UCHWAŁA NR IX/50/2019
RADY MIEJSKIEJ BĘDZINA
z dnia 28 marca 2019 r.
w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Będzinie za rok 2018 oraz przedstawienia potrzeb w zakresie pomocy społecznej
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity
- Dz. U. z 2019 roku poz. 506) w związku z art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy
społecznej (tekst jednolity - Dz. U. z 2018 roku poz. 1508 z późniejszymi zmianami)
Rada Miejska Będzina
uchwala:
§ 1. Przyjąć roczne sprawozdanie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie za rok
2018, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Przyjąć wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Będzina.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Będzina
Krzysztof Dudziński
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Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IX/50/2019
Rady Miejskiej Będzina z dnia 28 marca 2019 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Będzinie
ul. 11 Listopada 1, 42-500 Będzin
Tel. (32) 296 21 31
Faks (32) 267 41 98
www. mops.bedzin.pl

SPRAWOZDANIE
z działalności
.

Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej
w Będzinie
za rok 2018
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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 Księgowo-Budżetowego Urzędu Miejskiego w Będzinie oraz następujących
sprawozdań za 2018 rok, przedstawionych 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 2018 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 2018 roku, poz. 1508 z późniejszymi zmianami),

•

ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2018 roku, poz. 2220 z późniejszymi zmianami),

•

ustawa z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
(tekst jednolity: Dz. U. z 2018 roku, poz. 554 z późniejszymi zmianami),

•

ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci z dn. 11 lutego 2016 roku
(tekst jednolity: Dz. U. 2016 roku poz. 195 z późniejszymi zmianami),

•

ustawa o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów z dn. 4 kwietnia 2014 roku
(teks jednolity: Dz. U. 2017 roku poz. 2092 z późniejszymi zmianami)

•

ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
tekst jednolity (Dz. U. z 2015 roku, 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 2018 roku, poz. 1510 z późniejszymi
zmianami),

•

ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
tekst jednolity (Dz. U. z 2018 roku, poz. 998 z późniejszymi zmianami),

•

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
zmiana od 1pazdziernika 2018 roku

701zł
528zł

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 2018 roku obowiązują następujące wysokości:
•

w przypadku osoby samotnie gospodarującej - 701 zł,

•

w przypadku osoby w rodzinie - 528 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 2018 roku wśród powodów przyznania pomocy, podobnie jak w latach poprzednich,
najczęstszymi były ubóstwo (904 rodziny), bezrobocie (684 rodziny), a także bezradność
w sprawach opiekuńczo – wychowawczych (399 rodzin). Ponadto nadal wyróżniały się długotrwała
lub ciężka choroba (662 rodziny) i niepełnosprawność (526 rodzin).
Ubóstwo
28%

Niepełnosprawność
17%

Długotrwała
lub ciężka
choroba
21%

Bezradność w
sprawach
opiekuńczowychowawczych
13%

Bezrobocie
21%

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. Liczba 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 21 mieszkańca Będzina, czego głównym powodem było ubóstwo i właśnie
bezrobocie (wskaźnik stopy bezrobocia na terenie powiatu będzińskiego na dzień 30.11.2018 roku
wyniósł 7,8 %). 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 nr 1 Powody przyznawania pomocy

LICZBA
RODZIN

LICZBA OSÓB
W RODZINACH

Ubóstwo

904

1791

Sieroctwo

1

6

Bezdomność

103

109

Potrzeba ochrony macierzyństwa

121

565

78

422

Bezrobocie

793

1845

Niepełnosprawność

526

892

Długotrwała lub ciężka choroba

662

1102

Bezradność
w sprawach
opiekuńczo
– wychowawczych
i prowadzenia gospodarstwa domowego - ogółem

399

910

w tym: - rodziny niepełne

152

434

23

118

Przemoc w rodzinie

32

97

Potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi

0

0

Alkoholizm

170

249

Narkomania

4

5

Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego

22

37

Trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy
lub ochronę uzupełniającą

0

0

Zdarzenie losowe

5

12

Sytuacja kryzysowa

6

15

Klęska żywiołowa lub ekologiczna

0

0

POWÓD TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ

w tym:
Wielodzietność

- rodziny wielodzietne
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GŁÓWNE POWODY PRZYZNAWANIA POMOCY
W 2018 roku objęto wsparciem łącznie 1218 rodziny (2420 osób w tych rodzinach),
w tym 1157 rodzin (2234 osób 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 2018 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 nr 2 Rzeczywista liczba rodzin i osób objętych pomocą społeczną

LICZBA OSÓB, KTÓRYM
PRZYZNANO DECYZJĄ
ŚWIADCZENIE

LICZBA RODZIN

LICZBA OSÓB
W RODZINACH

1685

1218

2420

Świadczenia przyznane w ramach zadań
zleconych bez względu na ich rodzaj,
formę i liczbę

10

10

14

Świadczenia przyznane w ramach zadań
własnych bez względu na ich rodzaj,
formę i liczbę

1680

1213

2414

Pomoc udzielana w postaci pracy
socjalnej - OGÓŁEM

X

2552

4688

w tym:
wyłącznie w postaci pracy socjalnej

X

1157

2234

WYSZCZEGÓLNIENIE

Świadczenia przyznane w ramach zadań
zleconych i zadań własnych - OGÓŁEM
(bez względu na ich rodzaj, formę
oraz źródło finansowania)

Typy rodzin objętych pomocą
Rodziny emerytów i rencistów

248

Rodziny niepełne

162

Rodziny z dziećmi

366

Rodziny ogółem

1218
0

200
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GŁÓWNE POWODY PRZYZNAWANIA POMOCY
Strukturę rodzin objętych pomocą społeczną w 2018 roku przedstawia tabela nr 3. na wskazaną
w niej ogólną liczbę rodzin składają się zarówno te, które skorzystały ze świadczeń w ramach
zadań zleconych jak i własnych. Biorąc pod uwagę, iż Gmina Będzin na dzień 31.12.2018r. liczyła
53 080 mieszkańców, 4,6 % tej liczby to beneficjenci Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Tabela nr 3 Typy rodzin objętych pomocą społeczną

Nr

WYSZCZEGÓLNIENIE

LICZBA RODZIN

1

RODZINY OGÓŁEM (wiersz 2+3+4+5+6+7)

1218

2

o liczbie osób: 1

670

3

2

220

4

3

134

5

4

99

6

5

57

7

6 i więcej

38

8

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

366

9

o liczbie dzieci: 1

157

10 2

123

11 3

55

12 4

22

13 5

8

14 6

1

15 7 i więcej

0

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

162

17 o liczbie dzieci: 1

91

18 2

48

19 3

14

20 4 i więcej

9

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

248

22 o liczbie osób: 1

155

23 2

60

24 3

15

25 4 i więcej

18

marzec 2019
Id: 0D432814-6388-4EAD-8ABD-3497F3C7AF67. Uchwalony

strona 10
Strona 15

SZCZEGÓŁOWY OPIS REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU POMOCY
SPOŁECZNEJ

Szczegółowy opis realizacji zadań z zakresu Pomocy Społecznej
W RAMACH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE W 2018 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 10 osób dorosłych, na rzecz których
wykonano 2788 godziny na ogólną kwotę 48 292 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 w miesiącu styczniu 2018 - 16,73 zł, luty, marzec
2018 roku – 18,40 zł, od miesiąca kwietnia do grudnia 2018 roku – 19,00 zł. Jedna osoba
skorzystała średnio w ubiegłym roku z 278 godzin;

•

wynagrodzenie

należne

opiekunowi

z tytułu

sprawowania

opieki

nad

osobą

ubezwłasnowolnioną przyznane przez sąd dla 3 opiekunów prawnych w liczbie
40 świadczeń na łączną kwotę 14 326 zł.
•

W RAMACH ZADAŃ WŁASNYCH GMINY TUTEJSZY OŚRODEK UDZIELIŁ:

•

zasiłków stałych dla 371 świadczeniobiorców na kwotę 1 779 592 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 481 zł. Wypłacono łącznie 3 702 świadczenia. 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 – 83 % wszystkich
świadczeniobiorców, 21% to osoby pozostające w rodzinie. Maksymalna wysokość zasiłku stałego
to począwszy od października 2018 roku to kwota 645 zł dla osób samotnie gospodarujących,
528 zł dla uprawnionych osób w rodzinie, a minimalna to 30 zł w każdym z tych przypadków;
•

pomocy w formie dożywiania: w szkołach dla 372 uczniów na podstawie decyzji
administracyjnych, dla których sfinansowano 35 412 posiłków na kwotę 123 236 zł
oraz dla 19 uczniów dożywianych bez decyzji administracyjnej (w ramach Programu
osłonowego w zakresie dożywiania dzieci i uczniów w Gminie Będzin na lata 2017 - 2020
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SZCZEGÓŁOWY OPIS REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU POMOCY
SPOŁECZNEJ
przyjętego Uchwałą nr XXXII/257/2017 Rady Miejskiej Będzina z dnia 29 marca 2017 roku),
którym opłacono 1192 posiłki na kwotę 4 127 zł, w przedszkolach dla 138 dzieci na kwotę
39 951 zł, która stanowiła koszt 17 361 posiłków. Ogółem na dożywianie w szkołach
i przedszkolach wydatkowano 167 314 zł;
•

świadczeń pieniężnych na zakup posiłku lub żywności (zasiłek celowy) w ramach programu
rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” dla 701 osób i rodzin na kwotę
484 020 zł.

•

jednego gorącego posiłku w ramach usługi cateringowej w ilości 30 165 dla 133 osób
na ogólną kwotę 351 080 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
11,50zł. w ramach usługi zorganizowano również dwa posiłki świąteczne – Wigilię i Wielkanoc,
których koszt jednostkowy wynosił 25,00 zł.
•

zasiłków celowych i w naturze dla 899 osób i rodzin na kwotę 225 771 zł;

•

specjalnych zasiłków celowych dla 110 osób i rodzin na kwotę 57 185 zł (średnia wysokość
jednego świadczenia to około 229 zł);

•

zasiłków okresowych dla 684 osób i rodzin (w przeważającej większości z tytułu bezrobocia
– 74% wszystkich korzystających z tego rodzaju świadczenia) na łączną kwotę 1 264 545 zł;

•

pomocy usługowej w formie usług opiekuńczych dla 191 osób, na rzecz których wykonano
67 709 godzin na ogólną kwotę 910 633 zł.

Cena jednej godziny usługi zarówno w dni robocze, jak i świąteczne wynosiła 18 zł, a jeden
świadczeniobiorca skorzystał średnio z 354 godzin. Wykonawcą tych usług w ubiegłym roku było
Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom Osób Niepełnosprawnych oraz Im Samym CONVIVERE z siedzibą
w Katowicach przy ulicy Okrzei 6.
•

pomocy usługowej w formie specjalistycznych usług dla 7 osób dorosłych i 4 dzieci
wymagających pomocy psychologa, pedagoga, fizjoterapeuty i rehabilitanta w liczbie
4 481 godzin, których łączny koszt wyniósł 57 456 zł.
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SPOŁECZNEJ
Cena jednej godziny usługi zarówno w dni robocze, jak i świąteczne wynosiła 19 zł, a jeden
świadczeniobiorca skorzystał średnio z 407 godzin. Wykonawcą wyżej wymienionych usług,
było Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom Osób Niepełnosprawnych oraz Im Samym CONVIVERE
z siedzibą w Katowicach przy ulicy Okrzei 6.
•

odpłatności za pobyt mieszkańców Będzina w domach pomocy społecznej wydatkowano
łącznie 1 869 996 zł. Kwota ta stanowiła koszt 769 świadczeń na rzecz 65 osób. Średnia
wysokość jednego świadczenia w 2018 roku to około 2 432 zł;

•

kompleksowej usługi pogrzebowej na rzecz 17 osób, ogólny koszt zadania wyniósł
26 370 zł, a średni koszt jednego pochówku wraz z kosztami przechowywania zwłok
stanowił kwotę około 1 551 zł.

Wykonawcą kompleksowej usługi pogrzebowej była w 2018 roku wyłoniona w drodze cenowego
rozeznania rynku Firma Kasperczyk Spółka Jawna z siedzibą w Będzinie przy ul. Modrzejowskiej 43,
która przedstawiła najkorzystniejszą ofertę.
W ubiegłym roku, tutejszy Ośrodek kontynuował 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 192 000 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 była w szczególności do osób, co do których istniało
podejrzenie marnotrawienia własnych, bądź przyznawanych środków finansowych.
Ponadto opłacono:
•

3 485 składek na ubezpieczenie zdrowotne za 342 osoby pobierających zasiłki stałe
z pomocy społecznej. Ich łączny koszt stanowił kwotę 153 167 zł, a średnia wysokość jednej
składki – 43,95 zł.
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Przy realizacji zadań własnych i zleconych gminie z zakresu ustawy o pomocy społecznej
sporządzono 8937 decyzji, w tym:
•

175 dotyczyło odmowy przyznania świadczenia, zatem co 51 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.
Wydanych zostało 36 decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie świadczeń z pomocy
społecznej (w trybie art. 105 kpa § 2 kpa - z uwagi na rezygnację strony). Działając zgodnie
z art. 65 kpa przekazano zawiadomieniem 58 spraw do właściwego miejscowo organu.
Na podstawie upoważnienia Prezydenta Miasta Będzina dla Dyrektora oraz Zastępcy
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 2018 roku
przeprowadzono i zakończono decyzją administracyjną 236 postępowań, w tym 9 decyzji
było odmownych z powodu przekroczenia kryterium dochodowego.

W zakresie świadczeń z pomocy społecznej sporządzono 1214 list wypłat, przelewem na konta
bankowe, wypłat w bonach towarowych oraz za pośrednictwem Urzędu Pocztowego. Do tych
ostatnich przygotowano 661 przekazów pocztowych. Na prośbę osób zainteresowanych
bądź instytucji wydano 2401 zaświadczeń. W 2018 roku skierowano do Dziennego Domu Pomocy
Społecznej w Będzinie 64 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 w okresie od styczeń do grudzień 2018 roku: za pobyt stanowiła
kwotę 18,60 zł, dzienne wyżywienie (śniadanie i obiad) – 17,50 zł, suchy prowiant na soboty,
niedziele i święta – 11,50 zł i imprezy okolicznościowe – 1,00 zł.
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Tutejszy Ośrodek wydał do końca 2018 roku 888 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 2018 r.
WEWNĘTRZNY PODZIAŁ ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dyrektor
Zastępca Dyrektora
Główny Księgowy
Z-ca Głównego Księgowego
Audytor Wewnętrzny
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Dział Finansowo Księgowy
Dział Kadr Administracji i Obsługi
Dział Pomocy Środowiskowej
Dział Poradnictwa Specjalistycznego
Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych
Dział Realizacji Świadczeń
Dzienny Dom Pomocy Społecznej
Schronisko dla Bezdomnych Mieszkańców Miasta Będzina
Będziński Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Usług Społecznych
Zespół ds. Procedury Niebieskie Karty
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ORGANIZACJA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W 2018 R.
ZATRUDNIENIE PRACOWNIKÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH OŚRODKA
Na dzień 31.12.2018r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Będzinie zatrudniał 125 pracowników
na 122,71 etatach, poniższy wykres obrazuje procentowy udział poszczególnych działów w ogólnym
zatrudnieniu:
•

Dział Finansowo Księgowy – 9 osób

•

Dział Kadr Administracji i Obsługi – 21 osób

•

Dział Pomocy Środowiskowej – 36 osób

•

Dział Poradnictwa Specjalistycznego – 14 osób

•

Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych – 15 osób

•

Dział Realizacji Świadczeń – 7 osób

•

Dział Dzienny Dom Pomocy Społecznej - 8 osób

•

Schronisko – 8 osób

•

Zespół ds. Procedury Niebieskie Karty - 4 osoby

•

Klub Integracji Społecznej – 3 osoby
Schronisko
6%

Dzienny Dom Pomocy
Społecznej
6%

Niebieskie Karty
3%

KIS
3%
Pomoc
środowiskowa
29%

Finansowo Księgowy
7%

Świadczenia
Rodzinne i
Alimentacyjne
12%

Realizacja Świadczeń
6%
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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 31.12.2018r. kształtował się ten
poziom:
Tabela nr 4 Poziom wykształcenia pracowników Ośrodka

Poziom wykształcenia

Liczba pracowników

Udział %

Wyższe magisterskie

65

52%

Wyższe licencjackie

19

15%

Średnie

37

30%

Zawodowe

3

2%

Podstawowe

1

1%

OGÓŁEM:

125

100%
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ORGANIZACJA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W 2018 R.
W 2018 roku pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie uczestniczyło
w 65 różnego rodzaju kursach, szkoleniach i konferencjach organizowanych przez firmy zewnętrzne.
Obejmowały one swym zakresem między innymi następujące tematy: świadczenie wychowawcze
500 +, Karta Dużej Rodziny, Ochrona Danych Osobowych w świetle zmian, Kodeks Postępowania
Administracyjnego, dochodzenie zwrotu świadczeń, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
przemoc w rodzinie, praca z rodzin z problemami, Dobry Start 300+, kurs kancelaryjno – archiwalny,
świadczenia nienależnie pobrane, kierowanie do Domu Pomocy Społecznej, dokumentacja
pracownicza po zmianach.
Poniższa tabela obrazuje całokształt wydatków poniesionych przez Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Będzinie w 2018 roku, z podziałem na ich rodzaj oraz źródło finansowania.
Tabela nr 5 Wydatki poniesione w ramach realizacji zadań własnych i zleconych gminie

Kwoty w zł

Lp.

Rodzaj poniesionego wydatku

Środki własne
gminy

Dotacja

1.

Zasiłki stałe

0

1 779 592

2.

Zasiłki okresowe

0

1 264 545

3.

Zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe

297 294

0

192 490

458 844

Program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

4.

(w tym: świadczenia pieniężne na zakup posiłku lub żywności,
dożywianie dzieci w przedszkolach i szkołach)

5.

Posiłki w ramach usługi cateringowej

643 768

241 155

6.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

968 855

0

7.

Sprawienie pogrzebu

26 370

0

8.

Domy Pomocy Społecznej

1 869 996

0

0

152 840

32 093

0

4 398 079

675 789

1 144 034

96 700

9.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby
pobierające zasiłek stały

10. Prace społecznie użyteczne
11.

Utrzymanie Ośrodka ( w tym: płace i pochodne oraz wydatki
związane ze schroniskiem i DDPS)
Realizacja ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy

12. zastępczej (w tym: odpłatność za pobyt w domu dziecka lub
w rodzinie zastępczej oraz zatrudnienie asystentów rodziny)
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ORGANIZACJA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W 2018 R.

13.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi (w tym organizacja półkolonii

7 834

0

9 580 813

4 669 465

0

6 775

0

12 436 131

17. Specjalny zasiłek opiekuńczy

0

89 474

18. Świadczenia z ustawy "Za życiem"

0

20 000

19. Zasiłek dla opiekuna

0

71 790

20. Świadczenie rodzicielskie

0

1 268 824

21. Składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń rodzinnych

0

698 831

0

150 135

0

53 073

24. Karta Dużej Rodziny

0

810

25. Świadczenie wychowawcze

0

25 881 608

26. Opiekun prawny (w tym: koszty obsługi)

0

14 326

27

0

1 809 617

0

42 501 394

9 580 813

47 170 859

letnich i zimowych)

14. Razem zadania własne gminy (wiersz 1-13)
15.

16.

22.

23.

Wydawanie decyzji potwierdzające prawo do świadczeń opieki
zdrowotnej
Realizacja świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, w tym koszty
utrzymania

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za niektóre osoby
pobierające świadczenie pielęgnacyjne
Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami
psychicznymi

Dobry Start 300+

27. Razem zadania zlecone gminie (wiersz 15-27)
29. Razem wydatki (wiersz 14+27+28)

marzec 2019
Id: 0D432814-6388-4EAD-8ABD-3497F3C7AF67. Uchwalony

strona 20
Strona 25

DZIAŁ POMOCY ŚRODOWISKOWEJ

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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DZIAŁ POMOCY ŚRODOWISKOWEJ
ZATRUDNIENIE W DZIALE
Według stanu na dzień 31.12.2018 r. Dział Pomocy Środowiskowej zatrudniał:
•

10 pracowników socjalnych,

•

12 starszych pracowników socjalnych,

•

10 specjalistów pracy socjalnej,

•

2 starszych specjalistów pracy socjalnej,

•

2 starszych specjalistów pracy socjalnej – koordynatorów,

•

3 pomoce administracyjne.

10

Specjalistów
Pracy Socjalnej

Koordynatorów

2

12

Starszy
Specjalista
Pracy Socjalnej

Starszych
Pracowników
Socjalnych

10

Pracowników
Socjalnych
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DZIAŁ POMOCY ŚRODOWISKOWEJ
REJONY OPIEKUŃCZE
Na terenie Gminy Będzin funkcjonowało 7 rejonów opiekuńczych zlokalizowanych w różnych
punktach terenowych miasta, zgodnie z poniższą tabelą:
Tabela nr 6 Wykaz rejonów opiekuńczych

Rejon opiekuńczy
Śródmieście

Adres

Nr telefonu

ul. 11 Listopada 4

307 63 34, 307 58 81

ul. 11 Listopada 4

307 68 91, 307 69 52

Syberka

ul. Zwycięstwa 30

762 07 23, 267 00 64

Warpie

ul. Pileckiego 9

531 338 166

Ksawera

ul. Siemońska 11

504 919 724, 307 63 84

Grodziec

ul. Barlickiego 16

263 40 46

Łagisza

ul. Energetyczna 10

534 995 564

Zamkowe

ul. Bursztynowa 11

763 30 34

W 2018 ROKU W DZIALE POMOCY ŚRODOWISKOWEJ:
•

przeprowadzono 8 882 postępowania w związku z otrzymaną korespondencją;

•

przeprowadzono 7 082 wywiady środowiskowe dotyczących świadczeń społecznych
(wywiady o pomoc finansową, usługową, w naturze, kontrolne);

•

rozdysponowano 141 sztuk paczek mikołajkowych dla dzieci klientów Ośrodka;

•

przyjęto 60 wniosków o wydanie karty „Rodzina 3+ Górą”, na podstawie których wydano
303 karty;

•

przyjęto 65 wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny, na podstawie których wydano
276 kar.

W 2018 roku na 1 605 rodzin (2 952 osoby w tych rodzinach) objętych pomocą finansową, usługową
i w postaci pracy socjalnej rozpoznano 198 zupełnie nowych środowisk. Oto jak kształtowało
się to w poszczególnych rejonach opiekuńczych:
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Rejon Śródmieście
ul. 11 Listopada 4
•

362 rodziny, 665 osób w tych rodzinach,

•

160 rodzin, 270 osób w tych rodzinach - pomoc wyłącznie w postaci pracy socjalnej,

•

w tym: 31 nowych środowisk.

Działaniem rejonu Śródmieście – 11 Listopada 4 objęto ogółem:
•

1,25 % udziału mieszkańców Gminy Będzin,

•

12 % mieszkańców dzielnicy.

Najistotniejszymi problemami społecznymi są:
ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba.
Rejon Syberka
ul. Zwycięstwa 30
• 366 rodzin, 741 osób w tych rodzinach,
•

168 rodzin, 313 osób w tych rodzinach - pomoc wyłącznie w postaci pracy socjalnej,

•

w tym: 27 nowych środowisk.

Działaniem rejonu Syberka objęto ogółem:
• 1,40 % udziału mieszkańców Gminy Będzin
•

4,37 % mieszkańców dzielnicy.

Najistotniejszymi problemami społecznymi są:
długotrwała choroba, niepełnosprawność, bezradność w prowadzeniu gospodarstwa domowego.
Rejon Warpie
ul. Pileckiego 9
•

172 rodziny, 241 osób w tych rodzinach,

•

21 rodzin, 35 osób w tych rodzinach - pomoc wyłącznie w postaci pracy socjalnej,

•

w tym: 17 nowych środowisk.
Działaniem rejonu Warpie objęto ogółem:

•

0,45 % udziału mieszkańców Gminy Będzin

•

4,33 % mieszkańców dzielnicy.
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Najistotniejszymi problemami społecznymi są:
ubóstwo, bezrobocie, bezdomność, długotrwała choroba.
Rejon Ksawera
ul. Siemońska 11
•

284 rodziny, 573 osoby w tych rodzinach

•

158 rodzin, 295 osób w tych rodzinach - pomoc wyłącznie w postaci pracy socjalnej

•

w tym: 20 nowych środowisk.

Działaniem rejonu Ksawera objęto ogółem:
•

1,08 % udziału mieszkańców Gminy Będzin

•

10,30 % mieszkańców dzielnicy.

Najistotniejszymi problemami społecznymi są:
niepełnosprawność, długotrwała choroba, ubóstwo, bezrobocie.
Rejon Grodziec
ul. Barlickiego 16
•

183 rodziny, 318 osób w tych rodzinach

•

136 rodzin, 179 osób w tych rodzinach - pomoc wyłącznie w postaci pracy socjalnej

•

w tym: 30 nowych środowisk.

Działaniem rejonu Grodziec objęto ogółem:
•

0,60% udziału mieszkańców Gminy Będzin

•

3,90 % mieszkańców dzielnicy.

Najistotniejszymi problemami społecznymi są:
ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba.
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Rejon Łagisza
ul. Energetyczna 10
•

124 rodziny, 169 osób w tych rodzinach

•

140 rodzin, 193 osoby w tych rodzinach - pomoc wyłącznie w postaci pracy socjalnej

•

w tym: 62 nowe środowiska.

Działaniem rejonu Łagisza objęto ogółem:
•

0,32% udziału mieszkańców Gminy Będzin

•

4,19 % mieszkańców dzielnicy.

Najistotniejszymi problemami społecznymi są:
bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, alkoholizm.
Rejon Zamkowe
ul. Bursztynowa 11
•

114 rodzin, 245 osób w tych rodzinach

•

104 rodziny, 154 osoby w tych rodzinach - pomoc wyłącznie w postaci pracy socjalnej

•

w tym: 11 nowych środowisk.

Działaniem rejonu Zamkowe objęto ogółem:
•

0,46% udziału mieszkańców Gminy Będzin

•

3,45% mieszkańców dzielnicy.

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

3,4% mieszkańców Zamkowego
3,9% mieszkańców Grodźca
4,2% mieszkańców Łagiszy
4,3% mieszkańców Warpia
4,4% mieszkańców Syberki
10,3% mieszkańców Ksawery
12% mieszkańców 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

Liczba ludności

objętych pomocą

% udział ludności
dzielnicy

społeczną

% udział
ludności
Będzina

Zamkowe

7 093

245

3,45%

0,46%

Grodziec

8 149

318

3,90%

0,60%

Łagisza

4 029

169

4,19%

0,32%

Warpie

5 744

241

4,33%

0,45%

Syberka

16 956

741

4,37%

1,40%

Ksawera

5 564

573

10,30%

1,08%

Śródmieście

5 543

665

12%

1,25%

53 078

2 952

X

5,56%

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. Udzielają porad i informacji,
oferują różne formy pomocy i udzielają wsparcia osobom znajdującym się w trudnej sytuacji
życiowej. Ma to na celu zmotywowanie osób do działań w celu przezwyciężenia tych sytuacji
przy wykorzystaniu ich własnych zasobów i możliwości. Pracownicy socjalni przekazują ponadto
informacje o miejscach i instytucjach państwowych, samorządowych i organizacjach pozarządowych
udzielających pomocy osobom potrzebującym. Wszystkie działania skierowane do klientów
zmierzają do ich aktywizacji i integracji ze środowiskiem lokalnym, mają 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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ZIMOWE PÓŁKOLONIE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Będzinie zorganizował dzieciom półkolonie zimowe w okresie
od 05.02 – 09.02.2018r. na uczestników czekało całe pięć dni emocji i feryjnych wrażeń. Patronat
nad inicjatywą objął Prezydent Miasta Będzina Pan Łukasz Komoniewski.
Pierwszy dzień półkolonii podopieczni MOPS spędzili w Bibliotece, zajęcia,
które tam przygotowano zrobiły na dzieciakach ogromne wrażenie.
Następnie uczestnicy zwiedzali „zakamarki" tego ciekawego budynku,
odwiedzając miejsca na co dzień niedostępne dla klientów czytelni
a zwłaszcza dla dzieci.
Drugi dzień półkolonii to kolejne atrakcje takie jak wyjście do kina
„Nowość” w Będzinie gdzie na dzieci czekał seans filmowy pt. „Pan Żaba”.
Po seansie filmowym przyszedł czas na aktywne formy spędzania czasu
wolnego skierowane na zabawę, czyli wizytę w Będzińskiej „Bawialni”.
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Trzeci dzień upłynął pod znakiem kolejnych zabaw. Gry, kolorowanki,
twister czy kalambury to tylko kilka z licznych aktywności dzieci podczas
zajęć.

Wszystko

za pośrednictwem

Ośrodka

Kultury

w Będzinie,

który przygotował dla nas zajęcia plastyczne.
Czwartego dnia dzieci udały się z wizytą do Muzeum Zagłębia. Cała grupa
z ogromną

ciekawością

i zainteresowaniem

słuchała

prezentacji

nt. "Zagadki kosmosu”. Następnie, rysując pokazały czym jest dla nich
kosmos. Dzieci zobaczyły jak dawniej wyglądały teleskopy i lunety.
Były pod wrażaniem, kiedy mogły obejrzeć kosmos przez teleskopy.
Piątego dnia dzieci doczekały się niesamowitych atrakcji. W pierwszej
kolejności udały się do Teatru Dzieci Zagłębia na spektakl pt. „Cudowna
lampa Alladyna." Po spektaklu odbyła się lekcja teatralna która miała
na celu wytłumaczenie czym jest sztuka, kim są aktorzy, jak oni grają,
jakie jest oświetlenie, jacy ludzie są potrzebni, by sztuka mogła powstać,
kto zajmuje się sceną i wiele innych.
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LETNIE PÓŁKOLONIE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Będzinie jak co roku po raz kolejny zorganizował dzieciom
półkolonie letnie w okresie od 23.07 – 27.07.2018 r. Zakwalifikowano 30 dzieci w wieku od 6 do 12
lat. Patronat nad inicjatywą objął Prezydent Miasta Będzina Pan Łukasz Komoniewski. Dzieci miały
zapewnione następujące atrakcje:
Tabela nr 8 Atrakcje Letnich Półkolonii

Dzień

Plan dnia
08:45 – Zbiórka i śniadanie

Poniedziałek
23.07.2018

09:30-10:00 – Wyjście do biblioteki
10:00-11:30 – Czytanie opowieści
12:00-14:00 – Wycieczka do Bawilandi
14:30-15:00 – Obiad w MOPS
09:00-09:15 – Zbiórka i śniadanie

Wtorek
24.07.2018

10:00-14:00 – Wycieczka do Nadleśnictwa Siewierz, Las Grodziecki – prelekcja
na temat ochrony, spotkanie z leśniczym
14:30-15:00 – Obiad w MOPS
09:00 – Zbiórka i śniadanie

Środa

09:30-10:30 – Pogadanka z Policją na temat Bezpieczeństwa
na drodze

25.07.2018

11:00-14:00 – Wycieczka do OSiR
14:30-15:00 – Obiad w MOPS
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09:00 – Zbiórka i śniadanie
Czwartek
26.07.2018

09:30 – Wyjście do kina „Nowość”
10:00-11:30 – Seans filmu „Niewidzialny Chłopiec”
12:00-14:00 – Wycieczka do Bawilandi
14:30-15:00 – Obiad w MOPS
09:00 – Zbiórka i śniadanie

Piątek
09:30-10:30 – Wyjście na plaże – MOPS, malowanie kreskówek
27.07.2018
11:00-14:00 – Zabawa, Zumba
14:30-15:00 – Obiad w MOPS
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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 2018 roku wydano 303 karty „Rodzina 3+ Górą”

KARTA DUŻEJ RODZINY

Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień zarówno w instytucjach publicznych,
jak i w firmach prywatnych. Posiadacze Karty Dużej Rodziny mają możliwość tańszego korzystania
z oferty podmiotów m.in. z branży spożywczej, paliwowej, bankowej czy rekreacyjnej. KDR wspiera
budżety rodzin wielodzietnych oraz ułatwia dostęp do dóbr i usług. Karta przysługuje rodzicom
wychowującym co najmniej troje dzieci i wydawana jest bezpłatnie każdemu członkowi rodziny.
W 2018 roku wydano 276 Kart Dużej Rodziny.
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Dział Poradnictwa Specjalistycznego
ZESPÓŁ PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO
Pracownicy Działu realizowali na rzecz mieszkańców Będzina różnorodne formy wsparcia i zajęć,
które służyły rozwiązywaniu problemów dnia codziennego oraz zapobiegały wykluczeniu
społecznemu. Problemy, z którymi najczęściej zgłaszali się po pomoc do Działu klienci, to:
uzależnienie od alkoholu, bezrobocie, problemy opiekuńczo – wychowawcze, zaburzenia zdrowia
psychicznego, sytuacje kryzysowe.

Konsultant ds. osób
psychicznie chorych

Lekarz psychiatra

Psycholog

Konsultant ds.
rodzin

Konsultant ds.
uzależnień i osób
współuzależnionych

Asystenci rodziny

PODSTAWOWE ZADANIA DZIAŁU

Praca z klientem prowadzona była indywidualnie i w formie grupowej.
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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 i warsztatów dla różnego
rodzaju grup odbiorców (dzieci, młodzież, rodziny, społeczność lokalna).

DO SZCZEGÓŁOWYCH ZADAŃ DZIAŁU NALEŻAŁO:
•

udzielanie pomocy psychologicznej,

•

prowadzenie

indywidualnych

konsultacji

psychologicznych,

pedagogicznych,

diagnostycznych i terapeutycznych dla:
- osób uzależnionych od środków psychoaktywnych, alkoholu i współuzależnionych,
- osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin,
- rodzin wieloproblemowych,
- rodzin z trudnościami opiekuńczo – wychowawczymi,
- osób w kryzysie,
- 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. Pomoc na rzecz osób doświadczających przemocy domowej.
4. Prowadzenie konsultacji indywidualnych, elementów terapii rodzinnej i grupowej,
a także mediacji rodzinnych.
5. Prowadzenie terapii indywidualnej oraz grupowej dla osób uzależnionych od alkoholu
oraz dla osób współuzależnionych.
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6. Orzecznictwo, czyli działania mające na celu reprezentowanie interesów naszych klientów
w różnych instytucjach.
7. Współpraca z innymi instytucjami działającymi na rzecz osób potrzebujących pomocy,
w szczególności ze szkołami, przedszkolami, Policją, Strażą Miejską, Sądem, placówkami
służby zdrowia.
8. Asystentura 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.
9. Współpraca z Zespołem ds. procedury „Niebieskiej Karty” – pracownicy działu towarzyszyli
pracownikom Zespołu ds. procedury „Niebieskiej 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.
10. Współpraca 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.
11. 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.
12. 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.
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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, skierowanie
do właściwego konsultanta Działu. Po zakończonej współpracy z konsultantami klienci lepiej radzili
sobie z problemami, zmniejszyło się ich uczucie bezradności, mieli większe poczucie kontroli
nad własnym życiem.

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

dzieciom i młodzieży
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RODZAJE ZAJĘĆ GRUPOWYCH
W 2018 roku konsultanci Działu Poradnictwa Specjalistycznego prowadzili następujące zajęcia
grupowe:
•

grupy psychoedukacyjne dla osób uzależnionych od alkoholu. Celem spotkań grup była
edukacja na temat choroby oraz sposobów i form leczenia uzależnienia od alkoholu. Cykl
obejmował minimum 15 spotkań. Do grupy kierowane były osoby po diagnozie i rozmowie
z terapeutą uzależnień;

•

warsztaty dla rodziców - w roku 2018 asystenci rodziny organizowali raz w miesiącu
w godzinach od 14:30 do 15:30 w siedzibie Ośrodka Kultury w Będzinie, warsztaty
dla rodziców, których celem było podniesienie kompetencji rodzicielskich u Klientów.

•

warsztaty edukacyjne dla dzieci - asystenci rodziny w każdy wtorek tygodnia w godzinach
od 15:00 do 17:00 w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej organizują warsztaty
skierowane do dzieci.

Warsztaty dla rodziców

Warsztaty edukacyjne dla dzieci

Grupy psychoedukacyjne dla osób
uzależnionych od alkoholu
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AKTYWNOŚĆ DZIAŁU
W okresie od stycznia do grudnia 2018 roku pracownicy Działu Poradnictwa Specjalistycznego
udzielili wsparcia w postaci poradnictwa specjalistycznego. Udzielono 1817 porad dla 1294 osób:
W podziale na poszczególne konsultacje przedstawia się to następująco:
•

361 osobom z tytułu problemu alkoholowego i współuzależnienia,

•

326 osobom – z tytułu problemów wychowawczych i rodzinnych,

•

482 osobom z tytułu zaburzeń psychicznych,

•

324 osobom – z tytułu interwencji oraz wielopłaszczyznowej pomocy psychologicznej.
600

500

482

400

361

326

324

Problemy
wychowawcze i
rodzinne

Wielopłaszyznowa
pomoc
psychologiczna

300

200

100

0
Zaburzenia
psychiczne

Problemy
alkoholowe i
współuzależnienia

Liczba osób

W 2018 roku pracownicy Działu udzielali konsultacji i porad, prowadzili asystentury rodzin, terapię
indywidualną i grupową osób dorosłych, zajęcia warsztatowe, uczestniczyli w przedsięwzięciach
na rzecz rodzin 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 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”.
w ramach obowiązków zawodowych stawiał się także na przesłuchaniach policyjnych, rozprawach
sądowych oraz do prokuratury, uczestniczył w badaniach biegłych sądowych w toczących
się sprawach o leczenie psychiatryczne bez zgody. Podejmował współpracę ze szpitalem
psychiatrycznym w Czeladzi. Wnioskował do prokuratury o wszczęcie postępowania dotyczącego
ubezwłasnowolnień osób z zaburzeniami psychicznymi. Jako kierownik - koordynował pracę Działu
Poradnictwa Specjalistycznego, współorganizował i uczestniczył w przedsięwzięciach na rzecz
społeczności lokalnej.
Liczba konsultacji terenowych przeprowadzonych wspólnie z lekarzem psychiatrą – 74
Ponadto, konsultant ds. Osób Psychicznie Chorych skierował 10 wniosków do Sądu Rejonowego
w Będzinie – w sprawie umieszczenia osób w szpitalu psychiatrycznym i Domu Pomocy Społecznej –
bez zgody klienta oraz 1 wniosek do prokuratury Rejonowej w Będzinie o ubezwłasnowolnienie
łącznie 4 osób.

Lekarz psychiatra konsultował klientów w siedzibie Ośrodka oraz w ich miejscu zamieszkania.
W 2018 roku lekarz przeprowadził 109 konsultacji na rzecz klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Będzinie.
Ponadto, konsultant ds. osób chorych psychicznie:
•

uczestniczył w posiedzeniach grup roboczych w procedurze „Niebieskie Karty”,

•

uczestniczył w Pikniku Rodzinnym.
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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.
Liczba osób korzystających ze wsparcia psychologicznego – 324.
Ponadto, psycholog:
•

uczestniczył w posiedzeniach grup roboczych w procedurze „Niebieskie Karty”,

•

uczestniczył w Rodzinnym Pikniku Integracyjnym.

Konsultant ds. rodzin 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 osób korzystających z konsultacji indywidualnych – 326
Ponadto, konsultant:
•

uczestniczył w posiedzeniach grup roboczych w procedurze „Niebieskie Karty”,

•

uczestniczył w Rodzinnym Pikniku Integracyjnym.
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Konsultant ds. uzależnień i osób współuzależnionych, pracował z klientami zgłaszanymi
przez pracowników socjalnych, Miejską

Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

konsultantów Działu, kuratorów Sądu Rejonowego w Będzinie oraz z osobami, które samodzielnie
szukały pomocy.
Liczba osób korzystających z wsparcia konsultanta: – 424
Ponadto, konsultant ds. uzależnień i osób współuzależnionych:
•

współpracował ze wspólnotą AA „Znicz” w Będzinie.

ASYSTENTURA RODZINY
W 2018 roku Asystenci Rodziny realizowali wieloaspektowe zadania, które miały na celu
towarzyszenie oraz udzielenie pomocy rodzinom objętym wsparciem Asystenta Rodziny. Praca
każdego z sześciu Asystentów Rodziny, zatrudnionych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Będzinie odbywała się w oparciu o zadaniowy czas pracy. Asystenci Rodziny wchodzili
w środowiska zamieszkania rodzin w ciągu tygodnia w godzinach porannych, popołudniowych
oraz wieczornych (od godziny 7:00 do 21:00) w sytuacjach koniecznych Asystenci Rodziny wchodzili
w środowiska zamieszkania rodzin również w weekendy. Poza towarzyszeniem rodzinom
w ich codziennych trudnościach, Asystenci Rodziny pełnili stacjonarnie dyżury w Miejskim Ośrodku
Pomocy Społecznej (w tym również w siedzibie Miejskiego Ośrodka Kultury) trzy razy w tygodniu
w godzinach 8:00 - 11:00.

STATYSTYKI:
•

Liczba rodzin objętych asystenturą: 101

•

Liczba dzieci w rodzinach objętych asystenturą: 159

•

Liczba członków rodzin: 305

•

Liczba przeprowadzonych warsztatów grupowych dla rodziców: 25

•

Liczba uczestników podczas warsztatów grupowych dla rodziców: 2

•

Liczba przeprowadzonych warsztatów dydaktyczno-wyrównawczych dla dzieci: 11

•

Liczba dzieci biorących udział w grupowych warsztatach dydaktyczno-wyrównawczych: 2

marzec 2019
Id: 0D432814-6388-4EAD-8ABD-3497F3C7AF67. Uchwalony

strona 42
Strona 47

DZIAŁ PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO

SZKOLENIA:
Liczba Asystentów Rodziny biorących udział w szkoleniach z zakresu realizacji zadań wspierania
rodziny i koordynacji pieczy zastępczej w tym wsparcia i współpracy z rodzinami, formami opieki
zastępczej: 6

PRACA ASYSTENTA RODZINY Z RODZINĄ:
W ramach pracy asystenci rodziny systematycznie odwiedzają rodziny w środowisku ich
zamieszkania, gdzie podejmowana jest wspólna praca asystenta rodziny z jej członkami. Praca ta ma
na celu poprawę sytuacji rodziny. w tym kierunku asystent rodziny przeprowadza liczne treningi
(np. wzmocnienie więzi rodzic-dziecko; podniesienie kompetencji opiekuńczo-wychowawczych;
uświadamianie rodzica o poszczególnych etapach prawidłowego rozwoju

dziecka; praca

nad prawidłowym prowadzeniem gospodarstwa domowego; treningi budżetowe, treningi
porządkowe; treningi higieniczne, treningi służące polepszeniu sytuacji zdrowotnej; wpieranie
w utrzymywaniu abstynencji). Bardzo często asystent rodziny zachęca członków rodziny
do aktywnego uczestniczenia w życiu szkolnym dziecka, pomaga rodzicom w samodzielnej pracy
z dzieckiem w domu (najczęściej w obszarze dydaktyczno – wyrównawczym).
Podczas pracy asystent rodziny często towarzyszy rodzinie podczas różnorodnych wizyt lekarskich
(np. lekarz psychiatra, logopeda, psycholog). Ponadto na bieżąco monitoruje sytuację zdrowotną
dzieci (kontrola szczepień, bilansów, stanu uzębienia, dbałości o higienę głowy, monitorowanie
ewentualnych chorób skórnych, pomoc w ustalaniu terminów do lekarzy specjalistów, jak również
przypominanie o nich Klientom).
Asystent rodziny w ramach pracy z Klientem motywuje go do podnoszenia kwalifikacji zawodowych
oraz pomaga w poszukiwaniu pracy, podejmowaniu i utrzymywaniu ciągłości zawodowej. w tym celu
asystent rodziny przeprowadza z Klientem liczne rozmowy mające charakter motywacyjny, często
wskazuje Klientowi różnego rodzaju narzędzia i źródła służące do samodzielnego wyszukiwania ofert
pracy. Ponadto zachęca do korzystania z ofert pracy z tutejszego Powiatowego Urzędu Pracy. Asystent
rodziny również pomaga Klientowi w stworzeniu własnego dokumentu CV oraz listu motywacyjnego,
jak również przeprowadza treningi mające na celu przygotowanie Klienta do korzystnego
zaprezentowania swojej osoby podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Asystent rodziny zachęca Klienta
i pomaga mu w wyszukiwaniu bezpłatnych kursów i szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe.
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Podczas pracy z rodziną asystent rodziny dostrzegając konieczność objęcia danej rodziny wsparciem
specjalistycznym, kieruje rodzinę do Konsultantów Działu Poradnictwa Specjalistycznego (między
innymi Psychiatra, Psycholog, Konsultant ds. Uzależnień, Konsultant ds. Wspierania Rodzin,
Konsultant ds. Osób Chorych Psychicznie), gdzie według potrzeb rodziny udzielana jest jej pomoc
specjalistyczna.

WSPÓŁPRACA:
Asystent rodziny w trakcie swojej pracy podejmuje współpracę z jednostkami administracji rządowej
i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami
specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny. są to między innymi:
•

Pracownicy socjalni,

•

Pracownicy Działu Poradnictwa Specjalistycznego,

•

Kuratorska Służba Sądowa, pracownicy Oświaty (wychowawcy, pedagodzy, psychologowie
szkolni, dyrekcja, higienistka),

•

Pracownicy Służb Mundurowych (Dzielnicowi, Straż Miejska),

•

Pracownicy Miejskich Świetlic Środowiskowych,

•

Poradnie zdrowotne,

•

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna,

•

Lekarze specjaliści (w tym rehabilitanci),

•

Współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (Koordynatorzy Pieczy Zastępczej).

Praca asystenta rodziny z wymienionymi organami, polega na utrzymywaniu stałego kontaktu
(osobistego, telefonicznego, pisemnego), omawianiu i konsultowaniu bieżącej sytuacji danej rodziny
oraz ustaleniu zasad wspólnej pracy nad poprawą sytuacji rodziny.

ZAJĘCIA GRUPOWE (WARSZTATY) DLA CZŁONKÓW RODZIN OBJĘTYCH ASYSTENTURĄ
RODZINNĄ
W roku 2018 asystenci rodziny organizowali raz w miesiącu

w godzinach od 14:30 do 15:30

w siedzibie Ośrodka Kultury w Będzinie, warsztaty dla rodziców, których celem było podniesienie
kompetencji rodzicielskich u Klientów. Podczas warsztatów poruszana była tematyka dostosowana
do potrzeb i deficytów danych rodzin, między innymi warsztaty:
marzec 2019
Id: 0D432814-6388-4EAD-8ABD-3497F3C7AF67. Uchwalony

strona 44
Strona 49

DZIAŁ PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO
1. „Samodzielność - usamodzielnianie się dziecka, jak mądrze wspierać i zachęcać
do samodzielności".
2. „Sposoby skutecznego porozumiewania się z dziećmi".
3. „Domowa apteczka. Niezbędne lekarstwa w domu, sposób ich użycia i termin ważności".
4. „10 prostych sposobów oszczędzania".
5. „Kara czy nagroda? Co lepsze?"
6. „Sposób na nudę. Czyli jak spędzić aktywnie czas z dzieckiem".
7. „Samodyscyplina zamiast kary. Ustalanie granic dziecku".
8. „Komunikacja werbalna i niewerbalna".
9. „Pies, kot czy chomik? Jakie zwierzę wybrać dla dziecka."
10. „Jak rozmawiać z dzieckiem na trudne tematy".
11. „Idą święta. Prezenty hand-made".
Ponadto asystenci rodziny w każdy poniedziałek tygodnia w godzinach od 15:00 do 17:00
w siedzibie Ośrodka Kultury w Będzinie organizują warsztaty skierowane do dzieci mające na celu
poprawienie ich sytuacji edukacyjnej. Podczas nich praca asystenta rodziny opiera się na pomaganiu
dzieciom w odrabianiu lekcji, zrozumieniu zadanego materiału szkolnego, utrwaleniu wiadomości,
rozwijaniu plastycznych zdolności u poszczególnych dzieci.

INTERWENCJE, PRACA NAD POWROTEM DZIECKA DO ŚRODOWISKA RODZINNEGO,
MONITORING PO ZAKOŃCZENIU WSPÓŁPRACY Z RODZINĄW ROKU
Asystenci rodziny w 2018 roku podejmowali działania interwencyjne i zaradcze w sytuacji zagrożenia
bezpieczeństwa rodziców i dzieci. Asystenci rodziny obecni byli w trakcie przeprowadzania
interwencji policji, współpracowali z Dzielnicowym, pracownikami socjalnym, pracownikami Działu
Niebieskiej Karty, Kuratorską Służbą Sądową. w trakcie interwencji asystent rodziny udzielał pomocy
w zabezpieczeniu dziecka, obejmował rodzinę wsparciem w wymaganym zakresie, jak również
w przypadku wykazywania chęci rodziny pomagał w pracy nad powrotem dziecka do środowiska
rodzinnego. w chwili, gdy dziecko zostanie umieszczone w placówce, a asystent rodziny zobaczy chęć
pracy nad sobą u Klienta, podejmuje z nim współpracę. Ustalony zostaje plan pracy z Klientem,
który obejmuje wszelkie działania, które Klient powinien zrealizować, aby ubiegać się o powrót
dziecka do domu. są to między innymi różnorodne i niezbędne treningi przeprowadzone z Klientem
przez asystenta rodziny, kierowanie Klienta do różnych specjalistów, motywowanie do podjęcia pracy
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zarobkowej, uregulowanie sytuacji mieszkaniowej, utrzymywanie abstynencji alkoholowej, udział
w grupach wsparcia oraz mitingach.
Asystent rodziny zakańcza współpracę z Klientem nad powrotem dziecka do środowiska zamieszkania
w przypadku, gdy Klient nie wykazuje chęci współpracy i poprawy sytuacji.
Asystent rodziny zgodnie z Art. 15 U 1 pkt 16 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej, monitoruje funkcjonowanie rodziny po zakończeniu z nią pracy w środowisku
jej zamieszkania. Zwykle monitoring trwa od 3 do 6 miesięcy. Po każdorazowej wizycie sporządzana
jest notatka służbowa z przebiegu wizyty.

DOKUMENTACJA:
Asystent rodziny poza czynnościami opisanymi powyżej pozostaje z rodzinami, które objęte są jego
wsparciem w stałym kontakcie telefonicznym, ponadto po każdym spotkaniu z rodziną prowadzi
dokumentację dotyczącą rodziny, w której opisywany jest przebieg danego spotkania,
bądź wydarzenia oraz wszelkie działanie, które zostały podjęte i zrealizowane na rzecz danej rodziny
(karta czasu pracy). Asystent rodziny w swojej pracy sporządza również diagnozę sytuacji rodziny,
okresową ocenę sytuacji rodziny, jak również plan pracy z rodziną nie rzadziej niż co pół roku.
Dodatkowo sporządza na wniosek sądu opinie o rodzinie jej członkach. Asystent rodziny w chwili, gdy
rodzina zmienia miasto zamieszkania, kontaktuje się z tamtejszym Ośrodkiem Pomocy Społecznej
z prośbą o objęcie rodziny monitoringiem i wsparciem.
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RODZINNY PIKNIK INTEGRACYJNY:

W

dniu

29.06.2018r,

na terenie

Ośrodka

Pomocy

Miejskiego

Społecznej odbył się Rodzinny Piknik
Integracyjny

przeznaczony

wszystkich

rodzin

dla

objętych

asystenturą. Honorowy patronat nad
imprezą

objął

Będzina

Prezydent

Łukasz

Miasta

Komoniewski.

W Pikniku wzięło udział około 100
osób. Organizacja Pikniku corocznie
służy wzmocnieniu więzi i wartości
rodzinnych.

Daje

możliwość

pokazania rodzinom alternatywnych
sposobów
czasu,

spędzania
aktywizuje

wspólnego
społeczność

lokalną.

EFEKTY DZIAŁAŃ PODJĘTYCH PRZEZ ASYSTENTÓW RODZINY:
W swojej pracy Asystenci działali wielotorowo i na wielu płaszczyznach, wykorzystując maksymalnie
wszystkie dostępne im narzędzia i środki. Pracując z rodzinami, których problemy były złożone
i mnogie starli się poprzez swoje zaangażowanie i szczerą chęć wsparcia, osiągać cele oraz realizować
zadania widocznie podwyższające komfort oraz szeroko rozumiany dobrostan rodzin. Poprzez
treningi, warsztaty, prezentowanie oraz ćwiczenia praktyczne dążyli do wykształcenia i pogłębienia
zasobów własnych u Klientów i ich rodzin.
Mając w perspektywie cel w postaci samodzielności oraz kompetencji Klientów pracowali głównie
nad problemami bieżącymi, codziennymi i tym samym najbliższymi doświadczeniu podopiecznych.
w przypadku każdej z rodzin do zmian na lepsze potrzebna jest chęć i inicjatywa ze strony Klienta
i jego rodziny. Niestety zbyt często jej brakuje, co prowadzi do zastoju lub co gorsza jeszcze większej
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degradacji. Rodziny które podjęły walkę dzisiaj cieszą się z wypracowanych wspólnie z Asystentami
Rodziny sukcesów.
Treningi wychowawcze zwiększały świadomość Klientów co do przyczyn oraz skutków swoich nie
przystosowawczych metod wychowawczych. Zmiana nawyków poprzez wprowadzenie nagród
zamiast podnoszenia głosu zauważalnie wpłynęła na jakość relacji rodzinnych. Zwiększenie
kompetencji rodzicielskich oraz wychowawczych dzięki warsztatom oraz treningom prowadzonym
przez Asystentów Rodziny wskazało rodzicom nową drogę porozumienia z dziećmi oraz wzmocniło
ich poczucie uczestnictwa w życiu dzieci i wpływu na ich przyszłość.
Asystenci

dzięki

przeprowadzonym

treningom

kulinarnym,

potwierdzali

kompetencje

oraz umiejętności członków rodziny, którzy czuli się docenieni, mieli okazję pokazać co potrafią.
Najczęściej podczas tak spędzonego czasu relacja z całą rodziną pogłębiała się tworząc fundament
do dalszej, trudniejszej pracy. Przeprowadzane treningi porządkowe opierające się na instruktarzu
rozplanowania prac domowych przysłużyły się poprawie warunków życia rodziny. Asystenci
prowadząc treningi gospodarowania pieniędzmi, ustalali z członkami rodziny priorytety wydatków.
We współpracy z niektórymi rodzinami Asystenci Rodziny wybierali się na wspólne zakupy, podczas
których instruowali Klientów na co zwracać uwagę, aby wybierać produkty tańsze nie tracąc tym
samym na jakości. Asystent Rodziny niejednokrotnie pomagał rodzinie w załatwianiu spraw
urzędowych, towarzyszył w wizytach w sądzie, ponieważ Klienci mieli z tym problemy.
Praca Asystentów Rodziny owocowała realizacją odwlekanych często przez lata decyzji oraz zmian.
w wielu

przepadkach

udało

się

zmienić

miejsce

zamieszkania

na bardziej

dogodne

i komfortowe. Rodziny po motywacji Asystenta Rodziny podejmowały próby spłat zadłużenia
za mieszkanie, bądź pożyczek pozabankowych, jak również przeprowadzały remonty swoich
mieszkań, aby poprawić warunki mieszkaniowe. Klienci ubiegali się o świadczenia z ZUS, alimenty,
orzeczenia i świadczenia które otrzymywali.

DYSFUNKCJE WYSTĘPUJĄCE W RODZINACH OBJĘTYCH WSPARCIEM ASYSTENTA
RODZINY:
•

alkoholizm;

•

nikotynizm;

•

narkomania;

•

hazard;

•

bezrobocie;
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•

ubóstwo;

•

choroby psychiczne;

•

przemoc fizyczna i psychiczna;

•

zaniedbania zdrowotne;

•

ograniczenie wolności przez sąd jednego z członków rodziny;

•

niewydolność wychowawcza rodziców;

•

nieprawidłowe realizowanie obowiązku szkolnego;

•

trudne warunki mieszkaniowe;

•

nieumiejętne prowadzenie gospodarstwa domowego.

INNE DZIAŁANIA NA RZECZ DZIECI I RODZIN OBJĘTYCH WSPARCIEM ASYSTENTA
RODZINY:
Asystenci podczas działań na rzecz rodziny organizowali także zbiórkę odzieży dla dzieci
i dorosłych, pomagali w znalezieniu mebli, aby poprawić warunki bytowe rodziny. Wspólnie
z pracownikiem socjalnym zgłaszali rodziny wymagające wsparcia żywnościowego do Polskiego
Komitetu Pomocy Społecznej, gdzie w wyznaczonym punkcie raz w miesiącu zgłoszone rodziny,
a także osoby potrzebujące mogły odebrać żywność w postaci np. makaronów, konserw, oleju.
Ze względu na występowanie w rodzinach zarówno problemów w funkcjonowaniu społecznym,
niewydolności wychowawczej, ale także przemocy czy zaniedbań względem dzieci Asystenci Rodziny
w celu poprawy sytuacji rodziny współpracowali z pracownikami działu Niebieskich Kart. W trakcie
współpracy

wspólnie

wchodzono

w środowisko

rodziny

oraz

podejmowano

decyzję

o działaniach koniecznych dla poprawy sytuacji rodziny.
Asystenci uczestniczyli co 3 miesiące w grupach roboczych zwoływanych przez pracowników
Niebieskich Kart. Na grupy zapraszane były także inne osoby mające kontakt z rodziną
jak np. pedagodzy szkół, kuratorzy, dzielnicowi. Wspólnie omawiano podjęte dotychczas działania
w celu poprawy sytuacji rodziny oraz ustalono dalsze postępowanie. Praca Asystentów Rodziny
obejmowała także kontakt z Koordynatorami pieczy zastępczej, a także uczestnictwo w spotkaniach
rekwalifikacyjnych rodzin zastępczych, w których przebywają dzieci z rodzin objętych asystenturą,
a także udział w zespołach do spraw oceny sytuacji dziecka przebywającego w pieczy zastępczej
są to zespoły powoływane przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, które monitorują i analizują
sytuację rodzin pod kątem możliwości powrotu dzieci do naturalnego środowiska, a także poruszają
kwestię jego funkcjonowania w rodzinie zastępczej.
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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 oraz zebraniach organizowanych przez OWDiR.
2. Urząd Miasta Będzin – współpraca w zakresie organizacji półkolonii zimowych i letnich, Dnia
Dziecka, Pikniku Rodzinnego, 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. Sąd Rejonowy w Będzinie – współpraca w zakresie kierowania wniosków o leczenie bez zgody
i umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej bez zgody.
5. Prokuratura Rejonowa w Będzinie – współpraca w zakresie kierowania wniosków
o ubezwłasnowolnienie osób chorych psychicznie.
6. Szkoły i poradnie pedagogiczno-psychologiczne – współpraca w zakresie problemów
zdrowotnych, wychowawczych, opiekuńczych dzieci z rodzin objętych asystenturą.
7. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – współpraca w zakresie prowadzenia grup
psychoedukacyjnych,

współtworzenia

zespołów

interdyscyplinarnych

oraz

działalności

podejmowanej na rzecz społeczności lokalnej.
8. 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.
9. Straż Pożarna – współpraca w zakresie przeprowadzania interwencji w środowisku lokalnym;
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10. 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.
11. Specjalistyczny Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej KOMPAS – współpraca w zakresie
poradnictwa specjalistycznego, prowadzenia grup terapeutycznych dla dzieci i młodzieży,
uczestnictwa w kampaniach edukacyjnych („Obalamy mity”) oraz działalności na rzecz środowiska
lokalnego.
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Klub Integracji Społecznej

KIS to jednostka, której celem 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. KIS 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 zostaje 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

środkiem

do osiągnięcia

efektów

społecznych”

współfinansowanego przez Unię Europejką ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, nabór
nr RPSL.09.01.06-IZ.01-24-012/15 Oś Priorytetowa IX Włączenie Społeczne. Działanie 9.1 Aktywna
Integracja Poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem
społecznym – projekty pozakonkursowe.
Kwota

zaangażowanych środków

na realizację

Programu Aktywizacja

i Integracja:

40%

dofinansowania na rok 2018 – 2 656 zł.
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ORGANIZACJA KIS
1. KlS jest elementem wewnętrznej struktury organizacyjnej MOPS.
2. Siedzibą KIS jest siedziba MOPS w Będzinie.
3. Terenem działalności KIS jest obszar gminy Będzin.
4. KIS prowadzi działalność w godzinach urzędowania MOPS oraz w zależności od potrzeb w innych
godzinach.
5. Wsparcie KIS jest nieodpłatne.
6. KIS posługuje się logotypem widocznym na pierwszej stronie niniejszego sprawozdania. Logotyp
używany jest w różnych konfiguracjach w zależności od realizowanych programów, projektów
i współpracy z lokalnymi partnerami

CELE KIS
Reintegracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w szczególności
poprzez udzielanie członkom i ich rodzinom pomocy w odbudowywaniu i podtrzymywaniu
umiejętności uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej oraz zdolności do samodzielnego
świadczenia pracy na rynku pracy.

ZADANIA KIS
1. Prowadzenie poradnictwa psychologicznego.
2. Organizowanie kursów zawodowych i podnoszących kwalifikacje.
3. Prowadzenie poradnictwa zawodowego.
4. Realizacja profilaktyki uzależnień.
5. Aktywizowanie i integracja społeczności lokalnej.
6. Promowanie i organizowanie wolontariatu.
7. Opracowywanie i realizacja programów pomocowych.
8. Pozyskiwanie środków na realizację programów pomocowych.
9. Współdziałanie z instytucjami i organizacjami w podejmowaniu przedsięwzięć zmierzających
do pełnej realizacji zadań wynikających z procesu reintegracji społecznej i zawodowej
uczestników.
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ZASADY I WARUNKI UCZESTNICTWA I KORZYSTANIA ZE WSPARCIA
1. Uczestnikami/uczestniczkami i osobami korzystającymi ze wsparcia KIS mogą być w szczególności
osoby podlegające wykluczeniu społecznemu i ze względu na swoją sytuację życiową nie będące
w stanie zaspokoić własnym staraniem swoich podstawowych potrzeb życiowych oraz znajdujące
się w sytuacji powodującej ubóstwo i uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu
zawodowym, społecznym i rodzinnym a w szczególności osoby:

•

objęte III profilem pomocy,

•

długotrwale bezrobotne,

•

niepełnosprawne,

•

bezdomne,

•

uzależnione od alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających,

•

zwalniane z zakładów karnych,

•

uchodźcy.

2. Uczestnikami/uczestniczkami KIS nie mogą być osoby, które mają prawo do:

•

zasiłku dla bezrobotnych,

•

zasiłku przedemerytalnego,

•

świadczenia przedemerytalnego,

•

renty strukturalnej,

•

renty z tytułu niezdolności do pracy,

•

emerytury,

•

nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego.

3. Warunki uczestnictwa w KIS:

•

Uczestnictwo w KIS jest dobrowolne.

•

Uczestnikiem/uczestniczką KIS jest osoba, która podpisała zasady/deklarację uczestnictwa
w KIS, stanowiące Załącznik nr 2 do Regulaminu.

•

Uczestnik/uczestniczka KIS jest zobowiązany do podpisania kontraktu socjalnego
i przestrzegania postanowień w nim zawartych.

•

Uczestnik/uczestniczka KIS zobowiązany/a jest do prowadzenia Karty Aktywności KIS
stanowiącej Załącznik nr 6 do Regulaminu.

Klub Integracji Społecznej prowadzi działania ukierunkowane na integrację i reintegrację osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym. Celem Klubu Integracji Społecznej (KIS) jest udzielenie
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pomocy osobom indywidualnym w odbudowywaniu i podtrzymywaniu umiejętności uczestnictwa
w życiu społecznym, 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, głównie osób wykluczonych społecznie zagrożonych
wykluczeniem. KIS wspiera organizowanie się ludzi w grupy, podejmowanie wspólnych inicjatyw
i przedsięwzięć w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej, zmierzające do reintegracji
społecznej i zawodowej.

ZAJĘCIA INTEGRACYJNO - REINTEGRACYNE REALIZOWANE W RAMACH KIS

Warsztaty integracyjne
W ramach których uczestnicy integrują się, omawiają swoje problemy, uczą się współpracować
w grupie, organizować i planować przedsięwzięcia. Rolą zajęć integracyjnych jest również, powrót
i aktywne uczestnictwo w życiu społecznym, które ma bezpośredni wpływ na poczucie wartości
uczestników, kompetencje społeczne, otwartość i komunikatywność, co wpływa na dalszy rozwój
uczestników w postaci nauki poruszania się na rynku pracy.
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Prace społecznie użyteczne
Uczestnicy Klubu Integracji Społecznej w Będzinie uczęszczają również na prace społecznie
użyteczne, które wykonują w wymiarze 40h miesięcznie. Z uwagi na miejsce wykonywania prac ich
realizacja

odbywa

się

w

różne

dni,

co

powoduje,

że uczestnicy

uczą

się samoorganizacji i dostosowania harmonogramu zajęć KIS z harmonogramem wykonywanych
prac.
W 2018 roku prace społecznie użyteczne polegały na wykonywaniu takich prac jak:

•

prace remontowe, prace malarskie;

•

prace pielęgnacyjne w ogrodzie;

•

prace gospodarcze i porządkowe wewnątrz budynków oraz na terenach przyległych;

•

utrzymanie w należytym porządku terenów zielonych;

•

grabienie liści w okresie jesiennym;

•

odśnieżanie;

•

drobne prace konserwatorskie i naprawcze.

Powyższe prace organizowane były w następujących podmiotach na terenie Będzina:
1. Przedszkole Miejskie nr 2, ul. Turniejowa 5
2. Przedszkole Miejskie nr 4, ul. Daszyńskiego 3A
3. Przedszkole Miejskie nr 5, ul. Zwycięstwa 21
4. Przedszkole Miejskie nr 10, ul. Kielecka 11
5. Przedszkole Miejskie nr 11, ul. Podłosie 10
6. Przedszkole Miejskie nr 13, ul. Skalskiego 4
7. Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Szkolna 3
8. Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Kołłątaja 63
9. Szkoła Podstawowa nr 9, ul. Jedności 38
10. Szkoła Podstawowa nr 10, ul. Sportowa 2
11. Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna, ul. Piłsudskiego 39
12. Muzeum Zagłębia, ul. Gzichowska 15
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13. Ośrodek Kultury, ul. Małachowskiego 43
14. Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Sportowa 4
15. Polski Komitet Pomocy Społecznej, ul. Małachowskiego 22
16. Stowarzyszenie Dobre ręce, ul. 11 Listopada 5
17. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. 11 Listopada 1
W ramach wsparcia KIS w 2018 r. w pracach społecznie użytecznych uczestniczyło 20 osób (osoby
z II i III profilem pomocy).

Wsparcie osób z II profilem
Osoby wymagające intensywnego wsparcia ze strony Powiatowego Urzędu Pracy w celu znalezienia
zatrudnienia, zaszeregowane są do II profilu. Pomoc przewidziana w ramach profilu pomocy
jest realizowana przez PUP na podstawie przygotowanego z bezrobotnym indywidualnego planu
działania, w okresie nie dłuższym niż 540 dni. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Będzinie
w ramach współpracy z PUP w 2018r. oferował wsparcie w ramach Klubu Integracji Społecznej
dla osób korzystających z pomocy finansowej. Udział w zajęciach KIS przez okres 5 miesięcy, wiązał
się z regularną współpracą z koordynatorem KIS, psychologiem, doradcą zawodowym oraz dwoma
pracownikami socjalnymi. Osoby, które wykazały się największym zaangażowaniem zostały
skierowane do prac społecznie użytecznych, które wykonywane były na terenie miasta Będzin.

Wizyty studyjne
W 2018 roku odbyły się dwie wizyty studyjne w ramach Programu Aktywizacja i Integracja, w Klubie
Integracji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie. Pierwsza wizyta studyjna miała
miejsce w firmie JOHNSON ELECTRIC POLAND w Będzinie, druga odbyła się w niepublicznej placówce
pośrednictwa pracy w Sosnowcu, w firmie MANPOWER. W trakcie wizyty studyjnej w Johnson
Electric dnia 31.07.2018r., uczestnicy PAI zapoznali się w pierwszej kolejności z ogólnymi zasadami
BHP obowiązującymi na terenie zakładu pracy. Następnie na głównej hali zakładu pracy zostały
przedstawione poszczególne linie produkcyjne oraz linie montażowe różnych podzespołów:
•

części do silników, przełączników i systemów napędu do motoryzacji;
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•

części do silników, przełączników i systemów napędu do sprzętu AGD;

•

części do silników, przełączników i systemów napędu do sprzętu w branży lotniczej;

•

części do silników, przełączników i systemów napędu do sprzętu w branży medycznej;

•

części do silników, przełączników i systemów napędu do sprzętu w branży inżynierii
sanitarnej;

•

części do silników, przełączników i systemów napędu do sprzętu w branży automatyki
przemysłowej.

W ramach podsumowania, pracownicy firmy JOHNSON ELECTRIC POLAND Będzin przedstawili
uczestnikom zasady rekrutacji i obowiązki na stanowisku: monter elementów. Przedstawiono siatkę
płac na w/w stanowisku oraz ścieżkę awansu poziomego i pionowego, obowiązującego w JOHNSON
ELECTRIC POLAND - Będzin. Ponadto przedstawiono uczestnikom PAI bogaty pakiet socjalny
dla pracowników firmy obejmujący:
•

świadczenie świąteczne;

•

pełnopłatną półgodzinną przerwę od pracy dla pracowników;

•

wczasy ,,Pod gruszą”;

•

dofinansowanie do ,, Zielonej szkoły”;

•

zapomogi dla pracowników;

•

paczki mikołajowe;

•

pikniki integracyjne oraz imprezy dla dorosłych;

•

karta sportowa;

•

prywatne ubezpieczenie medyczne;

•

grupowe ubezpieczenie na życie;

•

transport do zakładu pracy.

Po zakończeniu wizyty studyjnej w JOHSON ELECTRIC POLAND Będzin, pracownik HR rozdał
wszystkim uczestnikom spotkania foldery informacyjne dotyczące firmy oraz formularze
zgłoszeniowe w celu ewentualnej rekrutacji na stanowisko: monter elementów. W wizycie studyjnej
uczestniczyło 5 osób (wszyscy uczestnicy PAI, z czego dwie osoby wypełniły formularz zgłoszeniowy).
W dniu 16.08.2018r, w ramach warsztatów grupowych odbyła się dla uczestników PAI wizyta
studyjna w firmie MANPOWER - biuro pośrednictwa pracy w Sosnowcu. Prelegentka spotkania
omówiła na początku zasady funkcjonowania firmy oraz sposób pozyskiwania ofert pracy,
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pracodawców i potencjalnych pracowników. Następnie osoba zajmująca się ofertami pracy
przedstawiła aktualne zapotrzebowanie w firmie ,,BREMBO” w Dąbrowie Górniczej na stanowiskach
pracownik produkcji, pracownik logistyki wewnętrznej:
•

umowa o pracę na czas określonych;

•

system pracy: czterobrygadowy;

•

praca regulaminowa;

•

premia produkcyjna;

•

dodatek za pracę nocą;

•

dodatek frekwencyjny za pracę zmianową (za brak absencji chorobowej);

•

bony żywnościowe;

•

bezpłatny przewóz;

•

płatne nadgodziny;

•

dodatkowo premia co cztery miesiące;

•

paczki świąteczne dla pracowników i dzieci;

•

karta MULTISPORT;

•

ubezpieczenie grupowe PZU ŻYCIE.

Po przedstawieniu ofert pracy w MANPOWER, prelegentka rozdała wszystkim uczestnikom
spotkania foldery i informacje dotyczące firmy oraz formularze zgłoszeniowe w celu ewentualnej
rekrutacji na stanowiska: pracownik produkcji oraz pracownik logistyki wewnętrznej. W wizycie
studyjnej uczestniczyły 3 osoby z PAI, z czego jedna wypełniła formularz zgłoszeniowy.
Uczestnicy pierwszej i drugiej edycji Programu Aktywizacja i Integracja w 2018 roku brali udział
w Targach Pracy oraz Targach Pracy i Nauki. Podczas targów uczestnicy mieli możliwość pozyskać
wiedzę o aktualnych ofertach pracy, poznać lokalnych przedsiębiorców oraz wypełnić formularze
rekrutacyjne. Ponadto, podczas targów Doradca zawodowy lub Koordynator KIS pomagał
uczestnikom odnaleźć oferty pracy zgodne z ich kwalifikacjami. Dodatkowym atutem Targów Pracy
jest zdobycie wiedzy na temat zapotrzebowania na Rynku Pracy na konkretne zawody oraz,
fakt że wystawcami podczas eventów są też szkoły, gdzie jest możliwość zmiany kwalifikacji lub ich
podniesienia w ramach kształcenia ustawicznego.
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Poradnictwo psychologiczne
Psycholog w 2018 roku przyjął 68 osób w ramach pomocy psychologicznej oraz udzielił 312 porad
w ramach konsultacji psychologicznych:
•

przeprowadzono konsultacje psychologiczne Klientów podczas wizyt w środowisku;

•

psycholog uczestniczył w podejmowanych interwencjach kryzysowych;

•

psycholog przeprowadzał konsultacje psychologiczne i wydawał zaświadczenie psychologa
do celów skierowania do Domów Pomocy Społecznej;

•

przeprowadzono warsztaty psychologiczne oraz konsultacje indywidualne dla uczestników
Programu Aktywizacja i Integracja;

•

przeprowadzono warsztaty psychologiczne oraz konsultacje indywidualne dla uczestników
Klubu Integracji Społecznej;

•

uczestnictwo w spotkaniach grup roboczych w procedurze ,,Niebieskie Karty”;

•

psycholog uczestniczył w pracach bieżących Klubu Integracji Społecznej.

W roku 2018 roku w ramach Klubu Integracji Społecznej przeprowadzono szereg działań
o charakterze psychologicznym. Przede wszystkim przeprowadzono warsztaty psychoedukacyjne
odnoszące się do ważnych sfer psychologicznego funkcjonowania człowieka, jak również udzielono
pomocy psychologicznej w ramach indywidualnych konsultacji z psychologiem.
Warsztaty poświęcono następującej tematyce: stres i radzenie sobie ze stresem, pełnienie
ról społecznych i zawodowych oraz trening umiejętności społecznych. w ramach zajęć
psychoedukacyjnych, dotyczących stresu oraz radzenia sobie z nim, przeprowadzono dwa warsztaty.
Jeden poświęcony był zajęciom wprowadzającym do tematyki stresu i jego rozumienia
biomedycznego, psychologicznego i społecznego. Zajęcia miały charakter aktywizujący uczestnikówistotne było rozumienie i przeżywanie stresu, co uzyskano poprzez aktywne formy uczestnictwa
takie jak, praca w podgrupach, metoda burzy mózgów, czy studium przypadku. Omówiono także
koncepcję dystresu i eustresu oraz przydatności i szkodliwości stresu w życiu człowieka. Druga część
warsztatów dotyczących tematyki stresu poświęcona została zagadnieniom praktycznodiagnostycznym. Uczestnicy mieli możliwość, pod okiem psychologa wykonać m. in. test dotyczący
wzorów zachowania a i B, czy też zinterpretować własną skalę stresu wg Holmesa i Rahe`a.
Wykonano także eksperymenty związane ze złudzeniami poznawczymi i figurami niejednoznacznymi
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- ukazujące różne możliwości interpretacji tych samych zjawisk i odnosząc tą wiedzę do odbierania
sytuacji życiowych jako stresujących bądź nie.
Warsztaty dotyczące pełnienia ról społecznych i zawodowych wiązały się z prześledzeniem życia
i rozwoju człowieka z perspektywy rozwoju człowieka oraz zadań rozwojowych punktowych
i sytuacyjnych.
Z uczestnikami angażując metody aktywizujące, omówiono zadania psychologiczne i społeczne
stojące przed człowiekiem w różnych etapach jego życia. Warsztaty te stały się okazją do omówienia
tożsamości i tożsamościowego rozwoju człowieka. Uczestnicy mieli możliwość wykonania testu
dotyczącego ich aktualnego, dominującego stylu tożsamościowego. Omówiono także z uczestnikami
wagę pełnienia poszczególnych ról społecznych, a także rolę pracy i rozwoju zawodowego,
jako czynników prozdrowotnych w zakresie zdrowia psychicznego.
Zajęcia dotyczące treningu umiejętności społecznych poświęcono praktycznym aspektom poruszania
się w sytuacjach społecznych i zawodowych. Zajęcia miały charakter warsztatowy i dotyczyły
umiejętności efektywnego planowania i realizowania planów dotyczących rozwoju zawodowego
i aktywizacji zawodowej. w tym zakresie, ważne stało się przybliżenie uczestnikom wiedzy na temat
planowania krótkoterminowego i długofalowego. Zwrócono uwagę na istotność dobrego
rozpoznania siebie oraz otoczenia pod kątem zawodowym i przygotowania dobrze określonego,
konkretnego algorytmu postępowania w poszukiwaniu zatrudnienia. Omówiono także kwestię
autoprezentacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz realności oczekiwań wobec współczesnego
rynku pracy. Warsztaty były okazją do podsumowania istotności zasobów niematerialnych w życiu
człowieka, a w szczególności zachęcić uczestników do rozwoju w zakresie własnego kapitału
społecznego.
Warsztaty psychologiczne uzupełnione były o indywidualne konsultacje psychologiczne, w ramach
których psycholog miał możliwość rozeznania indywidualnej sytuacji uczestników. Był to także czas
dla Klientów, w ramach którego mogli oni uzyskać poradę psychologiczną w zakresie problemów
własnych lub rozwinąć wątki poruszone na warsztatach.
Zarówno warsztaty, jak i konsultacje indywidualne pozwoliły uczestnikom przede wszystkim
na samopoznanie- rozwinięcie podstawowej wiedzy o swoim funkcjonowaniu psychologicznym,
jak również porównanie tego funkcjonowania do prawidłowości prozdrowotnych. Warsztaty miały
za zadanie wyposażyć także uczestników w wiedzę dotyczącą umiejętności społecznych. Ważnym
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aspektem było również przekazanie uczestnikom wiedzy praktycznej z zakresu np. sposobów
radzenia sobie ze stresem, umiejętności autoprezentacyjnych w sytuacjach społecznych,
w tym zawodowych oraz umiejętności planowania własnego rozwoju społecznego i zawodowego.
W ramach zajęć z psychologiem uczestnicy brali udział w zajęciach o zróżnicowanej tematyce
z dziedziny psychologii. Podczas zajęć z profilaktyki uzależnień, uczestnicy poznali mechanizmy
powstawania uzależnienia, w szczególności od różnych substancji, ale również mechanizmy
powstawania uzależnień behawioralnych. Uczestnicy zdobyli wiedzę na temat metod radzenia sobie
z uzależnieniem. Odbyły się zajęcia o tematyce radzenia sobie ze stresem.
Uczestnicy skorzystali z wsparcia emocjonalnego grupy przy opisywaniu stresujących dla nich
sytuacji. Poznali różne metody radzenia sobie ze stresem, z których można korzystać w każdej
sytuacji, jak również mechanizmy psychiczne powstawania stresu na różnych przykładach.
na zajęciach z komunikacji społecznej uczestnicy poznali znaczenie komunikacji werbalnej
i niewerbalnej, zdobyli umiejętności rozpoznawania komunikatów niewerbalnych oraz oceniania
niespójności komunikatów. Uczestnicy poznali znaczenie terminu „asertywność", podczas ćwiczeń
zdobywali umiejętności asertywnego reagowania na krytykę i asertywnego odmawiania. Podczas
zajęć o tematyce "Gotowość do zmiany" uczestnicy poznali pojęcia oraz rolę motywacji wewnętrznej
oraz zewnętrznej. Zajęcia na temat samooceny i autodiagnozy pomogły uczestnikom na lepsze
poznanie siebie, określenie swoich mocnych i słabych stron, cech charakteru jak również zwrócić
uwagę na swoje własne osiągnięcia.
Udział w zajęciach pozwolił uczestnikom na zwiększenie swojej otwartości, poczucia własnej
wartości, zwiększyli świadomość własnych procesów psychicznych. Nauczyli się rozpoznawać swoje
mocne strony oraz osiągnięcia, co może być pomocne przy autoprezentacji. Ponadto uczestnicy
zwiększyli swoje umiejętności komunikacyjne, radzenia sobie z konfliktami czy ze stresem.
Uczestnicy zdobyli wiedzę i umiejętności, które mogą okazać się przydatne nie tylko podczas
poszukiwania pracy, ale również w życiu codziennym.

Warsztaty doradztwa zawodowego
Doradca zawodowy w roku 2018 przyjął 54 osoby w ramach doradztwa zawodowego oraz udzielił
217 porad w ramach konsultacji z doradztwa zawodowego. W ramach Klubu Integracji Społecznej
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przeprowadzono szereg działań o charakterze doradczym. Prowadzono warsztaty doradztwa
zawodowego odnoszące się do sfer zawodowych klienta, jak również konsultacje indywidualne
z doradcą zawodowym.
Warsztaty poświęcono następującej tematyce:
•

poznaj samego siebie;

•

prawo pracy;

•

list motywacyjny;

•

CV;

•

rozmowa rekrutacyjna;

•

autoprezentacja;

•

umiejętność poszukiwania pracy na lokalnym Rynku Pracy;

•

zasiłki dla osób bezrobotnych;

•

urlop macierzyński, urlop tacierzyński;

•

wyliczanie kapitału początkowego;

•

umiejętność prawidłowego gospodarowania czasem;

•

Urząd Pracy- prawa i obowiązki;

•

ogólna charakterystyka możliwości rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Zajęcia dotyczące umiejętności społecznych poświęcono praktycznym aspektom poruszania
się w sytuacjach społecznych i zawodowych. Zajęcia miały charakter warsztatowy i dotyczyły
umiejętności efektywnego planowania i realizowania planów w rozwoju społecznym i zawodowym.
W tym zakresie ważne stało się przybliżenie uczestnikom wiedzy na temat planowania
krótkoterminowego i długofalowego. Zwrócono uwagę na istotność dobrego rozpoznania siebie
oraz otoczenia pod kątem zawodowym i przygotowania dobrze określonego, konkretnego algorytmu
postępowania przy poszukiwaniu zatrudnienia w obszarach zgodnych z preferencjami uczestników
i ich możliwościami zdrowotnymi oraz zawodowymi. Warsztat ten stał się okazją do wymiany wiedzy
i doświadczeń w zakresie powodzeń i niepowodzeń w poszukiwaniu zatrudnienia. Omówiono także
kwestię autoprezentacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz realności oczekiwań wobec
współczesnego rynku pracy. Warsztaty były okazją do podsumowania istotności zasobów
niematerialnych w życiu człowieka. Spotkania warsztatowe miały również na celu zachęcenie
uczestników do samorozwoju w zakresie kapitału społecznego.
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Warsztaty z doradztwa zawodowego uzupełnione były o indywidualne konsultacje poradnictwa
zawodowego, w ramach których doradca zawodowy miał możliwość rozeznania indywidualnej
sytuacji uczestników. Był to także czas dla Klientów, w ramach którego wypracowano ścieżkę
rozwoju zawodowego, bądź planowano działania zaradcze dotyczące indywidualnej sytuacji Klienta.
W 2018 roku w ramach PAI zrealizowano dwie edycje programu skierowanego do uczestników
poszukujących pracy, wchodzących ponownie na Rynek Pracy oraz dla osób 50+ i osób posiadających
III profil pomocy. Pierwszą edycję PAI ukończyły 4 osoby, drugą edycję ukończyło 6 osób. Wszystkie
osoby, które ukończyły PAI miały możliwość ponownego profilowania w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Będzinie. Po przeprofilowaniu ww. osoby uzyskały II profil pomocy i mogły w tej sytuacji skorzystać
z całego wachlarza instrumentów przysługujących w wyżej wymienionym profilu pomocy.
W ramach Programu uczestnicy mieli możliwość skorzystać ze wsparcia w zakresie integracji
społecznej realizowanego przez tutejszy Ośrodek oraz wsparcia w zakresie aktywizacji zawodowej
realizowanego przez PUP w formie prac społecznie użytecznych.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach integracji społecznej zorganizował cykl zajęć
z zakresu:
•

edukacji społecznej;

•

przeprowadzono warsztaty z doradztwa zawodowego oraz konsultacje indywidualne
dla uczestników Programu Aktywizacja i Integracja;

•

przeprowadzono warsztaty z doradztwa zawodowego oraz konsultacje indywidualne
dla uczestników Klubu Integracji Społecznej;

•

czynny udział w Pikniku Rodzinnym MOPS;

•

doradca zawodowy uczestniczył w pracach bieżących Klubu Integracji Społecznej;

•

doradca Zawodowy uczestniczył w Targach Pracy i Nauki;

•

doradca zawodowy uczestniczył w wizytach studyjnych na terenie miasta Będzina
oraz Sosnowca.

Warsztaty doradztwa zawodowego skupiły się na kompetencjach zawodowych uczestników,
wykształceniu

umiejętności

pozwalających

na zdobycie

zatrudnienia

oraz

umiejętności

prawidłowego zarządzania własnym czasem, w sposób efektywny. Dzięki warsztatom uczestnicy
nabyli wiedzę dotyczącą ich predyspozycji, która jest niezbędna w procesie poszukiwania pracy,
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a w dalszej perspektywie jej utrzymania. Pracownik, który wykonuje pracę niezgodną z jego
predyspozycjami wykonuje ją niechętnie co przyczynia się do braku motywacji a w konsekwencji
do rezygnacji z niej. Poznanie własnych predyspozycji i zainteresowań stanowi podstawę do rozwoju
osobistego i wzrost kompetencji społecznych jak i zawodowych niezbędnych do sprawnego
poruszania się na rynku pracy. Uczestnicy poznali także sposoby zarządzania sobą w czasie.
Z uwagi na zmieniający się rynek pracy oraz jego tendencje w ramach zajęć z zakresu doradztwa
zawodowego zorganizowano dwie wizyty studyjne u lokalnych pracodawców. Pierwsza wizyta
studyjna odbyła się w jednym z największych zakładów produkcyjnych w Będzinie tj. Johnson
Electric, gdzie uczestnicy mieli możliwość poznać zakład pracy od środka. Ponadto, uczestnikom
została przedstawiona cała struktura organizacyjna, produkcyjna i administracyjna. Uczestnikom
przedstawiono oferty pracy. Pomimo, korzystnych warunków pracy i płacy żaden uczestnik nie
podjął zatrudnienia. Druga wizyta studyjna została zorganizowana u lokalnego pośrednika pracy
jakim jest Manpower z siedzibą w Sosnowcu. Podczas wizyty studyjnej pośrednik pracy także
przedstawił uczestnikom liczne oferty pracy według różnych klasyfikacji m.in. wymiaru czasu pracy,
branży, formy zatrudnienia, charakteru pracy czy też warunków finansowych. Żaden uczestnik nie
wyraził jednoznacznej chęci uczestnictwa w rekrutacji.
Wizyty studyjne miały na celu zapoznanie uczestników z obecnymi trendami na lokalnym rynku,
ukazanie mnogości zakładów pracy i miejsc pracy. Ponadto, zwrócono uwagę uczestnikom,
że obecnie na rynku pracy to potencjalny pracownik ma większą swobodę, a pracodawcy muszą
wykazywać się dużą elastycznością i otwartością, co sprzyja poszukiwaniu zatrudnienia.
W trakcie zajęć dużą trudność sprawiało uczestnikom określenie swoich mocnych i słabych stron,
a także swoich atutów zawodowych. Największą uwagę zwrócono na dotychczasowe doświadczenia
uczestników podczas poszukiwania pracy tj. przebieg rozmowy kwalifikacyjnej, sposób poszukiwania
pracy, prezentacja własnej osoby oraz własnego wizerunku. Uczestnikom udzielono informacji w jaki
sposób radzić sobie z trudnymi pytaniami oraz jak na nie odpowiadać poprzez podanie konkretnych
przykładów.
Dużą trudność sprawiało uczestnikom określenie swoich mocnych i słabych stron, a także swoich
atutów zawodowych. Skupiono również uwagę na dotychczasowe doświadczenia uczestników
podczas poszukiwania pracy tj. przebieg rozmowy kwalifikacyjnej, sposób poszukiwania pracy,
prezentacja własnej osoby oraz własnego wizerunku. Uczestnikom udzielono informacji w jaki
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sposób radzić sobie z trudnymi pytaniami oraz poznali różne warianty odpowiedzi na te pytania.
w trakcie warsztatów zostały również zaprezentowane filmiki edukacyjne dotyczące roli wizerunku
podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Filmiki ukazywały także niezbędne elementy mowy ciała i jak
właściwie zaprezentować się podczas rozmowy.
Podczas zajęć kształtowano prawidłowe postawy uczestników poprzez scenki rodzajowe, prezentacji
własnej

osoby

przed

grupą

czy

ćwiczenia

w parach.

Dzięki

korekcji

Konsultanta

ds. bezrobocia złych postaw podczas ćwiczeń uczestnicy na bieżąco uczyli się jak zmienić swoją
postawę i w sposób prawidłowy zaprezentować się. Nauka poprzez praktykę wpłynęła pozytywnie
na przyswojenie wiedzy przez uczestników i ich otwartość, co jest niezwykle ważnym elementem
podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Realizacja Programu PAI
Realizacja Programu Aktywizacja i Integracja we współpracy dwóch jednostek organizacyjnych
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie wraz z Powiatowym Urzędem Pracy w Będzinie
rozpoczęła się w lipcu 2018 roku, w ramach której rozpoczęto pierwszą edycję ww. Programu.
Realizacja pierwszej edycji trwała w okresie od lipca do końca września. Po zakończeniu pierwszej
edycji PAI z pozytywnymi rezultatami przystąpiono do wsparcia kolejnych osób w ramach drugiej
edycji, której działania trwały w okresie od października do końca listopada 2018 roku.
Uczestnicy objęci wsparciem to osoby długotrwale bezrobotne, które nie potrafiły się poruszać
po obecnym rynku pracy. Ich kompetencje zawodowe były niskie, i brak możliwości zaspokojenia
własnych potrzeb deprymował ich rozwój w tym zakresie. Ponadto, uczestnicy charakteryzowali się
niskimi umiejętnościami społecznymi i komunikacyjnymi. Większość z nich miała problem
z prezentacją własnej osoby oraz wymienieniem swoich mocnych i słabych stron. Ponadto,
uczestnicy nie mieli zakreślonych swoich celów zarówno zawodowych jak i osobistych.
Celem podjętych działań była kompleksowa pomoc osobom długotrwale bezrobotnym
zarejestrowanym w PUP w Będzinie, które korzystają z pomocy MOPS w Będzinie. Realizacji celu
służyło precyzyjne zaplanowanie oraz wdrożenie działań ukierunkowanych na wzmocnienie
kompetencji i postaw niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania w życiu społecznym
oraz zawodowym.
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W ramach programu zaktywizowano 10 osób, które spełniały kryteria programu tj. osoby
bezrobotne, posiadające III profil pomocy oraz korzystające ze świadczeń pomocy społecznej.
W ramach Programu uczestnicy mieli możliwość skorzystać ze wsparcia w zakresie integracji
społecznej realizowanego przez tut. MOPS oraz wsparcia w zakresie aktywizacji zawodowej
realizowanego przez PUP w formie prac społecznie użytecznych.
Kwota

zaangażowanych środków

na realizację

Programu Aktywizacja

i Integracja:

40%

dofinansowania na rok 2018 - 2.656 zł.

KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ BĘDZIN REALIZOWAŁ ZADANIA Z ZAKRESU INTEGRACJI
SPOŁECZNEJ W RAMACH PAI OBEJMUJĄCEJ:
a) edukację społeczną
Wśród uczestników wzrosło poczucie własnej wartości, otwartości i prezentacji własnej osoby
w grupie. W trakcie realizowanego wsparcia w grupie każdy uczestnik pełnił określone role grupowe,
grupa zintegrowała się i wspierała wzajemnie. Uczestnicy za pośrednictwem grupowego wsparcia
zdobyli wiedzę i doświadczenie niezbędne do pełnienia określonych ról społecznych. Wszyscy
uczestnicy zdobyli również wiedzę w zakresie planowania i gospodarowania własnego budżetu
domowego. Ewaluacja zajęć wskazała, że każdy uczestnik potrafi prawidłowo wskazać co to jest
budżet gospodarstwa domowego, potrafi podać kilka sposobów oszczędzania w tym wymienić
sposoby kontroli wydatków stałych, wie kiedy najlepiej sporządzać budżet gospodarstwa domowego
oraz potrafi określić rodzaje wydatków gospodarstwa domowego.
Dzięki zajęciom integracyjnym i grupowym wśród uczestników wzrosły również umiejętności takie
jak: adoptowanie się do nowego otoczenia i sytuacji, podejmowania decyzji, komunikowania się
z innymi, radzenia sobie z niepowodzeniami, motywowania się wzajemnie oraz stawiania sobie
celów i możliwości ich osiągania. Ewaluacja umiejętności nastąpiła poprzez ćwiczenia ex ante
i ex post, w którym badano wiedzę uczestników. Ćwiczenie ex ante przeprowadzone na początku
zajęć przyniosło duże problemy wśród uczestników. Uczestnicy po odbytych ćwiczeniach w ramach
zajęć potrafili określić czym charakteryzują się się pojęcia takie jak: plan, decyzja, cel strategiczny,
taktyczny, operacyjny oraz znali zasadę formułowania celów za pomocą metody SMART.
Dodatkowo, wzrosły aspiracje uczestników, wszyscy deklarowali chęć zmiany własnej sytuacji m. in.
poprzez chęć podjęcia kursów, szkoleń czy nauki. Uczestnicy również, poruszali kwestie związane
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z sytuacją mieszkaniową, finansową czy rodzinną, pytali o możliwości zmiany własnej sytuacji
i wsparcie instytucjonalne.
b/ zajęcia komputerowe
Zajęcia polegały na nauce praktycznej obsługi komputera m. in. zaznajomienie z klawiaturą (układ
klawiszy), wdrożenie podstawowych aspektów związanych z pojęciami takimi jak pulpit, ikony, pasek
zadań, plik, folder, przeglądarka internetowa. Zajęcia kończyły się samodzielnym sporządzeniem CV
w programie LIBRE OFFICE. Należy zauważyć, że uczestnicy KIS w większości mają bardzo niskie
umiejętności w tym zakresie, dlatego zajęcia są wielokrotnie powtarzane celem osiągnięcia
zakładanych rezultatów.
c /poradnictwo specjalistyczno – prawne
Poradnictwo specjalistyczno-prawne zostało przeprowadzone w szczególności w zakresie prawa
pracy, obowiązków pracodawcy i pracownika oraz form zatrudnienia pracowników w Polsce. Z uwagi
na znikomą wiedzę uczestników, zajęcia zostały przeprowadzone w sposób szczegółowy
i przystępny. Wiele zagadnień sprawiało uczestnikom trudność, co spowodowało, że Konsultant
ds. bezrobocia szczegółowo i dokładnie przedstawił wszelkie zagadnienia. Tematyka zajęć była dla
uczestników bardzo interesująca, wszyscy stwierdzili, że wiedza pozyskana w ramach tych zajęć
będzie dla nich użyteczna i przyczyni się do efektywnego poszukiwania pracy. W trakcie zajęć
uczestnicy wypełniali wzory umowy o pracę, dzieło i zlecenie. Ewaluacja wykazała, że uczestnicy
przed zajęciami nie posiadali żadnej wiedzy w zakresie prawa pracy, nie znali składowych umów i nie
znali obowiązków i praw pracowniczych. Zajęcia w znacznym zakresie poprawiły wiedzę
uczestników.
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d/ grupę wsparcia
Podczas realizacji grup wsparcia dla uczestników Programu udzielano im wsparcia grupowego
w postaci porad i dyskusji na prezentowane przez nich samych problemy. Uczestnicy nie
komentowali w sposób negatywny czy pozytywny wypowiedzi innych uczestników, co wpłynęło
pozytywnie na proces integracji grupy oraz możliwości wspólnego rozwiązania przedstawianych
problemów. Brak oceny osoby wypowiadającej się i odnoszenie się do emocji mogłoby zaburzyć
pracę zespołu. Uczestnicy sami określili, że program pozwolił im nauczyć się samodzielności,
punktualności, organizacji czasu własnego. Większość z nich określiła go jako przygotowanie
do funkcjonowania w sytuacji, kiedy otrzymają zatrudnienie i będą musieli pogodzić charakter
i wymiar godzinowy pracy z życiem prywatnym. Uczestnicy są zmotywowani do podjęcia
zatrudnienia, ich wiara we własne możliwości wzrosła, a ich dotychczasowa bierność i wykluczenie
społeczne zmniejszyło się w stopniu znacznym.

Wsparcie w organizacji Pikniku Rodzinnego
W ramach organizowanego przez MOPS Będzin pikniku Dział Poradnictwa Specjalistycznego,
na terenie Plaży. Zaczarowana Przystań, miejsca stworzonego dla dzieci przez członków Klubu
Integracji Społecznej zorganizowane zostały animacje. Uczestnicy w ramach aktywności
zorganizowali przestrzeń wokół plaży, brali aktywny udział w animacjach np. gra z dziećmi.

Wolontariat
Tutejszy Ośrodek w 2018r., zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
realizował działania związane ze wsparciem rodzin dysfunkcyjnych objętych asystenturą,
zamieszkałych na terenie miasta Będzin od dnia 15.03.2018r. do 31.12.2018r. Współpraca w ramach
Partnerstwa obejmowała:
•

pomoc wolontariuszy w zakresie odrabiania lekcji,

•

pomoc wolontariuszy w opiece nad dziećmi poprzez organizację czasu wolnego w trakcie
trwania warsztatów dla rodziców,
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•

przeprowadzania przez wolontariuszy aktywnych zajęć w formie zabawy, edukacji
i integracji,

•

wdrażanie projektów w zakresie współpracy i podejmowania wspólnych inicjatyw
związanych z warsztatami.

Powyższe działania w dniach od 15.03.2018 do 31.12.2018r. realizowało 7 wolontariuszy
na podstawie Porozumienia o Świadczeniu Wolontarystycznym. Warsztaty odbywały się
w każdy wtorek od 15.00 do 17.00 (odrabianie lekcji) oraz każdy drugi wtorek miesiąca od 14.00
do 15.30 (gry planszowe, zabawy edukacyjne).
Praca socjalna
W ramach KIS i PAI, w roku 2018 współpracowano z dwoma pracownikami socjalnymi,
którzy w ramach swoich kompetencji wspierali uczestników i pomagali im oraz ich rodzinom
we wzmacnianiu i odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie. Aby zwiększyć
skuteczność wzajemnej współpracy pracownicy socjalni posługiwali się narzędziem w postaci
kontraktu socjalnego, który wiąże się z postawieniem diagnozy, planowaniem i monitorowaniem
środowiska. Kontrakt socjalny miał mobilizować osobę korzystającą ze świadczeń pomocy społecznej
do podjęcia aktywności zawodowej, powodować wzrost jej samodzielności życiowej i przeciwdziałać
wykluczeniu społecznemu.

Podsumowanie
Działania Klubu Integracji Społecznej są formą wsparcia, która jest z punktu widzenia osób
bezrobotnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym niezwykle istotna. Program działań zawiera
wiele elementów, które pozwalają na rozwój grupowy jak i indywidualny uczestników. Cele
i założenia pozwalają na intensywność działań i zmianę postaw społecznych wśród osób
bezrobotnych.
Mając na uwadze część integracyjną, należy zwrócić uwagę na mnogość poruszanych problemów
zagadnień społecznych w ramach których uczestnicy mogą zdobyć wiedzę dotyczącą zarówno ich
życia zawodowego (teoria) jak i prywatnego czy społecznego.
Niezwykle istotną kwestią jest nauka funkcjonowania w społeczeństwie i wypracowanie wzorców
postaw, z uwagi na izolację uczestników i niskie poczucie własnej wartości. Ukazanie możliwości
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i uświadomienie w zakresie własnych mocnych i słabych stron, pozwala na wypracowanie schematu,
który uczestnicy wykorzystają w późniejszym rozwoju, w szczególności zawodowym (praca w grupie,
współpraca ze współpracownikami, asertywność, komunikatywność).
Okres wsparcia również jest bardzo istotny. Mnogość zadań i ich natężenie pozwala uczestnikom
na naukę organizacji własnego czasu. w wielu przypadkach muszą pogodzić wykonywanie prac
społecznie użytecznych, z obowiązkowym stawiennictwem na zajęciach oraz obowiązkami
domowymi czy opieką nad dziećmi. Daje to możliwość wypracowania umiejętności planowania,
zarządzania sobą w czasie, jak i wykształcenie pewnego rodzaju umiejętności logistycznych
(uczestnicy często wykonują prace społecznie użyteczne w odległości od tut. Ośrodka, która wymaga
dojazdu, aby móc stawić się na zajęcia).
Z perspektywy wykonywania prac społecznie użytecznych czy edukacji w postaci kursów uczestnicy
mają możliwość poznania struktury organizacyjnej danego miejsca pracy, uczą się organizacji pracy
własnej, sprawnego wykonywania poleceń przełożonych oraz ogólnego funkcjonowania
w środowisku pracy. Takie doświadczenie pozwala im kształtować dalszą ścieżkę zawodową i buduje
doświadczenie związane z rozwiązywaniem problemów wynikających w pracy, co przeciwdziała
podobnym sytuacjom w przyszłości.
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Organizowanie czasu wolnego dla seniorów
CYKLICZNE SPOTKANIA POD NAZWĄ KLUBU AKTYWNEGO SENIORA
Od maja 2014 roku w siedzibie Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Jana III Sobieskiego 1
odbywają się w każdy poniedziałek w godz. od 15:00 do 17:00 spotkania Klubu Aktywnego Seniora
prowadzone przez Kierownika Dziennego Domu. Miejsce spotkań znajduje się w centrum miasta
w dzielnicy Gzichów, która jest dobrze skomunikowana z pozostałymi częściami miasta (obok
miejsca spotkań znajduje się przystanek tramwajowy).
Celem Klubu jest wspieranie aktywności osób starszych, umożliwienie im przyjemnego
i pożytecznego spędzania czasu, a także zapewnianie możliwości nawiązywania i utrzymywania
kontaktów społecznych. Dla klubowiczów organizowane są imprezy okolicznościowe, spotkania
świąteczne. Tematyka spotkań dostosowana jest do potrzeb, możliwości i zainteresowań seniorów.
Klub Aktywnego Seniora wzmacnia nieformalne więzi społeczne tworzące sieć wsparcia poza
spotkaniami.
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Oferta Klubu Aktywnego Seniora dostępna dla każdego seniora niezależnie od sytuacji materialnej
ponieważ zajęcia odbywają się bezpłatnie. Klub ma charakter otwarty, co umożliwia seniorom
włączenie się w spotkania w dowolnym momencie.
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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 17 - 21 września 2018 roku zapisało się 102 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, podróży oraz kultury.

Ponadto

do dyspozycji

studentów

są zajęcia

warsztatowe

oferowane

od

poniedziałku

do piątku (również całkowicie bezpłatnie). W roku 2018 były to:
•

warsztaty teatralne;

•

warsztaty fotograficzne;

•

trening pamięci;

•

fitness;

•

taniec Latino Solo;

•

język niemiecki;

•

język angielski;

•

język migowy;

•

moda i uroda;

•

Savoir Vivre na co dzień;

•

warsztaty komputerowe;

•

warsztaty śpiewu;

•

artewarsztaty;

•

joga;

•

piątkowe spotkania z prawem.
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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.
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Kalendarium wydarzeń roku 2018
•

24.01.2018r. Kulig w Ojcowie + zwiedzanie Zamku na Pieskowej Skale gr. 1

•

25.01.2018r. Kulig w Ojcowie + zwiedzanie Zamku na Pieskowej Skale gr. 2

•

07.02.2018r. Udział reprezentantów BUTW w Śląskim Forum UTW w Katowicach

•

08.02.2018r. Bal Karnawałowo – Ostatkowy w Restauracji Karmnik w Będzinie,

•

11.02.2018r. Grupowe wyjście (150 osób) na spektakl aktorów z Korei Południowej
w Teatrze Dzieci Zagłębia

•

15.02.2018r. Walentynki w Termach Chochołowskich

•

21.02.2018r. Wspólne wyjście do Kina NOWOŚĆ na film „Fatima – ostatnia tajemnica”

•

08.03.2018r. Studencki Dzień Kobiet w Restauracji Karmnik w Będzinie połączony
z występami artystycznymi oraz coroczną loterią,

•

08.03.2018r. Wspólne wyjście na koncert Marcina Wyrostka do Teatru Dzieci Zagłębia

•

10.03.2018r. Występ chóru Band in Choir w MOK w Sławkowie z okazji Dnia Kobiet

•

13.03.2018r. Wspólne wyjście do Kina NOWOŚĆ na film „Maria Callas”

•

14.03.2018r. Wycieczka do Wieliczki

•

18.03.2018r. Grupowe wyjście do Teatru Zagłębia w Sosnowcu na spektakl „Prezent
urodzinowy”

•

21.03.2018r. „Wagary w Podziemiach Muzeum Zagłębia w Będzinie” z przewodnikiem

•

08.04.2018r. Wyjście na wspólne kibicowanie siatkarzom MKS Będzin do Sosnowca

•

25.04.2018r. Wiosenna Biesiada na Polanie, piknik w Krzykawce, i tura – 50 osób

•

26.04.2018r. Wiosenna Biesiada na Polanie, piknik w Krzykawce, II tura – 50 osób

•

10 – 11.05.2018r. Wyjazd na wycieczkę dwudniową „Zamki Dolnego Śląska”

•

16.05.2018r. Obchody 3. Juwenaliów Plus rozpoczęły się marszem „Czerwony, zielony,
niebieski – nasz Będzin jest królewski”. Kolorowy, rozśpiewany korowód ruszył spod
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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 4. Festiwal Twórczości Studenckiej,
podczas którego zaprezentował się Band in Choir, grupa taneczna Latino Solo. Występom
towarzyszyła wystawa rękodzieła i prezentacja prac fotograficznych studentów BUTW.
na zakończenie pierwszego dnia Juwenaliów Plus seniorzy obejrzeli film „La La Land ”,
•

17.05.2018r. w 2 dniu obchodów 4. Juwenaliów Plus odbył się piknik na terenie Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Będzinie. w programie była Zumba Gold. Kolejną atrakcją był 3. Turniej
Gry w Bule o Nagrodę Prezydenta Miasta Będzina,

•

18.05.2018r. Finał 3. Juwenaliów Plus odbył się w Teatrze Dzieci Zagłębia w Będzinie,
a gwiazdą tego spotkania był aktor Dariusz Niebudek. Odbyły się również 1. wybory Miss
Studentek. Łącznie w atrakcjach związanych z Juwenaliami Plus wzięło udział ok 300
studentów BUTW,

•

29.05.2018r. Udział Band in Choir w III Bytomskim Przeglądzie Artystycznym Seniorów,

•

30.05.2018r. Wycieczka Termy Chochołowskie – Zakopane na Dzień Mamy,

•

13.06.2018r. Wycieczka Beskidy dla leniwych,

•

15.06.2018r. Uroczyste Zakończenie Roku Akademickiego 2017/2018 w Teatrze Dzieci
Zagłębia, występ zespołu rock’n’rollowego „The Harpagans”,

•

27.06.2018r.

Zakończenie

roku

akademickiego

grupy

fotograficznej

w Pałacu

Mieroszewskich,
•

05.07.2018r. Inauguracja Wakacyjnych Czwartków, marsz nordic walking na Plażę Miejską,

•

10.07.2018r. Wizyta Studentów w Zamku na wystawie zdjęć grupy fotograficznej,

•

12.07.2018r. Wakacyjne Czwartki: turniej gry w minisiatkówkę na Plaży Miejskiej,

•

19.07.2018r. Wakacyjne Czwartki: wizyta w Ogrodzie Sensorycznym przy WTZ w Będzinie,

•

26.07.2018r. Wakacyjne Czwartki: wizyta w Egzotarium i spacer nad Stawiki w Sosnowcu,

•

02.08.2018r. Wakacyjne Czwartki: wyprawa do Parku na Kazimierzu w Sosnowcu,
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•

09.08.2018r. Wakacyjne Czwartki: wyprawa i piknik na Górze Św. Doroty,

•

16.08.2018r. Wakacyjne Czwartki: Zumba na Plaży Miejskiej,

•

23.08.2018r. Wakacyjne Czwartki: piknik w Parku Śląskim,

•

30.08.2018r. Wakacyjne Czwartki: Wyprawa i grill na Rozkówce,

•

06.09.2018r. Wakacyjne Czwartki: wyprawa i zwiedzanie Skansenu w Chorzowie,

•

13.09.2018r. Wakacyjne Czwartki: wyjazd PKP do Palmiarni w Gliwicach,

•

21.09.2018r. Udział Studentów w Ogólnopolskich Senioraliach na Rynku w Krakowie
(50 osób)

•

27.09.2018r. Zakończenie Wakacyjnych Czwartków w Ośrodku Kultury z zumbą,

•

06.10.2018r. Udział chóru Band in Choir w Oświęcimskich Spotkaniach Artystycznych
Seniorów i zdobycie wyróżnienia,

•

08.10.2018r. Uroczyste rozpoczęcie roku akademickiego 2018/2019 w Teatrze Dzieci
Zagłębia. Wykład inaugurujący poprowadziła Jolanta Szwalbe - pisarka,

•

16 – 19.10.2018r. Udział Studentów w obchodach Będzińskiego Tygodnia Seniorów,

•

17.10.2018r. Biesiada na Plaży Miejskiej,

•

24.10.2018r. Wycieczka do Opactwa Benedyktynów w Tyńcu,

•

07.11.2018r. Wycieczka do Kopalni Soli i Muzeum Motyli w Bochni,

•

28.11.2018r. Wycieczka na Wawel do Krakowa,

•

29.11.2018r. Studenckie Andrzejki w Restauracji Karmnik,

•

05.12.2018r. Wspólne wyjście do kina NOWOŚĆ na film „Porady na zdrady”,

•

14.12.2018r. Spotkanie kolędowe Studentów w Sali Teatralnej Ośrodka Kultury, premiera
spektaklu „Opowieść wigilijna” grupy teatralnej BUTW,
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BĘDZIŃSKA KARTA SENIORA
W lutym 2017 roku ruszył Program Będzińska Karta Seniora. Każdy mieszkaniec Będzina powyżej
60 roku życia może skorzystać ze specjalnych zniżek i promocji. Wystarczy tylko, że wypełni wniosek
o wydanie Będzińskiej Karty Seniora w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Będzinie w Punkcie
Obsługi Klienta lub biurze Będzińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku z siedzibą w Będzinie
przy ul. Jana III Sobieskiego 1. Będzińska Karta Seniora jest wydawana po zweryfikowaniu danych
zawartych we wniosku, w terminie 1 miesiąca od daty jej złożenia. Karta wydawana jest bezpłatnie
i jest ważna z dokumentem tożsamości właściciela Karty.

W roku 2018 roku zostały złożone 230 wnioski o wydanie Będzińskiej Karty Seniora, z czego
po uprzednim poinformowaniu telefonicznym odebrano 207 sztuk. W dwóch przypadkach nie
wydano Będzińskiej Karty Seniora z powodu niespełnienia warunków otrzymania powyższej Karty,
o czym składający zostali poinformowani drogą telefoniczną. Do grudnia 2018 roku 38 partnerów
podpisało porozumienia oferujące zniżki dla posiadaczy Będzińskiej Karty Seniorów.

2018
230

złożone
wnioski

Łącznie

207
wydanych
kart
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DZIENNY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

Dzienny Dom Pomocy Społecznej
Dział

Dzienny

pensjonariuszom

Dom

Pomocy

aktywizację

Społecznej
oraz

zapewniał

dzienną

opiekę

od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.
Dzienny Dom dysponuje 76 miejscami, w tym 40 miejscami
w budynku na ul. Jana III Sobieskiego 1 i 36 miejscami w Filii
Dziennego Domu ul. rtm. Witolda Pileckiego 7.
Usługi realizowane w DDPS były odpłatne, zgodnie z ustawą
z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej oraz Uchwałą
NR IV/24/2015 Rady Miejskiej Będzina z dnia 28 stycznia
2015r.

Określającą

szczegółowe

odpłatności.

Wysokość

w Dziennym

Domu

opłat

była

zasady

ponoszenia

za korzystanie

ustalana

w drodze

z

usług
decyzji

administracyjnej z uwzględnieniem indywidualnej sytuacji
materialnej i rodzinnej pensjonariusza.

PRZESŁANKAMI PRZYZNANIA WSPARCIA W FORMIE POBYTU W DZIENNYM DOMU
POMOCY SPOŁECZNEJ BYŁY PONIŻSZE PROBLEMY:
•

trudności występujące w codziennym życiu i konieczność pomocy w zaspokajaniu
niezbędnych potrzeb życiowych, w tym trudności w samodzielnym przygotowaniu posiłków,
trudności w codziennym funkcjonowaniu w zakresie dbałości o higienę wynikające
z nawyków, niepełnosprawności, trudnych warunków mieszkaniowych, bezradność
w prowadzeniu gospodarstwa domowego;

•

niepełnosprawność;

•

pogorszenie stanu zdrowia mające wpływ na codzienne funkcjonowanie;

•

trudności rodziny w opiece nad seniorem;

•

pogorszenie sytuacji materialnej, która nie pozwala na realizację podstawowych potrzeb
i wpływa na poczucie bezpieczeństwa;

•

poczucie osamotnienia wynikające z rozluźnienia więzi rodzinnych, utraty bliskich osób;
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•

występowanie

zmian

w zakresie

zdrowia

psychicznego

i niekorzystnych

stanów

emocjonalnych wynikających z braku akceptacji swojej trudnej sytuacji materialnej,
rodzinnej, mieszkaniowej, zdrowotnej.
Sposób świadczenia usług w Dziennym Domu Pomocy Społecznej uwzględniał stan zdrowia,
sprawność fizyczną i poznawczą oraz indywidualne potrzeby i zainteresowania podopiecznych.
Dzienny Dom Pomocy Społecznej realizując zadania w zakresie zaspokajania potrzeb pensjonariuszy
kierował się w szczególności ich dobrem i poszanowaniem prawa do samostanowienia.

Dzienny Dom spełniając rolę środowiskowej formy pomocy półstacjonarnej służy utrzymaniu osób
starszych

w ich

naturalnym

środowisku

zaspokajając

potrzeby

bytowe,

kulturalne

i towarzyskie. Podejmowane działania służyły utrzymaniu podopiecznych w ich naturalnym
środowisku i przeciwdziałały instytucjonalizacji i marginalizacji. Taka forma pomocy jest bardzo
korzystna dla osób starszych i niepełnosprawnych, które mogą poza uczestnictwem w życiu
Dziennego Domu, utrzymywać kontakty z dotychczasowym środowiskiem społecznym.
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DZIENNY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W 2018 ROKU REALIZOWAŁ NASTĘPUJĄCE
ZADANIA:
•

Zapewniał pensjonariuszom dzienny pobyt oraz wyżywienie w formie dwóch posiłków
(śniadanie, obiad) od poniedziałku do piątku, posiłki okolicznościowe (Majówka, Dzień
Seniora, Andrzejki, Mikołajki), świąteczne (Wigilia, Śniadanie Wielkanocne) oraz w święta
i dni wolne - suchy prowiant.

•

Zapewniał możliwość skorzystania z urządzeń i środków służących do utrzymania higieny
osobistej.

•

Udzielał pensjonariuszom pomocy w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych
oraz bieżących sprawach życia codziennego np. udzielanie pomocy w kontaktach
z placówkami służby zdrowia, urzędami, pomoc w sporządzaniu pism.

•

Świadczył pracę socjalną we współpracy z pracownikami socjalnymi Działu Pomocy
Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i konsultantami Działu Poradnictwa
Specjalistycznego.

•

Zapewniał możliwość rozwoju samorządności pensjonariuszy poprzez działalność
Rady Domu, która reprezentowała interesy ogółu podopiecznych. do zadań Rady należało
przedstawianie kierownikowi placówki wniosków, uwag i propozycji dotyczących
świadczonych usług, współpraca z pracownikami placówki w zakresie kształtowania
właściwych relacji interpersonalnych pomiędzy podopiecznymi a personelem placówki.

•

Zapewniał

usługę

dowozu

niepełnosprawnych

pensjonariuszy

do

i

z placówki,

którym rodzina nie może zapewnić przewozu. Szczegółowy sposób organizacji transportu
określa Regulamin korzystania z samochodu służbowego Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Będzinie stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 28/2016 Dyrektora
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie z dn. 31.12.2016r. Uprawnionymi
do skorzystania z usługi są osoby z widoczną dysfunkcją ruchu, poruszające się na wózku
lub przy pomocy sprzętu pomocniczego, które podczas przewozu nie wymagają pomocy
indywidualnego opiekuna, wykazujące zaburzenia pamięci w terenie potwierdzone
zaświadczeniem lekarskim, w zaawansowanym wieku, które ze względu na stan zdrowia nie
są w stanie samodzielnie dotrzeć do Dziennego Domu oraz osoby, które z powodu zdarzeń
losowych w ściśle określonym terminie nie mogą samodzielnie dotrzeć do Dziennego Domu.
Usługa dowozu zawierała się w ustalonych kosztach pobytu.
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•

Współpracował z rodzinami w zakresie rozwiązywania problemów pensjonariuszy,
wskazywaniu rozwiązań mających na celu poprawę ich funkcjonowania np. udzielaniu
informacji na temat instytucji zajmujących się problematyką będącą źródłem trudności,
udzielających wsparcia psychologicznego. Pracownicy Dziennego Domu w ramach swoich
kompetencji udzielali rodzinom pensjonariuszy wskazówek i informacji pomagających
w opiece nad seniorem z zaburzeniami poznawczymi.

•

Prowadził terapię zajęciową w formie arteterapii, ergoterapii, kinezyterapii, ludoterapii,
hortikuloterapii.

•

Zapewnił realizację potrzeb edukacyjnych, kulturalnych, rekreacyjnych, towarzyskich,
integrację ze społecznością lokalną, integrację międzypokoleniową.
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KALENDARIUM WYDARZEŃ ROKU 2018
✓ 31.01.2018r. Bal karnawałowy.
✓ 09.03.2018r. Warsztaty z pielęgnacji twarzy i dłoni dla pensjonariuszek DDPS z okazji
Dnia Kobiet.

✓ 08.05.2018r. Dzień otwarty w filii DDPS przy ul. rtm. Witolda Pileckiego 7 w trakcie którego
pensjonariusze zaprezentowali wynik swojej pracy podczas warsztatów teatralnych. Dzienny
Dom odwiedzili mieszkańcy dzielnicy Warpie, przedstawiciele Miejskiej i Powiatowej
Biblioteki Publicznej im. Stefana Żeromskiego w Będzinie oraz Proboszcz parafii
pw. św. Barbary ks. Stanisław Sarowski.

✓ 24.05.2018r. Występ teatralny pensjonariuszy DDPS w trakcie „Seminarium z okazji 100lecia praw wyborczych kobiet” zorganizowanego przez Kolegium Pracowników Służb
Społecznych w Czeladzi.

✓ 29.05.2018r. Spotkanie z dzielnicowym w ramach kampanii „Dzielnicowy bliżej nas” filii
Dziennego Domu przy ul. rtm. Witolda Pileckiego 7. Spotkanie miało na celu podniesienie
świadomości seniorów w zakresie bezpieczeństwa. Dzielnicowy asp. sztab. Grzegorz Sygit
omówił metody wyłudzania pieniędzy od osób starszych oraz przedstawił aplikacje „Moja
komenda", „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa", które mają zwiększyć świadomość
społeczną i udział mieszkańców w budowie lokalnego poczucia bezpieczeństwa. Z okazji
Europejskiego Dnia Sąsiada pensjonariusze DDPS wręczali drobne upominki mieszkańcom
dzielnicy Warpie, zaznaczając tym samym swoją obecność w lokalnej społeczności.

✓ 30.05.2018r. Pensjonariusze z filii Dziennego Domu przy ul. rtm. Witolda Pileckiego 7
zorganizowali dla dzieci z zaprzyjaźnionej Miejskiej Świetlicy Środowiskowej Dzień Dziecka.

✓ 09.06.2018r. Udział w Ogólnopolskiej Nocy Bibliotek. Pensjonariusze zaprezentowali swoje
umiejętności interpretacji wierszy Zbigniewa Herberta. w ramach strefy uwalniania książek
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna przeprowadziła zbiórkę „książki raz przeczytanej”,
które wzbogaciły księgozbiór w Dziennym Domu Pomocy Społecznej.

✓ 19.06.2018r. Utworzenie strefy kibica w DDPS Warpie przy ul. rtm. Witolda Pileckiego 7
w związku z Mistrzostwami Świata w Piłce Nożnej Rosja 2018.

✓ 21.06.2018r. Udział w uroczystym otwarciu Filii nr 3 DWORZEC Miejskiej i Powiatowej
Biblioteki Publicznej im. Stefana Żeromskiego w Będzinie.

✓ 06.2018r. w ramach szeroko pojętej edukacji międzykulturowej w DDPS Gzichów odbył
się cykl zajęć tematycznych poświęconych kulturze Stanów Zjednoczonych. w trakcie zajęć
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pensjonariusze DDPS mieli okazję wysłuchać wykładu o historii i kulturze Stanów
Zjednoczonych, spróbować potraw charakterystycznych dla kuchni amerykańskiej
oraz zrobić sobie pamiątkowe zdjęcia. Cykl zajęć został zwieńczony hawajskim party.

✓ 29.06.2018r. Występ teatralny pensjonariuszy DDPS Warpie podczas Rodzinnego Pikniku
Integracyjnego dla dzieci i rodzin korzystających ze wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej.

✓ 02.08.2018r. Udział grupy pensjonariuszy DDPS Warpie w uroczystościach 75. rocznicy
likwidacji getta w Będzinie.

✓ 19.08.2018r. Udział w koncercie z cyklu „Podwieczorek z muzyką” przy Pałacu
Mieroszewskich.

✓ 30.08.2018r. Spotkanie edukacyjne dla seniorów „Stop manipulacji, nie kupuj
na prezentacji” w siedzibie Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Jana III Sobieskiego
1. Celem spotkania była edukacja seniorów na temat praw konsumenta oraz stosowanych
przez nieuczciwych sprzedawców technik manipulacji i wywierania wpływu społecznego.
Uczestnicy dowiedzieli się jak skutecznie rozwiązać niekorzystne umowy, gdzie szukać
pomocy w razie problemów związanych ze sprzedażą bezpośrednią, jakie są tajniki
organizacji spotkań handlowych, pokazów, prezentacji oraz zapoznali się ze skutecznymi
technikami obrony przed nachalną akwizycją.

✓ 02.09.2018r. Udział w koncercie organowym w ramach Zagłębiowskiego Festiwalu
Organowego w Kościele pw. św. Trójcy.

✓ 11.09.2018r. Pensjonariusze DDPS włączyli się w ogólnopolską kampanię o tematyce
historycznej mającą na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania
Warszawskiego BohaterON - włącz historię! Spośród, przedstawionych na stronie
internetowej projektu „BohaterON – włącz historię!” sylwetek uczestników Powstania
Warszawskiego Pensjonariusze wybrali kilku adresatów kartek. Udział w kampanii stał
się przede wszystkim niepowtarzalną możliwością uzyskania informacji o wydarzeniach
z tamtych dni od bezpośrednich uczestników wydarzeń, a tym samym lepszego zrozumienia
symboliki Powstania Warszawskiego.

✓ 22.09.2018r. Podopieczni Dziennego Domu po raz kolejny piąty wzięli udział w akcji "Pełna
miska dla Schroniska" zbierając nakrętki PET, koce i pościel dla bezdomnych zwierząt.

✓ 10.10.2018r. Pensjonariusze DDPS uczestniczyli w uroczystości wręczenia nagród
w konkursie na najpiękniejszy ogród i balkon pn. „Pamiętajcie o ogrodach". Po rozdaniu
nagród odbyło się szkolenie pt. "Jesień i zima w ogrodzie ozdobnym – pielęgnacja roślin"
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przeprowadzone przez Barbarę Majnusz ze Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego
w Częstochowie.

✓ 17.10.2018r. w ramach II Będzińskiego Dnia Seniora pensjonariusze DDPS brali udział
w biesiadzie na Plaży Miejskiej, zorganizowanej przez Będziński Uniwersytet Trzeciego
Wieku.

✓ 02.12.2018r. Pensjonariusze Dziennego Domu Pomocy Społecznej włączyli się w Mikołajki
dla dzieci ze świetlic środowiskowych organizowane przez Kolegium Pracowników Służb
Społecznych w Czeladzi, przedstawiając dzieciom wiersze autorstwa Jana Brzechwy. Grupa
podopiecznych z filii DDPS ul. rtm. Witolda Pileckiego 7 najpierw zaprezentowała wiersze
autorstwa Jana Brzechwy, a potem zaprosiła dzieci do wspólnego śpiewania piosenek
o tematyce świątecznej.

✓ 5.12.2018r. Pensjonariusze z filii Dziennego Domu przy ul. rtm. Witolda Pileckiego 7
zorganizowali dzieciom z zaprzyjaźnionej Miejskiej Świetlicy Środowiskowej Mikołajki.
Pensjonariusze przedstawili bajkę pt. „O uśmiechu, który czynił cuda”, do której
samodzielnie przygotowali dekoracje. Podopieczni Świetlicy zostali obdarowani słodkimi
prezentami ufundowanymi przez jednego z Pensjonariuszy.

✓ 18.12.2018r. Pensjonariusze z filii DDPS przy ul. rtm. Witolda Pileckiego 7 uczestniczyli
w spotkaniu kolędowym zorganizowanym przez Będziński Uniwersytet Trzeciego Wieku,
prezentując popularne piosenki o tematyce świątecznej.
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PODEJMOWANE DZIAŁANIA I REALIZOWANE ZADANIA MIAŁY NA CELU:
•

przeciwdziałanie izolacji i marginalizacji osób starszych i niepełnosprawnych, zapobieganie
wykluczeniu społecznemu;

•

aktywizację pensjonariuszy w sferze fizycznej i intelektualnej oraz społecznej;

•

zaspokojenie potrzeby uznania, bycia użytecznym;

•

wzmacnianie nieformalnych więzi społecznych;

•

pomaganie w nabywaniu umiejętności organizacji czasu wolnego poza placówką.
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Schronisko dla Bezdomnych Mieszkańców Miasta w Będzinie

Od dnia 1 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 nr 45 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.
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 2018r. poz.1508 z późn. zm.)
Schronisko zapewniało 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

polega

również

na zapewnieniu między innymi możliwości wykonywania zabiegów sanitarnych i utrzymywania
higieny osobistej, niezbędnego ubrania, obuwia, trzech posiłków dziennie w tym jednego gorącego.
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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 są 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

są 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.
Zarządzeniem

Nr

29/2016

Dyrektora

Miejskiego

Ośrodka

Pomocy

Społecznej

w Będzinie z dnia 30.12.2016 r. zmieniono Aneksem nr 1 Regulamin Schroniska doprecyzowując
zagadnienia związane z wieloma aspektami funkcjonowania Schroniska. Zmieniony regulamin
obowiązuje od dnia 1 stycznia 2017 roku. Również od 1 stycznia 2017 roku zostały ujednolicone
i zunifikowane zasady udzielania pomocy interwencyjnej na terenie Schroniska (Zarządzenie
Nr 30/2016 Dyrektora MOPS w Będzinie z dnia 30.12.2016 r).
W okresie od 1 listopada 2017 roku do 31 marca 2018 roku 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 1 stycznia 2018 roku do 31 marca 2018 roku w ramach pomocy interwencyjnej
na terenie

Schroniska

udzielono

280

razy,

a w okresie

od

1

listopada

2018

roku

do dnia 31 grudnia 2018 roku pomocy tej udzielono 64 razy. Natomiast w okresie od 1 kwietnia do 31
października 2018 roku udzielono takiej pomocy 140 razy.
Stosowna informacja skierowana do osób pozostających w trudnej sytuacji życiowej (bezdomnych)
odnośnie możliwości skorzystania zarówno z pomocy interwencyjnej jak i tymczasowego
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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 szczególnie współpracowało z Policją oraz Strażą Miejską
na bieżąco udzielając pomocy interwencyjnej osobom pozostającym w trudnej sytuacji życiowej.
Kadra Schroniska według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku liczyła 8 osób w tym 2 pracowników
socjalnych oraz instruktor terapii zajęciowej.
Poprzez szeroko rozumianą pracę socjalną kadra Schroniska na bieżąco udzielała stosownej pomocy
osobom potrzebującym w zakresie przez nich wymaganym.
W ramach terapii zajęciowej (arteterapia, ludoterapia, hortikuloterapia) prowadzonej na terenie
Schroniska mającej na celu między innymi aktywizację oraz twórcze zagospodarowanie czasu
wolnego podopiecznych Schroniska, wykonywane były dekoracje świąteczne, obrazki metodą
decoupage, kosze z papierowej wikliny. Mieszkańcy placówki zajmowali się również malowaniem
na szkle, wykonywaniem kwiatów i innych ozdób z bibuły, miniatur z drewna. Często
przeprowadzane były zajęcia kulinarne, na których podopieczni wspólnie gotowali.

Mieszkańcy Schroniska aktywnie uczestniczyli w pracach porządkowych na terenie placówki jak
również w komponowaniu i codziennej pielęgnacji ogrodu wokół Schroniska, a w szczególności
sadzeniu kwiatów i krzewów, usypywaniu skalniaków i renowacji ławek. Dla chętnych organizowane
były wspólne spacery po okolicy. w maju w ramach terapii zajęciowej została zorganizowana
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dla mieszkańców Schroniska wycieczka do Zakładu ArcelorMittal Poland w Dąbrowie Górniczej
podczas której uczestnicy mieli możliwość wejścia na hale i obejrzenia procesu produkcji w walcowni
średniej i dużej oraz pokazu filmu „Narodziny stali”.
W lipcu 2018 roku na terenie Schroniska mieszkańcy zorganizowali po raz kolejny imprezę
integracyjną - pod hasłem „Wspólne grillowanie”. w grudniu kilkunastu mieszkańców Schroniska
wzięło po raz kolejny udział w spotkaniu wigilijnym organizowanym na rzecz osób ubogich przez
Przedszkole nr 2 w Będzinie.
Jednym

z kluczowych

obowiązków

Podopiecznych

Schroniska

było

współpracowanie

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 zostało skierowanych na stacjonarne leczenie
odwykowe w szpitalu dla osób uzależnionych od alkoholu. na terenie Schroniska odbywają się
w każdy wtorek tygodnia spotkania AA z udziałem mieszkańców placówki.
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 współpracę z Konsultantem ds. uzależnień i osób współuzależnionych,
w wyniku której 24 mieszkańców brało czynny udział w terapii uzależnień prowadzonej przez
Przychodnię Merkury w Dąbrowie Górniczej, a z kolei 7 mieszkańców realizowało program terapii
Oddziału Dziennego Leczenia Uzależnień dla osób ze społecznymi trudnościami adaptacyjnymi
prowadzonego przez Fundację „Droga”.
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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W roku 2018 Schronisko udzieliło pomocy w postaci całodobowego, tymczasowego schronienia
łącznie 86 osobom w tym 9 kobietom, 16 osób zakończyło pobyt w Schronisku wychodząc
z bezdomności.

77

mężczyzn

Tymczasowe
schronienie
udzielono:

9

kobiet

86

osób
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SCHRONISKO DLA BEZDOMNYCH MIESZKAŃCÓW MIASTA W BĘDZINIE

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 i innych potrzebnych dokumentów;

•

pomoc w umawianiu wizyt u lekarza pierwszego kontaktu oraz w poradniach
specjalistycznych;

•

pomoc w wyszukiwaniu miejsc w zakładach opiekuńczych dla osób starszych wymagających
stałej opieki;

•

pomoc w zakupie leków i środków higienicznych;

•

pomoc psychologiczną;

•

konsultacje z terapeutą do spraw uzależnień;

•

udzielanie pomocy w rozwiązywaniu problemów rodzinnych;

•

pomoc w wyszukiwaniu potencjalnych pracodawców i ułatwianie kontaktu z nimi;

•

utrzymywanie kontaktów z Powiatowym Urzędem Pracy w Będzinie oraz z Agencjami
Pośrednictwa Pracy w Będzinie i Dąbrowie Górniczej w sprawie rekrutacji, ofert pracy,
szkoleń, staży;

•

pomoc w sporządzaniu CV;

•

monitorowanie programu wychodzenia z bezdomności i ścisła współpraca z MOPS
w Będzinie.
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Zespół ds. procedury Niebieskiej 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 wchodzą starszy specjalista pracy
socjalnej – koordynator, dwóch 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 (m.in. w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 roku
w sprawie procedury „Niebieskie karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”).
W ramach prowadzonych procedur „Niebieskie Karty” specjaliści pracy socjalnej pracowali
z rodzinami oraz koordynowali prace grup roboczych dot. rodzin zamieszkujących określone
dzielnice Będzina, według następującego podziału:
1. Syberka i Grodziec;
2. Ksawera, Zamkowe, Łagisza;
3. Śródmieście, Warpie.
Koordynatorzy grup roboczych współpracowali: z dzielnicowymi Komendy Powiatowej Policji
w Będzinie, asystentami rodzin, pracownikami socjalnymi oraz psychologami i konsultantami tut.
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 w tut. Ośrodku zostały poinformowane o możliwości uzyskania pomocy w Punktach
Konsultacyjno – Informacyjnych na terenie Będzina oraz w innych placówkach.
Pracownicy socjalni Zespołu poza ww. działaniami dokonywali również interwencyjnego rozeznania
sytuacji rodzin, na podstawie zgłoszeń otrzymywanych od osób fizycznych i instytucji.
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Konsultant ds. przeciwdziałania przemocy realizował zadania wynikające z udziału w pracach grup
roboczych, prowadził konsultacje indywidualne członków rodzin objętych procedurą „Niebieskie
Karty” oraz z problemem nadużywania alkoholu, prowadził dokumentację z monitoringu rodzin
po zakończonej procedurze ”Niebieskie Karty”.
Koordynator Zespołu oraz konsultant ds. przeciwdziałania przemocy uczestniczyli w pracach
Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Będzinie.
Na bieżąco prowadzono dokumentację podejmowanych działań, a także sporządzano pisemne
informacje na temat rodzin dla potrzeb sądu, prokuratury i innych instytucji.

OGÓŁEM W 2018 ROKU W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ USTAWOWYCH:
•

prowadzono 165 „Niebieskich Kart”;

•

zakończono prowadzenie procedury „NK” w 99 rodzinach;

•

wszczęto 87 procedur „Niebieskie Karty”;

•

przeprowadzono 337 spotkań grup roboczych;

•

odbyło się 4 posiedzeń Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie w Będzinie;

•

skierowano 7 osób do Ośrodków Interwencji Kryzysowej;

•

rozeznano sytuację 19 rodzin na podstawie wniosków Miejskiej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Będzinie;

•

skierowano 17 wniosków do MKRPA o wszczęcie postępowania wobec wskazanych osób;

•

Konsultant ds. przeciwdziałania przemocy przeprowadził 66 konsultacji indywidualnych osób
z problemem alkoholowym i przemocy w rodzinie;

•

Skierowano do Prokuratury Rejonowej 42 zawiadomienia;

•

Wystosowano 54 pisma do Sądu Rejonowego;

•

objęto pomocą społeczną 234 rodzin, tj. 750 osoby;

•

prowadzono dokumentację dot. 42 rodzin objętych przez pracowników socjalnych
monitoringiem po zakończonej procedurze „Niebieskie Karty”.
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Świadczenia Rodzinne
REALIZACJA ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UST. Z DNIA 28 LISTOPADA 2003 ROKU
O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH
Od listopada 2018 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, od 01.11.2016r. - 95 zł;

•

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

•

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

Wydatki na Świadczenia Rodzinne
4 728 272,54 zł
zł5 000 000,00
zł4 500 000,00
zł4 000 000,00
zł3 500 000,00
2 801 658,03 zł
zł3 000 000,00
zł2 500 000,00
zł2 000 000,00

1 284 935,47 zł

1 268 824,20 zł

zł1 500 000,00
zł1 000 000,00
272 000,00 zł
zł500 000,00
zł0,00
Becikowe

Świadczenia
rodzicielskie
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Liczba wydanych Świadczeń Rodzinnych
24 498
25000

20000
15 976

15000

10 835

10000

5000
1 382

272

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 nr 9 Wydatki na świadczenia rodzinne oraz liczba wypłaconych świadczeń

Lp.

Rodzaj świadczenia

1.

Zasiłki rodzinne

2.

Dodatki do zasiłków rodzinnych,
w tym z tytułu: urodzenia dziecka

3.
4.

Opieki nad dzieckiem w okresie korzystania
z urlopu wychowawczego
Samotnego wychowywania dziecka
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Kwota

Liczba
wypłaconych
świadczeń

2 801 658,03 zł

24 498

77 880,44 zł

104

198 750,26 zł

528

302 534,11 zł

1 575
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5.
6.
7.

8.

9.

10.

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)

192 481,57 zł

1 831

134 706,08 zł

2 280

95 752,02 zł

1 463

282 830,99 zł

3 054

1 284 935,47 zł

10 835

4 086 593,50 zł

35 333

11.

Zasiłki pielęgnacyjne

2 231 436,14 zł

14 118

12.

Świadczenia pielęgnacyjne

2 487 891,90 zł

1 688

13.

Specjalny zasiłek opiekuńczy

8 944,50 zł

170

14.

Świadczenie rodzicielskie

1 268 824,20 zł

1 382

15.

Świadczenia opiekuńcze – OGÓŁEM
(wiersz 11+12+13)

4 728 272,54 zł

15 976

272 000 zł

272

10 083 690,24 zł

52 691

16.

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia
dziecka

17.

RAZEM
(wiersz 10+14+15)

18.

Świadczenia jednorazowe „Za Życiem”

20 000 zł

5

19.

Zasiłek dla opiekuna

71 790 zł

137
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Tabela nr 10 Wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne oraz liczba opłaconych składek

Rodzaj składki

Kwota

Liczba opłaconych
składek

Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

698 831,36 zł

1 904

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

150 135,07 zł

1296

W 2018 roku przyjęto 2414 wniosków o świadczenia rodzinne, opiekuńcze, zasiłki dla opiekuna,
jednorazowe świadczenie „Za Życiem” (1 wniosków pozostało bez rozpatrzenia z uwagi
na nieuzupełnienie wniosku w wyznaczonym terminie lub nie nadano biegu sprawy, 24 wniosków
zostało przesłanych do rozpatrzenia według właściwości). Wydano 3794 decyzji, w tym: 105 decyzji
odmawiających przyznania wnioskowanych świadczeń, zatem co 36 decyzja była negatywna
oraz 1618 decyzji zmieniających, uchylających i innych dotyczących przedmiotowych świadczeń,
w tym nienależnie pobranych. w związku z wydanymi decyzjami 10 osób złożyło odwołania,
które przekazano wraz z dokumentacją za pośrednictwem tutejszego Ośrodka do Samorządowego
Kolegium Odwoławczego w Katowicach, z czego 9 decyzji pozostały utrzymane w mocy, 1 uchylono
ze wskazaniami do ponownego rozpatrzenia. na podstawie decyzji przyznających sporządzono 499
list wypłat 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 2018 roku przyjęto 424 wniosków o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego.
Wydano 566 decyzji w sprawie świadczenia z funduszu alimentacyjnego, w tym 19 decyzji
odmawiających jego przyznania z uwagi na brak uprawnień, 69 decyzje zmieniające, uchylające
i innych dotyczące przedmiotowych świadczeń, w tym nienależnie pobranych.
W związku z wydanymi decyzjami 2 osoby złożyły odwołania, które przekazano wraz z dokumentacją
za pośrednictwem tutejszego Ośrodka do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach,
1 została utrzymana w mocy, 1 przekazana do ponownego rozpatrzenia.
Na podstawie decyzji przyznających sporządzono 29 list wypłat przelewem bankowym, przekazem
pocztowym.
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Poniższa tabela przedstawia wydatki poniesione w ubiegłym roku w związku z realizacją ustawy
o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.
Tabela nr 11 Wydatki na świadczenia z funduszu alimentacyjnego i liczba wypłaconych świadczeń

Kwoty w zł

Liczba
wypłaconych
świadczeń

2 979 976,70 zł

6 648

2 471 686,70 zł

5 542

505 290 zł

1 106

0 zł

0

Wyszczególnienie
Wypłacone świadczenia z funduszu alimentacyjnego
– OGÓŁEM, z tego na osobę uprawnioną w wieku:
0 – 17 lat
18 – 24 lata
25 lat i więcej
Kwoty z odsetkami zwrócone przez dłużników
alimentacyjnych, z tego:
Przekazane na dochody budżetu państwa

853 592,60 zł

Przekazane na dochody własne gminy wierzyciela

196 563,29 zł

Przekazane odsetki na dochody budżetu państwa

361 062,14 zł

295 967,17 zł

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:
•

otrzymania wniosku;

•

przyznania osobie uprawnionej świadczenia z funduszu alimentacyjnego.
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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 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. z 2018r.
poz. 1600, 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
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uległa zmianie, lub w przypadku gdy dłużnik alimentacyjny uniemożliwi przeprowadzenie tego
wywiadu lub odmówi złożenia oświadczenia majątkowego, nie informuje 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 2018 roku przeprowadzonych zostało 71 wywiadów alimentacyjnych z dłużnikiem, złożono 25
wnioski do prokuratury o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 kk oraz 12 wniosków
do starosty o zatrzymanie dłużnikowi prawa jazdy. W 11 przypadkach zwrócono się do urzędu pracy
o przedstawienie informacji dotyczącej możliwości aktywizacji zawodowej dłużników.
W roku 2018 w 32 przypadkach zostało względem dłużników wszczęte postępowanie w sprawie
uznania dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych. W toku prowadzonych
postępowań zostało wydanych 8 decyzji uznających dłużników za uchylających się od zobowiązań
alimentacyjnych, postępowań 7 zostało umorzonych.
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 2018 na konto tutejszego Ośrodka wpłynęło 45 301,11zł, 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 2018 na konto tutejszego Ośrodka wpłynęło 853 592,60 zł (wraz z odsetkami), która to
kwota została odprowadzona na konto Urzędu Miejskiego w Będzinie.

SKUTECZNOŚĆ EGZEKUCJI W GMINIE BĘDZIN WYNOSIŁA W 2018 ROKU:
•

w przypadku zaliczki alimentacyjnej: 1,1%
przy zadłużeniu 4 183 208,56 zł ze strony dłużników alimentacyjnych;

•

w przypadku funduszu alimentacyjnego: 2,2%
przy zadłużeniu wraz z odsetkami 37 492 175,13zł 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 2016 roku weszła w życie ustawa z dnia 11 lutego 2016 roku 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 2018 roku przyjęto 3710 wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego. Wydano
3870 decyzji w sprawie świadczenia wychowawczego, w tym 88 decyzji odmawiających jego
przyznania z uwagi na przekroczony dochód oraz brak uprawnień, 337 decyzji zmieniających,
uchylających, umarzających 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, 5 decyzji zostało utrzymanych w mocy, 1 decyzja została uchylona
i umorzono wszczęte postępowanie, w 1 przypadku stwierdzono uchybienie terminu do wniesienia
odwołania.
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Na podstawie decyzji przyznających sporządzono 134 listy 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 nr 12 Świadczenia wychowawcze

Wyszczególnienie

Kwoty w zł

Wypłacone świadczenia wychowawcze – OGÓŁEM

25 497 073,50 zł

Liczba wypłaconych
świadczeń
51 103

W 2018 roku programem „Rodzina 500+” zostało objętych 3595 rodzin oraz wypłacono świadczeń
wychowawczych dla 4829 uprawnionych dzieci.

KWOTA WYPŁACONA:
25 497 073,50 zł

ILOŚĆ
ŚWIADCZEŃ:
51 103
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Prace Społecznie Użyteczne
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Będzinie w 2018 roku był po raz kolejny organizatorem prac
społecznie użytecznych na terenie Gminy Będzin i działał na podstawie:
•

Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21.12.2017r. w sprawie
trybu organizowania prac społecznie użytecznych (Dz. U. z 2017r., poz. 2447),

•

Porozumienia

Nr CAZ.5110.5.2018.IS

z dnia

14.02.2018r.

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 35 osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku z Powiatowego Urzędu Pracy,
dla których ustalono profil pomocy II i korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Będzinie, począwszy od marca do grudnia 2018 roku łącznie
skierował do wykonywania tych prac 41 osób.

W TRAKCIE TRWANIA PRAC SPOŁECZNIE UŻYTECZNYCH:
•

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

•

5 osób porzuciło prace społecznie – użyteczne w trakcie ich trwania bez podania przyczyny.
Począwszy od marca do grudnia 2018 roku osoby przepracowały łącznie: 8 788 godzin,

ogółem wypłacono świadczenia z tego tytułu na kwotę 74 049zł, z czego refundacja
z PUP wynosiła 44 429zł (tj. 60 % ogólnego kosztu zadania). Kwota przysługująca za jedną godzinę
pracy wynosiła - 8,10 zł (od czerwca – 8,30 zł). Średniomiesięcznie prace społecznie użyteczne
w 2018 roku wykonywały 25 osoby w 19 podmiotach na terenie Gminy Będzin.
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Przepracowano
łącznie godzin

Kwota
wydatkowana

8 788

74 049 zł

W celu rozeznania potrzeb w zakresie prac społecznie użytecznych na rok 2018 tutejszy Ośrodek
wysłał do 19 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 35 osób w 19 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 2018 roku był jednym
z organizatorów pracy dla osób skazanych bądź ukaranych.
W okresie od stycznia do grudnia 2018 roku, na podstawie decyzji przekazywanych przez i Zespół
Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Będzinie, skierowanych do pracy zostało 39 osób,
wobec których orzeczona została zastępcza kara ograniczenia wolności. Średniomiesięcznie prace
te świadczyło 14 osób.

Według stanu na dzień 31.12.2018r.:
•

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

•

3 osoby nie zgłosiły 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.
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ANALIZA ZAKRESU I ROZMIARU POMOCY SPOŁECZNEJ W 2018R.
W ODNIESIENIU DO 2015, 2016, 2017R.

Analiza zakresu i rozmiaru pomocy
w odniesieniu do 2015, 2016, 2017r.

społecznej

w 2018r.

Analiza została przeprowadzona na podstawie tabeli obrazującej zakres i rozmiar pomocy
udzielanej klientom tutejszego Ośrodka w ramach zadań zleconych i własnych w latach 2015
– 2018. Porównując 2018 rok do trzech minionych lat można stwierdzić, iż:

W RAMACH ZADAŃ ZLECONYCH:
•

Liczba świadczeniobiorców objętych specjalistycznymi usługami opiekuńczymi dla osób
z zaburzeniami psychicznymi w 2018 roku uległa zmniejszeniu w stosunku do roku
poprzedniego, również liczba świadczonych godzin tych usług oraz ich koszt zmniejszył 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.
W 2018 roku wypłacono 40 świadczeń dla trzech opiekunów a łączny koszt tego zadania
to 14 326 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. Ilość wypłaconych
świadczeń jak i ich ogólny koszt był w roku 2017 najwyższy. w październiku 2018 roku
nastąpiły zmiany kryterium dochodowego oraz wysokości kwot zasiłków stałych. 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”

Od 1 stycznia 2014 roku w miejsce obowiązującej uprzednio ustawy z dnia 29 grudnia
2005 roku 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 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
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podjęcia przez gminy stosownych aktów prawa lokalnego. w związku z powyższym Rada
Miejska Będzina po raz kolejny podjęła Uchwałę Nr XXXII/257/2017 z dnia 29 marca 2017
roku w sprawie przyjęcia „Programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci i uczniów
w Gminie Będzin na lata 2017 - 2020”, która umożliwiała sfinansowanie posiłków
na wniosek dyrektora szkoły w szczególnych sytuacjach, bez konieczności przeprowadzenia
wywiadu środowiskowego i wydania decyzji administracyjnej. Ponadto funkcjonowała
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 2015 roku, koszt tego zadania osiągnął najwyższą wartość natomiast w 2016 roku. 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
najwyższą wartość osiągnęła w 2015 roku, podobnie jak ilość posiłków oraz ich łączny
koszt. Średnia stawka za obiad w placówkach oświatowych stanowiła w ubiegłym roku
kwotę 2,89 zł. w przypadku dzieci dożywianych bez decyzji najwyższe wartości odnotowano
w 2015 roku, a najniższe w 2018 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 tego rodzaju pomocy mogą korzystać osoby i rodziny o dochodach nie
przekraczających kryterium ustawowego, jako że Gmina Będzin nie podjęła uchwały
podwyższającej to kryterium do 150%. w roku 2015 liczba świadczeniobiorców osiągnęła
wartość najwyższą. Największą liczbę świadczeń odnotowano w roku 2016, natomiast
najwyższy koszt poniesiono w roku 2015. 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.
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ANALIZA ZAKRESU I ROZMIARU POMOCY SPOŁECZNEJ W 2018R.
W ODNIESIENIU DO 2015, 2016, 2017R.
•

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. Ogólny koszt zadania wzrósł przy niższej niż w 2017 roku liczbie
świadczeniobiorców. 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 2018 roku najniższy w analizowanym okresie przy porównywalnej liczbie
świadczeniobiorców. Średnio na jedną osobę korzystającą z tych zasiłków przypadało około
251 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 2018 roku jeden świadczeniobiorca skorzystał średnio z 5 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 2018. 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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ZAŁĄCZNIKI

Załączniki
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr IX/50/2019
Rady Miejskiej Będzina
z dnia 28 marca 2019r.

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

1. W Dziale Poradnictwa Specjalistycznego oraz Pomocy Środowiskowej konieczne
jest przeprowadzanie regularnej 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 jak i Działu Pomocy Środowiskowej jest pracą
obciążającą. Aby zapobiec wypaleniu zawodowemu pracowników wskazane jest regularne
poddawanie się superwizji.
2. Klub

Integracji

Społecznej

Miejskiego

Ośrodka

Pomocy

Społecznej

w Będzinie

w związku z zakończeniem projektu „Inwestycja w człowieka środkiem do osiągnięcia
efektów

społecznych”

współfinansowanego

w ramach

Regionalnego

Programu

Operacyjnego Województwa śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny)
będzie

kontynuował

działania

na rzecz

reintegracji

społecznej

i zawodowej poprzez organizację zajęć w Klubie dla osób bezrobotnych. Klub Integracji
Społecznej ma zamiar poszerzyć swoją działalność o następujące zagadnienia:
•

realizację we współpracy z PUP Będzin kolejnych edycji Programu Aktywizacja
i Integracja na rzecz osób bezrobotnych objętych III profilem pomocy zgodnie
z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach ryku pracy;

•

współpracę z Urzędem Miasta Będzin w zakresie aktywności lokalnych społeczności poprzez
zaangażowanie uczestników KIS w działania eventowe na terenie miasta;
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•

wzbogacenie oferty Klubu Integracji Społecznej poprzez współpracę z agencjami
zatrudnienia,

lokalnymi

przedsiębiorcami

celem

kierowania

osób

bezrobotnych

do pracy;
•

organizację zajęć tematycznych dotyczących określonych grup społecznych;

•

realizację prac społecznie użytecznych dla osób zakwalifikowanych do uczestnictwa
w KIS;

•

podnoszenie poziomu kwalifikacji pracowników KIS oraz sprawności funkcjonowania
pomocy społecznej;

•

ponadto, w związku z Programem Rewitalizacji dla Miasta Będzina na lata 2017-2023
i planowanymi działaniami rewitalizacyjnymi na obszarze miasta, należy ze szczególną
dbałością podejść do kwestii związanych z partycypacją mieszkańców terenów objętych
programem rewitalizacji w ten proces. Naturalnym więc jest zaangażowanie grupy
osób/mieszkańców skupionych w Klubie Integracji Społecznej jako swoistego kapitału
ludzkiego w animację działań związanych z rewitalizacją, uwypuklających jej jakże istotny
element społeczny. Biorąc pod uwagę powyższe współpraca pomiędzy Klubem Integracji
Społecznej a podmiotami odpowiedzialnymi za proces wdrożenia Programu Rewitalizacji
Miasta Będzin w aspekcie społecznym jest w naszej ocenie elementem dającym realną
informację zwrotną definiującą potrzeby, oczekiwania oraz kierunki rewitalizacji przestrzeni
publicznej.
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UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 110 ust. 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej składa Radzie Miejskiej coroczne sprawozdanie z działalności
Ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.
W związku z powyższym proszę o przyjecie uchwały.
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