zlecone gminie (wiersz 14 -21)

X

34 905 816

23.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

20 529

97 152

24.

Razem wydatki (wiersz 13+22+23)

8 178 900

35002968

25.

OGÓŁEM (suma środków własnych i dotacji)
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Dział Pomocy Środowiskowej
ZADANIA PRACOWNIKA SOCJALNEGO

Diagnozowanie problemów

Analiza i ocena zjawisk

Udzielanie informacji

Pomoc w rozwiązywaniu problemów

Współpraca z innymi specjalistami

Realizacja zadań zleconych przez inne instytucje
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ZATRUDNIENIE W DZIALE

Według stanu na dzień 31.12.2016 r. Dział Pomocy Środowiskowej zatrudniał:

•

14 pracowników socjalnych,

•

11 starszych pracowników socjalnych,

•

5 specjalistów pracy socjalnej,

•

5 starszych specjalistów pracy socjalnej – koordynatorów,

•

1 aspiranta pracy socjalnej,

•

1 pomoc administracyjno - biurowa

5

1

Specjalistów
Pracy Socjalnej

11

Aspirant
Pracy
Socjalnej

Starszy
Specjalista
Pracy Socjalnej

Starszych
Pracowników
Socjalnych

14

Pracowników
Socjalnych
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REJONY OPIEKUŃCZE
Na terenie Gminy Będzin funkcjonowało 7 rejonów opiekuńczych zlokalizowanych w różnych
punktach terenowych miasta, zgodnie z poniższą tabelą:

Tabela 6 Wykaz rejonów opiekuńczych

Rejon opiekuńczy
Śródmieście

Adres

Nr telefonu

ul. Modrzejowska 54

307 63 34, 307 58 81

ul. Małachowskiego 43

307 68 91

Syberka

ul. Zwycięstwa 30

762 07 23, 267 00 64

Warpie

ul. 35 lecia PRL 17

762 34 67

Ksawera

ul. Siemońska 11

504 919 724, 307 63 84

Grodziec

ul. Barlickiego 16

263 40 46

Łagisza

ul. Energetyczna 10

534 995 564

Osiedle Zamkowe

ul. Bursztynowa 11

763 30 34

W 2016 ROKU W DZIALE POMOCY ŚRODOWISKOWEJ:
•

przeprowadzono 4554 postępowania w związku z otrzymaną korespondencją;

•

przeprowadzono 6938 wywiadów środowiskowych dotyczących świadczeń społecznych
(wywiady o pomoc finansową, usługową, w naturze, kontrolne);

•

rozdysponowano 208 sztuk paczek mikołajkowych dla dzieci klientów Ośrodka;

•

przyjęto 69 wniosków o wydanie karty „Rodzina 3+ Górą”, na podstawie których wydano
330 kart;

•

przyjęto 41 wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny, na podstawie których wydano
207 kart.

W 2016 roku na 1544 rodzin (3273 osoby w tych rodzinach) objętych pomocą finansową, usługową
i w postaci pracy socjalnej rozpoznano 302 zupełnie nowe środowiska. Oto jak kształtowało
się to w poszczególnych rejonach opiekuńczych.
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Rejon Śródmieście
ul. 11 Listopada 1
•

427 rodzin, 1003 osoby w tych rodzinach,

•

206 rodzin, 373 osoby w tych rodzinach - pomoc wyłącznie w postaci pracy socjalnej,

•

w tym: 57 nowych środowisk.

Działaniem rejonu Śródmieście – 11 Listopada 1 objęto ogółem:
•

2,25% udziału mieszkańców Gminy Będzin,

•

18,30% mieszkańców dzielnicy.

Najistotniejszymi problemami społecznymi są:
bezrobocie, niepełnosprawność, ubóstwo.

Rejon Syberka
ul. Zwycięstwa 30
•

228 rodzin, 455 osób w tych rodzinach,

•

184 rodziny, 393 osoby w tych rodzinach - pomoc wyłącznie w postaci pracy socjalnej,

•

w tym: 32 nowe środowiska.

Działaniem rejonu Syberka objęto ogółem:
•

1,58% udziału mieszkańców Gminy Będzin

•

10% mieszkańców dzielnicy.

Najistotniejszymi problemami społecznymi są:
ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba, bezradność w sprawach opiekuńczo
– wychowawczych i w prowadzeniu gospodarstwa domowego.

Rejon Warpie
ul. 35 - Lecia PRL 17
•

176 rodzin, 281 osób w tych rodzinach,

•

80 rodzin, 136 osób w tych rodzinach - pomoc wyłącznie w postaci pracy socjalnej,

•

w tym: 57 nowych środowisk.
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Działaniem rejonu Warpie objęto ogółem:
•

0,79% udziału mieszkańców Gminy Będzin

•

9,75% mieszkańców dzielnicy.

Najistotniejszymi problemami społecznymi są:
ubóstwo, bezrobocie, długotrwała choroba, niepełnosprawność, bezdomność, bezradność
w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i w prowadzeniu gospodarstwa domowego.

Rejon Ksawera
ul. Siemońska 11
•

197 rodzin, 574 osoby w tych rodzinach

•

135 rodzin, 272 osoby w tych rodzinach - pomoc wyłącznie w postaci pracy socjalnej

•

w tym: 17 nowych środowisk.

Działaniem rejonu Ksawera objęto ogółem:
•

1,63% udziału mieszkańców Gminy Będzin

•

16,01% mieszkańców dzielnicy.

Najistotniejszymi problemami społecznymi są:
ubóstwo, bezrobocie, długotrwała choroba, niepełnosprawność.

Rejon Grodziec
ul. Barlickiego 16
•

161 rodzin, 332 osoby w tych rodzinach

•

294 rodziny, 344 osób w tych rodzinach - pomoc wyłącznie w postaci pracy socjalnej

•

w tym: 61 nowych środowisk.

Działaniem rejonu Grodziec objęto ogółem:
•

1,31% udziału mieszkańców Gminy Będzin

•

39% mieszkańców dzielnicy.
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Najistotniejszymi problemami społecznymi są:
ubóstwo, niepełnosprawność, bezrobocie, alkoholizm.

Rejon Łagisza
ul. Energetyczna 10
•

166 rodzin, 271 osób w tych rodzinach

•

62 rodziny, 97 osób w tych rodzinach - pomoc wyłącznie w postaci pracy socjalnej

•

w tym: 55 nowych środowisk.

Działaniem rejonu Łagisza objęto ogółem:
•

0,77% udziału mieszkańców Gminy Będzin

•

10,21% mieszkańców dzielnicy.

Najistotniejszymi problemami społecznymi są:
ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność, alkoholizm, bezdomność.

Rejon Zamkowe
ul. Bursztynowa 11
•

179 rodzin, 357 osób w tych rodzinach

•

75 rodzin, 89 osób w tych rodzinach - pomoc wyłącznie w postaci pracy socjalnej

•

w tym: 23 nowe środowiska.

Działaniem rejonu Zamkowe objęto ogółem:
•

0,82% udziału mieszkańców Gminy Będzin

•

6,17% mieszkańców dzielnicy.

Najistotniejszymi problemami społecznymi są:
ubóstwo, niepełnosprawność, długotrwała choroba, alkoholizm.
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Z PODANYCH INFORMACJI WYNIKA, ŻE ZE ŚWIADCZEŃ POMOCY SPOŁECZNEJ
KORZYSTA:

co 37 mieszkaniec Syberki
co 20 mieszkaniec Zamkowego
co 25 mieszkaniec Grodźca
co 16 mieszkaniec Warpia
co 15 mieszkaniec Łagiszy
co 10 mieszkaniec Ksawery
co 8 mieszkaniec Śródmieścia

Tabela nr 7 przedstawia dane dotyczące liczby osób w rodzinach objętych pomocą społeczną
w odniesieniu do liczby mieszkańców danej dzielnicy oraz ich procentowy udział w stosunku
do ludności dzielnicy i Gminy Będzin.
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Tabela 7 Liczba ludności w poszczególnych dzielnicach Gminy Będzin

Liczba osób
Rejon opiekuńczy

objętych pomocą

Liczba ludności

% udział

% udział ludności

ludności

dzielnicy

społeczną

Będzina

Śródmieście

7 681

1 003

13,05

1,84

Syberka

16 861

455

2,69

0,83

Warpie

4 407

281

6,37

0,51

Ksawera

5 531

574

10,37

0,11

Grodziec

8 534

332

3,89

0,61

Łagisza

4 092

271

6,62

0,50

Osiedle Zamkowe

7 234

257

4,93

0,65

54 340

3 273

X

6,02

OGÓŁEM liczba
ludności Gminy Będzin

Dział Pomocy Środowiskowej zajmuje się w szczególności koordynacją pracy pracowników
socjalnych w rejonach opiekuńczych. Pracownicy socjalni Działu Pomocy Środowiskowej świadczą
wielokierunkową pracę socjalną. Do ich zadań w szczególności należy diagnoza i ocena zjawisk,
które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej. Prowadzą poradnictwo,
oferują różne formy pomocy i udzielają wsparcia osobom znajdującym się w trudnej sytuacji
życiowej, mające na celu przezwyciężyć te sytuacje, wykorzystując ich własne zasoby i możliwości.
Ponadto informują o miejscach i instytucjach państwowych, samorządowych i organizacjach
pozarządowych, mogących wesprzeć klientów.
Pracownicy socjalni swoimi działaniami skierowanymi do klientów zmierzają do aktywizacji
i integracji ze środowiskiem lokalnym, mającej charakter profilaktyczny i opiekuńczy. Udzielając
pomocy

pracownicy

socjalni

kierują

się przede

wszystkim

dobrem

osób

i rodzin,

z którymi współpracują, a ich działania są zgodne z zasadami etyki zawodowej.
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„RODZINA 3+ GÓRĄ”

Program wsparcia „Rodzina 3+ górą” jest
projektem

działań

na rzecz

rodzin

wielodzietnych. Inicjatywa ta jest elementem
polityki

społecznej

realizowanej

przez samorząd Gminy Będzin i ma na celu
promocję rodzin wielodzietnych oraz działań
na rzecz wzmocnienia kondycji tych rodzin
i poprawę warunków ich życia, zwiększenie
szans rozwojowych i życiowych dzieci i młodzieży wychowujących się w rodzinach wielodzietnych.
Posiadanie karty „Rodzina 3+ górą” obniża koszty comiesięcznych rachunków wielodzietnej rodziny,
jest także elementem motywującym do aktywnego spędzania wolnego czasu. Łatwiejszy dostęp
do różnych form rekreacji i imprez kulturalnych zwiększa również integrację wewnątrzrodzinną
i powoduje, że cała rodzina może spędzać wspólnie wolny czas w atrakcyjny sposób.
W 2016 roku wydano 330 kart „Rodzina 3+ górą”

„KARTA DUŻEJ RODZINY”

Program, który zaczął obowiązywać od 16 czerwca 2014 roku uprawnia rodziny wielodzietne
posiadające co najmniej troje dzieci do szeregu ulg i zniżek. Karta wydawana jest bezpłatnie
każdemu członkowi rodziny. W 2016 roku wydano 207 Kart Dużej Rodziny.
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Dział Poradnictwa Specjalistycznego
ZESPÓŁ PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO

Konsultant ds.
bezrobocia

Konsultant ds.
uzależnień i osób
współuzależnioncyh

Konsultant ds. osób z
zaburzeniami
psychicznymi

Konsultant ds. rodzin

Konsultant ds.
profilaktyki
społecznej

Konsultant ds.
interwencji i
wsparcia

Asystenci rodziny

Konsultant ds.
wolontariatu i
pozyskiwania
funduszy unijnych

Psycholog

Pomoc
administracyjno
biurowa
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PODSTAWOWE ZADANIA DZIAŁU

Praca z klientem prowadzona była indywidualnie i w formie grupowej.

DZIAŁ PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO PROWADZIŁ NASTĘPUJĄCE DZIAŁANIA:

•

diagnostyczno – konsultacyjne polegające na rozeznaniu sytuacji kryzysowej klienta,
jej charakteru, specyfiki i związanych z tym ewentualnych zagrożeń,

•

terapeutyczne – mające formę krótko- lub długotrwałych oddziaływań, których celem było
przywrócenie

naturalnej równowagi osobie/rodzinie znajdującej

się w

kryzysie

i umożliwienie jej uruchomienia własnych zasobów możliwości zaradczych,

•

edukacyjne – polegające na organizacji i prowadzeniu szkoleń, warsztatów, kampanii
społecznych dla różnego rodzaju grup odbiorców (dzieci, młodzież, grupy zawodowe,
społeczność lokalna).

DO SZCZEGÓŁOWYCH ZADAŃ DZIAŁU NALEŻAŁO:

•

udzielanie pomocy psychologicznej,

•

prowadzenie terapii rodzin,
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•

prowadzenie

indywidualnych

konsultacji

psychologicznych,

pedagogicznych,

diagnostycznych i terapeutycznych dla:
a) osób uzależnionych od środków psychoaktywnych, alkoholu i współuzależnionych,
b) osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin,
c) rodzin wieloproblemowych,
d) rodzin z trudnościami opiekuńczo – wychowawczymi,
e) osób w kryzysie,
f)

prowadzenie poradnictwa specjalistycznego i warsztatów tematycznych.

SPOSOBY REALIZACJI ZADAŃ DZIAŁU PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO
1. Indywidualne i grupowe poradnictwo specjalistyczne, w szczególności psychologiczne,
pedagogiczne, terapeutyczne, socjalne.
2. Konsultacje psychiatryczne, w tym w miejscu zamieszkania klienta.
3. poradnictwo indywidualne oraz grupowe zajęcia doskonalące kompetencje w podjęciu
zatrudnienia.
4. Poradnictwo indywidualne oraz grupowe zajęcia doskonalące kompetencje w podjęciu
zatrudnienia.
5. Pomoc na rzecz osób doświadczających przemocy domowej.
6. Prowadzenie terapii indywidualnej, elementów terapii rodzinnej i grupowej a także
mediacje rodzinne.
7. Prowadzenie terapii indywidualnej oraz grupowej dla osób uzależnionych od alkoholu
oraz dla osób współuzależnionych.
8. Rzecznictwo, czyli działania mające na celu reprezentowanie interesów naszych klientów
w różnych instytucjach.
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9. Współpracę z innymi instytucjami działającymi na rzecz osób potrzebujących pomocy,
w szczególności ze szkołami, Policją, Strażą Miejską, Sądem, placówkami służby zdrowia.
10. Asystenturę rodziny – asystenci rodziny oprócz obowiązków przewidzianych w ustawie
związanych z usprawnieniem

funkcjonowania rodziny

angażowali

się w realizację

dodatkowych zadań, prowadzili pedagogizację rodziców i opiekunów w formie warsztatów
tematycznych

oraz spotkań,

w ramach

których

uczestnicy

mogli

wymieniać

się doświadczeniami. Asystenci pracowali wolontarystycznie przy akcjach i inicjatywach
społecznych prowadzonych przez kolegów z Działu.
11. Współpraca z Zespołem ds. procedury „Niebieskie Karty – pracownicy działu towarzyszyli
pracownikom Zespołu ds. procedury „Niebieskie Karty” w wizytach środowiskowych,
uczestniczyli w zebraniach Zespołów Interdyscyplinarnych, na podstawie kart zgłoszenia
pracownicy Działu rozeznawali sytuację klienta, rozmawiali z jego rodziną, a następnie
zespołowo podejmowali decyzję o odpowiednich formach wsparcia.
12. Dyżury telefoniczne oraz interwencje w dni wolne od pracy – zespół Działu w dni wolne
od pracy prowadził dyżury telefoniczne dla mieszkańców Będzina. W przypadku nagłych
zdarzeń losowych, sytuacji kryzysowych i innych pracownik pełniący dyżur przyjeżdżał
na miejsce zdarzenia udzielając wsparcia interwencyjnego i psychologicznego.
13. Współpracę z pracownikami socjalnymi tutejszego Ośrodka. Pracownicy socjalni mający
bezpośredni kontakt z klientami w rejonach mogli na bieżąco zgłaszać potrzebę
przeprowadzenia interwencji lub konsultacji. Na podstawie kart zgłoszenia pracownicy
Działu rozeznawali sytuację w miejscu zamieszkania klienta, rozmawiali z jego rodziną,
a następnie zespołowo podejmowali decyzję o odpowiednich formach wsparcia.
14. Szkolenia dla pracowników socjalnych oraz wolontariuszy – pracownicy Działu realizowali
szkolenia z zakresu pracy z klientem agresywnym, roszczeniowym, w tym chorym
psychicznie, przeprowadzenia interwencji, udzielenia natychmiastowego wsparcia.
15. Dyżury telefoniczne oraz interwencje w dni wolne od pracy – zespół Działu w dni wolne
od pracy prowadził dyżury telefoniczne dla mieszkańców Będzina. W przypadku nagłych
zdarzeń losowych, sytuacji kryzysowych i innych pracownik pełniący dyżur przyjeżdżał
na miejsce zdarzenia udzielając wsparcia interwencyjnego i psychologicznego.
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16. Kampanie społeczne – w październiku ubiegłego roku Dział zrealizował kampanię społeczną
pod nazwą „Obalamy mity”, która objęta została honorowym patronatem Prezydenta Miasta
Będzina. Idea organizacji niniejszej Kampanii była podyktowana potrzebą optymalizacji
funkcjonowania rodzin poprzez ograniczenie skali zjawiska przemocy domowej
i jej skutków. Kampania miała na celu uwrażliwienie społeczności lokalnej na problem
przemocy w rodzinie i płynących z niej zagrożeń poprzez przełamanie społecznych
stereotypów

usprawiedliwiających

przemoc,

edukowanie

na temat

możliwości

przeciwdziałania temu problemowi, budowanie u osób doznających przemocy w rodzinie
gotowości do poszukiwania profesjonalnej pomocy.
17. Działalność Stowarzyszenia „Zaczarowana Pomoc” spośród pracowników Działu – w ramach
podejmowanych inicjatyw na rzecz mieszkańców Będzina i Klientów Ośrodka.
18. Wewnętrzny zespół interdyscyplinarny – wszyscy pracownicy Działu spotykali się cyklicznie,
jeden raz w tygodniu. Celem zebrań zespołu był omówienie spraw bieżących i planowanych,
podział zadań pomiędzy poszczególnych członków zespołu, omówienie zasad współpracy
z innymi jednostkami, określenie terminów realizacji, a także praca nad indywidualną
sytuacją klienta/rodziny. Głos zabierali wszyscy członkowie zespołu, co pozwoliło unikać
dublowania działań, tym samym zwiększając efektywność pracy;
19. Będziński Uniwersytet Trzeciego Wieku – pracownicy Działu prowadzili regularnie wykłady
o tematyce psychologicznej oraz socjologicznej dla słuchaczy Będzińskiego Uniwersytetu
Trzeciego Wieku;

KLIENCI DZIAŁU PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO
Klienci zgłaszający się do Działu Poradnictwa Specjalistycznego to osoby, które znalazły
się w sytuacji kryzysowej, trudnej, bezradni wobec swoich problemów. Najczęściej doświadczali
problemów z powodu nadużywania alkoholu lub przemocy ze strony bliskich osób: rodziców,
współmałżonka, dorosłych dzieci. Zgłaszali się z powodu objawów lęku, obniżonego nastroju,
niepokoju, bezradności, myśli suicydalnych. Celem pracy w sytuacji kryzysowej było zdiagnozowanie
sytuacji klienta, udzielenie wsparcia poprzez poszukiwanie jego zasobów do radzenia sobie
w aktualnej sytuacji, wskazanie różnych form pomocy, nawiązanie współpracy z pracownikiem
socjalnym,
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z konsultantami klienci lepiej radzili sobie z problemami, zmniejszyło się ich uczucie bezradności,
mieli większe poczucie kontroli nad własnym życiem.
Klienci, którzy ujawniali konflikty z bliskimi osobami, trudne relacje z otoczeniem,
mieli problemy w nawiązaniu prawidłowych, zdrowych więzi z innymi ludźmi - uczestniczyli
w terapii długoterminowej. Tego typu forma terapii (co najmniej roczna współpraca w formie
cotygodniowych

sesji)

pozwoliła

na wspólne przyglądanie

się mechanizmom

obronnym

i schematom działania w relacji klient – terapeuta. Umożliwiła również pracę z całym systemem
rodzinnym, w celu uzyskania trwałej i satysfakcjonującej zmiany w funkcjonowaniu klienta.

KONSULTANCI DZIAŁU PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO POMAGAJĄ:

osobom uzależnionym od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych

osobom współuzależnionym

ofiarom przemocy w rodzinie

osobom stosującym przemoc w rodzinie

osobom z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzinom

rodzinom wieloproblemowym

rodzinom z trudnościami opiekuńczo – wychowawczymi

osobom bezrobotnym

dzieciom i młodzieży
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RODZAJE ZAJĘĆ GRUPOWYCH
W 2016 roku konsultanci Działu Poradnictwa Specjalistycznego prowadzili następujące zajęcia
grupowe:
•

Grupy psychoedukacyjne dla osób uzależnionych od alkoholu – działają od 2011 roku.
Celem spotkań grup była edukacja na temat choroby oraz sposobów i form leczenia
uzależnienia od alkoholu. Cykl obejmował 15 spotkań. do grupy kierowane były osoby
po diagnozie i rozmowie z terapeutą ds. uzależnień.

•

Grupa terapeutyczna

dla dzieci

„Kolorowy świat

emocji” dla dzieci w wieku

od 6 do 9 roku życia. Celem spotkań było wzmacnianie poczucia własnej wartości
uczestników, budowanie poczucia bezpieczeństwa i zaufania, rozpoznawanie i nazywanie
własnych uczuć oraz emocji, odkrywanie siebie. Grupa miała charakter otwarty, spotkania
odbywały się jeden raz w tygodniu w 5-miesięcznym cyklu. Dzieci uczestniczyły w zajęciach
plastycznych, ruchowych, słuchały bajek terapeutycznych;
•

Warsztaty dla rodziców, które poświęcone były umiejętnościom wychowawczym
oraz komunikacji w rodzinie. Cykl spotkań adresowany był do rodziców, którzy chcieli
się doskonalić w roli rodzica oraz mieli problemy wychowawcze z dziećmi. Warsztaty
prowadzone były przez asystentów rodziny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Będzinie. Odbywały się w co drugi wtorek każdego miesiąca w godzinach od 14.00
– 16.00.

Warsztaty dla rodziców

Grupy psychoedukacyjne dla osób
uzależnionych od alkoholu
Grupa terapeutyczna dla dzieci „Kolorowy
świat emocji” dla dzieci w wieku
od 6 do 9 roku życia
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AKTYWNOŚĆ DZIAŁU
W okresie od stycznia do grudnia 2016 roku pracownicy Działu Poradnictwa Specjalistycznego
udzielili wsparcia 2902 rodzinom, w tym 2015 osobom w tych rodzinach:
•

660 osobom, w tym 307 kobietom - wsparcia z tytułu problemu alkoholowego
i współuzależnienia,

•

105 osobom – z tytułu problemów wychowawczych i rodzinnych,

•

406 osobom – wsparcia z tytułu zaburzeń psychicznych (24 razy wdrożono procedurę
umieszczenia bez zgody w szpitalu psychiatrycznym i w domu pomocy społecznej),

•

368 osobom – z tytułu aktywizacji zawodowej,

•

410 osobom – z tytułu interwencji oraz wielopłaszczyznowej pomocy psychologicznej,

•

156 osobom– z tytułu profilaktyki społecznej.
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W związku z problemem alkoholizmu i przemocy:
•

przeprowadzono 48 spotkania grup psychoedukacyjnych dla osób z problemem
alkoholowym, w którym wzięło udział 171 osób w tym 73 kobiety i 98 mężczyzn,

•

w terapii indywidualnej dla osób uzależnionych od alkoholu uczestniczyło 660 osób,
w tym – 307 kobiety i 353 mężczyzn;

•

ilość przeprowadzonych terapii indywidualnych na terenie schroniska dla bezdomnych
mieszkańców Będzina przy ul. Wolskiej 45: 35 spotkań.

Spotkania grup psychoedukacyjnych dla osób
z problemem alkoholowym
• 171 osób (73 kobiety i 98 mężczyzn)

Terapie indywidualne dla osób uzależnionych od
alkoholu
• 660 osób (307 kobiety i 353 mężczyzn)

Terapie indywidualne na terenie schroniska dla
bezdomnych mieszkańców Będzina
• 35 spotkań

Ponadto w 2016 roku pracownicy Działu udzielali konsultacji, porad, prowadzili pracę
socjalną, asystentury rodzin, terapię indywidualną i grupową osób dorosłych i dzieci, zajęcia
warsztatowe, uczestniczyli w przedsięwzięciach na rzecz rodzin, seniorów i społeczności lokalnej.
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SZCZEGÓŁOWE ZAKRESY ZADAŃ PRACOWNIKÓW DZIAŁU
Konsultant ds. Osób Psychicznie Chorych pracował z osobami chorymi psychicznie, z zaburzeniami
osobowości,

pozostającymi

w depresji,

doświadczającymi

kryzysu.

Konsultacje

i terapia

prowadzone były w siedzibie MOPS Będzin oraz w miejscu zamieszkania klienta. Konsultant
ds. Osób Psychicznie Chorych brał udział w konsultacjach prowadzonych przez lekarza psychiatrę
w środowisku. Uczestniczył również w pracach Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego
ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz w posiedzeniach grup roboczych w trakcie
procedury

„Niebieskie

Karty”.

Jako

kierownik koordynował

pracę

Działu

Poradnictwa

Specjalistycznego, współorganizował i uczestniczył w przedsięwzięciach na rzecz społeczności
lokalnej.
•

liczba

konsultacji

i porad

indywidualnych

udzielonych

przez konsultanta

ds. Osób Psychicznie Chorych na rzecz Klientów – 571 konsultacji/295 osób w tym:,
•

Liczba osób korzystających z terapii indywidualnej – 18, w tym:

•

Kobiety – 4/120 sesji terapeutycznych,

•

Mężczyźni – 1/30 sesji terapeutycznych,

•

Małżeństwa – 1/5 sesji terapeutycznych,

•

Liczba wizyt w środowisku – 311,

•

Liczba warsztatów i szkoleń przeprowadzonych na rzecz słuchaczy Będzińskiego
Uniwersytetu Trzeciego Wieku - 1,

•

Liczba osób korzystających z pomocy specjalistycznej ogółem – 295 osób,

•

Liczba konsultacji przeprowadzonych wspólnie z lekarzem psychiatrą – 111.

Ponadto, Konsultant ds. Osób Psychicznie Chorych skierował 24 wnioski do Sądu Rejonowego
w Będzinie w sprawie umieszczenia osób w szpitalu psychiatrycznym i Domu Pomocy Społecznej
bez zgody klienta. W ramach swoich obowiązków pełnił także funkcje opiekuna prawnego
dla 7 całkowicie ubezwłasnowolnionych mieszkańców Będzina oraz rolę kuratora dla częściowo
ubezwłasnowolnionego mieszkańca Będzina.
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Lekarz psychiatra konsultował klientów w siedzibie Ośrodka oraz w ich miejscu zamieszkania.
W 2016 roku lekarz przeprowadził 111 konsultacji na rzecz klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Będzinie.
Konsultant ds. interwencji i wsparcia, psycholog pracował z klientami w miejscu ich zamieszkania
podczas podejmowanych interwencji. Przyjmował również osoby będące w kryzysie, które zgłosiły
się do tut. Ośrodka.
•

Liczba konsultacji i porad indywidualnych udzielonych przez psycholog - konsultanta
ds. interwencji i wsparcia na rzecz Klientów – 519, w tym: kobiety – 322, mężczyźni – 197,

•

liczba wizyt w środowisku – 202.

Ponadto konsultant uczestniczył w posiedzeniach grup roboczych w procedurze „Niebieskie Karty”,
w półkoloniach

zimowych

i letnich

dla dzieci,

w Dniu

Dziecka,

w Rodzinnym

Pikniku

Integracyjnym, prowadził warsztaty dla słuchaczy Uniwersytetu III Wieku, uczestniczył w kampanii
z zakresu przeciwdziałania przemocy „Obalamy mity”.
Psycholog

do którego

zgłaszali

się klienci

będący

w sytuacji

kryzysowej,

trudnej

dla siebie, bezradni wobec własnych problemów. Zgłaszali się z powodu objawów lęku,
obniżonego nastroju, niepokoju, bezradności. Ujawniali konflikty z bliskimi osobami, trudne relacje
z otoczeniem, mieli problemy w nawiązywaniu prawidłowych więzi z innymi ludźmi. Najczęściej
doświadczali przemocy lub mieli za sobą doświadczenie przemocy ze strony osób bliskich. Praca
terapeutyczna psychologa podlegała superwizji indywidualnej i grupowej.
•

liczba konsultacji, porad indywidualnych udzielonych przez psychologa na rzecz Klientów
– 120, w tym 30 wizyt w środowisku.

•

liczba osób korzystających z wsparcia psychologicznego – 68.

Ponadto, psycholog uczestniczył w posiedzeniach grup roboczych w procedurze „Niebieskie Karty”,
prowadził terapię rodzinną w miejscu zamieszkania, terapię grupową, współorganizował
i uczestniczył w półkoloniach zimowych i letnich dla dzieci, w Dniu Dziecka, w Rodzinnym Pikniku
Integracyjnym, prowadził warsztaty dla słuchaczy Uniwersytetu III Wieku.
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Konsultant ds. profilaktyki społecznej pracował z klientami w miejscu ich zamieszkania
oraz w siedzibie Ośrodka, uczestniczył w interwencjach. Przyjmował osoby doświadczające
trudności wynikających z różnorodnych problemów (zaburzenia więzi, choroby przewlekłe, przemoc,
niezaradność życiowa).
•

Liczba konsultacji i porad indywidualnych udzielonych przez konsultanta ds. profilaktyki
społecznej rzecz Klientów – 487,

•

liczba osób korzystających ze wsparcia konsultanta – 156,

•

liczba wizyt w środowisku – 203.

Ponadto, konsultant uczestniczył w posiedzeniach grup roboczych w procedurze „Niebieskie Karty”,
współorganizował i uczestniczył w półkoloniach zimowych i letnich dla dzieci, w Dniu Dziecka,
prowadził warsztaty dla słuchaczy Będzińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Konsultant ds. rodzin psycholog pracował z klientami zgłaszanymi przez pracowników socjalnych,
konsultantów Działu oraz z osobami, które same szukały pomocy. W rodzinach klientów panowały
zaburzone relacje, występowały trudności wychowawcze oraz niskie poczucie kompetencji
rodzicielskich.
Na sytuację członków rodzin miały wpływ: alkoholizm jednego z członków rodziny,
współuzależnienie, przemoc, konflikty małżeńskie, zaburzenia depresyjne. Dzieci z takich rodzin
wykazywały zaburzenia w zachowaniu, trudności w funkcjonowaniu społecznym, doznawały
niepowodzeń szkolnych.
Konsultant ds. rodzin diagnozował problemy rodzinne wskazując ich przyczyny, udzielał
wsparcia poprzez poszukiwanie zasobów klientów oraz wskazanie różnych form pomocy, kierował
na terapię indywidualną, rodzinną, warsztaty podniesienia jakości kompetencji rodzicielskich
oraz poprawienia relacji rodzinnych, kierował dzieci na warsztaty psychoedukacyjne lub terapię
indywidualną, współpracował z pracownikami socjalnymi oraz konsultantami Działu Poradnictwa
Specjalistycznego.
Do zadań konsultanta ds. rodzin należało również wydawanie opinii dotyczących
kandydatów na rodziny zastępcze. Celem pracy było rozeznanie ich sytuacji rodzinnej oraz stopnia
gotowości do pełnienia roli rodziny zastępczej. Dzieci trafiające do rodzin zastępczych cechowały
się regresją w rozwoju społeczno - emocjonalnym, poczuciem zagubienia i odrzucenia.
•

liczba konsultacji i porad indywidualnych udzielonych przez konsultanta ds. rodzin na rzecz
Klientów – 218,

•

liczba osób korzystających z konsultacji indywidualnych – 105.
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Ponadto, konsultant prowadził warsztaty „Kolorowy Świat Emocji”, uczestniczył w posiedzeniach
grup roboczych w procedurze „Niebieskie Karty”, współorganizował i uczestniczył w półkoloniach
letnich i zimowych dla dzieci, w Dniu Dziecka.
Konsultant ds. uzależnień i osób współuzależnionych, psycholog pracował z klientami zgłaszanymi
przez pracowników socjalnych, konsultantów Działu, kuratorów Sądu Rejonowego w Będzinie
oraz z osobami, które samodzielnie szukały pomocy.
•

liczba konsultacji i porad indywidualnych udzielonych przez konsultanta ds. uzależnień
i osób współuzależnionych na rzecz klientów – 660,

•

liczba osób korzystających z terapii indywidualnej – 660, w tym:

•

liczba osób korzystających z terapii w grupach psychoedukacyjnych dla osób z problemem
alkoholowym – 171,

•

liczba spotkań grupowych – 48,

•

liczba wizyt w środowisku – 63,

•

liczba przeprowadzonych terapii indywidualnych na terenie Schroniska dla Bezdomnych
Mieszkańców Miasta Będzina - 35 spotkań.
Ponadto, konsultant ds. uzależnień i osób współuzależnionych uczestniczył w posiedzeniach

grup roboczych w procedurze „Niebieskie Karty”,, uczestniczył w Rodzinnym Pikniku Integracyjnym,
przeprowadzał wywiady z osobami zgłoszonymi do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych.

Konsultant ds. bezrobocia do którego zgłaszali się klienci nie posiadający zatrudnienia
oraz poszukujący pracy zapewniającej lepszą organizację dnia codziennego (m. in. w pobliżu miejsca
zamieszkania) oraz dogodne warunki zatrudnienia (wyższe wynagrodzenie). Osoby konsultowane
były zgłaszane przez pracowników socjalnych, pracowników Poradnictwa Specjalistycznego
oraz przedstawicieli współpracujących instytucji. Zgłaszały się również osoby samodzielnie
poszukujące zatrudnienia.

•

liczba konsultacji, porad indywidualnych udzielonych przez konsultanta na rzecz
Klientów – 485, w tym: kobiety –222, mężczyźni – 263,

•

liczba

osób

korzystających

z pomocy

konsultanta

ds. bezrobocia

– 368

osób,

w tym: kobiety – 164, mężczyźni – 204,
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•

liczba osób, które uzyskały zatrudnienie w 2016 roku – 28.

Podejmując zadania na rzecz aktywizacji zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia
konsultant ds. bezrobocia przeprowadził w 2016 roku spotkanie z przedstawicielem firmy
Lavoro oferującej zatrudnienie zarówno osobom pełnosprawnym jak i z orzeczonym stopniem
niepełnosprawności. Konsultant ds. bezrobocia wykonywał również takie zadania, jak sporządzanie
komputerowo CV (życiorysów) dla klientów, wysyłanie mailowo CV w sprawie ofert pracy
dla klientów, kontakt telefoniczny z klientami w celu przekazania ofert pracy, kontakty
z Powiatowym Urzędem Pracy w Będzinie oraz z Agencjami Pośrednictwa Pracy w Będzinie
i Katowicach w sprawie rekrutacji, ofert pracy, szkoleń, staży. Ponadto pracownik współorganizował
oraz brał udział w półkoloniach zimowych i letnich, Dniu Dziecka, kampanii w zakresie
przeciwdziałania przemocy „OBALAMY MITY”.

ASYSTENTURA RODZINY
Zadania z zakresu wspierania rodziny w ramach Działu Poradnictwa Specjalistycznego
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie realizowane były w formie asystentury rodziny.
W 2016 roku na realizację w/w zadania w terminie od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku Miasto
Będzin otrzymało dotację ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach „Resortowego programu
wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2016” w wysokości 87 833,33 złotych
z budżetu miasta na realizację powyższego zadania przeznaczono kwotę 19 986,95 złotych.
W ramach zadania zatrudniono łącznie 6 asystentów rodziny na podstawie umów o pracę.
Asystenci rodziny Działu Poradnictwa Specjalistycznego współpracowali na co dzień
z rodzinami przeżywającymi trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych
w miejscu ich zamieszkania. Wspieranie rodziny prowadzone było przy aktywnym jej udziale
uwzględniającym potencjał własny rodziny oraz zasoby środowiska, z którym asystent systematycznie
współpracował. Działania podejmowane przez asystentów rodziny służą w dłuższej perspektywie
wzmocnieniu roli i funkcji rodziny, zapobiegają marginalizacji, umożliwiają integrację społeczną.

STATYSTYKI:

•

liczba rodzin objętych asystenturą: 96

•

liczba dzieci w rodzinach objętych asystenturą: 201
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DYSFUNKCJE WYSTĘPUJĄCE W W/W RODZINACH:
Alkoholizm, bezrobocie, ubóstwo, choroby psychiczne, przemoc fizyczna i psychiczna, rozwód
rodziców – prawny lub emocjonalny, niewydolność wychowawcza, nierealizowanie obowiązku
szkolnego, trudne warunki mieszkaniowe, wykluczenie społeczne.

PODCZAS SWOJEJ PRACY Z RODZINĄ ASYSTENT:

•

wspierał rodziny,

•

pomagał w zmianie nawyków,

•

udzielał pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi,

•

udzielał pomocy rodzinom w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia
gospodarstwa domowego,

•

przeprowadzał treningi kulinarne,

•

pomagał planować wydatki i zarządzać budżetem domowym,

•

towarzyszył rodzinom podczas pisania pism oraz załatwiania spraw urzędowych,

•

motywował członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,

•

udzielał pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej,

•

motywował do uczestniczenia w warsztatach dla rodziców.

ASYSTENCI, JEŻELI ZACHODZIŁA TAKA POTRZEBA:

•

motywowali do podjęcia i kontynuacji leczenia w poradniach lekarskich,

•

motywowali do rozpoczęcia i kontynuacji terapii (psychologicznej, rodzinnej, uzależnienia
od alkoholu, współuzależnienia),

•

udzielali pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych.
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EFEKTY DZIAŁAŃ PODJĘTYCH PRZEZ ASYSTENTÓW RODZIN:

•

poprawa relacji dzieci - rodzice, poprawa wyników w nauce dzieci, mniejsza ilość
opuszczonych zajęć w szkole,

•

zwiększenie zasobów finansowych na bieżące funkcjonowanie,

•

poprawa w sprawach mieszkaniowych dot.: otrzymania mieszkania socjalnego, spłaty
zadłużeń za czynsz i media, uzyskanie dotacji mieszkaniowej,

•

realizacja zaległych i bieżących spraw urzędowych,

•

dostęp do lekarzy i innych specjalistów,

•

podjęcie kursów zawodowych i aktywizacja zawodowa rodziców.

TRENINGI I WARSZTATY DLA CZŁONKÓW RODZIN OBJĘTYCH ASYSTENTURĄ
W 2016 roku asystenci rodziny zorganizowali cykliczne warsztaty podnoszące kompetencje
opiekuńczo – wychowawcze, mające edukacyjną wartość dla każdego z uczestników. Tematyka
warsztatów była odpowiedzią na rozeznane przez asystentów potrzeby i deficyty rodzin. Ustalano
ją na bieżąco podczas spotkań z ich uczestnikami.

DLA CZŁONKÓW RODZIN OBJĘTYCH ASYSTENTURĄ PRZEPROWADZONO:
Zajęcia warsztatowe „Szkoła dla rodziców” - realizowane od 2013 roku, skierowane do rodziców
dzieci - bez ograniczeń wiekowych. Zajęcia miały na celu podniesienie kompetencji rodzicielskich
oraz stworzenie możliwości wymiany doświadczeń między uczestnikami grupy. Warsztaty
obejmowały między innymi zagadnienia takie jak:

•

rola konsekwencji w wychowaniu,

•

pożądane i niepożądane postawy rodzicielskie,

•

stosowanie kar i nagród,

•

sposoby motywowania dzieci do wysiłku intelektualnego,

•

poprawa komunikacji wewnątrzrodzinnej.
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Zespół Asystentów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie podejmował również
inicjatywy mające na celu aktywizację rodzin i ich integrację ze środowiskiem lokalnym. Realizując
zadania

z zakresu

zapobiegania

powstawaniu

sytuacji

kryzysowych

oraz rozwiązywania

już istniejących pracownicy socjalni i asystenci rodzin Działu Poradnictwa Specjalistycznego
w Będzinie systematycznie monitorowali rodziny zagrożone kryzysem. Asystenci rodziny w ramach
zadaniowego czasu pracy wchodzili w środowiska przez cały tydzień, również w godzinach
popołudniowych i wieczornych.

INNE DZIAŁANIA NA RZECZ DZIECI I RODZIN
W okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku pracownicy Działu Poradnictwa
Specjalistycznego realizowali we współpracy ze stowarzyszeniami różnorodne zadania mające
na celu pomoc osobom samotnym, dzieciom i młodzieży, promowanie i wspieranie rodzin.
Przeprowadzono również społeczną kampanię edukacyjną z zakresu przeciwdziałania przemocy.
Rodziny i osoby samotne potrzebujące pomocy wspierano rzeczowo przekazując środki
czystości, odzież, meble, sprzęty AGD podarowane przez osoby fizyczne, będziński oddział Polskiego
Komitetu Pomocy Społecznej.

DZIAŁANIA PODEJMOWANE PRZEZ DZIAŁ PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO
NA RZECZ DZIECI ORAZ MŁODZIEŻY
Realizując zadania służące integracji rodzin konsultanci, asystenci rodzin Działu Poradnictwa
Specjalistycznego

oraz członkowie

i wolontariusze

Stowarzyszenia

„Zaczarowana

Pomoc”

zorganizowali przedsięwzięcia adresowane do dzieci, młodzieży oraz rodzin.

Półkolonie zimowe
Odbyły się w okresie od 22.02.2016 r. do 26.02.2016 roku, pod honorowym patronatem
Prezydenta Miasta Będzina Łukasza Komoniewskiego. W trakcie półkolonii 40 dzieci uczestniczyło
w zorganizowanych grach i zabawach oraz wycieczkach – w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece
w Będzinie, w Muzeum Zagłębia, w Kinie "Nowość" w Będzinie (seans "Odkrywcy Arktyki"),
w Cafe Jerozolima w Będzinie, w sali zabaw '"Psotnikowo", w Parku Świętego Mikołaja w Zatorze.
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Dzieciom zapewniono wyżywienie - śniadania i obiady. Na zakończenie półkolonii wszyscy
uczestnicy otrzymali atrakcyjne upominki.
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Dzień Dziecka
Dzień dziecka zorganizowany został w dniu 3 czerwca 2016 roku przy współpracy
z Ochotniczą Strażą Pożarną w Będzinie – Łagiszy. Dzieci z rodzin korzystających z pomocy
tutejszego Ośrodka uczestniczyły w różnorodnych konkurencjach sportowych i kreatywnych, bawiły
się na dmuchanych zamkach i trampolinie, malowały swoje marzenia oraz ozdabiały farbami
akrylowymi skrzynki. Wszystkim uczestnikom zapewniono poczęstunek oraz obdarowano
prezentami ufundowanymi przez Stowarzyszenie „Zaczarowana Pomoc”. Ze środków Stowarzyszenia
opłacono również usługę przewozu dzieci – w kwocie 200 złotych.

marzec 2017

strona 48

DZIAŁ PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO
Półkolonie letnie
Odbyły się w okresie od 4 do 8 lipca 2016 roku, pod honorowym patronatem Prezydenta
Miasta Będzina. W trakcie półkolonii 40 dzieci uczestniczyło w różnorodnych zabawach na plaży
"Zaczarowana Przystań" i w wycieczkach takich jak wycieczka do Wioski Indiańskiej w Jura
Adventure Park Kiełkowice. Uczestnicy półkolonii odbyli rejs motorówką po jeziorze Pogoria
IV oraz obejrzeli film Disco Robaczki w Kinie Nowość w Będzinie. Wszystkim dzieciom zapewniono
posiłki – śniadanie i obiad. Na zakończenie półkolonii, każdy uczestnik otrzymał upominki
– słodycze, książki, maskotki, artykuły promujące Miasto Będzin.
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Rodzinny Piknik Integracyjny
W dniu 24 września na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Będzinie odbył się Rodzinny
Piknik Integracyjny współorganizowany wraz ze Stowarzyszeniem „Zaczarowana Pomoc”
przeznaczony dla wszystkich mieszkańców miasta Będzin. Impreza połączona była ze zbiórką
charytatywną na rzecz niepełnosprawnej Kasi Kośmider. Uczestnicy imprezy mogli zakupić domowe
wypieki, kiełbasę z grilla, pajdę chleba ze smalcem oraz przetwory z Roztocza. Odbyły się loteria
fantowa i kiermasz używanych zabawek, do dyspozycji uczestników imprezy była fotobudka
i dmuchaniec. Odbyły się występy tancerzy ze Szkoły Tańca Marengo z Dąbrowy Górniczej
oraz solistów z Młodzieżowego Ośrodka Pracy Twórczej w Dąbrowie Górniczej. Honorowy patronat
nad imprezą objął Prezydent Miasta Będzina Łukasz Komoniewski. Organizatorem imprezy
byli pracownicy Działu Poradnictwa Specjalistycznego MOPS Będzin oraz członkowie Stowarzyszenie
Zaczarowana Pomoc.
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Kampania Przeciwko Przemocy w Rodzinie „Obalamy Mity 2016”

Realizując zdania z zakresu przeciwdziałania przemocy pracownicy Działu Poradnictwa
Specjalistycznego dniach 03 – 04 października 2016 r. zorganizowali Kampanię Przeciwko Przemocy
w Rodzinie „Obalamy Mity 2016”. Przemoc jest zjawiskiem, które dotyczy wielu miast w Polsce. Jest
to także problemem, który nie zaistniał dostatecznie głęboko w mentalności obywateli. Wielu ludzi
nie potrafi dokładnie zdefiniować pojęcia „przemoc”. Można spotkać się z objawami bezczynności
wobec dziejącej się przemocy, bezradności wobec sprawców oraz braku wiedzy jakie kroki można
przedsięwziąć, gdy jest się jej świadkiem lub ofiarą.
Głównym celem kampanii było zainteresowanie mieszkańców Będzina i okolic tematyką
przemocy. W związku z tym w dniu 03.10.2016r. o godz. 16.00 w Kinie „Nowość” w Będzinie
odbyła się impreza otwarta dla każdego mieszkańca miasta. Była to emisja familijnej animacji
nawiązującej do tematyki radzenia sobie z przemocą i emocjami pt. „W głowie się nie mieści”.
Film ten stanowił wartościowy materiał edukacyjny zarówno dla dzieci jak i dorosłych.
Seans poprzedzony został prelekcją psychologa dotyczącą tematyki filmu oraz problemu przemocy
w rodzinie, a także prezentacją krótkometrażowego filmu prezentującego poświęconą przemocy
sondę przeprowadzoną wśród mieszkańców Będzina, a wzbogaconą o komentarze pracowników
Działu Poradnictwa Specjalistycznego MOPS Będzin. Imprezę zakończono krótkim poczęstunkiem,
uczestniczyło w niej prawie 300 osób.
W dniu 04.10.2016 r. o godz. 11.00 w Kinie „Nowość” w Będzinie odbyła się impreza
przeznaczona dla kuratorów, pedagogów, pracowników socjalnych oraz klientów MOPS Będzin.
Imprezę rozpoczęto prelekcją poświęconą FAS (Płodowy Zespół Alkoholowy) oraz FASD (Spektrum
Alkoholowych Uszkodzeń Płodu) przeprowadzoną przez Panią dr n. med. Małgorzatę Klecką
założycielkę i Prezesa Fundacji FAStryga w Lędzinach. Wykład obfitował zarówno w teorię
jak i w wiele przypadków praktycznych, nad którymi pracowała prelegentka w swojej Fundacji.
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Po przerwie kawowej odbyły się seanse krótkometrażowego filmu prezentującego poświęconą
przemocy sondę przeprowadzoną wśród mieszkańców Będzina, a wzbogaconą o komentarze
pracowników Działu Poradnictwa Specjalistycznego MOPS Będzin. Kampania została objęta
honorowym patronatem Prezydenta Miasta Będzina Łukasza Komoniewskiego. Organizatorzy
kampanii spotkali się z wieloma pozytywnymi komentarzami uczestników tego wydarzenia, słowa
uznania dotyczyły innowacyjnego sposobu budzenia świadomości mieszkańców w zakresie
konieczności i możliwości społecznej reakcji na przemoc, której często jesteśmy świadkami.
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WSPÓŁPRACA ZESPOŁU Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDOWYMI ORAZ ORGANIZACJAMI
POZARZĄDOWYMI
Celem zwiększenia efektywności działań podejmowanych na rzecz mieszkańców Będzina
pracownicy Działu Poradnictwa Specjalistycznego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Będzinie na bieżąco współpracowali z przedstawicielami następujących instytucji:
1. Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny - współpraca w zakresie udziału pracowników
w posiedzeniach zespołów interdyscyplinarnych i zebraniach organizowanych przez OWDiR.
2. Urząd Miasta Będzin – współpraca w zakresie organizacji półkolonii zimowych i letnich,
Pikniku Rodzinnego, kampanii edukacyjnych („Obalamy mity”), Uniwersytetu Trzeciego
Wieku oraz działalności na rzecz mieszkańców Będzina.
3. Kuratorska Służba Sądowa - współpraca w zakresie rozwiązywania problemów związanych
z przemocą w rodzinie i interwencji w środowisku oraz uczestnictwa w zespołach
interdyscyplinarnych i grupach roboczych.
4. Powiatowe

Centrum

Pomocy

Rodzinie

– współpraca

w zakresie

prowadzenia

grup psychoedukacyjnych, współtworzenia zespołów interdyscyplinarnych oraz działalności
podejmowanej na rzecz społeczności lokalnej.
5. Komenda

Powiatowa

Policji

– współpraca

w zakresie

współtworzenia

zespołów

interdyscyplinarnych, przeprowadzania interwencji w środowisku lokalnym, podejmowania
w grupach roboczych działań na rzecz ofiar przemocy w rodzinie oraz kampanii „Obalamy
mity”.
6. Straż Pożarna – współpraca w zakresie przeprowadzania interwencji w środowisku
lokalnym

oraz współorganizacja

imprez

plenerowych

(na

terenie:

OSP

Łagisza

– Dzień Dziecka).
7. Specjalistyczny Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MARVIT – współpraca w zakresie
poradnictwa specjalistycznego, prowadzenia grup psychoedukacyjnych oraz działalności
na rzecz środowiska lokalnego, w szczególności pracy na rzecz osób z zaburzeniami
psychicznymi.
8. Specjalistyczny Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej KOMPAS – współpraca w zakresie
poradnictwa specjalistycznego, prowadzenia grup terapeutycznych dla dzieci i młodzieży,
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uczestnictwa w kampaniach edukacyjnych („Obalamy mity”) oraz działalności na rzecz
środowiska lokalnego.
9. Współpraca z Domami Pomocy Społecznej – współpraca w zakresie integracji społecznej,
uwrażliwiana na potrzeby osób starszych, wspólne tworzenie sieci wsparcia i programów
psychoedukacyjnych.
10. Współpraca z wolontariuszami – wolontariusze zaangażowani są do pomocy w akcjach
organizowanych przez DPS, w tym do: zbiórek, półkolonii, dnia dziecka, pikniku rodzinnego.
Pozyskiwani są z grup psychoedukacyjnych prowadzonych przez pracowników, ze szkół
ponadgimnazjalnych oraz uczelni. Wszyscy wolontariusze na zakończenie pracy dostają
zaświadczenia, by mogli wzbogacić swe rekomendacje do podjęcia zatrudnienia.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Będzinie w ramach promocji wolontariatu i promocji
dobrych praktyk współpracy instytucji publicznych z organizacjami pozarządowym, na podstawie
porozumienia zawartego w dniu 30.10.2015r. stale współpracuje ze Stowarzyszeniem „Zaczarowana
Pomoc” KRS 0000506496 w zakresie wsparcia wolontarystycznego, wspólnie realizowanych działań
oraz pozyskiwania wolontariuszy do współpracy.
Tabela 8 Wykaz Wolontariuszy i Wolontariuszek „Zaczarowana Pomoc” stale współpracujących z MOPS Będzin.

Liczba porozumień zawartych
z wolontariuszami
6

Liczba wolontariuszy i wolontariuszek
z aktualnym porozumieniem o współpracy
(stan na dzień 31.12.2016)
2

Liczba godzin pracy wolontariuszy

433,5

Zakres współpracy z wolontariuszami obejmował wsparcie przez wolontariuszy w następujących
działań:
•

Wsparcie w organizacji półkolonii zimowych.

•

Wsparcie przy organizacji Pikniku Rodzinnego.

•

Zajęcia Coachingu dla mieszkańców Schroniska dla bezdomnych.

•

Wsparcie przy realizacji projektu „Plaża Zaczarowana Przystań”
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Klub Integracji Społecznej
Głównym celem KIS jest udzielenie pomocy osobom indywidualnym oraz ich rodzinom
w odbudowywaniu i podtrzymywaniu umiejętności uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej,
w powrocie do pełnienia ról społecznych oraz w podniesieniu kwalifikacji zawodowych,
jako wartości na rynku pracy. KIS działa na rzecz integrowania się osób o podobnych trudnościach
i problemach życiowych, to jednostka pomagająca samo organizować się ludziom w grupy,
podejmować

wspólne

inicjatywy

i przedsięwzięcia

w zakresie

aktywizacji

zawodowej,

w tym zmierzające do tworzenia własnych miejsc pracy. KIS został powołany przez Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej w Będzinie.
Klub Integracji Społecznej w Miejskim Ośrodku
Pomocy

Społecznej

w Będzinie

powstał

w ramach projektu „Inwestycja w człowieka
Łącznie
uczestników: 52

środkiem do osiągnięcia efektów społecznych”
współfinansowanego
ze środków

przez Unię

Europejskiego

Europejką
Funduszu

Społecznego w ramach Regionalnego Programu
kobiet: 21

Operacyjnego

Województwa

Śląskiego

na lata 2014-2020, nabór nr RPSL.09.01.06IZ.01-24-012/15 Oś Priorytetowa IX Włączenie
mężczyzn: 31

Społeczne Działanie 9.1 Aktywna Integracja
Poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji
osób

i grup

zagrożonych

wykluczeniem

społecznym – projekty pozakonkursowe.

Kwota
dofinansowania:
97 152,36 zł
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W styczniu 2016 roku rozpoczęto rekrutację uczestników do Klubu Integracji Społecznej.
Rekrutacja uczestników odbywała dwuetapowo. Pierwszym etapem było zgłoszenie się osób
chętnych do pracowników socjalnych, którzy tworzyli rekomendacje tych osób. Po zakończeniu
pierwszego etapu wszystkie osoby, które otrzymały karty rekomendacji (52 osoby) zostały zaproszone
na rozmowę rekrutacyjną z psychologiem. Na podstawie opinii z rozmowy rekrutacyjnej komisja
rekrutacyjna zakwalifikowała 35 osób, które zostały wybrane do udziału we wsparciu KIS. W wyniku
analizy powstała również lista osób rezerwowych (6 osób) oraz lista osób wykluczonych,
na podstawie opinii psychologa (12 osób).

ZAJĘCIA INTEGRACYNO - REINTEGRACYNE REALIZOWANE W RAMACH KIS

Warsztaty integracyjne
W miesiącu lutym i marcu 2016 roku zrealizowano łącznie 32h warsztatów reintegracyjnych,
które poruszały tematykę niepełnosprawności, stereotypów, relacji pracownik – pracodawca.
Ponadto zorganizowano warsztaty integracyjne ukierunkowane na nawiązanie relacji pomiędzy
uczestnikami, zintegrowanie grupy, celem dalszego rozwoju procesu grupowego. Na podstawie
wykonywanych ćwiczeń przez uczestników określono ich umiejętności i deficyty, analiza potrzeb
wykazała niską wiarę we własne możliwości. W ramach zajęć integracyjnych uczestnicy obejrzeli
również film „Nietykalni”, którego fabuła przedstawia wielowątkowe problemy dwójki bohaterów.
Film ukazuje możliwość wyjścia z trudnych sytuacji, które nas dotykają w życiu oraz ukazuje
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jak ważne są relacje i pomoc drugiego człowieka, osoby, która jest wsparciem. W filmie poruszane
są takie problemy jak: bezrobocie, niepełnosprawność, problemy wychowawcze z dziećmi,
problemy finansowe oraz problemy z prawem. Poprzez emisję filmu uczestnicy mieli możliwość
refleksji nad codziennym funkcjonowaniem. Po emisji filmu uczestnicy zostali zapytani o wrażenia
i przemyślenia, w wyniku czego wywiązała się dyskusja pomiędzy uczestnikami.

Warsztaty kreatywności
Przeprowadzono warsztaty kreatywności polegające na wyłonieniu drużyny twórców
kreatywności. W ramach warsztatów wszyscy uczestnicy zostali losowo podzieleni na grupy.
Celem turnieju było wykorzystanie umiejętności twórczego myślenia wśród uczestników
oraz zaangażowanie w pracę zespołową i współzawodnictwo. Warsztaty kreatywności ukazały
współpracę uczestników, wzajemną motywację do działania oraz poszczególne umiejętności
uczestników we współpracy z innymi. Na koniec zajęć przeprowadzono rundę ewaluacyjną
dot. zajęć. Większość uczestników aprobowała formę zajęć i naukę poprzez warsztaty i ćwiczenia.
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Warsztaty planowania i organizowania
W ramach zajęć przeprowadzono
również naukę planowania, organizowania
i analizowania poprzez zadanie zaplanowania
eventów przy niskim zaangażowaniu środków
finansowych. W wyniku zajęć spisano 50
pomysłów, które zostały przeanalizowane pod
kątem realności ich realizacji, ocenie ryzyka
i możliwości realizacji przy niskich kosztach. Podczas zajęć uczestnicy nauczyli się również
wykorzystywać dostępne zasoby m.in. poprzez ćwiczenia z zakresu planowania wielu eventów,
wizyt czy szkoleń. Jednym z zadań było zaplanowanie wizyty ważnych gości w Będzinie.
Wizyta gości wiązała się z organizacją małego festynu na który przyjdzie także społeczność lokalna.
Każda z grup opracowywała własny plan i przedstawiała go grupie. Każda grupa miała za zadanie
obronić swój projekt i udowodnić, że jest najlepszy.

Warsztaty ról społecznych i współpracy grupowej
W ramach warsztatów odbyło się wiele ćwiczeń dotyczących pełnienia określonych
ról w życiu osobistym, prywatnym, grupowym czy społecznym. Ćwiczenia miały ukazać dobre strony
uczestników oraz to jak można funkcjonować w określonej strukturze. Dzięki warsztatom
uczestnicy poznali jakie role pełnią w określonych sytuacjach oraz że każda z ról wnosi wartość
do całej grupy.
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Warsztaty rozwiązywania konfliktów, sztuki negocjacji i radzenia sobie w sytuacjach stresu
Uczestnicy zostali zapoznani z metodami radzenia sobie w sytuacji konfliktu m.in. poprzez
komunikat „Ja”, parafrazowanie, wrażanie emocji. Poprzez ćwiczenia w parach przy określonych
warunkach mieli za zadanie rozwiązać konflikt za pomocą scenek sytuacyjnych. Dodatkowym
atutem przedstawienia scenki była nauka prezentacji własnej osoby. Uczestnicy rozwiązywali
konflikty także w grupach, gdzie każda z grup miała do rozwiązania złożony konflikt pomiędzy
osobami pełniącymi różne role np. matka-córka, pracodawca-pracownik, uczeń-nauczyciel itp.

Warsztaty motywacji i pełnienia ról
Z uwagi na niską samoocenę uczestników przeprowadzono zajęcia z zakresu motywacji
i umiejętności. Uczestnicy za pośrednictwem ćwiczeń mieli określić swoje umiejętności i cechy
osobowości, które następnie mieli przypisać jako przydatne do pełnienia określonych
ról i określonego charakteru pracy. Poprzez ćwiczenia ukazano uczestnikom ich zasoby,
które posiadają i mogą wykorzystać w dalszym rozwoju własnej osoby. W kolejnej części zajęć
uczestnicy w podziale na grupy mieli pełnić określone role i jednocześnie stworzyć plan stworzenia
i działania spółdzielni socjalnej. Każdy uczestnik wcielając się w role musiał współpracować zresztą
grupy jednocześnie sugerując jaką rolę odgrywa. Po zakończeniu ćwiczenia uczestnicy odgadywali,
kto jaką rolę pełnił i dlaczego była ona ważna w tworzeniu planu działania.
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Warsztaty realizowane na terenie miasta
Finisaż wystawy „Świeża woda – zdrowia doda” w dniu 31.03.2016 r. W ramach zajęć
reintegracyjnych KIS udano się z uczestnikami na finisaż wystawy w Muzeum Zagłębia w Będzinie
pn. „Świeża woda – zdrowia doda”. W ramach uczestnictwa członkowie KIS mieli możliwość
obejrzenia wystawy, wysłuchania prelekcji o znaczeniu wody w naszym życiu. Ponadto, zajęcia miały
wartość dodaną dla grupy, ponieważ zostali oficjalnie przedstawieni i przywitani, co spowodowało,
że uczestnicy uwierzyli we własne możliwości i zminimalizowali poczucie beznadziejności własnej
sytuacji. Dla wielu z uczestników było to pierwsze wyjście do muzeum od lat.

Filmoteka w Kinie „Nowość”
W ramach Będzińskiego Klubu Filmowego udano się do Kina „Nowość” na film pt. „Prawie
jak matka”. Fabuła filmu ukazywała stereotypy klasowe, relację pracownik-pracodawca oraz relacje
matka-córka. Poprzez przerysowanie ról w filmie uczestnicy mogli zauważyć nieprawidłowe
zachowania i błędne postrzeganie wartości. Dodatkowym efektem zajęć była możliwość
uczestnictwa w zajęciach niestacjonarnych oraz ukazanie form spędzania czasu wolnego,
które oferuje miasto.

Projekt Plaża. „Zaczarowana przystań”
Mając na uwadze szybką integrację grupy oraz chęć współpracy uczestników przedstawiono
im możliwość pozyskania grantu z Funduszu Inicjatyw Społecznych i realizacji projektu
w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Będzinie oraz Stowarzyszeniem
„Zaczarowana Pomoc”. Członkowie KIS entuzjastycznie zareagowali na możliwość realizacji
projektu. W ramach projektu uczestnicy stworzyli grupę nieformalną, która była odpowiedzialna
za prawidłową realizację projektu przy wsparciu Konsultanta ds. Aktywizacji KIS oraz koordynatora
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projektu. Po omówieniu szczegółowych warunków i możliwości realizacji rozpoczęto planowanie
projektu. Wraz z uczestnikami omówiono jego merytoryczne aspekty, możliwości realizacji
praktycznych aspektów jak również formalne warunki. w wyniku zaangażowania wszystkich
partnerów w tym członków KIS, którzy stworzyli grupę nieformalną pod nazwą „Zaczarowani”
złożono wniosek z projektem pn. „Plaża. Zaczarowana Przystań”. Wniosek otrzymał dofinansowanie
przez co wraz z uczestnikami KIS rozpoczęto realizację projektu. Projekt realizowano w okresie maj
– sierpień 2016 roku. Głównym celem projektu było stworzenie miejsca dla dzieci z rodzin
dysfunkcyjnych, gdzie podczas wakacji będą mogły spędzać czas wolny. W ramach projektu
uczestnicy KIS zrealizowali takie działania jak:
•

Przygotowanie i stworzenie plaży.

•

Produkcja mebli ogrodowych.

•

Współorganizacja letnich półkolonii dla dzieci.

•

Realizacja zakończenia lata na „Zaczarowanej Przystani”.
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DZIAŁANIA PROJEKTOWE „INWESTYCJA W CZŁOWIEKA ŚRODKIEM DO OSIĄGNIĘCIA
EFEKTÓW SPOŁECZNYCH”

Działania Klubu Integracji Społecznej są poszerzane poprzez realizację projektu „Inwestycja
w człowieka środkiem do osiągnięcia efektów społecznych” realizowanego z Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Europejski Fundusz Społeczny.
W ramach projektu uczestnicy co miesiąc uczęszczają na zajęcia z:
•
•

treningu umiejętności społecznych (TUS),
grupowego doradztwa zawodowego (GDZ).

Te dwie formy wsparcia są również realizowane w wymiarze indywidualnym, z dostosowaniem
do potrzeb uczestników. Zajęcia te odbywają się w wymiarze 8h miesięcznie, zarówno TUS
jak i GDZ.

Warsztaty ogrodowe

W ramach projektu w czerwcu br. zorganizowano warsztaty ogrodowe. Celem warsztatów
było nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności związanych z pracami o charakterze
przyrodniczo ogrodniczym z uwzględnieniem bezpieczeństwa pracy, kształtowanie nawyku
systematycznego dbania o ład i porządek, uwrażliwianie na potrzebę utrzymania czystości
w miejscu pracy, uwrażliwianie na konieczność poszanowania mienia, kształtowanie sprawności
manualnej, rozwijanie sprawności fizycznej, rozwijanie zaradności życiowej.
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Dni Integracji Lokalnej

Organizacja Dni Integracji Lokalnej wymagała dużego zaangażowania zarówno kadry
jak i samych uczestników Klubu Integracji Społecznej. Pierwsze działania związane z organizacją DIL
podjęto w ramach warsztatów reintegracyjnych w dniu 24.03.2016 r., kiedy zebrano pomysły
uczestników, określono wstępne lokalizacje oraz stworzono listę atrakcji, animacji i zabaw,
które mogłyby być zorganizowane.
Pierwsze Dni Integracji Lokalnej odbyły się 04.07.2016r. i 05.07.2016 r. w centrum
miasta Będzina na terenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie. Podczas dwóch
dni w eventach wzięło udział około 200 osób, które pochodziły głównie ze społeczności lokalnej
w tym: dzieci, rodzice, uczestnicy Klubu Integracji Lokalnej oraz społeczność będzińskiego
schroniska dla bezdomnych. Uczestnicy projektu przy wsparciu pracowników DPSpec zorganizowali
takie atrakcje jak: malowanie buziek dla dzieci, turniej gry w siatkówkę, konkurs przerzucania
balonów z wodą, konkurs śpiewu i tańca, nauka robienia zdrowych i świeżych soków z owoców
i warzyw. W ramach DIL zorganizowano również poczęstunek dla dzieci w postaci: grilla (kiełbaski,
bułki, przyprawy), słodkich i słonych przekąsek, napojów oraz owoców.
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Każdy Dzień Integracji Lokalnej został poprzedzony animacjami, gdzie uczestnicy projektu
przy wsparciu animatora tworzyli Malowane Place Zabaw, które były główną atrakcją podczas
Dni Integracji Lokalnej. Malowane Place Zabaw to atrakcja w formie gry w klasy, która
jest wykonana za pośrednictwem trwałych farb drogowych na kostce brukowej w przestrzeni
miejskiej, dzięki czemu stała się stałym elementem lokalnych przestrzeni i dodatkowym miejscem
zabaw dla dzieci. Celem głównym Malowanych Placów zabaw było podniesienie poczucia własnej
wartości, członków Klubu Integracji Społecznej poprzez uczestnictwo w akcji społecznej. Stworzenie
atrakcyjnej przestrzeni miejskiej przy aktywnym udziale i zaangażowaniu roboczym członków Klubu
Integracji Społecznej i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Dodatkowo zagospodarowanie
przestrzeni miejskiej/osiedlowej, chodników, ścieżek spacerowych w sposób kreatywny i kolorowy,
tworzący atrakcyjną przestrzeń dla mieszkańców, co stanowi naturalną promocję projektu,
Dni Integracji Lokalnej jak również Klubu Integracji Społecznej. Pośrednim rezultatem Malowanych
Placów Zabaw było zaktywizowanie społeczności lokalnej w zakresie współtworzenia przestrzeni
miejskiej w myśl hasła „miasto to My – Mieszkańcy”.

Działania organizowane podczas samego Dnia Integracji Społecznej, w które bezpośrednio
zaangażowani byli uczestnicy i uczestniczki projektu, opierały się głównie na atrakcjach
i animacjach dla dzieci. Dzięki współpracy z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Będzinie podczas
eventu zapewniono nagłośnienie, muzykę oraz dmuchany zamek do skakania dla dzieci.
Uczestnicy/uczestniczki projektu byli odpowiedzialni za przygotowanie stoisk, organizację
i przygotowanie sprzętu przed eventem, organizację animacji dla dzieci oraz zaplecze techniczne.
W ramach animacji dla dzieci zorganizowano stoiska z malowaniem buziek, tworzeniem zwierzątek
i figurek z kreatywnych drucików, balonami do modelowania, wielkimi bańkami mydlanymi, w tym
zamykanie dzieci w bańce mydlanej, organizacja konkurencji sportowych (przechodzenie
przez ścieżkę równowagi, rzut do celu, przebieranie szarfą, pokonywanie tunelu, bieg o trzech
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nogach, bieg w workach, przeciąganie liny i wiele innych) oraz konkurs z piniatą dla dzieci.
Na uczestników Dni Integracji Społecznej czekał poczęstunek w postaci kiełbasy z grilla.
Każdorazowo w evencie uczestniczyło 200 - 300 osób z danej dzielnicy, co spowodowało
pozytywny odbiór Klubu Integracji Społecznej w przestrzeni miejskiej. Ponadto, uczestnicy
i uczestniczki projektu poprzez organizację tak dużych imprez oprócz tego, że podnieśli swoją wiarę
we własne możliwości, zdobyli nowe doświadczenia i umiejętności, każdy z nich odnalazł dziedzinę
w której się spełniał. Nowe doświadczenia przyczyniły się pozytywnie do samej integracji grupy,
zawężenia relacji i współuczestnictwa, co jest podstawowym celem Klubów Integracji Społecznej.
Osoby wykluczone oprócz ścieżki merytorycznej związanej z edukacją i zdobywaniem nowych
umiejętności powinny przejść proces reintegracji, który jest procesem skomplikowanym. Dzięki takim
działaniom uczestnicy i uczestniczki projektu mają poczucie przynależności, poczucie „wiem, mogę
i chcę”, co jest podstawą do dalszego rozwoju i powrotu na rynek pracy.
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Wizyty studyjne
W październiku ubiegłego roku odbyły się dwie wizyty studyjne do spółdzielni socjalnych o różnym
charakterze. Pierwsza z wizyt odbyła się w Spółdzielni Socjalnej „Opoka”, która jest spółdzielnią
socjalną o charakterze gastronomicznym. W ramach wizyty uczestnicy dostali materiały
szkoleniowe, dowiedzieli się jak założyć spółdzielnię socjalną oraz jaka jest specyfika spółdzielni
o charakterze gastronomicznym. Ponadto, przedstawione zostały możliwości pozyskiwania środków
na działalność spółdzielni oraz możliwości współpracy np. z gminą. Kolejnym etapem wizyty
było przedstawienie stanowisk pracy, zaplecza technicznego oraz ukazanie wkładu jaki członkowie
spółdzielni wnieśli, aby móc funkcjonować na tak zaawansowanym etapie. Innowacyjnym
działaniem spółdzielni socjalnej „Opoka” była współpraca ze szkołami, gdzie w wyniku współpracy
w szkołach powstały małe uczniowskie spółdzielnie socjalne. Współpraca polega na prowadzeniu
przez uczniów szkolnego sklepiku ze zdrową żywnością, która jest dostarczana ze spółdzielni
socjalnej. Uczniowie w ramach sprzedaży nakładają na produkty własną marżę, która później
przeznaczana jest na potrzeby szkoły/uczniów. Druga wizyta studyjna odbyła się w Spółdzielni
Socjalnej „Odnowa” w Zabrzu, która prowadzi działalność na rzecz rehabilitacji i relaksu.
Podstawą działalności spółdzielni są fizykoterapia, kinezyterapia, joga, masaże i diagnostyka stóp.
Podczas wizyty uczestniczy otrzymali szczegółowe informacje na temat warunków założenia
spółdzielni socjalnej, jakie dokumenty trzeba posiadać, gdzie szukać pomocy oraz skąd pozyskać
środki finansowe. Następnie odbyły się zajęcia w sali do gimnastyki, gdzie uczestnicy mogli bliżej
zapoznać się z tego typu działalnością. Zwieńczeniem zajęć były ćwiczenia prowadzone
przez członka spółdzielni socjalnej, który zaznajomił uczestników z metodyką prawidłowego
ćwiczenia – nordic walking.
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Coaching
W miesiącu listopadzie-grudzień uczestnicy uczęszczali na zajęcia z coachingu ukierunkowanego
na własny rozwój, możliwość pozyskania wiedzy na temat własnych zasobów oraz ukierunkowania
własnej ścieżki kariery poprzez wyznaczenie celów i kierunków działań. Istotą coachingu
jest to, że za pośrednictwem ćwiczeń i wsparcia coacha uczestnik sam określa swoje cele, definiuje
potrzeby i ścieżkę rozwoju. Coaching obejmował zajęcia w zakresie 132 godzin dla wszystkich
uczestniczek i uczestników w podziale na 3 grupy warsztatowe.

Organizacja „Spotkania Wigilijnego”
W dniu 13.12.2016 roku w restauracja Malta w Dąbrowie Górniczej zorganizowano spotkanie
Wigilijne dla wszystkich uczestników i uczestniczek projektu. Spotkanie miało charakter
integracyjno-edukacyjny oraz było okazją do podsumowania działań projektowych w kontekście
całego roku 2016.
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Wyjście do kina na film „WOŁYŃ”

Głównym celem wyjścia do kina była edukacja w zakresie dążenia do przeciwdziałania
dyskryminacji, ksenofobii, dogmatyzmowi i fanatyzmowi w różnych sferach życia (religijnej,
politycznej,

społecznej,

obyczajowej),a

także

wszelkiego

rodzaju

fundamentalizmom

oraz szowinizmom i totalitaryzmom. Film ukazuje funkcjonowanie polskiej mniejszości narodowej
i ukraińskiej społeczności w czasach wojny, podczas ataku III Rzeszy na ZSSR przez Ukrainy
oraz funkcjonowanie dwóch społeczności o różnych narodowościach, ich relacje, kulturę
i stereotypy panujące wśród każdej z nich. Po obejrzeniu filmu, na jego podstawie uczestnicy
projektu podczas pogadanki tematycznej z kadrą projektu przepracowali ponownie tematy związane
z kwestiami nietolerancji,

nienawiści,

fundamentalizmów

i ich

tragicznych

konsekwencji

w układzie kaskadowym. Bazując na scenach zapamiętanych z filmu. Punktem wyjścia
dla prowadzących pogadankę była bardzo wymowna scena z filmu, a mianowicie, „pogrzeb Polski”.
Grupa Ukraińców po klęsce kampanii wrześniowej urządziła ceremonię pogrzebową, w finale której
do grobu złożona jest biało-czerwona flaga i godło Polski, zdjęte z jakiegoś urzędu. Scena
ta w zderzeniu z całym filmem i jego finałem, pokazuje, jak wzrastała nienawiść i jak rodzi
się tragedia ludzka, a mechanizmy prowadzące do niej są z pozoru błahe i nie budzące niepokoju.
W podsumowaniu warsztatu/pogadanki skonstruowano w grupie konkluzję, że nie ma
usprawiedliwienia dla zła wynikającego z nietolerancji i że nawet najmniejsze przejawy dyskryminacji
mogą w konsekwencji prowadzić do tragedii ludzkiej zarówno w odniesieniu indywidualnym
jak i masowym. Połączenie obrazu, miejscami dość drastycznego i bez wątpienia przemawiającego
do widza

z warsztatem

edukacyjnym

mającym

na celu

skanalizowanie

i zdefiniowanie

nierozumianych kwestii i przekazów w 100% trafiło do uczestników i uczestniczek projektu a fakty
historyczne i prawdziwość treści poruszanych w filmie wzmocniło efekt dotarcia i refleksji nad
kwestiami

związanymi

z ogólnie

pojętą

nietolerancją

oraz uświadomiło

uczestniczkom

i uczestnikom jak ważna jest kwestia tolerancji i równości na każdym poziomie funkcjonowania
społecznego.
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Organizowanie czasu wolnego dla seniorów
CYKLICZNE SPOTKANIA POD NAZWĄ KLUBU AKTYWNEGO SENIORA
Klub Aktywnego Seniora to miejsce spotkań seniorów w każdy poniedziałek w godzinach
od 15:00 do 17:00 w siedzibie Dziennego Domu Pomocy Społecznej ul. Armii Ludowej 1. Klub miał
na celu wspieranie aktywności osób starszych, przyjemne i pożyteczne spędzanie czasu,
a także zapewnianie im możliwości nawiązywania i utrzymywania kontaktów społecznych. Oferta
Klubu Aktywnego Seniora dostępna jest dla każdego seniora niezależnie od jego sytuacji
materialnej, zajęcia odbywają się bezpłatnie. Klub ma charakter otwarty co umożliwia seniorom
włączenie się w spotkania w dowolnym momencie. W roku 2016 życie Klubu uatrakcyjniały
imprezy okolicznościowe takie jak Tłusty Czwartek, Walentynki, Ostatki, Mikołajki, Dzień Kobiet,
Dzień Mężczyzny i świąteczne.

ZAJĘCIA W RAMACH KLUBU MIAŁY RÓŻNĄ FORMĘ. W 2016 ROKU BYŁY TO:
•

spotkania tematyczne łączące stymulację poznawczą z pracą biograficzną;

•

zajęcia tematyczne poświęcone poznawaniu różnych kultur i tradycji pobudzające ciekawość
poznawczą seniorów, umożliwiające dzielenie się swoimi doświadczeniami z podróży;

•

prelekcje poruszające interesujące seniorów tematy;

•

wspólne muzykowanie;

•

rozmowy dotyczące ważnych dla seniorów zagadnień;

•

biesiadowanie przy grillu, pieczonkach.
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BĘDZIŃSKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU

Będziński Uniwersytet Trzeciego Wieku rozpoczął swoją
działalność w dniu 3 marca 2014 r. W trakcie ostatniej rekrutacji, która
miała miejsce w dniach 26 – 30 września 2016 roku zapisało się 104
studentów. W ramach Będzińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
seniorzy mogli bezpłatnie skorzystać z cotygodniowych wykładów,
odbywających się w każdy wtorek, podzielonych na bloki tematyczne
z prawa, medycyny, psychologii, filozofii, podróży oraz kultury.

Ponadto do dyspozycji studentów są zajęcia warsztatowe oferowane od poniedziałku
do piątku (również całkowicie bezpłatnie). W semestrze zimowym 2016 były to:
•

warsztaty teatralne

•

warsztaty fotograficzne

•

trening pamięci

•

fitness

•

taniec Latino Solo

•

warsztaty psychologiczne

•

język niemiecki

•

język angielski

•

język migowy

•

moda i uroda

•

warsztaty komputerowe

•

warsztaty śpiewu

•

artewarsztaty
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Zajęcia

proponowane

przez Będziński

Uniwersytet

Trzeciego

Wieku

odbywają

się we współpracy z Urzędem Miejskim, Miejską i Powiatową Biblioteką Publiczną, Ośrodkiem
Kultury, Muzeum Zagłębia. Kadrę nauczającą na Będzińskim UTW stanowią osoby legitymujące
się odpowiednimi kwalifikacjami oraz kompetencjami. W większości kadrę stanowią pracownicy
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie.

Zajęciom merytorycznym w ubiegłym roku towarzyszył szeroki wachlarz wydarzeń
kulturalno - rozrywkowych. Koordynator BUTW oraz osoby z nim współpracujące zapewniały
w każdym miesiącu różnego rodzaju atrakcje, od wycieczek, poprzez wspólne biesiadowanie,
wyjścia do kina, teatru, opery, muzeum aż po wspólne świętowanie imprez okolicznościowych.

Kalendarium wydarzeń roku 2015
•

23.01.2016 Udział chóru „Band in Choir” w Przeglądzie Chórów UTW w Częstochowie,

•

26.01.2016 Kulig Doliną Białej Wisełki (wycieczka krajoznawcza połączona z biesiadą
góralską),

•

09.02.2016 Bal Karnawałowo – Ostatkowy w Restauracji Biesiadna w Będzinie,

•

24.02.2016 Wizyta w Kinie NOWOŚĆ na seans „Rotmistrz Pilecki”,

•

07.03.2016 Dzień Kobiet w Restauracji Biesiadna w Będzinie połączony z występami
artystycznymi oraz coroczną loterią,
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•

08.03.2016 Obchody 2. urodzin BUTW w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Będzinie
(słodki poczęstunek, pamiątkowa czekolada dla każdego studenta od Prezydenta Miasta
Będzina),

•

08.03.2016 Wizyta w Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej na operetce „Zemsta
nietoperza”,

•

15.03.2016 Spotkanie z córką Jana Dormana – Iwoną Dowsilas w siedzibie Fundacji
im. Jana Dormana,

•

16.03.2016 Wycieczka krajoznawcza do Kopalni Soli w Wieliczce,

•

09.04.2016 Wizyta w Teatrze Dzieci Zagłębia w Będzinie na sztuce „Bajki dla dorosłych”,

•

13.04.2016 Wycieczka krajoznawcza do Muzeum Powstania Warszawskiego,

•

19.04.2016 Spotkanie z Małgorzatą Zajączkowską w Kinie NOWOŚĆ połączone z projekcją
filmu „Noc Walpurgii”,

•

08.05.2016 Występ chóru podczas i Senioraliów Wojewódzkich w Parku Śląskim
w Chorzowie,

•

11.05.2016 Wycieczka krajoznawcza do Pałacu w Mosznej,

•

18.05.2016 Obchody 2. Juwenaliów Plus rozpoczęły się marszem „Studentów Kwiatów”.
Kolorowy, rozśpiewany korowód ruszył spod Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
do Urzędu

Miejskiego,

gdzie

Prezydent

Będzina

Łukasz

Komoniewski

wręczył

przewodniczącej Rady Studenckiej Będzińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku symboliczny
klucz do miasta i życzył wszystkim wesołej zabawy. Następnie studenci udali się do kina
Nowość, gdzie odbył się 2. Festiwal Twórczości Studenckiej, podczas którego zaprezentował
się Band in Choir, grupa taneczna Latino Solo, a uczestnicy warsztatów teatralnych
z instruktorką warsztatów teatralnych pokazali nowe przedstawienie „Krzyżówka” Autorstwa
B. Hemara. Występom towarzyszyła wystawa rękodzieła i prezentacja prac fotograficznych
studentów BUTW. Na zakończenie pierwszego dnia Juwenaliów Plus seniorzy obejrzeli film
„Razem czy osobno”,
•

19.05.2016 w 2 dniu obchodów II Juwenaliów Plus odbyła się biesiada na świeżym
powietrzu w klimatach muzyki country. Na dziedzińcu Filii Ośrodka Kultury w Grodźcu
miało miejsce wielkie grillowanie (tylko 150 osób ze względu na ograniczoną ilość miejsc),
wielkie śpiewanie oraz wielkie tańczenie podczas warsztatów tańca country. Niespodzianka
drugiego dnia był występ grupy tanecznej country UTW Żory. Kolejną atrakcją była możliwość
nauki gry w bule podczas i Turnieju Gry w Bule o Nagrodę Prezydenta Miasta Będzina,

marzec 2017

strona 72

ORGANIZOWANIE CZASU WOLNEGO DLA SENIORÓW
•

20.05.2016 Finał 2 Juwenaliów Plus odbył się w Teatrze Dzieci Zagłębia w Będzinie,
a gwiazdą tego spotkania była Dorota Segda. Łącznie w atrakcjach związanych
z Juwenaliami Plus wzięło udział ok 300 studentów BUTW,

•

14.06.2016 Uroczyste zakończenie roku akademickiego 2015/2016 w Teatrze Dzieci
Zagłębia, w trakcie którego rozdane zostały certyfikaty ukończenia zajęć oraz odbyło
się podsumowanie działań BUTW w formie ciekawej prezentacji multimedialnej,

•

20.06.2016 Wycieczka krajoznawcza Mirów – Bobolice połączona z biesiadą grillową
w Podlesicach w Zajeździe Jurajskim,

•

10.09.2016 Występ chóru BUTW podczas Jesiennego Pikniku Organizacji Pozarządowych
w Będzinie,

•

10.10.2016 Rozpoczęcie Roku Akademickiego 2016/2017 w Teatrze Dzieci Zagłębia
w Będzinie,

•

20.10.2016 Wycieczka integracyjna Podlesice,

•

22.10.2016 Występ chóru Band in Choir w trakcie Dnia Seniora w Sławkowie,

•

25.10.2016 Będziński Dzień Seniora w Kinie NOWOŚĆ, spotkanie z prof. Marią Zrałek, Ewą
Kulisz (kampania edukacyjno - informacyjna dla seniorów będzińskich zakończona projekcją
filmu),

•

30.11.2016 Bal Andrzejkowy w Restauracji Biesiadna w Będzinie,

•

7.12.2016 Wycieczka do Krakowa (Jarmark Bożonarodzeniowy, Podziemia Sukiennice),

•

16.12.2016 Wspólne kolędowanie w Sali Teatralnej Ośrodka Kultury w Będzinie.
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Zespół Interdyscyplinarny do spraw rozwiązywania problemów
przemocy w rodzinie

Zarządzeniem Nr 0050/166/2011 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 27 maja 2011 roku został
powołany Miejski Zespół Interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie
w Będzinie. Funkcję przewodniczącej Zespołu pełni Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Będzinie.
W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele MOPS, Komendy Powiatowej Policji, Straży
Miejskiej, oświaty, ochrony zdrowia, Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
organizacji pozarządowych, kuratorzy Sądu Rejonowego w Będzinie.
Zespół interdyscyplinarny integruje i koordynuje - w zakresie przeciwdziałania przemocy
w rodzinie - działania instytucji reprezentowanych przez członków zespołu, a także realizuje
zadania określone w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar
przemocy w rodzinie. Należą do nich: diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
podejmowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie, prowadzenie działań
mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku, informowanie o instytucjach, osobach
i możliwościach udzielenia pomocy na terenie Będzina.
Przewodnicząca Zespołu powołuje skład grup roboczych, które pracują z konkretnymi
rodzinami objętymi procedurą „Niebieskie Karty”.
W 2016 roku odbyły się 4 posiedzenia Zespołu. Wszczęto 114 procedur „Niebieskie Karty”,
a ogółem prowadzono 237 „Niebieskich Kart” (łącznie z procedurami z 2015 roku).
W ramach systematycznej pracy z rodzinami odbyło się 528 posiedzeń grup roboczych.
Wszystkie zadania członkowie Zespołu oraz grup roboczych wykonują w ramach obowiązków
służbowych lub zawodowych.
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ZESPÓŁ DO SPRAW PROCEDURY NIEBIESKIE KARTY

Zarządzeniem Nr 18/2016 z dnia 2 maja 2016 roku Dyrektora MOPS w Będzinie został
powołany Zespół do spraw procedury „Niebieskie Karty”. W skład Zespołu weszli dotychczasowi
pracownicy Działu Poradnictwa Specjalistycznego – trzech specjalistów pracy socjalnej
oraz konsultant ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, będący jednocześnie członkiem
Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Będzinie.
Członkowie Zespołu niezależnie od prowadzonej na bieżąco pracy wynikającej z ustawy
o pomocy społecznej, realizowali zadania określone w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie i w przepisach wykonawczych.
W ramach prowadzonych procedur specjaliści pracy socjalnej pracowali z rodzinami
oraz koordynowali prace grup roboczych dotyczących rodzin z terenu miasta Będzina.
Koordynatorzy grup roboczych współpracowali w ubiegłym roku z dzielnicowymi Komendy
Powiatowej Policji w Będzinie, asystentami rodzin, pracownikami socjalnymi oraz psychologami
i konsultantami tutejszego Ośrodka, kuratorami zawodowymi i społecznymi Sądu Rejonowego
w Będzinie, z przedstawicielami urzędów, placówek oświatowych, służby zdrowia, ośrodków
pomocy

społecznej,

zespołów

interdyscyplinarnych

spoza

Będzina,

a także

innych

specjalistycznych instytucji (Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny w Będzinie, Miejska Świetlica
Środowiskowa w Będzinie, Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Sarnowie).
Osoby objęte procedurą ”Niebieskie Karty”, które z różnych względów nie skorzystały
ze wsparcia konsultantów tutejszego Ośrodku zostały poinformowane o możliwości uzyskania
pomocy w Punktach Konsultacyjno – Informacyjnych na terenie Będzina oraz w innych
placówkach.
Pracownicy

socjalni

Zespołu

poza

w/wym.

działaniami

dokonywali

również

interwencyjnego rozeznania sytuacji rodzin, na podstawie zgłoszeń otrzymywanych od osób
fizycznych i instytucji.
Konsultant ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie realizował zadania wynikające
z udziału w pracach grup roboczych, prowadził konsultacje indywidualne członków rodzin
objętych procedurą „Niebieskie Karty” oraz osób z problemem nadużywania alkoholu, prowadził
dokumentację z monitoringu rodzin po zakończeniu procedury ”Niebieskie Karty”.
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Koordynator Zespołu oraz konsultant ds. przeciwdziałania przemocy uczestniczyli
w pracach Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
w Będzinie. Wzięli również udział w naradzie dyrektorów będzińskich placówek oświatowych,
przekazując informacje dotyczące prowadzenia procedury „Niebieskie Karty”.
Pracownicy

Zespołu

uczestniczyli

w organizacji

kampanii

z zakresu

przemocy

pn. ”Obalamy Mity 2016” przeprowadzonej w październiku ubiegłego roku. Na bieżąco
prowadzono dokumentację podejmowanych działań, a także sporządzano pisemne informacje
na temat rodzin dla potrzeb sądu, prokuratury i innych instytucji.
Ogółem
237

w 2016 roku w związku z realizacją zadań ustawowych prowadzono

„Niebieskich

Kart”, w 144

rodzinach

zakończono

prowadzenie

procedury

„NK” ,przeprowadzono 528 spotkań grup roboczych, rozeznano sytuację 144 rodzin, skierowano
8 osób do Ośrodków Interwencji Kryzysowej oraz 22 wnioski do MKRPA o wszczęcie
postępowania wobec wskazanych osób, rozeznano sytuację 32 rodzin na podstawie wniosków
Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Będzinie, przeprowadzono
70 konsultacji indywidualnych osób z problemem alkoholowym i przemocy w rodzinie, objęto
pomocą społeczną 219 rodzin, tj. 704 osoby, w tym – 237 kobiet i 208 dzieci, prowadzono
dokumentację dot. 121 rodzin objętych przez pracowników socjalnych monitoringiem
po zakończonej procedurze ”Niebieskie Karty”, w tym w przypadku 57 rodzin zakończono
monitoring.
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Świadczenia Rodzinne
REALIZACJA ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UST. Z DNIA 28 LISTOPADA 2003 ROKU
O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH
Od listopada 2016 roku rozpoczął się nowy okres zasiłkowy, a kryterium kwalifikujące
do otrzymania świadczeń rodzinnych i opiekuńczych wynosiło 674 zł na osobę w rodzinie
oraz - w sytuacji, gdy w rodzinie jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności
albo o znacznym stopniu niepełnosprawności 764 zł na osobę w rodzinie. Wysokość zasiłku
rodzinnego w poszczególnych kategoriach wiekowych wynosiła odpowiednio:
•

do ukończenia 5 roku życia, do 30.10.2016r. - 89 zł, od 01.11.2016r. - 95 zł;

•

powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia, do 30.10.2016r. - 118 zł,
od 01.11.2016r. - 124 zł;

•

powyżej 18 roku życia do ukończenia 21 roku życia, do 30.10.2016r. - 129 zł.,
od 01.11.2016r. - 135 zł;

Wydatki na Świadczenia Rodzinne
4 434 662,00 zł
zł4 500 000,00
zł4 000 000,00
zł3 500 000,00
zł3 000 000,00

2 599 389,00 zł

zł2 500 000,00
zł2 000 000,00

1 255 341,00 zł

zł1 500 000,00

1 202 191,00 zł

zł1 000 000,00
365 000,00 zł
zł500 000,00
zł0,00
Becikowe
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Wydatki na Świadczenia Rodzinne
23 110

25000

20000

16 066
15000

9 780
10000

5000

1 287

365
0
Becikowe

Świadczenia
rodzicielskie

Dodatki do
zasiłków
rodzinnych

Świadczenia
opiekuńcze

Zasiłki rodzinne

Poniższe tabele szczegółowo przedstawiają wydatki poniesione w ubiegłym roku w związku
z realizacją ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Tabela 9 Wydatki na świadczenia rodzinne oraz liczba wypłaconych świadczeń

Lp.
1.

Rodzaj świadczenia
Zasiłki rodzinne

2 599 389 zł

Liczba
wypłaconych
świadczeń
23 180

103 121 zł

106

189 286 zł

490

Kwota

Dodatki do zasiłków rodzinnych,
2.

3.

w tym z tytułu: urodzenia dziecka
Opieki nad dzieckiem w okresie korzystania
z urlopu wychowawczego
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4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.

Samotnego wychowywania dziecka
Kształcenia i rehabilitacji dziecka
niepełnosprawnego
Rozpoczęcia roku szkolnego
Podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem
zamieszkania
Wychowywania dziecka w rodzinie
wielodzietnej
Dodatki do zasiłków rodzinnych – OGÓŁEM
(wiersz 2+3+4+5+6+7+8)
Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami
(wiersz 1+9)

294 310 zł

1 539

200 065zł

2 044

146 190 zł

1 637

86 916 zł

1 363

235 453 zł

2 601

1 255 341 zł

9 780

3 854 730 zł

32 960

11.

Zasiłki pielęgnacyjne

21 733 65 zł

14 205

12.

Świadczenia pielęgnacyjne

2 167 260 zł

1 679

13.

Specjalny zasiłek opiekuńczy

94 037 zł

182

14.

Świadczenie rodzicielskie

1 202 191 zł

1 287

4 434 662 zł

16 066

365 000 zł

365

9 856 583 zł

50 678

3 000 zł

15

96 131 zł

186

Świadczenia opiekuńcze – OGÓŁEM
15.
(wiersz 11+12+13)
16.

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia
dziecka
RAZEM

17.
(wiersz 10+14+15)
Świadczenia z rządowego programu
18.

wspierającego osoby pobierające świadczenie
pielęgnacyjne

19.

Zasiłek dla opiekuna

marzec 2017

strona 80

ŚWIADCZENIA RODZINNE
Tabela 10 Wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne oraz liczba opłaconych składek

Rodzaj składki

Liczba opłaconych

Kwota

składek

Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

627 102 zł

1 949

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

126 789 zł

1 268

W 2016 roku przyjęto 2631 wniosków o świadczenia rodzinne, opiekuńcze, zasiłki
dla opiekuna i świadczenie rodzicielskie (9 wniosków pozostało bez rozpatrzenia z uwagi
na nieuzupełnienie wniosku w wyznaczonym terminie lub nie nadano biegu sprawy, 17 wniosków
zostało przesłanych do rozpatrzenia według właściwości). Wydano 2926 decyzji, w tym: 86 decyzji
odmawiających przyznania wnioskowanych świadczeń, zatem co 34 decyzja była negatywna
oraz 316 decyzji zmieniających, uchylających i innych dotyczących przedmiotowych świadczeń,
w tym nienależnie pobranych. W związku z wydanymi decyzjami 7 osób złożyło odwołania, które
przekazano wraz z dokumentacją za pośrednictwem tutejszego Ośrodka do Samorządowego
Kolegium Odwoławczego w Katowicach, z czego 3 decyzje pozostały utrzymane w mocy,
3 uchylono ze wskazaniami do ponownego rozpatrzenia, w 1 przypadku SKO uchyliło decyzję
i umorzyło

wszczęte

postępowanie. Na podstawie

decyzji

przyznających

sporządzono

535 list wypłat gotówką, przelewem bankowym, przekazem pocztowym.
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Fundusz Alimentacyjny
REALIZACJA ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UST. Z DNIA 7 WRZEŚNIA 2007 ROKU O
POMOCY OSOBOM UPRAWNIONYM DO ALIMENTÓW

Z dniem 1 października 2008 roku weszła w życie ustawa z dnia 7 września 2007 roku
o pomocy

osobom

uprawnionym

do alimentów,

która

ustala

prawo

do ubiegania

się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zastępując w ten sposób zaliczkę alimentacyjną
u części świadczeniobiorców pobierających przedmiotowe świadczenie. Świadczenie z funduszu
alimentacyjnego przysługuje osobie uprawnionej do ukończenia 18 roku życia albo, w przypadku
gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej, do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku
posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo, jeżeli dochód
rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 725,00 zł. Świadczenia z funduszu
alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej,
niż 500,00 zł.
W 2016 roku przyjęto 671 wniosków o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu
alimentacyjnego. Wydano 707 decyzji w sprawie świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
w tym 27 decyzji odmawiających jego przyznania z uwagi na brak uprawnień, 122 decyzje
zmieniające, uchylające i innych dotyczące przedmiotowych świadczeń, w tym nienależnie
pobranych.
W związku z wydanymi decyzjami 3 osoby złożyły odwołania, które przekazano
wraz z dokumentacją za pośrednictwem tutejszego Ośrodka do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Katowicach, 2 decyzje zostały utrzymane w mocy, 1 została przekazana
do ponownego rozpatrzenia. Na podstawie decyzji przyznających sporządzono 75 list wypłat
gotówką, przelewem bankowym, przekazem pocztowym.
Poniższa tabela przedstawia wydatki poniesione w ubiegłym roku w związku z realizacją ustawy
o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.
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Tabela 11 Wydatki na świadczenia z funduszu alimentacyjnego i liczba wypłaconych świadczeń

Wyszczególnienie

Liczba
wypłaconych
świadczeń

Kwoty w zł

Wypłacone świadczenia z funduszu alimentacyjnego

3 392 676

7 706

0 – 17 lat

0

6 420

18 – 24 lata

564 360

1 276

25 lat i więcej

3 500

10

– OGÓŁEM, z tego na osobę uprawnioną w wieku:

Kwoty

z odsetkami

zwrócone

przez dłużników

alimentacyjnych, z tego:

483 159

Przekazane na dochody budżetu państwa

119 368

Przekazane na dochody własne gminy wierzyciela

79 579

Przekazane odsetki na dochody budżetu państwa

284 212

POSTĘPOWANIE WOBEC DŁUŻNIKÓW ALIMENTACYJNYCH
W przypadku bezskuteczności egzekucji osoba uprawniona może złożyć do organu
właściwego wierzyciela wniosek o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego. Do wniosku
należy dołączyć zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o bezskuteczności
egzekucji

zawierające

informację

o

stanie

egzekucji,

przyczynach

jej

bezskuteczności

oraz o działaniach podejmowanych w celu wyegzekwowania zasądzonych alimentów. W przypadku
złożenia wniosku bez zaświadczenia organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne organ
właściwy wierzyciela wzywa organ prowadzący postępowanie egzekucyjne do przesłania
zaświadczenia o bezskuteczności egzekucji zawierającego

informację

o stanie egzekucji,

przyczynach jej bezskuteczności oraz o działaniach podejmowanych w celu wyegzekwowania
zasądzonych alimentów. Organ właściwy wierzyciela występuje z wnioskiem do organu właściwego
dłużnika o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego w przypadku:
1) otrzymania wniosku,
2) przyznania osobie uprawnionej świadczenia z funduszu alimentacyjnego.
Po otrzymaniu wniosku, organ właściwy dłużnika przeprowadza wywiad alimentacyjny,
w celu ustalenia sytuacji rodzinnej, dochodowej i zawodowej dłużnika alimentacyjnego, a także
jego stanu zdrowia oraz przyczyn niełożenia na utrzymanie osoby uprawnionej, oraz odbiera
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od niego oświadczenie majątkowe. Dłużnik alimentacyjny składa oświadczenie, pod rygorem
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, o czym należy składającego pouczyć
przed złożeniem oświadczenia. Organ właściwy dłużnika przekazuje komornikowi sądowemu
informacje mające wpływ na skuteczność prowadzonej egzekucji, w szczególności zawarte
w wywiadzie alimentacyjnym oraz oświadczeniu majątkowym dłużnika alimentacyjnego.
W przypadku gdy dłużnik alimentacyjny nie może wywiązać się ze swoich zobowiązań z powodu
braku zatrudnienia, organ właściwy dłużnika:

•

zobowiązuje go do zarejestrowania się jako bezrobotny albo jako poszukujący pracy
w przypadku braku możliwości zarejestrowania się jako bezrobotny;

•

informuje właściwy powiatowy urząd pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika
alimentacyjnego.

W przypadku gdy dłużnik alimentacyjny uniemożliwia przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego
lub odmówił:

•

złożenia oświadczenia majątkowego,

•

zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotny albo poszukujący pracy,

•

bez

uzasadnionej

przyczyny,

w rozumieniu

przepisów

o promocji

zatrudnienia

i instytucjach rynku pracy, przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy
zarobkowej, wykonywania prac społecznie użytecznych, prac interwencyjnych, robót
publicznych, prac na zasadach robót publicznych albo udziału w szkoleniu, stażu
lub przygotowaniu zawodowym dorosłych organ właściwy dłużnika składa wniosek
o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.
- Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) oraz kieruje wniosek do starosty
o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego.
W przypadku otrzymania kolejnego wniosku o podjęcie działań dotyczącego tego samego dłużnika
alimentacyjnego

przeprowadza

się z dłużnikiem

alimentacyjnym

wywiad

alimentacyjny

oraz odbiera od niego oświadczenie majątkowe w przypadku gdy organ właściwy dłużnika ustali
na podstawie wywiadu alimentacyjnego lub oświadczenia majątkowego, że sytuacja dłużnika
alimentacyjnego nie uległa zmianie, lub w przypadku gdy dłużnik alimentacyjny uniemożliwi
przeprowadzenie tego wywiadu lub odmówi złożenia oświadczenia majątkowego, nie informuje
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się właściwego powiatowego urzędu pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika
alimentacyjnego ani nie wszczyna postępowania dotyczącego uznania dłużnika alimentacyjnego
za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych, jeżeli poprzednio wydana decyzja o uznaniu
dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych pozostaje w mocy.
W 2016 roku przeprowadzonych zostało 79 wywiadów alimentacyjnych z dłużnikiem,
złożono 33 wnioski do prokuratury o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 kk
oraz 8 wniosków do starosty o zatrzymanie dłużnikowi prawa jazdy. W 10 przypadkach zwrócono
się do urzędu pracy o przedstawienie informacji dotyczącej możliwości aktywizacji zawodowej
dłużników.
W 56 przypadkach zostało względem dłużników wszczęte postępowanie w sprawie uznania
dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych. W toku prowadzonych postępowań
zostało wydanych 47 decyzji uznających dłużników za uchylających się od zobowiązań
alimentacyjnych, 12 postępowań zostało umorzonych, w 5 przypadkach postępowanie jest w toku.
W związku z art. 12 ust. 1 ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych
oraz zaliczce alimentacyjnej „dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu organowi
właściwemu wierzyciela należności w wysokości zaliczek wypłaconych osobie uprawnionej,
powiększonej o 5%”. W roku 2016 na konto tutejszego Ośrodka wpłynęło 49. 341,40 zł, która
to kwota została odprowadzona na konto Urzędu Miejskiego w Będzinie.
W związku z art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym
do alimentów „dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela
należności wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawionej łącznie z odsetkami”.
w roku 2015 na konto tutejszego Ośrodka wpłynęło 483 159,40 zł (wraz z odsetkami), która
to kwota została odprowadzona na konto Urzędu Miejskiego w Będzinie.

SKUTECZNOŚĆ EGZEKUCJI W GMINIE BĘDZIN W 2016 ROKU
•

w przypadku zaliczki alimentacyjnej: 1,09%
przy zadłużeniu 4 512 281,39 zł ze strony dłużników alimentacyjnych;

•

w przypadku funduszu alimentacyjnego: 0,88 %
przy zadłużeniu wraz z odsetkami 30 899 184,80 zł ze strony dłużników alimentacyjnych.
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Świadczenia Wychowawcze „Rodzina 500+”
REALIZACJA ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY Z DNIA 11 LUTEGO 2016 R. O POMOCY
PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI.

Z dniem 1 kwietnia 2016r. weszła w życie ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa
w wychowywaniu dzieci, która ustala prawo do ubiegania się o świadczenie wychowawcze
w wysokości

500,00zł. Świadczenie

wychowawcze

przysługuje

matce,

ojcu,

opiekunowi

faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku
życia. Świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko osobom, jeżeli dochód rodziny
w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00zł. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko
niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko osobom, jeżeli
dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1200,00zł. Świadczenie
wychowawcze na drugie i kolejne dziecko przysługuje niezależnie od dochodu.
W 2016 roku przyjęto 3707 wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego.
Wydano 4058 decyzji w sprawie świadczenia wychowawczego, w tym 126 decyzji odmawiających
jego przyznania z uwagi na przekroczony dochód oraz brak uprawnień, 225 decyzji zmieniających,
uchylających, umarzających i innych dotyczących przedmiotowych świadczeń, w tym nienależnie
pobranych.
W związku z wydanymi decyzjami 11 osób złożyło odwołania, które przekazano
wraz z dokumentacją za pośrednictwem tutejszego Ośrodka do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Katowicach, 5 decyzji zostało utrzymanych w mocy, 2 zostały przekazane
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do ponownego rozpatrzenia, w przypadku 2 decyzji nastąpiło uchybienie terminu, 1 decyzja
unieważniona oraz 1 decyzja została uchylona w części.
Na podstawie decyzji przyznających sporządzono 101 list wypłat, które zostały zrealizowane
przelewem bankowym i przekazem pocztowym.

Poniższa tabela przedstawia wydatki poniesione w ubiegłym roku w związku z realizacją ustawy
o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Tabela 12 Świadczenia wychowawcze

Wyszczególnienie

Kwoty w zł

Wypłacone świadczenia wychowawcze – OGÓŁEM

19 925 542

Liczba wypłaconych
świadczeń
39 938

KWOTA WYPŁACONA:
19 925 542 zł

ILOŚĆ
ŚWIADCZEŃ:
39 938
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Schronisko dla Bezdomnych Mieszkańców Miasta w Będzinie

Od dnia 01 stycznia 2015 roku Schronisko dla Bezdomnych Mieszkańców Miasta Będzina
przynależy do struktury organizacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie.
Obiekt Schroniska zlokalizowany w kompleksie socjalnym przy ulicy Wolskiej w Będzinie stanowiący
wolno stojący budynek dwukondygnacyjny, o powierzchni 558,70m2 został oddany do użytkowania
Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Będzinie na podstawie Zarządzenia Nr 0500.331.2011
Prezydenta Miasta Będzina z dnia 3 listopada 2011 roku w sprawie obiektu noclegowni
zlokalizowanego w kompleksie socjalnym przy ulicy Wolskiej w Będzinie. Zasady przyjęcia
Schronisko realizuje zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej oraz przepisach wydanych
na jej podstawie obejmujące w szczególności udzielenie schronienia, wyżywienia, niezbędnego
ubrania osobom tego pozbawionym, w tym bezdomnym przebywającym na terenie Będzina
oraz prowadzenie pracy socjalnej, readaptacyjnej i terapeutycznej na rzecz podopiecznych. Zasady
przyjmowania do Schroniska, prawa i obowiązki jego mieszkańców oraz szczegółowy zakres zadań
realizowanych przez Schronisko określa regulamin Schroniska przyjęty Zarządzeniem Dyrektora
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie.

marzec 2017

strona 88

SCHRONISKO DLA BEZDOMNYCH MIESZKAŃCÓW MIASTA W BĘDZINIE
Schronisko dla Bezdomnych Mieszkańców Miasta Będzina przeznaczone jest dla
50 osób bezdomnych w tym 10 kobiet, 8 osób niepełnosprawnych. W ramach zadań wynikających
z Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku (tekst jednolity, Dz.U. z 2015r. Poz.163
z późn. zm.) Schronisko zapewniało w 2016 roku oraz zapewnia nadal osobom bezdomnym,
całodobowe, tymczasowe schronienie przez 7 dni w tygodniu oraz usługi ukierunkowane
na wzmacnianie aktywności społecznej, wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności
życiowej. Udzielona pomoc polegała również na zapewnieniu między innymi możliwości
wykonywania zabiegów sanitarnych i utrzymywania higieny osobistej, niezbędnego ubrania, obuwia,
trzech posiłków dziennie w tym jednego gorącego. Schronisko proponowało Podopiecznym między
innymi udział w spotkaniach AA, konsultacjach prowadzonych przez Dział Poradnictwa
Specjalistycznego MOPS w Będzinie, udzielanie pomocy finansowej jak również szeroko rozumianej
pracy socjalnej świadczonej przez pracowników MOPS.
Nadzór nad Schroniskiem prowadzi Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Będzinie. Przyjęcia do Schroniska dokonywane były przez kadrę Schroniska, po wcześniejszym
uzgodnieniu z Dyrektorem MOPS w Będzinie oraz kierownikiem Schroniska na podstawie
stosownych dokumentów. Kadra Schroniska dla Bezdomnych Mieszkańców Miasta Będzina
na bieżąco współpracowała z pozostałymi działami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Będzinie a w szczególności z Działem Pomocy Środowiskowej, Działem Realizacji Świadczeń
oraz Działem Poradnictwa Specjalistycznego. Podopieczni Schroniska byli zobowiązani między
innymi

do współpracowania

z pracownikami

socjalnymi,

konsultantami

i terapeutami

w zakresie poprawy swojej sytuacji życiowej a w szczególności realizacji ustaleń wynikających
z indywidualnego programu wychodzenia z bezdomności.
W okresie od 1 stycznia 2016 do 31 marca 2016 osoby bezdomne oraz nietrzeźwe
u których stwierdzono zawartość alkoholu poniżej 0,5 promila w wydychanym powietrzu mogły
warunkowo pozostać na terenie Schroniska w ramach pomocy interwencyjnej w godzinach
od 22:00 do 6:00 w miejscu wskazanym przez pracownika Schroniska pełniącego dyżur.
W okresie od 01 stycznia 2016 roku do 31 marca 2016 roku pomocy interwencyjnej
na terenie

Schroniska

udzielono

12

razy,

a w okresie

od 01

listopada

2016

roku

do dnia 31 grudnia 2016 roku pomocy tej udzielono 23 razy.

marzec 2017

strona 89

SCHRONISKO DLA BEZDOMNYCH MIESZKAŃCÓW MIASTA W BĘDZINIE
Stosowna informacja skierowana do osób pozostających w trudnej sytuacji życiowej
(bezdomnych)

odnośnie

możliwości

skorzystania

zarówno

z pomocy

interwencyjnej

jak i tymczasowego schronienia zawarta została między innymi na stronie internetowej MOPS
w Będzinie w zakładce Schronisko.
W okresie jesienno-zimowym Schronisko dla Bezdomnych Mieszkańców Miasta Będzina
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie szczególniej współpracowało z Policją
oraz Strażą Miejską na bieżąco udzielając pomocy interwencyjnej osobom, które znalazły
się w trudnej sytuacji sytuacji życiowej.
Kadra Schroniska według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku liczyła 7 osób
w tym 1 pracownik socjalny oraz instruktor terapii zajęciowej.
W ramach terapii zajęciowej prowadzonej na terenie Schroniska (arteterapia, ludoterapia,
hortikuloterapia) mającej na celu m. in. aktywizację oraz twórcze zagospodarowanie czasu wolnego
Podopiecznych Schroniska. Wykonywane były m. in. dekoracje świąteczne, obrazki metodą
decoupage, które ozdobiły ściany świetlicy, wyplatanie koszy z papierowej wikliny, komponowanie
ogrodu wokół Schroniska, sadzenie kwiatów i krzewów usypywanie skalniaków, budowa pergoli
i ławeczki.

Poprzez szeroko rozumianą pracę socjalną kadra Schroniska na bieżąco udzielała stosownej
pomocy osobom potrzebującym w zakresie przez nich wymaganym.
Mieszkańcy Schroniska aktywnie uczestniczyli w pracach remontowo - malarskich
na terenie placówki. Wynikiem ich pracy i zaangażowania zostały odnowione i pomalowane pokoje
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mieszkalne, pomieszczenia biurowe i gospodarcze oraz pomieszczenia wspólne tzn. stołówka,
łazienki, korytarze wraz z klatkami schodowymi w lipcu 2016 roku na terenie Schroniska odbyła
się impreza integracyjna pod hasłem „Wspólne grillowanie”.
Jednym

z kluczowych

obowiązków

Podopiecznych

Schroniska

była

współpraca

z pracownikami socjalnymi, konsultantami i terapeutami w zakresie poprawy swojej sytuacji
życiowej a w szczególności realizacji ustaleń wynikających z indywidualnego programu wychodzenia
z bezdomności. W minionym roku 8 podopiecznych Schroniska odbyło stacjonarne leczenie
odwykowe w szpitalu lub ośrodku dla osób uzależnionych od alkoholu. Na terenie Schroniska
odbywają się w każdy wtorek tygodnia spotkania AA z udziałem mieszkańców placówki.
Rok 2016 zaowocował pomocą polegającą na udzieleniu przez Schronisko całodobowego,
tymczasowego schronienia łącznie 95 osobom w tym 16 kobietom; 6 osób (6,3%) zakończyło pobyt
w Schronisku wychodząc z bezdomności.
Oprócz wyżej wymienionych działań Schroniska w zakresie zrealizowanych zadań publicznych
należy wymienić:
•

pomoc

w uzyskaniu:

stopnia

niepełnosprawności,

świadczenia

rentowego

lub emerytalnego z ZUS, mieszkania socjalnego,
•

pomoc w wyrobieniu dowodu osobistego,

•

kontakt z pielęgniarką, wizyty u lekarza pierwszego kontaktu oraz w poradniach
specjalistycznych, pomoc w zorganizowaniu leków i środków higienicznych,

•

pomoc opiekunki w utrzymaniu higieny osobistej przypadku osób niepełnosprawnych,

•

pomoc psychologiczną,

•

konsultacje z terapeutą do spraw uzależnień,

•

udzielanie pomocy w rozwiązywaniu problemów rodzinnych,

•

monitorowanie programu wychodzenia z bezdomności i ścisła współpraca z MOPS
w Będzinie.

W ramach współpracy z Działem Poradnictwa Specjalistycznego Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Będzinie podjęto szereg działań na rzecz mieszkańców Schroniska obejmujących
swoim zakresem między innymi konsultacje z:
•

Konsultantem

ds. uzależnień

i osób

współuzależnionych,

udzielającym

wsparcia

bezdomnym mieszkańcom Będzina, przebywającym w Schronisku przy ul. Wolskiej 45.
Konsultant prowadził grupowe jak również indywidualne zajęcia psychoedukacyjne
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na temat uzależnień oraz procesu zdrowienia dla mieszkańców Schroniska.
•

Konsultantem ds. bezrobocia udzielającym indywidualnych porad i konsultacji z powodu
bezrobocia. W codziennej pracy konsultant ds. bezrobocia wykonywał m. in. takie zadania,
jak:
▪

sporządzanie komputerowo CV (życiorysów) dla klientów,

▪

wysyłanie mailowo CV w sprawie ofert pracy dla klientów,

▪

utrzymywanie kontaktu telefonicznego z klientami w celu przekazania ofert pracy,

▪

utrzymywanie

kontaktów

z Powiatowym

Urzędem

Pracy

w Będzinie

oraz z Agencjami Pośrednictwa Pracy w Będzinie i Katowicach w sprawie
rekrutacji, ofert pracy, szkoleń, staży itp. w wyniku tych działań 3 osoby znalazły
zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy.
Ponadto w Schronisku odbywały się konsultacje lekarza psychiatry oraz rozmowy
wspierające przeprowadzane przez konsultanta ds. osób z zaburzeniami psychicznymi, były też
prowadzone przez psychologa indywidualne konsultacje dla osób wymagających wsparcia
psychologicznego.

Powyższe cele oraz realizowane zadania w ramach pomocy udzielanej Podopiecznym
Schroniska służyły kształtowaniu właściwych postaw społecznych, reintegracji społecznej
i zawodowej osób bezdomnych, poprawie warunków materialno – bytowych tych osób,
a w konsekwencji ich uaktywnieniu na rzecz poprawienia swojej sytuacji życiowej.
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Prace Społecznie Użyteczne
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Będzinie od kwietnia 2015 roku był po raz kolejny
organizatorem prac społecznie użytecznych na terenie Gminy Będzin i działał na podstawie:
•

Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22.07.2011r. w sprawie trybu
organizowania prac społecznie użytecznych (Dz. U. z 28.07.2011r. Nr 155, poz. 921),

•

Porozumienia Nr CAZ.5110.5.2016.IS z dnia 25.03.2016r. w sprawie organizacji prac
społecznie użytecznych, zawartego pomiędzy Starostą Będzińskim, a Gminą Będzin,

•

Pełnomocnictwa Prezydenta Miasta Będzina Nr WOiZ.0052.3.86.2011 z dnia 15.06.2011r.
dla Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie w zakresie organizowania
prac społecznie użytecznych.
Zgodnie z wyżej wymienionym Porozumieniem miesięcznie mogło zostać skierowanych

do wykonywania tych prac 45 osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, dla których ustalono profil
pomocy II i korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Będzinie, począwszy od kwietnia do grudnia 2016
roku łącznie skierował do wykonywania tych prac 60 osób (dane narastające).

W TRAKCIE TRWANIA PRAC SPOŁECZNIE UŻYTECZNYCH:
•

6 osób zrezygnowało z wykonywania prac społecznie – użytecznych z uwagi na podjęcie
zatrudnienia,

•

2 osoby zrezygnowały z wykonywania prac społecznie – użytecznych z powodu złego stanu
zdrowia,

•

9 osób porzuciło prace społecznie – użyteczne w trakcie ich trwania bez podania przyczyny.
Począwszy od kwietnia do grudnia 2016 roku osoby przepracowały łącznie: 14.481 godzin,

ogółem wypłacono świadczenia z tego tytułu na kwotę 116.603,10 zł, z czego refundacja
z PUP wynosiła 69.940,86 zł (tj. 60 % ogólnego kosztu zadania). Kwota przysługująca za jedną
godzinę pracy wynosiła - 8,10 zł. Średniomiesięcznie prace społecznie użyteczne w 2016 roku
wykonywały 43 osoby w 22 podmiotach na terenie Gminy Będzin.
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Średnia ilość
osób
skierowanych

72/mies.

Przepracowano
łącznie godzin

Kwota
wydatkowana

24 127

185 299 zł

W celu rozeznania potrzeb w zakresie prac społecznie użytecznych na rok 2017 tutejszy
Ośrodek wysłał do 22 podmiotów zapytanie o powyższe. Informacje zwrotne stanowiły podstawę
do sporządzenia rocznego planu potrzeb w zakresie organizacji prac społecznie użytecznych.
Tutejszy Ośrodek zaplanował w ten sposób wykonywanie prac społecznie użytecznych na terenie
gminy Będzin przez 45 osób w 22 podmiotach.
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Prace dla osób skazanych bądź ukaranych

Realizując obowiązek wynikający z Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia
01.06.2010r. w sprawie podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności
oraz praca społecznie użyteczna (Dz. U. Nr 98 poz. 634), tutejszy Ośrodek w 2016 roku był jednym
z organizatorów pracy dla osób skazanych bądź ukaranych.
W okresie od stycznia do grudnia 2015 roku, na podstawie decyzji przekazywanych
przez i Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Będzinie, skierowanych do pracy
zostało 40 osób, wobec których orzeczona została zastępcza kara ograniczenia wolności.
Średniomiesięcznie prace te świadczyło 6 osób.

Według stanu na dzień 31.12.2015r.:
•

13 osób zakończyło pracę zgodną co do ilości godzin z wyrokiem sądowym,

•

20 osób nie zgłosiło się do pracy, mimo wyroku sądowego orzekającego w przedmiotowej
sprawie.

Osoby skazane bądź ukarane wykonywały głównie prace porządkowo – remontowe
w Ośrodku i w rejonach opiekuńczych, a także dbały o tereny zielone wokół budynku MOPS.
Pracownik tutejszego Ośrodka utrzymywał stały i bezpośredni kontakt z kuratorem sprawującym
nadzór nad realizowaniem prawomocnych orzeczeń Sądu Rejonowego w Będzinie odnośnie
wykonywanej kary ograniczenia wolności. W 2017 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Będzinie ponownie został zgłoszony do wykazu podmiotów, w których będzie wykonywana
orzeczona kara ograniczenia wolności.
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Analiza zakresu i rozmiaru pomocy społecznej w 2016 r.
w odniesieniu do 2013, 2014, 2015 r.
Analiza została przeprowadzona na podstawie tabeli obrazującej zakres i rozmiar pomocy
udzielanej klientom tutejszego Ośrodka w ramach zadań zleconych i własnych w latach 2013
– 2016. Porównując 2016 rok do trzech minionych lat można stwierdzić, iż:

W RAMACH ZADAŃ ZLECONYCH:
•

Liczba świadczeniobiorców objętych specjalistycznymi usługami opiekuńczymi dla osób
z zaburzeniami psychicznymi w 2016 roku uległa zwiększeniu w stosunku do roku
poprzedniego, również liczba świadczonych godzin tych usług oraz ich koszt zwiększył się.

•

Począwszy od kwietnia 2015 roku tutejszy Ośrodek po raz pierwszy wypłacał wynagrodzenie
dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki nad osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną.
Jego wysokość została ustalona przez sąd w drodze postanowienia. Wypłacono 17
świadczeń dla jednego opiekuna a łączny koszt tego zadania to 10.224,16 zł.

W RAMACH ZADAŃ WŁASNYCH:
•

W ubiegłym roku środki na wypłatę zasiłków stałych pochodziły wyłącznie z dotacji
budżetu państwa. W badanym okresie liczba osób otrzymujących te zasiłki utrzymywała
się na porównywalnym

poziomie

w stosunku

do lat

poprzednich,

jednak

ilość

wypłaconych świadczeń jak i ich ogólny koszt był w ubiegłym roku wyższy niż w latach
poprzednich. Wynika to głównie ze zmiany kryterium dochodowego oraz wysokości kwot
zasiłków stałych od 1 października 2015 roku. w dalszym ciągu utrzymywała się tendencja
nabywania uprawnień do świadczeń z ZUS, co skutkowało wyjściem z systemu pomocy
społecznej osób pobierających zasiłki stałe.

•

Realizacja

Programu

wieloletniego

„Pomoc

państwa

w zakresie

dożywiania”

Ta forma pomocy od 2006 roku do końca 2013 roku realizowana była w ramach Programu
wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” i podlegała dofinansowaniu
z budżetu państwa na poziomie do 60% ogólnego kosztu zadania. Od 1 stycznia 2014 roku
w miejsce obowiązującej uprzednio ustawy z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu
programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. z 2005r. Nr 267,
poz. 2259 z późniejszymi zmianami) weszła w życie uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia
10 grudnia 2013 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania
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finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata
2014 – 2020 (M. P. z 2013r., poz. 1024), która przewiduje udzielanie wsparcia
na dotychczasowych zasadach wyłącznie w przypadku podjęcia przez gminy stosownych
aktów prawa lokalnego. W związku z powyższym Rada Miejska Będzina po raz kolejny
podjęła Uchwałę Nr XV/122/2015 z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia
„Programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci i uczniów w Gminie Będzin na 2016
rok”, która umożliwia sfinansowanie posiłków na wniosek dyrektora szkoły w szczególnych
sytuacjach, bez konieczności przeprowadzenia wywiadu środowiskowego i wydania decyzji
administracyjnej. Ponadto nadal obowiązuje Uchwała Nr XLVII/474/2014 z dnia 26 lutego
2014 roku w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na pomoc
w zakresie dożywiania w formie posiłku dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem
wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie
dożywiania” na lata 2014 – 2020. Drugi z wymienionych aktów prawa lokalnego pozwala
na objęcie posiłkami osoby i rodziny, których dochód przekracza ustawowe kryterium,
nie więcej jednak, niż do wysokości 150%.

•

Ilość gorących posiłków dla osób dorosłych, w tym również pensjonariuszy DDPS
oraz mieszkańców Schroniska w analizowanym okresie najwyższą wartość osiągnęła
w 2016 roku, podobnie jak ich koszt przy porównywalnej w stosunku do lat
poprzednich liczbie osób korzystających. Zadanie to sfinansowane zostało ze środków
własnych Gminy Będzin oraz dotacji z budżetu państwa na realizację Programu.

•

Liczba dzieci dożywianych w szkołach i przedszkolach na przestrzeni analizowanego okresu
jest porównywalna, podobnie jak ilość posiłków oraz ich łączny koszt. Średnia stawka
za obiad w placówkach oświatowych stanowiła w ubiegłym roku kwotę 3,18 zł.
W przypadku dzieci dożywianych bez decyzji najwyższe wartości odnotowano w 2013 roku,
a najniższe w 2014 roku.

•

Świadczenia pieniężne na zakup posiłku lub żywności, jako ostatnie z zadań realizowanych
przez tutejszy Ośrodek w ramach Programu cieszyły się zainteresowaniem wśród klientów
Ośrodka. Były one przyznawane w przypadku braku możliwości zabezpieczenia gorących
posiłków. Z uwagi na opisaną wcześniej zmianę przepisów prawa z tego rodzaju pomocy
mogą nadal korzystać osoby i rodziny o dochodach nie przekraczających kryterium
ustawowego, jako że Gmina Będzin nie podjęła uchwały podwyższającej to kryterium
do 150%. W roku 2013 liczba świadczeniobiorców i świadczeń osiągnęły wartość
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najwyższą w stosunku do lat następnych przy porównywalnym ogólnym koszcie
zadania. Nadal zasiłki te przyznawane były z uwzględnieniem opracowanych przez tutejszy
Ośrodek zasad w tym zakresie, tj. po 60,00 zł na każdą osobę uprawnioną miesięcznie.

•

Usługi opiekuńcze pozwalają na utrzymanie osób starszych i niepełnosprawnych
w środowisku ich zamieszkania, dlatego są alternatywą dla domów pomocy społecznej.
Gmina,

która

skierowała

osobę

do tego

rodzaju

placówki

zobowiązana

jest do uczestniczenia w odpłatności za pobyt w niej, a koszty z tym związane są bardzo
wysokie. Zarówno liczba świadczeniobiorców jak i ogólny koszt zadania wzrosły w ubiegłym
roku przy niższej niż w 2015 roku liczbie świadczeń. Od 2013 roku świadczone
są specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych
dla osób z zaburzeniami psychicznymi, na rzecz osób dorosłych i dzieci wymagających
pomocy psychologa, pedagoga, fizjoterapeuty i rehabilitanta w ramach środków własnych
gminy.

•

Z uwagi na ograniczone możliwości finansowe koszt zasiłków celowych i specjalnych
zasiłków celowych (udzielanych po przekroczeniu kryterium dochodowego) był w 2016 roku
najniższy w analizowanym okresie przy porównywalnej liczbie świadczeniobiorców. Średnio
na jedną osobę korzystającą z tych zasiłków przypadało około 258 zł w skali roku.
Przedmiotowe świadczenia służyły przede wszystkim zaspokajaniu najbardziej niezbędnych
potrzeb bytowych, takich jak np. leki, a w okresie zimowym głównie opał. Zasiłki te były
przyznawane z uwzględnieniem sytuacji osobistej i materialnej strony zgłaszającej wniosek
oraz możliwości finansowych w tym zakresie.

•

Liczba osób korzystających z zasiłków okresowych była najwyższa w 2015 roku i wynosiła
1037, podobnie jak ilość świadczeń przy porównywalnym ogólnym koszcie zadania. w 2016
roku jeden świadczeniobiorca skorzystał średnio z 6 świadczeń w skali roku. Głównym
powodem przyznania przedmiotowego świadczenia było w całym analizowanym okresie
bezrobocie. Zadanie to w całości finansowane jest w ramach dotacji z budżetu państwa.

•

W analizowanym okresie liczba osób skierowanych przez tutejszy Ośrodek i następnie
umieszczonych w domach pomocy społecznej miała stałą tendencję wzrostową. Znacznie
wzrósł również koszt tego zadania, który najwyższą wartość osiągnął w roku
2016. Należy zaznaczyć, iż kolejne osoby oczekują na miejsce w domach pomocy
społecznej, w tym również takie, w stosunku do których Sąd postanowił o umieszczeniu
w placówce bez zgody strony.
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Dział Dzienny Dom Pomocy Społecznej
Dzienny Dom Pomocy Społecznej będący w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej zapewniał dzienny pobyt, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30,
osobom, które ze względu na wiek, stan zdrowia, sytuację życiową, warunki rodzinne,
mieszkaniowe, materialne, bezradność w sprawach prowadzenia gospodarstwa domowego
wymagają pomocy osób trzecich. Dysponował 76 miejscami, w tym 40 miejscami w budynku przy
ul. Armii Ludowej 1 i 36 miejscami w Filii Dziennego Domu ul. 35 lecia PRL 7.
Pensjonariusze w 2016 roku mieli zapewnione wyżywienie w formie dwóch posiłków
(śniadanie, obiad) od poniedziałku do piątku, posiłki okolicznościowe, świąteczne oraz suchy
prowiant na soboty, niedziele i święta, Działalność Dziennego Domu obejmowała realizację usług
związanych z zaspokojeniem potrzeb bytowych, świadczenia opiekuńcze, zaspokojenie potrzeb
kulturalnych, rekreacyjnych, towarzyskich, integrację ze społecznością lokalną.
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Kierownik wspólnie z pracownikami opracowywali diagnozę potrzeb i możliwości
psychofizycznych Pensjonariuszy (przy ich udziale), a następnie na jej podstawie opracowywali
indywidualne plany wspierania Pensjonariuszy. W ramach planu wspierania prowadzone
były treningi: higieniczny i czystości, gospodarowania własnym budżetem (planowanie wydatków,
realizacja opłat i zobowiązań finansowych, świadomość i odpowiedzialność za dysponowanie
własnymi środkami finansowymi). Ważnym aspektem pracy terapeutycznej było organizowanie
sytuacji

społecznych,

które

dostarczały

Pensjonariuszom

doświadczeń

korekcyjnych,

przeciwstawnych doznanym urazom oraz sprzyjały uczeniu się nowych umiejętności społecznie
aprobowanych.
Pobyt

w DDPS

zapobiegał

izolacji

społecznej

i samotności

pensjonariuszy,

a w ich następstwie wykluczeniu społecznemu z uwagi na ograniczenie sprawności, zmniejszenie
częstości kontaktów społecznych oraz zmniejszenie dochodów skutkujące ubóstwem.
Ważnym

punktem

oferty

skierowanej

do pensjonariuszy

była

prowadzona

w Dziennym Domu terapia zajęciowa. Podstawowym celem terapii zajęciowej była aktywizacja,
rozwijanie

osobowości,

nabywanie

nowych

umiejętności

oraz kontynuowanie

dawnych

zainteresowań. Twórczy udział w zajęciach budował poczucie własnej wartości i sensu życia,
eliminuje monotonię dnia codziennego, nudę i poczucie pustki. Organizacja terapii zajęciowej
w Dziennym

Domu

była

uzależniona

od aktualnych

potrzeb

i możliwości

osób

w niej uczestniczących. Nad programem terapii i jego realizacją czuwał terapeuta zajęciowy.
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REALIZOWANE TERAPIE

•

Ergoterapia to terapia poprzez pracę, uwzględniająca stan zdrowia pensjonariusza i jego
możliwości. Była bardzo dobrą formą pożytecznego wypełnienia dnia i korzystnie wpływała
na samopoczucie. W DDPS w ramach ergoterapii wykorzystywane były różne formy pracy
i rekreacji, takie jak: prace w ogrodzie, dbanie o czystość i porządek otoczenia Domu,
majsterkowanie, prace w drewnie np. własnoręczne wykonywanie ram do obrazów, ławek
do ogrodu itp. w tej formie terapii podstawową zasadą była dobrowolność i własny wybór
pensjonariuszy odnośnie zakresu prac.

•

Arteterapia to terapia przez szeroko pojętą sztukę. Zajęcia te pozwalały na uwolnienie
i odreagowanie nagromadzonych emocji, rozwijanie zainteresowań i pasji, ekspresję
twórczą, relaks. Arteterapia stwarzała przestrzeń i umożliwiała konkretne, wymierne
doświadczenie własnych możliwości oraz czerpanie satysfakcji z osiągnięć w dziedzinie,
z którą często pensjonariusze nie mieli do czynienia, umożliwiała dotarcie do własnych
zasobów. Uczestnicy zajęć wykonywali dekoracje świąteczne i okolicznościowe, tworzyli
dekoracje z filcu, ziaren kawy, kwiaty z krepiny włoskiej, czy papierowej wikliny.
Zajęcia prowadzone były grupowo i indywidualnie. Pensjonariusze prezentowali swoje prace
przygotowane w ramach arteterapii na „Jarmarku Wielkanocnym” oraz na „ Jarmarku
Rzemiosła i Rękodzieła” przy Pałacu Mieroszewskich. Pensjonariusze DDPS wzięli udział
w konkursie plastycznym na plakat promujący przedstawienie "Bajki dla dorosłych"
zorganizowany przez Teatr Dzieci Zagłębia. Jury wybrało cztery prace, z których
trzy są autorstwa pensjonariuszy z DDPS ul. Armii Ludowej 1. Zwycięskie prace uświetniły
projekt autorstwa Marii Kanigowskiej.

•

Muzykoterapia czyli terapia za pomocą muzyki. W ramach zajęć pensjonariusze Dziennego
Domu nie tylko wspólnie słuchali muzyki ale też śpiewali przy akompaniamencie gitary
utwory znane i lubiane, ludowe, biesiadne, a także polskie wersje światowych hitów.
Zajęcia te wprowadzały w dobry nastrój, pozwalały odreagować emocje, były wstępem
do ciekawych dyskusji. Utworzony przez pensjonariuszy zespół „Nasz Dom” prezentował
swoje umiejętności podczas uroczystości, imprez okolicznościowych organizowanych
w placówce. Zespół prezentował farsę pt. "Gastro-Cud" w Międzynarodowym Przeglądzie
Umiejętności Artystycznych Amatorskich Zespołów Seniorów i Osób Niepełnosprawnych
PUMAS 2016 w Dąbrowie Górniczej.
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•

Kinezyterapia była realizowana poprzez wszelkie formy ruchu – spacery, podczas których
pensjonariusze odkrywali na nowo i wspólnie uroki miasta, ćwiczenia i dbanie o kondycję
fizyczną na pobliskiej siłowni na powietrzu i boisku Ośrodka Sportu i Rekreacji w Będzinie,
a także wycieczki nad zbiornik wodny Pogoria w Dąbrowie Górniczej. Dzienny Dom Pomocy
Społecznej wziął udział w turnieju piłki nożnej z okazji Dnia Godności Osoby
Niepełnosprawnej (03.06.2016) zajmując III miejsce.

•

Ludoterapia w ramach której seniorzy mogli spędzać czas grając w gry planszowe, szachy,
warcaby, karty czy domino. Dla zachowania sprawności umysłowej seniorzy rozwiązywali
zadania aktywizujące pamięć, uwagę, spostrzeganie. W DDPS organizowane były imprezy
okolicznościowe m.in. Dzień Seniora, Andrzejki z zabawą taneczną, konkursami
poczęstunkiem, Mikołajki, zabawa karnawałowa, a raz w miesiącu kawiarenki z domowym
ciastem. Ważnym punktem była celebracja Świąt Wielkanocy i Bożego Narodzenia.
W/w imprezy miały na celu integrację pensjonariuszy i włączanie w życie Domu osoby
prezentujące postawę pasywną.

•

Biblioterapia była poprzez dostarczanie seniorom książek i prasy, organizowanie spotkań
z poezją, co stawało się punktem wyjścia do dyskusji na temat przeczytanych tekstów
i utworów.

•

Teatroterapia była realizowana poprzez zajęcia z dramy. Zajęcia pomagały pensjonariuszom
odreagować nagromadzone emocje, spojrzeć w głąb siebie zwiększając tym samym poziom
samowiedzy.

Pensjonariusze DDPS chętnie brali udział w życiu kulturalnym miasta – chodzili na wystawy czasowe
i stałe prezentowane w Muzeum Zagłębia w Będzinie, przesłuchania finałowe Międzynarodowego
Festiwalu Kolęd i Pastorałek.
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ZASPOKOJENIE POTRZEB KULTURALNYCH, REKREACYJNYCH,
TOWARZYSKICH, PENSJONARIUSZY DDPS I INTEGRACJA
ZE SPOŁECZNOŚCIĄ LOKALNĄ:
•

Spotkania z dziećmi z Miejskiej Świetlicy Środowiskowej. Pensjonariusze DDPS przy
ul. 35-lecia PRL 7 co roku włączają się w obchody Dnia Dziecka. W 2016 roku samodzielnie
przygotowali i wystawili spektakl dla dzieci.

•

Spotkania integracyjne z młodzieżą z II Liceum Ogólnokształcącego im. S. Wyspiańskiego
i udział w zabawie tanecznej prowadzonej przez znaną DJ-kę aktywistkę działającą na rzecz
seniorów Wirginię Szmit czyli DJ Wikę.

•

Spotkania z dziećmi z Miejskiej Świetlicy Środowiskowej w Będzinie oraz Świetlicy
Socjoterapeutycznej "Zaczarowany Zakątek" mające na celu kultywowanie pięknej tradycji
śpiewania kolęd. Wspólne
się tym, co mam

w sobie

kolędowanie odbyło
i zmieniam

świat

się w ramach projektu "Dzielę
wokół

mnie"

realizowanego

przez Stowarzyszenie "Zaczarowana Pomoc".
•

Udział w akcji „Pełna miska dla Schroniska” w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej
w Będzinie polegający na zbieraniu plastikowych nakrętek i suchej karmy na rzecz
bezdomnych zwierząt ze Schroniska w Sosnowcu.

•

Włączenie się w obchody Europejskiego Dnia Sąsiada polegające na ofiarowaniu
prezencików przygotowanych przez Pensjonariuszy przechodniom na ulicach miasta.

•

Występ pensjonariuszy z repertuarem kolęd i pastorałek na spotkaniu świątecznym
Będzińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
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Załączniki
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXII/254/2017
Rady Miejskiej Będzina
z dnia 29 marca 2017r.

WYKAZ POTRZEB MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BĘDZINIE W ZAKRESIE
POMOCY SPOŁECZNEJ

I.

W 2016 roku Dział Poradnictwa Specjalistycznego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Będzinie poszerzy swoją ofertę o następujące działania:

1. W kwietniu planuje się stworzyć grupę wsparcia i rozwoju dla dzieci. Przedział wiekowy
od 6 do 12 lat. Celem grupy wsparcia będzie wspomaganie rozwoju dzieci
z rodzin objętych asystenturą rodziny z terenu Będzina.
2. W Dziale Poradnictwa Specjalistycznego konieczne jest przeprowadzanie regularnej
(comiesięcznej)

superwizji

dla

pracowników

działu.

Jest

to

metoda

używana

w konsultacjach, pracy socjalnej, psychoterapii i innych dyscyplinach związanych z opieką nad
zdrowiem

psychicznym.

Polega

na

konsultowaniu

pracy

i

kwestii

związanych

z wykonywaniem obowiązków w celu zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług.
Praca Działu Poradnictwa Specjalistycznego jest pracą obciążającą. Podejmowane przez dział
interwencje i konsultacje dotyczą trudnych spraw klientów (śmierć, przemoc, choroby
psychiczne, interwencyjne umieszczanie dzieci w pieczy zastępczej) i aby zapobiec wypaleniu
zawodowemu pracowników wskazane jest regularne poddawanie się superwizji.
3. W ramach Klubu Integracji Społecznej planuje się przeprowadzenie czterech Dni Integracji
Lokalnej.
II.

Podnoszenie poziomu i doskonalenie sprawności funkcjonowania pomocy społecznej
poprzez stałe podnoszenie kwalifikacji i kompetencji pracowników Ośrodka.
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