UCHWAŁA NR XXI/15812020
MIEJSKIEJ BĘDZINA

RADY

z dnia 23 marca 2020 r.
w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Będzinie za rok 2019 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 r. poz. 506. z pózn. zm.) i art. 110 ust. 9 z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst
jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z pózn. zm.)
RADA MIEJSKA Będzina

uchwala:

5

]. Przyjąć roczne sprawozdanie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

2019, stanowiące załącznik nr

1

w Będzinie za rok

do niniejszej uchwały.

2
5 2. Przyjąć wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej stanowiący załącznik nr do niniejszei uchwały.
5 3. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta.
5 4.

Uchwała wchodzr w życie z dniem podjęcia.
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Wstęp
Działając na podstawie art. 110 ust. 9 ustawy

dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej Dyrektor

z

Miejskiego Ośrodka Pomocy Spolecznej w Będzinie sklada roczne sprawozdanie
Ośrodka. Niniejsze opracowanie sporządzone zostalo

z

działalności

na podstawie danych do sprawozdania

złożonego do Wydziału Księgowo-Budźetowego Urzędu Miejskiego w Będzinie oraz następujących
sprawozdań za 2019 rok, przedstawionych Śląskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Katowicach
—

Wydzialowi Polityki Spolecznej:
MPiPS-03 z udzielanych świadczeń pomocy spoleczne]

~

i

w formie pieniężnej, w naturze

uslugach,

-

SKŁ-ZDR

~

rzeczowo

skladki na ubezpieczeniezdrowotne,

-

finansowe o zadaniach

ze środków budżetu

-

—

z

rodzinnych zrealizowanych

państwa oraz budżetów gmin,

zadań przewidzianych

realizacji

zakresu świadczeń

z

ustawie

w

o pomocy

osobom

uprawnionym

do alimentów.
W 2019 roku Miejski Ośrodek Pomocy Spolecznej w Będzinie realizowal zadania wynikające

z

aktów

prawnych:

.

ustawa

dnia 12 marca 2004r. o pomocy Spolecznej

z

(tekst jednolity:

.

ustawa

ustawa

z

tj.

późn.zm.),

z

2020 poz. 111

2007r. o pomocy

2019

U. z

),

r.

poz. 670

z

osobom uprawnionym

do alimentów

póź.zm.),

i

Dz. U.

2019

r.

poz. 2407.

],

wyplacie zasiłków dla opiekunów
2019

r.

poz. 1818

z

pózn. zm.)

ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
(Dz.

'

Dz. U.

Dz. U. z

ustawa o ustaleniu
(teks jednolity:

~

poz. 1507

ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
ltekst jednolity:

-

r.

dnia 7 września

itekstjednolity: Dz.

'

2019

z

dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych

z

(tekst jednolity:

'

Dz. U.

U. z

ustawa

2019
z

r.

poz. 730

z

pózn. zm.),

dnia 27 sierpnia

ze środków publicznych (tekst

ZDDAr,

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych

jednolity: Dz.

marzec 2020
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r

l

ustawa

~

z

dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu

rodziny

isystemie pieczy zastępczej
l

(Dz. U.

.

2019

z

poz. 1111

r.

z

pózn, zm.),

l

›

Uchwała nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018

r.

w sprawie ustanowienia

wieloletniego rządowego programu ”Posilek w szkole iw domu" na lata 2019-2023 (Monitor

j

Polski z 2018r„ poz. 1007),
l

-

Ministra Gospodarki

Rozporządzenie

i

Pracy

dnia 22.07.2011r.

z

trybu

w sprawie

l
l

organizowania prac spolecznie użytecznych (Dz,
Ustawa o pomocy

w art.

spoleczne]

17

ust.

1

U,

2011r. Nr 155, poz.921).

z

wyznacza zadania

l

gminy o charakterze

obowiązkowym, wust. 2 zadania wlasne gminy, a w art. 18 zadania zlecone

z

administracji

,'

i

rządowej, w brzmieniu:
ART 17 UST

i,

!

DO ZADAN WŁASNYCH GMINY O CHARAKTERZE OBOWIĄZKOWYM

*

NALEZY:
1)

opracowanie
ze

i

realizacja

szczególnym

gminnej

uwzględnieniem

programów

i

rozwiązywania problemów alkoholowych

i

rodzin

z

rozwiązywania

strategii

i

pomocy

problemów spolecznych
Spolecznej,

profilaktyki

innych, których celem jest integracja osób

grup szczególnego ryzyka;

2)

sporządzanie, zgodnie

3)

udzielanie

z

art. 16a ocenyw zakresie pomocy społecznej;
oraz niezbędnego

zapewnienie posilku

schronienia,

ubrania

osobom

tego pozbawionym;
4j przyznawaniei wyplacanie zasilków okresowych;
wyplacanie zasilków celowych;

5]

przyznawanie

Gi

przyznawaniei wyplacanie zasilków celowych na pokrycie wydatków powstalychw wyniku

i

zdarzenia losowego;
7)

przyznawanie iwypiacanie zasilków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia

zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom niemajacvm dochodu
uzyskania

świadczeń

o świadczeniach

na podstawie przepisów

opieki

i

możliwości
zdrowotnej

finansowanych ze środków publicznych;
8)

przyznawanie zasilków celowych w formie biletu kredytowanego;

9)

oplacanie skladek na ubezpieczenia emerytalne
z

zatrudnienia w związku

z

i

rentowe za osobę, która zrezygnuje

koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki

nad dlugotrwale lub ciężko chorym czlonkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi
matką, ojcem lub rodzeństwem;
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j

10) praca soc)a|na;
11) organizowanie

i

zamieszkania,

świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu

wyłączeniem specjalistycznych usługopiekuńczychdla osób z zaburzeniami

z

psychicznymi;

prowadzeniei zapewnienie miejscw mieszkaniach chronionych;

12)

13) (uchylony);
14) dożywianie dzieci;

sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym;

15)

16) kierowanie do domu pomocy społecznej

|

ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca

gminy w tym domu;
16a) pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu
z

17)

zakładu karnego;

sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również
w formie dokumentu elektronicznego,

18)

utworzenie

z

zastosowaniem systemu teleinformatycznego;

utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków

i

na wynagrodzenia pracowników;
19) przyznawanie
ZO)

i

wypłacanie zasiłków stałych;

opłacanie składek na ubezpieczeniezdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
DO Z

1)

przyznawanie

i

2)

przyznawanie

i

AN WŁASNYCH GMINY NALEŻY

wypłacanie zasiłków specjalnych celowych;
wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków,

pożyczek oraz pomocyw naturze;
3)

prowadzenie zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej
i

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 realizacja programów osłonowych;
i

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.

marzec 2020
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ART.

IS UST

1

DO ZADAN ZLECONVCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ NALEZV:
1)

organizowanie

i

świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania

dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
2)

przyznawanie

wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych

i

z

klęska

żywiołową lub ekologiczną;
3)

prowadzenie irozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób
z

4)

zaburzeniami psychicznymi;

realizacja zadań wynikających

z

rządowych programów pomocy społecznej, mających

na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego
i

wsparcia;
5)

przyznawanie iwypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posilku
oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom, o których mowa w art. Sa;

Gl

przyznawanie

i

wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku

niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany

i

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
7)
ART

wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki.

IS UST

W UST,

1,

2 ŚRODKI NA REALIZACJĘI

OBSŁUGĘZADAN, O

KT

VCH

MOWA

ZAPEWNIA BUDŻET PANSTWA.

Głównymi celami pomocy społecznej są między innymi:
1)

wsparcie osób rodzin w przezwyciężeniu trudnej sytuacji życiowej,

Zł

wsparcie

i

rodziny

przeżywającej

trudności

w wypełnianiu

funkcji

opiekuńczo

_ wychowawczych oraz skuteczna ochrona dzieci pomoc dla nich;
i

3)

doprowadzenie - w miarę możliwości _ do ich życiowego usamodzielnianiai umożliwienie
im życia w warunkach odpowiadajacych godności człowieka,

4]

zapewnienie profesjonalnej pomocy rodzinom dotkniętym skutkami patologii społecznej,
w tym przemocą w rodzinie,

Sł

integracja ze środowiskiem osób wykluczonych społecznie.

Osiąganiu wyżej wymienionych celów słuzy udzielanie pomocy finansowej, rzeczowej, usługowej,
poradnictwa specjalistycznego oraz pracy socjalnej. Świadczenia pieniężne
przyznawane

są pod

warunkiem spełnienia

marzec 2020
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jest występowanie co najmniej jednej

z

okoliczności wskazujących na trudną sytuację życiową,

którymi są:

-

'

Ubóstwoi bezrobocie
Sieroctwo.

~

Bezdomność.

-

Niepełnosprawnośc'.

.

Dlugotrwala lub ciężka choroba.
Przemoc w rodzinie.

0

Ochrona ofiar handlu ludźmi.

-

Ochrona macierzyństwa lub wielodzietności.
Bezradność w sprawach opiekuńczo — wychowawczych.

.

Brak

'

~

.

'

umiejętności adaptacyjnych

opuszczających

placówki

opiekuńczo

wychowawcze.

Trudnośćw integracji cudzoziemców.
Trudności adaptacyjne po zwolnieniu

z

zakladu karnego.

Alkoholizm.

-

Narkomania.

-

Zdarzenia losowe

'

mlodzieży

sytuacja kryzysowa.
Klęska żywiołowa lub ekologiczna.
i

Kryterium dochodowe

0?

701zł

@

5282ł

osoby samotnie
gospodarujące

osoby w rodzinie

marzec 2020
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Ubóstwo

lbezrobome

Diugntrwaia lub
cięzka choroba

Sierocrwo

Bezdomnośc

Przemoc
w rodzime

Ochrona oflar
handlu ludzmi

Niepełna

sprawnosc

Ochrona
macrerzynstwa
lub

Wlelodzlemosci

Bra k um ›ejętności

adaptacyjnych

Bezradność
w

sprawach

opiekuńczo wychowawc zych

młodziezy
opuszczających
placówki oplek ,
wychowawcze

Narkomania

Trudnoscl

Trudnosc
w integracji
cudzoziemcow

adaptacyjne

z

Zdarzenia losowe
| sytuacja
kryzysowa

po zwoinleniu
zakładu karnego

Kieska zywmipwa

lub ekologiczna

Drugim warunkiem jest spełnienie kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy
społecznej. Od dnia

1

października 2018 roku obowiązują następujące wysokości:

samotnie gospodarującej - 701 zł,

~

w przypadku osoby

-

w przypadku osoby w rodzinie

-

528 zł dla osoby w rodzinie.

Istnieje również możliwość przyznania pomocy finansowej" osobom irodzinom o dochodach
przekraczających powyższe kryterium, które znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej.
Rodzaj, forma oraz rozmiar przyznawanych świadczeń powrnny być

odpowiednie do okoliczności

uzasadniających udzielenie wspa rcia.

marzec 2020
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ŁOWNE POW

PRZY

AWAN A PONIO

Główne powody przyznawania pomocy
W

2019 roku wśród powodów przyznania pomocy,

podobnie jak w latach poprzednich,

najczęstszymi były ubóstwo (735 rodziny), długotrwała lub ciężka choroba (563 rodziny), bezrobocie
(538 rodzin). Ponadto nadal wyróżniały sie bezradność w sprawach opiekuńczo
(370 rodzin)

i

—

wychowawczych

niepelnosprawność (481 rodzin).

„mwmw

Niepelnosprawność
18%

'

"r:.

iiłnjznh m.im
luliriij'zl..i
("liniulm

Bezradność w
sprawach
opiekuńczowychowawczych
14%
Osoby

i

rodziny zgłaszające

się do tutejszego Ośrodka

wykazują

zwykle wiele

przyczyn

świadczących o potrzebie udzielenia im wsparcia. Brakstalej pracyi tym samym regularnego zródla
utrzymania niejednokrotnie staje sie czynnikiem uniemożliwiającym samodzielne funkcjonowanie
w środowisku. W ubiegłym roku wsparciem objęto co 26 mieszkańca Będzina, czego głównym

powodem było ubóstwo oraz długotrwała choroba, bezrobocie natomiast bylo trzecim

z

kolei

najczęstszym powodem przyznania pomocy (wskaźnik stopy bezrobocia na terenie powiatu
będzińskiego na dzień 31.10.2019 roku wyniósł 5,3 %). Tabela nr
dotyczące
na ich

liczby

osób

i

rodzin

z

podziałem

1

przedstawia szczegółowe dane

na poszczególne

dysfunkcje.

Z

uwagi

współwystępowanie pozycje tabeli nie sumują się.
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Y

WANIA POIVIO

PRZYZ

Tune/a nr 1 Powody przyznawania pomocy

POWÓD TRUDNE]

SYTUACJI ZVCIOWEJ

LICZBA

LICZBA OSOB

RODZIN

W RODZINACH

735

1353

Ubóstwo
Sieroctwo

„

7

Bezdomność

%

,., . ..„„„,.
Potrzeba ochrony macierzyństwa
,

.!

w tym:

%

„,„„

,

_.

.

_

„„

,

„

_„„__„„7„4„
90

..,

,

'

„

„

„,

„ „„„%„
'

„

,„,„,

_.

420

„

„.„,_„

,

58

318

%Bezrobocie

538

1254

%fNreĘiixgspmwność

481

752

Wielodzietność

%Długotrwała lub ciężka choroba
—

wychowawczych

prowadzenia

i

wtym:
-

%

|
%

i

%

-

rodziny niepełne

„„„ ___„7,„,_,

,„ ,„„„„ „, „, „
„,
_„„,„_„„,„„ „„„
Potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi
,

„

,

„

,

120

„

22

,

_

803

___ź, ,„ź_;„„

„, , ,

rodziny wielodzietne

Przemocw„„rodzinie
,

,

370

gospodarstwa domowego - ogóiem

%

876
!

Bezradność w sprawach opiekuńczo

%

563

%

%

l

„_„_

_

,„,112 „4

„,

,

28
,

345

90

,

Alkoholizm
Narkomania

O

0

137

203

3

4

I

Trudnościw przystosowaniu do życia po zwolnieniu
Trudności

w integracji

osób

ochrone uzupełniająca
'
lZdarzenie losowe
%

l<tóre

otrzymały

z

zakładu karnego

W

38
%

status uchodźcy

lub

i

20

777” 7 777" W W

*
O

O

4

3
|

L

Sytuacja kryzysowa

%„
%

„„„,

9

__„_„_„

Klęska żywiołowa lub ekologiczna

_„_„

_

_

„„ „

l

,

18
.

.,

0

D
%
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W 2019 roku

objęto wsparciem łącznie 1050 rodzin (2022 osoby w tych rodzinach], 1210 rodzin

(2157 osób w tych rodzinach) skorzystało wyłącznie

z

pomocy w postaci pracy socjalnej. Liczbę

osób rodzin objętych pomocą społeczną w ramach zadań własnych
i

roku

obrazuje poniższa

tabela.

i

zleconych gminie w 2019

Przedstawione w niej dane wskazują

świadczeniobiorców w zadaniach zleconych

udział

na niski

zakresu administracji rządowej. Są to wyłącznie

z

osoby, którym w ubiegłym roku przyznano decyzją specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone

osób z zaburzeniami psychicznymi.

w miejscu zamieszkania dla

Tabela nr z Rzeczywista liczba rodzin

osób ob/ęrych pomoc:;społeczną

i

LICZBA OSÓB, KTÓRYM

WYSZCZEGÓLNIENIE

PRZYZNANO DECYZJA

LICZBA

LICZBA RODZIN

ośóa

w RODZiNACH

ŚWIADCZENIE

łŚwiadczenia przyznane w ramach zadań
zleconych

f

zadań własnych

i

›

OGÓŁEM

i

1452

(bez względu na ich rodzaj, formę
oraz źródło finansowania)

(,
i

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

i

!

i

i

l

„„, „,—., „„„._„

ł

„

,

.

„

,

„

1450

„„„, „
Pomoc udzielanaw
,

,

, „WMA„W ,
postaci rac

,
i

1049

„

'

2004

'"

i

,

,.

1
3

V

~

x

a

socjalnej , OGOŁEM
'

16

3

i

,

,

9

:

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

1

<

„

V

i

9

:

,

„

W i

i

]

j

2006

„

i

i

,

1050

3

„

,

„

w tym:

,.

,

„,...„„„,

.

„„,„

A

i

,Ą„„

X

„,
1159

,

__

„,__,

,

i

_,

4139

,

—

wyłącznie w postaci pracy socjalnej
i.„
. „

i

„„„

i

i

3

2120

„

,

Typy rodzin objętych pomocą

Rudziny cinerylou

i

musmw

Rudzmvnwpclno
Roni/my

? dzic-(

mi

Roll/ini ngóiizm

_
128

O
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Strukturę rodzin objętych pomocą spoleczna w 2019 roku przedstawia tabela nr 3. Na wskazaną
te, które skorzystały ze świadczeń w ramach

w niej ogólną liczbę rodzin skladaja się zarówno

zadań zleconych jak

wlasnych. Biorąc pod uwagę,

i

iż

Gmina Będzin na dzień 31.12.2019r4 liczyła

53 581 mieszkańców, 3,9 % tej liczby to beneficjenci Miejskiego Ośrodka Pomocy Spolecznej.
Tabela nr 3 Typy muz." objętychpamnrq spoleczna

wvszczscówzme

N

RODZINY OGÓŁEMl

1

„

›27 oTiczbie 05,95ł7ź,
3

._.

z

vs?
lf Halę;
*

_

'

'

'

11

1;

'

7iwięcej

77

'22

115

;

___ 7

.,-. _”

*

„

„.i—WW

,

*

>

„

„

__

.,

,

„___ > _ _ _*

*

37
30
259

iż"

„ „„7:_,„
"i"" „

”, „„ „, „„„„„

35

,

i

i,

ji”, BJ ll'iśzeźiźź
21

159

"

›

RODZINY NIEPEŁNEBGÓŁEleiersz 17+1s+19+zofn

19 3

:

”w” i „ i

V

17 o liczbie dzieci: 1
18

613

9+10+11+12+13+14+15l

,

.

rS

l_

"

[1an
.

i_

j

1050

iż:,iź, i"?

bżichi'aaóEmvŁeg;

411002114sz

5

„_'—~*

›—f

15,_ ';N

„97 ollc

*

erszz+3+4+5+6+7l

i

7377

4

LICZBA RODZIN

_

126
97
42

””Te
6

„_,W
,

,

7

2
O

128
75

~e„„,3,57„
„„W
,
77ź777)_A7_____1g____
„

lRoozmv EMERYTÓ
777777

[23
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i

*
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SZCZEGÓŁOWY OPIS REALIZACJI ZADAN Z ZAKRESU POMOCY
SPOŁECZNEJ

Szczegółowy opis realizacji zadań

zakresu Pomocy Społecznej

z

W RAMACH ZADAN ZLECONYCH GMINIE W 2019 ROKU MIEJSKI OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ W BĘDZINIE ZREALIZOWAŁ NASTĘPUJĄCE FORMY POMOCY:

.

specjalistyczne
z

uslugi

w miejscu

zamieszkania

dla

osób

zaburzeniami psychicznymi świadczone dla 9 osób doroslych. Wykonawcą tych uslug bylo

HDOmedicaI Spólka

z

0.0

z

siedzibą w Lublinie przy ulicy Kolorowa 6. Cena jednej godzmy

uslugi zarównow dni robocze,]ak
-

świadczone

opiekuńcze

wynagrodzenie należne

i

świąteczne wynosila 19,981l.

ztytulu

opiekunowr

ubezwlasnowolnioną przyznane

przez sąd

sprawowania

dla 6

opieki

nad

osobą

opiekunów prawnych wliczbie

98 świadczeń na laczną kwotę 29 769 zl.

w

RAMACH ZA AN WŁASNYCH GMINY T

.

EJSZV OŚR

zasilków stalych dla 350 świadczeniobiorcówna kwotę 1 841 966

Zasilek staly, zgodnie
pelnoIetnim,

art. 37 ust.

z

calkowicie

1

niezdolnym

zl.

ustawy o pomocy spoleczne] przyznawany jest osobom
do pracy

z

powodu wieku

lub niepelnosprawnos'ci,

spelniającym kryteria określone w ustawie. Średnia wysokość jednego zasilku stalego w ubieglym
roku to kwota 439
z

zl.

Wyplacone lącznie 3 629 świadczeń Jeden świadczeniobiorca korzystal

tego zasilku przez średnio 10 miesięcy w roku. W przeważającej

większości,

podobnie

jak w poprzednich latach, zasiłki stale pobieraly osoby samotnie gospodarujące — 83 % wszystkich
świadczeniobiorców, 19 % to osoby pozostające w rodzinie. Maksymalna wysokość zasilku stalego
to począwszy od października 2018 roku to kwota Gdszldla osóbsamotnie gospodarujących,5281l
dla uprawnionych osób w rodzinie, a minimalna to SOzlw każdym
-

pomocy

wformie dożywiania:

administracyjnych,

dla których

w szkolach

dla 280

z

tych przypadków;

uczniów

na podstawie decyzji

sfinansowano 25 723 posilki na kwotę 79 A97zl

oraz dIa10 uczniów dożywianych bez decyzji administracyjnej [w ramach Programu

oslonowego w zakresie dożywiania dzieci uczniów w Gminie Będzin na lata 2019 - 2023
i

przyjętego Uchwala nr III/10/2018 Rady Miejskiej Będzina

z

dnia 13 grudnia 2018 roku),

ktorym oplacono 526 posilki na kwotę 1 870 zl, w przedszkolach dla 130 dzieci na kwotę
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SZCZEGÓŁOWY OPIS REALIZACJI ZADAN Z ZAKRESU POMOCY
SPOŁECZNEJ
43 893 zł, która stanowiła koszt 13 205 posiłków. Ogółem na dożywianie w szkołach
przedszkolach wydatkowano 125 260 zł;

i

świadczeń

~

na zakup posiłku lub Żywności

pieniężnych

rządowego programu „Posiłek w szkole
396 720

.

w

i

(zasiłek celowy) w ramach

domu" dla 623 osób

i

rodzin na kwotę

zł.

jednego gorącego posiłku w ramach usługi cateringowej w ilości 15 224 oraz suchego
prowiantu 6 946 dla 116 osób na ogólną kwotę 293 530 zł (zgodnie

z

wydanymi decyzjami

administracyjnymi).
Wykonawcą tej usługi była Firma Usługowa

-

Handlowa „Livinio" Daniel Sobań

w Dąbrowie Górniczej przy uL Ludowej 15c. Koszt

prowiantu na sobotę, niedzielę

z

siedzibą

jednego gorącego posiłku oraz suchego

święta w okresie od stycznia do marca 2019 stanowił kwotę

i

11,5010,natomiast od kwietnia do grudnia 2019-13,991ł. W ramach usługi zorganizowanorównież
dwa posiłki świąteczne — Wigilię Wielkanoc, których kosztjednostkowy wynosił 25,00 zł.
i

naturze dla 694 osób rodzin na kwotę 165 M0 zł;

~

zasiłków celowych

~

specjalnych zasiłków celowych dla 89 osób rodzin na kwotę 30 569 zl

-

zasiłków okresowych dla 555 osobi rodzin (w przeważającej większości

w

i

i

—

.

i

66 % wszystkich korzystających

zasiłków

celowych

Projektu „Inwestycja

i

z

tytułu bezrobocia

tego rodzaju świadczenia) na łączną kwotę 998 542 zł;

speqalnych

w człowieka

z

zasiłków

środkiem

celowych

do osiągnięcia

dla 55

Uczestników

efektów społecznych"

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach naboru nr RPSL.09.01.0G-IZ.01-Z4012/15 Osi Priorytetowej

IX

Włączenie Społeczne Działanie 9.1 Aktywna Integracja

Poddziałania 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób
społecznym

—

projekty pozakonkursowe RPO

WSL

i

grup zagrożonych wykluczeniem
na lata 2014 —2020 w łącznej

wysokości 20 528 zł. Kwota ta została wypłacona w ramach wymaganego udziału własnego
gminy w realizacji projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego

Funduszu

Społecznego

oraz Budżetu

Państwa w ramach

Programu

Operacyjnego Kapitał Ludzki;

.

pomocy usługowej w formie usług opiekuńczych dla 164 osób

marzec 2020
Id: 03CDOSOF-96E5—4EBG-8C50›694IUAADOSRZ.
Uchwalony

strona 12
Strona 16

SZCZEGÓŁOWY OPIS REALIZACJI ZADAN Z ZAKRESU POMOCY
SPOŁECZNEJ
Cenajednej godziny usługi zarówno w dni robocze, jak
tych usług było HDOmedicaI Spółka

z

oo z

świąteczne wynosiła 18,98 zł. Wykonawcą

i

siedzibą w Lublinie przy ulicy Kolorowa

6.

pomocy usługowej w formie specjalistycznych usług dla 4 osób dorosłych

~

i

4 dzieci

wymagających pomocy psychologa, pedagoga, łizjoterapeutyi rehabilitanta

Cena jednej godziny usługi zarówno w dni robocze, jak
tych usług było HDOmedical Spółka

'

z

oo z

świąteczne wynosiła 19,98 zł. Wykonawca

i

siedzibą w Lublinie przy ulicy Kolorowa 6.

odpłatności za pobyt mieszkanców Będzina w domach pomocy społecznej wydatkowano
łącznie 2 016 905 zł. Kwota ta stanowiła koszt 756 świadczeń na rzecz 69 osób. Średnia

i

wysokość jednego świadczenia w 2019 roku to około 2 668 zł;

.

kompleksowej

usługi pogrzebowej

na rzecz 12 osób, ogólny koszt zadania wyniósł

22 075 zł, a średni koszt jednego pochówku wraz

z

kosztami przechowywania zwłok

stanowił kwotę około 1.840 zł.
Wykonawca kompleksowej usługi pogrzebowej byla w 2019 roku wyłoniona w drodze
cenowego
rozeznania
Firma
rynku
Kasperczyk
Jawna
Spółka
z siedzibą
w Będzinie
przy ul. Modrzejowskiej 43, która

przedstawiła najkorzystniejszą ofertę.

W ubiegłym roku, w wyniku rozeznania rynku
!

tutejszy Ośrodek kontynuował umowę

Sodexo Benefits and Rewards Services Polska Spółka

z o. o_

z

z

firmą

siedzibą w Warszawie przy

ul. Kłobuckiej 25,

przedmiotem której był zakupi dostarczenie bonów towarowych dla osób i rodzin

korzystających

pomocy społecznej 0 nominałach 5 zł

z

i

10 zł, a ich łączny koszt

100 000 zł. Bony zostały opatrzone napisem „zakaz sprzedazy alkoholu
i

były

i

stanowił kwotę

wyrobów tytoniowych”

zamienną formą płatności świadczeń takich jak zasiłki stałe, zasiłki celowe

i

okresowe

oraz świadczenia pieniężne na zakup posiłku lub żywności w ramach programu wieloletniego
„Posiłek w szkole w domu". Taka forma pomocy skierowana była w szczególności do osób,
i

co do których istniało

podejrzenie marnotrawienie własnych, bądź przyznawanych środków

finansowych.
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OIVIOCY

SPOŁECZNEJ
Ponadto opłacono:
-

3 399 skladek na
z

ubezpieczenie zdrowotne za 326 osób pobierających zasiłki stałe

pomocy społecznej. Ich łączny koszt stanowił kwotę 157 911 zł, a średnia wysokość jednej

składki— 46,461ł4
Przy realizacji zadań własnych

izIeconych gminie

z

zakresu ustawy o pomocy społecznej

sporządzono 7301 decyzji, w tym:
-

208 dotyczyło odmowy przyznania świadczenia, zatem co 35 decyzja byla negatywna
Glównymi powodami odmów były: brak współdziałania

z

pracownikiem

socjalnym

oraz pracownikamiDziału Poradnictwa Specjalistycznegow rozwiązywaniu trudnej sytuacji
życiowej, marnotrawienie własnych zasobów finansowych lub przyznanych świadczeń,

posiadanie dochodów przekraczających ustawowe kryterium uprawniające do korzystania
ze świadczeń
W

2019

roku

pomocy społecznej.

z

tutejszy Ośrodek

mial

podpisaną umowę ze

w Koronowie przy ul. Nowy Jasiniec 45 na świadczenie usług

Stowarzyszeniem

Jesień

schronienia dla osób bezdomnych -

pełnosprawnych posiadających ostatni stały meldunek w gminie Będzin. W ubiegłym roku
z

powyższego skorzystała

1

osoba.

w sprawie świadczenia usług schronienia w postaci schroniska dla osób bezdomnych
na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie dla osób wymagających
opieki innych osób w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych
miał
w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi tutejszy Ośrodek
częściowej pomocy

i

podpisaną umowę ze Schroniskiem OAZA usytuowanym w Będzinie przy ul. Dąbrowska 205.
Powyższa pomocą objęte były 3 osoby Na powyższe wydatkowano 27 048 zł.
Wydanych zostało 50 decyzji o umorzeniu
społecznej [w trybie art. 105 kpa z

z

postępowania w sprawie świadczeń

pomocy

uwagi na rezygnację strony bądź gdy postępowanie

jakiekolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe). Działając zgodnie
37 spraw do właściwego miejscowo organu.

zawiadomieniem

z

Na

z

art. 65 kpa przekazano

podstawie upoważnienia

Prezydenta Miasta Będzina dla Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie
do prowadzenia
finansowanych

postępowań
ze środków

w sprawie

publicznych,

do świadczeń

atakże do wydawania

opieki

decyzji

zdrowotnej

potwierdzających
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SZCZEGÓŁOWY OPIS REALIZACJI ZADAN Z ZAKRESU POMOCY
SPOŁECZNEJ
to prawo, w 2019 roku przeprowadzono i zakończono decyzją administracyjną 235 postępowań,
w tym 14 decyzji bylo odmownych z
W zakresie świadczeń

z

powodu przekroczenia kryterium dochodowego.

pomocy spoleczne] sporządzono 959 list wypłat, przelewem na konta

bankowe, wyplat w bonach towarowych oraz za pośrednictwem Urzedu Pocztowego. Do tych

ostatnich przygotowano 883 przekazy pocztowe. Na prośbę osób zainteresowanych bądź instytucji
wydano 2110 zaśw1adczeń. W 2019 roku skierowano do Dziennego Domu Pomocy Spolecznej
w Będzinie 67 osób. W placówce przewidzianych

jest 76 miejsc. Decyzje administracyjnew sprawie

skierowania osoby do DDPS zawierają informaqę o czasookresie korzystania oraz o wysokości
odpłatności,

na którą skiadają się koszty pobytu oraz koszty wyżywienia. Wysokość stawki

w okresie od styczeń do marzec 2019: za pobyt stanowiła kwotę 18,29 zl, dzienne wyżywienie
(śniadanie

i

obiad)

—

17,50 zl, suchy prowiant na soboty, niedziele i święta — 11,50 zl, dla posilkow

świątecznych (Wielkanoc, Wigilia)

—

ZSzl

i

imprezy okolicznościowe

—

1,00 zl. Wysokość stawki

w okresie od kwiecień do grudzień 2019: za pobyt stanowiła kwotę 18,29 zl, dzienne wyżywienie
(śniadanie

i

obiad)

—

20,49 zl, suchy prowiant na soboty, niedziele święta
i

świątecznych (Wielkanoc, Wigilia)

—

ZSzl

i

imprezy okolicznościowe

-

- 13,99 zł, dla posilkow

1.00 zl.

Tutejszy Ośrodek wydal również do końca 2019 roku 358 skierowań (699 osobi uprawniających
do pobrania w PKPS artykulów żywnościowych z zasobów unijnego
programu pomocy żywnościowe]
FEAD.

W ramach wspólpracy z Urzędem Miejskim w Będzinie Ośrodek

udostępnia salę dla potrzeb

Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W posiedzeniach tej Komisji biorą
udzial pracownicy tutejszego Ośrodka — starszy specjalista pracy socjalnej
konsultant
i

ds. przeciwdziałania
3 razy w

przemocy

w rodzinie.

W ubieglym

roku

odbywały

się one

średnio

miesiącu.
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Organizacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2019

r.

WEWNURŻNY PODZIAŁ ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
Dyrektor
Zastępca Dyrektora
GIówny Księgowy
Z-ca Głównego Księgowego

Audytor Wewnętrzny

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
DziaI Finansowo Księgowy
Dział KadrAdministracji

i

Obsługi

DziaI Pomocy Środowiskowej
Dział Poradnictwa Specjalistycznego
Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych
Dział Realizacji Świadczeń
Klub Integracji Społecznej

Dzienny Dom Pomocy Spoiecznej
Schronisko dla Bezdomnych Mieszkańców Miasta Będzina
Będziński Uniwersytet Trzeciego Wieku [do 30.08.2019)
Centrum Usług Społecznych
ZespóI ds. Proceduw Niebieskie Karty

marzec 2020
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ZATRUDNILNIE PRACOWNIKÓW W POŚZLŻEC
Na dzień 31.12.2019

r.

„

[&

H

„...?
„ju....m.

„„.

›

DFIALACH OŚRODKA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Będzinie zatrudniał 130 pracowników

na 126,65 etatach. poniższy wykres obrazuje procentowy udział poszczególnych dziaiów w ogólnym
zatrudnieniu:

›

Dział Finansowo Księgowy — 8

'

Dział KadrAdministracji

~

Dział Pomocy Środowiskowej

-

Dział Poradnictwa Specjalistycznego— 14

'

Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentazyjnych

0

Dział Realizacji Świadczeń

0

Dział Dzienny Dom Pomocy Społecznej

.

Schronisko

0

Zespół ds. Procedury Niebieskie Karty

'

Klub Integracji Społecznej

~

Centrum Usług Społecznych

—

7

i

osób

Obsługi ~ 25 osób

—

—

8

osób
* 12 osób

osób
› 7

osób

osób

—

-

4 osoby

3 osoby
—

6 osób

marzec 2020
Id: O]CD080F-96E5~4EBÓ-8C50-694

36 osób

strona 17
I

DA4D0382. Uchwaluny

Slrona 2l

m.m„u Uslug;
amm-m7

„,

.h

(
'

'
Pnnmr
sruduwlclmwu

L

DziennyDomanocy

-_,1.„„

Spnłecznej
6%
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i

Kadryl Adminislracla i Obsluga
19%

:*wał
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&
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20

67

ASXL'
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pudsmwuwe

130
]
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ANIZACJA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOC

POŁECZNEJ W

2019

Warunkiem prawidłowej realizacji zadań pomocy Spolecznej jest posiadanie dobrego zespolu
pracowników wyposażonego w specjalistyczną wiedzę

doświadczenie. W ostatnich latach można

i

obserwować staly wzrost liczby realizowanych przez pomoc społeczna zadań, co wiąże
się z koniecznością stalego doskonalenia zawodowego, poszerzania posiadanej wiedzy umiejętności.
i

Rosnące wymagania w stosunku do kadry Ośrodka zaowocowały wzrostem poziomu wykształcenia
pracowników. Oto jak w ubiegłym roku, według stanu na dzień 31.12.2015". kształtowal
sie ten poziom:
Tabela nr 4 Poziom wykształcenia pracownikow Ośrodka

Po

mwyksztalce 3

L

Wyższe magisterskie
j

!Udzlal%

zba pracownikow

57

Wyższerlicencjackie

51%
>

20

Średnie

37
*

Zawodowe

15%
i

37%
,

«

V

3

Podstawowe

2%
i

'

OGÓŁEM:

2%

„

130

100%

W 2019 roku pracownikow Miejskiego Ośrodka Pomocy
Spolecznej w Będzinie uczestniczyło
w 41 różnego rodzaju kursach, szkoleniach

i

konferencjach organizowanych przez firmy zewnętrzne,

a takze w szkoleniach wewnetrznych. Obejmowały

one swym zakresem miedzy innymi następujące

tematy: kooperacje 3D, zdrowie psychiczne w kontekście pracy socjalnej, asystent rodziny — prawa
obowiązki, konwent podmiotów Reintegracji, ocena zasobów pomocy społecznej, realizacja
i

i

rozliczanie projektów

EFS,

jak dobrze przygotować się do okresu zasilkowego, procedura

zobowiazania do leczenia odwykowego, kadw
w rodzinie z

i

place, opieka wytchnienia, dziecko krzywdzone

problemem alkoholowym, swiadczenia wychowawcze 500+, dla niepełnosprawnych,

ustawa o pomocy spoleczne] w praktyce

—

aktualności 2019, prawidłowe sporządzenie wywiadu

środowiskowego w świetle nowego orzecznictwa, najnowsze zmiany w ustawie o pomocy społecznej,
środki trwałe w teorii w praktyce, kurs specjalisty postepowania administracyjnego,
dochody
i

budżetowe w jednostkach budżetowych,

CUS a

zmiany w pomocy społecznej, bezpieczeństwo

pracowników socjalnych, instrukcja kancelaryjna, interwencja kryzysowa w
pracy, pracownicze plany
ka pitalowe w twojej firmie.
Poniższa tabela obrazuje caloksztalt wydatków poniesionych
Spolecznej w Będzinie w 2019 roku,

z

marzec 2020
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Tabela nr 5 Wydatki poniesione W ramach real/lat]] zadań wlasnym : zleconych gmim'!

Kwoty w zł
Rodzaj poniesionego wydatku

Środki własne

Dotacja

gminy
'

1.

Zasiłki stałe

2.

Zasiłki

3.

Zasiłki celowe

okresowe

„

1

841 966

998 542
196 142

0

nazakup posiłku
pieniężne
lub żywności, dożywianie dzieci w przedszkolach szkołach)

202 446

319 534

5.

Posiłki w ramach usługi cateringowej

363 011

3027507

5.

Usługi opiekuńcze

7.

Sprawienie pogrzebu

8.

Domy Pomocy Społecznej

Program
4.

(w

tym:

i

specjalne zasiłki celowe
„Posiłek w szkole

wieloletni

i

domu

w

świadczenia

i

i

na ubezpieczenie
pobierające zasilek staty

22 075
2 016 905

zdrowotne za niektóre osoby

Prace społecznie użyteczne

10.

157 912
22 279

l

11 '

Utrzymanie Ośrodka ( w tym: płace i pochodne oraz wydatki
związane ze schroniskiem, DDPS, BUTW KIS)

12 '

Utrzymanie Centrum Usług Społecznych
[wydatki nie kwalifikowane do projektu)

13.

Realizacja ustawy o wspieraniu rodziny systemie pieczy
zastępczej (wtym: odpłatność za pobyt w domu dziecka lub
w rodzinie zastepczej oraz zatrudnienie asystentów rodziny)

«

519 055

specjalistyczne usługi opiekuńcze

Składki
*

'

4482 118

679 755

i

w

Będziniei

285 085

i

14 '

Przeciwdziałanie

alkoholizmowi

półkolonii letnich i zimowych)

(w

tym

organizacja

990 846

94 095

.

11 317
l

l

15.

Realizacja Projektu

EFS

marzec 2020
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16.

Razem zadania wlasne gminy (wiersz

17.

Wydawanie decyzji potwierdzające prawo do świadczeń!
opieki zdrowotnej
.

1—15)

.

9 338 901

4 744 437

0

6484

0

12950387

;

RI"'dńd'h'I't'h,tm
eaizacja swa-cze ro zinnyc iaimen acyjnyc

18.

'

SPOŁECZNEJ W

l

w y

„

koszty utrzymania

19.

Specjalny zasilek opiekuńczy

0

110 138

20

Świadczenia

0

20 000

21.

Zasiłek dla opiekuna

O

42 135

22.

Świadczenie rodzicielskie

0

Składki

23.

z

ustawy "Za życiem"

naubezpieczenia

spoleczne

od

świadczeń

rodzinnych

.

›

S p ec'alistV czne

25.

152 569

O

800 787

o

171 661

0

27552

0

1336

70

38 952 147

0

29 769

„

Skladki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za niektóre
osoby pobierające swuadczeme pielęgnacyjne

za.

1

14

4

_

.

.

*

.

uslu @ i o p iekuricze dla osób

z

.

psychicznymi

zaburzeniami
*

l

25.

Karta Dużej Rodziny

l

27.

Świadczenie wychowawcze

!

l
l

i

28.
W

i

Opiekun prawny (w tym: koszty obslugi)

„

-

i

29

l

30.

*

Dobry Stań 300+
Razem zadania zlecone gminie (wiersz 17-29)
Razem wydatki (wiersz 19-30)
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1 875 453

0

56 140 498

9 338 901

60 884 935
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Dział Pomocy Środowiskowej
[ADAMA PRALOWNlKA SOCJALNŁ GO

Diagnozowanie problemów

i?

Analiza i ocena zjawisk

i7

Udzielanie informacji

V

Pomoc w rozwiązywaniu problemów

#7
Współpraca z innymi specjalistami

i?

Realizacja zadań zleconych przez inne instytucje

marzec 2020
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ZATRUDNIkNiEW DZiALE

Wedlug stanu na dzień 31.12.2019

r. Dzial

Pomocy Środowiskowej zatrudniał:

›

12 pracowników socjalnych,

-

11 starszych pracowników socjalnych,

-

6 specjalistów pracy socjalnej,

;

2 starszych specjalistów pracy socjalnej,

-

1 starszych

-

2

specjalistów pracy socjalnej

—

koordynatorów,

pomoce administracyjne.

Specyalistów

Pracy Socjalnej

1
Koordynator

2
Starszy
Specjalista

Pracy Socjalnej

2
Pra'
.

.

nik%›

::
iS oCS:;
;

nyc

„
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ELJONv JHEKUNLŻL
Na

terenie Gminy Będzin funkcjonowało 7 rejonów opiekuńczych zlokalizowanych w różnych

punktach terenowych miasta, zgodnie

z

poniższą tabelą:

Tabela nr 5 Wykaz rejonów opiekuńczych

Nr telefonu

Rejon opiekuńczy
Śródmieście

.

11 Listopada 4

307 63 34, 307 58 81

u

.

11 Listopada 4

3077573791,

.

Zwycięstwa 30

7620723,ZS700Ś4

.

Pileckiego 9

5

Syberka
_

'

›

Vul

Warpie
*

Ksawera

53133

307

se sź

166

ul . Siemońska 2

504 919 724, 307 63 84

ul . Barlickiego 15

263740 461

Łagisza

ul . Energetyczna 10

534

eeś sali

Zamkowe

ul . Bursztynowa 11

763

307374

Grodziec
_

'

u

_

'

W 2019 ROKU W

lAtE POMOCY ŚRO

WISKOWE

'

.

przeprowadzono6 636 postępowania w zwiazku z otrzymaną korespondencją;

~

przeprowadzono 4 622 wywiady środowiskowe dotyczących świadczeń spolecznych
(wywiady o pomoc finansową, uslugową, w naturze, kontrolne];

›

rozdysponowano40 sztuk paczek mikołajkowvch dla dzieci klientów Ośrodka;

~

przyjęto 42 wniosków o wydanie karty „Rodzina

B+

Góra", na podstawie których wydano

210 karty;
0

przyjęto 186 wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny, na podstawie których wydano
678 kart.

W 2019 roku na 2 260 rodzin (4 179 osoby w tych rodzinach) objętych
i

pomoca finansowa, usługową

w postaci pracy socjalnej rozpoznano 173 zupełnie nowych środowisk. Oto jak kształtowało

się to w poszczególnych rejonach opiekuńczych:

marzec 2020
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Rejon Śródmieście
ul. 11

Listopada 4

~

486 rodziny, 937 osób w tych rodzinach,

~

204 rodzin, 388 osób w tych rodzinach

-

w tym: 25 nowych środowrsk.

Działaniem rejonu Śródmieście
-

—

11 Listopada

-

11

pomoc wyłącznie w postaci pracy socjalnej,

objęto ogółem:

1,75 % udziału mieszkańcow Gminy Będzin,
15,7% mieszkańców dzielnicy.

~

Na'istotnie'szymi grobłemami sgołecznymi a:
ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność, trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu
Zakładu Karnego
Rejon Syberka
ul. Zwycięstwa 30
~

544 rodzin, 926 osób w tych rodzinach,

~

391 rodzin, 599 osob w tych rodzinach

~

w tym: 21 nowych środowisk.

-

pomoc wyłącznie w postaci pracy socjalnej,

Działaniem rejonu Syberka objęto ogółem:
~
1,73 % udziału mieszkańców Gminy Będzin

-

5,47

%

mieszkanców dzielnicy.

Na'istotnie'szymi grobłemami sgołecznymi sg:
bezrobocie, niepełnosprawność, bezradność w prowadzeniu gospodarstwa domowego.
Rejon Warpie
ul. Pileckiego 9

-

202 rodziny, 316 osób w tych rodzinach,

~

52 rodzin, 81 osób w tych rodzinach

~

w tym: 24 nowych środowisk

marzec 2020
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Działaniem rejonu Warpie objęto ogółem:
o

0,59

%

udziału mieszkańców Gminy Będzin

0

7,01

%

mieszkańców dzielnicy.

groblemami sgołecznymi sg:

Na” istotnie'szymi

bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność,długotrwała choroba.
Rejon Ksawera
ul. Siemońska 11

-

259 rodziny, 488 osoby w tych rodzinach

'

150 rodzin, 250 osób w tych rodzinach , pomoc wyłącznie w postaci pracy socjalnej

'

w tym: 14 nowych środowisk.

Działaniem rejonu Ksawera objęto ogóiem:
-

0,91

%

udziału mieszkańców Gminy Będzin

›

7,85

%

mieszkańców dzielnicy.

Naiisłotnie'szymi groblemami sgołecznymi są:

niepełnosprawność, ubóstwo, bezrobocie.
Rejon Grodziec
uI.

Barlickiego 16
u

303 rodziny, 539 osób w tych rodzinach

~

179 rodzin, 276 osób w tych rodzinach

-

wtym: 18 nowych środowisk,

›

pomoc wyłącznie w postaci pracy socjalnej

Działaniem rejonu Grodziec objęto ogółem:
~

1,01% udziału mieszkańców Gminy Będzin

-

6.88

%

mieszkanców dzielnicy.

Na'istołnie'szymi groblemami społecznymi są:
ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność, bezradność w sprawach opiekuńczo

—

wychowawczych

iw prowadzeniu gospodarstwa domowego.
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Rejon Łagisza
ul.

Energetyczna 10
~

143 rodziny, 185 osób w tych rodzinach

~

71 rodzin, 97 osoby w tych rodzinach

-

w tym: 51 nowe środowiska.

-

pomoc wyłącznie w postaci pracy socjalnej

Działaniem rejonu Łagisza objęto ogółem:
0,34% udzialu mieszkańców Gminy Będzin
4,36 % mieszkańców dzielnicy.

o

.

Na 'istotnie'szymi

groblemami spolecznymi g:

bezdomność, bezrobocie, niepelnosprawność, alkoholizm.
Rejon Zamkowe
uI.

Bursztynowa 11

'

191 rodzin, 351 osób w tych rodzinach

'

48 rodziny, 87 osoby w tych rodzinach

-

wtym: 20 nowych środowisk.

-

pomoc wyłącznie w postaci pracy socjalnej

Działaniem rejonu Zamkowe objęto ogolem:

'
-

0,66% udzialu mieszkańców Gminy Będzin
4,43% mieszkańców dzielnicy.

Na'istotnie'szymi problemami sgoiecznymi sg:

niepelnosprawność,bezradność w prowadzeniu gospodarstwa domowego.
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4,13% mieszkańców Łagiszy

W

4,4% mieszkańców Zamkowego

„___—__

5,5% mieszkańców Syberki

69% mieszkańców Grodźca
7.0% mieszkańców Warpia
7,9% mieszkańców Ksawery

15,7% mieszkańców Śródmieścia

Tabela nr 7 przedstawia dane dotyczące liczby osób w rodzinach abjętych pomocą spoleczna
w odniesieniu do liczby mieszkańców danej dzielnicy oraz ich procentowy udział w stosunku
do ludności dzielnicyi Gminy Będzin.
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Tabela nr 7Li£1ba ludności w poszczególnych dzie/Nicam Gminy EĘdlm

Liczba

Rejon opiekuńczy

Liczba ludności

osób

objętych pomocą

l

Syberka
Warpie
'

Ksawera

5 955

937

16 942

926

4 4543

316

5 215

488

Grodziec

7 839

539

Łagisza

4

185

2:11

7

'
1

.'

Będzina

15,7

1,75

5,47

1,73

7,01

0,59

7,85

0,91

6,88

1,01

4,36

~

0,34
.

i

Zamkowe

„

7

924

351

ludności

dzielnicy

spoleczna
śródmieście

% udzial

% udzial ludności

4,43

3

0,66

OGÓŁEM liczba

ludności Gminy Będzin

Dzial Pomocy Środowiskowej zajmuje się w szczególności koordynacją pracy pracowników socjalnych
w

rejonach

opiekuńczych.

Pracownicy

socjalni

Dzialu

Pomocy

Środowiskowej

świadczą

wielokierunkową prace socjalną. Do ich zadań w szczególności naleźy diagnoza ocena zjawisk, które
i

powodują zapotrzebowanie na świadczenia

oferują różne formy pomocy

i

z

pomocy społecznej. Udzielają porad

i

informacji,

udzielają wsparcia osobom znajdującym się w trudnej sytuacji

życiowej. Ma to na celu zmotywowanie osób do dzialari w celu przezwyciężenia tych sytuacji przy
wykorzystaniu ich wlasnych zasobów

i

możliwości

Pracownicy socjalni przekazują ponadto

informacje :: miejscach i instytucjach państwowych,samorządowych organizacjach pozarządowych
i

udzielających pomocy osobom potrzebującym.
zmierzają do ich aktywizacji
i

i

Wszystkie dzialania skierowane do klientów

integracji ze środowiskiem lokalnym, mają charakter profilaktyczny

wspierający.

Udzielając pomocy pracownicy socjalni kierują się przede wszystkim dobrem osób rodzin,
i

wspolpracuja, a ich dzialania są zgodne
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illi/[OWE POŁKOLONlE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Będzinie w dniach 18

-

22,022019

r.

zorganizował kolonie

zimowe dla najmłodszych podopiecznych tut. Ośrodka. Patronat nad inicjatywą objął Prezydent
Miasta Będzina Pan Łukasz Komoniewski.
W dniu

18.022019

rozpoczęły się półkolonie zimowe. Dzieci zostaiy

r.

powitane przez przedstawicieli Urzędu Miasta: Pania Wiceprezydent
Miasta Będzina

—

Panią Anną Drzewiecka, Zastępcę Naczelnika

—

Panią

Agatę Wyderka-Pietrzyk, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Będzinie

-

Patrycję Grucę

tutejszego Ośrodka. Po śniadaniu dzieci wraz

z

—

Hołota oraz koordynatora

i

opiekunami udały się do Miejskiej

pracowników
i

Powiatowej

Biblioteki Publicznej w Będzinie im. Stefana Żeromskiego, gdzie odbyły się zajęcia przygotowane
przez będziński Ośrodek Edukacyjny Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego.
Tematem prelekcji byiy „Rady na odpady”. Dzieci
z

wykorzystaniem materiałów recyklingowych

i

z

zaangażowaniem uczestniczyły w zajęciach

plastycznych. Po zakończeniu zajęć grupa dzieci

wraz z opiekunami udała się do MiejskiEj ,.Bawilandi".
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W dniu 19.02.2019

r.

po śniadaniu grupa półkolonijna udala sie do Teatru

Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana na spektakl pt: „Plastusiowy pamiętnik”.
Po przedstawieniu dzieci uczestniczyły w lekcji

teatralnej. Poznały historię

teatru, zwiedziły teatr od strony zaplecza oraz poszczególne pracownie
teatralne. zadowolona grupa powróciła do MOPS Będzin, gdzie następnie odbyła się prelekcja
przeprowadzona

przez funkcjonariuszy

Będzin na temat

KPP

Na zakończenie dzieci uczestniczyły w konkursie,

'Młodzież

bez

przemocy".

którego nagrodami były plakietki odblaskowe.

Dzieci odwiedziły Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Będzinie
W placówce odbyły się liczne zajęcia wokalne,

ruchowe.

Calość

zajęc'

przygotowana

taneczne, plastyczne,

została

przez

pracowników

w/w Domu Kultury. Dzieci bardzo chętnie uczestniczyły w zajęciach, które
dostarczyły im wiele atrakcji. Grupa sprawdziła swoje umiejętności i aktywnie spędziły dzień.

Pośniadaniu dzieci wraz z opiekunami udałysię do kina Nowość" na film
pt: „Alpejska przygoda". Po seansie grupa półkolonijna powróciła do

tutejszego Ośrodka, gdzie odbyło się przedstawienie pt: „Jaś Małgosia"
i

przygotowane przez aktorki Studia Teatralnego „Sztuka". Dzieci chetnie
brały udział w przedstawieniu. Czwórka dzieci aktywnie brała udział w
spektaklu , dzieci były przebrane w strój sroki. Przedstawienie miało także charakter edukacyjny _
dzieci dowiedziały się o segregacji śmieci, a także o konieczności zachowania porządku
czystości
w lesie.
i

W ostatnim dniu

półkolonii

dzieci

wraz

z

opiekunami udały

się do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie
Grupa została oprowadzona przez strażaków po jednostce Strazy
Pożarnej.
i

Dzieci

mialy

możliwość

zapoznania

się

trudną

z

odpowiedzialną pracą strażaków, miały możliwość zobaczenia sprzętu,

którego używają w trakcie różnych akcji ratowniczych Ponadto poznały zasady udzielania pierwszej
pomocy. Po spotkaniu grupa udała się na zabawę karnawałowa zorganizowana w Zespole Szkół
Nr 2 w Będzinie. Dzieci

chętnie brały udział w zabawach prowadzonych przez profesjonalnych

animatorów. Zadowolone dzieci wraz

z

opiekunami powróciły do tut. Ośrodka. Każde

z

dzieci

otrzymało slodki upominek na zakończenie półkolonii zimowych.
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Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Będzinie jak co roku po raz kolejny zorganizował dzieciom

pólkolonie letnie w okresie od 1.07 — 5.U7„2019r.Zakwalifikowano 30 dzieci w wieku od 6 do 12 lat

Patronat nad inicjatywą objął Prezydent Miasta Będzina Pan Łukasz Komoniewski. Dzieci mialy
zapewnione następujące atrakcje:

marzec 2020
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Tabela n/ BAlrokcie Letnich Półka/ami

Dzień
'

Plan dnia

-

Poniedziałek
01.07.2019

08:00 08:30 A Zbiórka + lista obecności + sprawdzenie ubioru czystości głów
08:30 - 09:00 — śniadanie
09:00 - 09:15 — Uroczyste powitanie uczestników półkolonii
09:30 › 10:00 ~Wyjs'cie na Plażę Miejską w Będzinie
10:00 - 11:00 ——Czas wolny (gry zabawy)
11:00 - 14:00— Zumba
14:00 - 14:30 — Powrót do MOPS
14:30 - 15:00 — Obiad
i

i

'

15:00 ~ Odbiór dzieci
08:00 ~ 08:30 — Zbiórka + lista obecności

Wtorek
02.07.2019

08:30 - asmo—śniadanie

-

Środa

~

09:00 10:00— Przejazd do CSL w Parku Zielona
10:00 — 14:00 — Centrum Sportów Letnich w Parku Zielona (kurs na ściance
wspinaczkowej pod okiem instruktora, gry i zabawy)
14:00 - 14:30 — Powrót do MOPS
14:30 - 15:00 — Obiad
15:00—Odbior dzieci
,
08:00 * 08:30 — Zbiórka + lista obecności + sprawdzenie ubioru czystości głów
08:30 › 09:00 —Śniadanie
09:30 - 10:00 * Wyjście na plac wod ny w Będzinie,
10:00 — 14:00 ~ Czas wolny (gry zabawy)
14:00 - 14:30 — Powrót do MOPS
14:30 - 15:00 — Obiad
i

03.07.2019

i

15:00 ~ Odbiór dzieci
08:00 — 0 0 — Zbiórka + lista obecności
08:30 - 09:00 — Śniadanie

Czwartek

04.07.2019

09:00 _ 10:00 — Przejazd na Pogorie IV (Kuźnica Warężyńska)
10:00 — 14:00 — Zabawy wodne na terenie Pogorii IV, przejazdy motorówkami
pod okiem opiekuna
14:00 „ 14:30 — Powrót do MOPS
14:30

› 15:00—~

„

Catering

l1s;ooęodbiórdzieci
)

)

Piątek
05.07.2019

)

.

08:00—

*

,

,

„

,

,

Zbiórka + lista obecności + sprawdzenie ubioru iczystości głów
08:30 _ 09:00 —Śniadanie
0—

09:00 — 10:00 — Przejazd do Lasu Grodzieckiego
.
1

10:00 ~ 14:00 — Las Grodziecki (Konkurs plastyczny, pieczenie kiełbasek)
14:00 › 14:30 ~ Powrót do MOPS
14:30 - 15:00 * Obiad
15:00 — Odbiór dzieci
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Program wsparcia „Rodzma S+ górą” jest

projektem

dzialari

na

rzecz

rodzin

Wielodzietnychz Inicjatywa ta jest elementem
polityki

spoleczne]

realizowanej

samorząd Gminy Będzin

i

przez

ma na celu

promocję rodzin wielodzietnych oraz działań
na rzecz wzmocnienia kondycji tych rodzin
|

marzec 2020
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poprawę warunków ich życia, zwiększenie
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szans rozwojowych

i

życiowych dzieci i młodzieży wychowujących się w rodzinach wielodzietnych.

Posiadanie karty „Rodzina S+ górą" obniża koszty comiesięcznych rachunków wielodzietnej rodziny,
jest także elementem motywującym do aktywnego spędzania wolnego czasu. Łatwiejszy

dostęp

do różnych form rekreacji
i

i

imprez kulturalnych zwiększa również integracje wewnatrzrodzinna

powoduje, ze cala rodzina może spędzać wspólnie wolny czas w atrakcyjny sposób.

W 2019 roku

wydano 210 kart „Rodzina 3+ Górą"

ALEKSANDRA [ESKZYNSKNMAIOWIECKA

«zsnoszsnuneu

*

.

9502110011)
„' ›womozo

5%

KDR

...:

„i

Karta Duze] Rodziny to system zniżek dodatkowychuprawnień zarówno w instytucjach
publicznych,
jak i w firmach prywatnych. Posiadacze Karty Dużej Rodziny mają możliwość
korzystania
i

z

tańszego
oferty podmiotów m.in. z branży spożywczej, paliwowej, bankowej czy rekreacyjnej. KDR wspiera

budżety rodzin wielodzietnych oraz ułatwia dostep do dóbr

i

ustug. Karta przysluguje rodzicom

wychowującym co najmniej troje dzieci wydawana jest bezpłatnie każdemu czlonkowi rodziny.
i

W 2019 roku

wydano 678 Kart Dużej Rodziny.
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Dział Poradnictwa Specjalistycznego
ZESPÓŁ PORADNICTWA SPECJALlŚlVCZNEGO

Pracownicy Działu realizowali na rzecz mieszkańców Będzina różnorodne formy wsparcia
które

służyły

społecznemu.

rozwiązywaniu problemów dnia
Problemy,

to: uzależnienie

z

zajęć,

codziennego oraz zapobiegały wykluczeniu

którymi najczęściej zgłaszali się po pomoc do Działu

od alkoholu, problemy

i

opiekuńczo

—

wychowawcze,

zaburzenia

klienci,
zdrowia

psychicznego.

›

„

Konsultant ds. osób
psychicznie chorych

Konsultant llS.

uzależniciiinsób

wspóluznlcżnionyfh

'

„

_

'

%

Konsultant ds.

imion"”

r'odzin

Asystenci rodziny

AWOWlE ZADANIA DZlAlU PORADNKTWA SPŁCJ/iLlSTVCZNEGO

dla

konsultaqe

:E
w
N

konsultaqe

konsultacl€

,
„[

110

_9

rodzin

o
o>

”idywidwlne

w

&

**
terapeutycz

_':

Terapie

ne

diagnoswi

widualne
Indywidualne

Indywidualne

Inchi

Praca

z

klientem prowadzona była indywidualniei w formie grupowe].
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NIC WA SPECJALIST

ZIAŁ PO

-

diagnostyczna

-

ZNEGO

konsultacyjne polegające na rozeznaniu sytuacji kryzysowej klienta,

jej charakteru, specyfiki związanych z tym ewentualnych zagrożeń;
i

-

terapeutyczne

mające formę krótko

—

bylo przywrócenie
i

'

-

lub dlugotrwaiych oddziaływań, których celem

naturalnej równowagi osobie/rodzinie znajdującej się w kryzysie

umożliwienie jej uruchomienia wlasnych zasobów możliwości zaradczych;

edukacyjne

polegające na organizacji iprowadzeniu szkoleń iwarsztatów dla różnego

—

rodzaju grup odbiorców (dzieci, mlodzież, rodziny, spoleczność lokalna).

DO SZCZEGÓŁOWYCH ZADAN DZIAŁU NALEŻAŁO:

'

'
'

udzielanie pomocy psychologicznej,

prowadzenie terapii rodzin,
prowadzenie

indywidualnych

konsultacji

psychologicznych,

pedagogicznych,

diagnostycznych iterapeutycznych dla:
, osób uzależnionych od środków psychoaktywnych, alkoholu wspótuzależnionych,
i

-

osób

-

rodzin wieloproblemowych,

z

zaburzeniami psychicznymi ich rodzin,
i

, rodzin z trudnościami opiekuńczo
-

—

wychowawczymi,

osób w kryzysie,

, prowadzenieporadnictwa specjalistycznego

i

warsztatów tematycznych.

iPORLWY RlIAllZ/xt JE TAD/KN DZinLU *iŻlRAENM il'J'a SUE?/Xi lSTYCZNEGO
1.

Indywidualne

i

grupowe poradnictwo specjalistyczne, w szczególności psychologiczne,

pedagogiczne, terapeutyczne, socjalne.
2.

Pomoc na rzecz osób doświadczających przemocy domowej.

3.

Prowadzenie konsultacji indywidualnych, konsultacji rodzinnych mediacji rodzinnych.

4.

Prowadzenie terapii indywidualnej oraz grupowej dla osób uzależnionych od alkoholu

i

oraz dla osób wspóluzależnionych.
5.

Orzecznictwo, czyli dzialania mające na celu reprezentowanie interesów naszych klientów
w różnych instytucjach.
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l

6.

Współpraca

z

innymi instytucjami działającymi na rzecz osób potrzebujących pomocy,

w szczególności ze szkołami, Policją, Strażą Miejską, Sądem, placówkami służby zdrowia.
7.

Asystentura rodziny
związanych

z

—

asystenci rodziny oprócz obowiązków przewidzianych w ustawie

usprawnieniem funkcjonowania

rodziny angażowali się w realizację

dodatkowych zadań, prowadzili pedagogizację rodziców opiekunów w formie warsztatów
i

tematycznych

oraz

spotkań,

w

ramach

których

uczestnicy

mogli

się doświadczeniami. Asystenci pracowali wolontarystycznie przy akcjach
społecznych prowadzonych przez kolegów
8.

Współpraca

z

i

wymieniać
inicjatywach

z Działu.

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

i

z

jego rodzina, a następnie

zespołowo podejmowali decyzję o odpowiednich formach wsparcia.
l

9.

Współpraca

z

pracownikami socjalnymi tutejszego Ośrodka. Pracownicy socjalni mający

bezpośredni kontakt
,

z

klientami w rejonach

mogli na bieżąco zgłaszać potrzebe

przeprowadzenia intemencji lub konsultacji. Na podstawie kart zgłoszenia pracownicy Działu
rozeznawali sytuację w miejscu zamieszkania klienta, rozmawiali zjego rodziną, a nastepnie

l

lj

zespołowo podejmowali decyzje o odpowiednich formach wsparcia,
10, 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 psychologicznego.
i

11. 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

„

i

innymi jednostkami, określenie terminów realizacji, a także praca nad indywidualną

sytuacja klienta/rodziny, Głos zabierali wszyscy członkowie zespołu, co pozwoliło unikać
dublowania działari, tym samym zwiększając efektywność pracy.

i

l

:

i
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Klienci zgłaszający się do Działu Poradnictwa Specjalistycznego to osoby,

które znalazły się w sytuacji

kryzysowej, trudnej, bezradni wobec swoich problemów. Najczęściej doświadczali problemow
z

powodu nadużywania alkoholu, zaburzeń

leku, obniżonego

i

chorób psychicznych. Zglaszali sie

z

powodu objawów

nastroju, niepokoju, bezradności, myśli suicydalnych. Celem pracy w sytuacji

kryzysowej bylo zdiagnozowanie sytuacji klienta, udzielenie wsparcia poprzez poszukiwanie
jego zasobów radzenia sobie w aktualnej sytuacji, wskazanie różnych form pomocy, nawiązanie
wspólpracy pracownikiem socjalnym, skierowanie do właściwego konsultanta Dzialu. Po zakończonej
wspólpracy

z

konsultantami klienci lepiej radzili sobie

z

problemami, zmniejszyło się ich uczucie

bezradności, mieli większe poczucie kontroli nad wlasnym życiem,
KONSULTANCI DZIAŁU PORADNICTWASPECJALISTYCZNEGO POMAGAJĄ:

osobom uzależnionym od alkoholu i innych substancji
psychoaktywnych

osobom współuzależnionym

l

l

*

l/
osobom z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzinom

rodzinom wieloproblemowym
[

rodzinom z trudnościami opiekuńczo wychowawczymi
—
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RODZAJE ;f/UĘC GRUPOWVCH

W 2019 roku konsultanci Dzialu

Poradnictwa Specjalistycznego prowadzili następujące zajęcia

grupowe:
~

grupy psychoedukacyjne dla osób uzależnionych od alkoholu

—

dzialają od 2011 roku. Celem

spotkań grup byla edukacja na temat choroby oraz sposobów form leczenia uzależnienia
i

od alkoholu, Cykl obejmował minimum 15 spotkań. Do grupy kierowane byly osoby
po diagnozie i rozmowie

z

terapeutą uzależnień.

,w mocar: DZiALU

l

W okresie od stycznia

do grudnia 2019 roku pracownicy Działu Poradnictwa Specjalistycznego

udzielili wsparcia w postaci poradnictwa specjalistycznego dla 1335 osób, w tym:
~

263 osobom, w tym 113 kobietom
i

~

-

wsparcia

z

tytulu

problemu alkoholowego

wspóluzaleznienia;

73 osoby rozeznanie sytuacji zgloszeń do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych;

-

48 osobom — z tytulu problemów wychowawczych rodzinnych

-

430 osobom

i

—

wsparcia

z

tytulu zaburzeń psychicznych (17 razy wdrożono procedurę

umieszczenia bez zgody w szpitalu psychiatrycznym

i

w domu pomocy społecznej

oraz o ubezwlasnowolnienie),
~

26 osobom z tytulu wsparcia psychologicznego,

~

30 osobom — z tytulu interwencji

~

65 osobom biorącym udzial w grupie terapeutycznej,
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Zaburzenia
psychlczne

Problemy
wychowawcze
rodzinne

Problemy

alkoholowe |
współuzaleźmenia

.

Liczba

W 2019 roku pracownicy Działu udzielali konsultacji

indywidualną

i

grupową osób dorosłych

w przedsiewzieciach na rzecz rodzin,

'l HUUN/(› ,."AlxlłEŚł' ZABAW

pozostającymi

i

26

Wielopłaszyznowa

pomoc

;

psychologiczna

osób

porad, prowadzili asystentury rodzin, terapię

dzieci,

i

zajęcia

warsztatowe, uczestniczyli

seniorów i społeczności lokalnej.

l'l—łrkt'

Ulli/NIKO” VHM' ll

Konsultant ds. Osób Psychicznie Chorych pracował
osobowości,

.

_

48

50

w depresji,

z

osobami: chorymi psychicznie,

doświadczającymi

z

zaburzeniami

kryzysu. Konsultacje prowadzone

byływsiedzibie MOPS Bedzin oraz w miejscu zamieszkania klienta. Pracownik uczestniczylw pracach
Miejskiego

Zespołu

Interdyscyplinarnego

ds.

Przeciwdziałania

Przemocy

w

Rodzinie

oraz w posiedzeniach grup roboczych w trakcie procedury „Niebieskie Karty". W ramach obowiązków
zawodowych

stawial się także

na

przesłuchaniach policyjnych,

rozprawach

sądowych

oraz do prokuratury, uczestniczył w badaniach biegłych sądowych w toczących się sprawach
o leczenie psychiatryczne bez zgody. Podejmowat współpracę ze szpitalem psychiatrycznym
w Czeladzi oraz z Poradniami Zdrowia Psychicznego. Wnioskowal
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postępowania dotyczącego ubezwłasnowolnieńosób z zaburzeniami psychicznymi. Jako kierownik
koordynował prace Działu Poradnictwa

«

Specjalistycznego, współorganizował

i

uczestniczył

w przedsięwzięciach na rzecz społeczności lokalnej.
Liczba konsultacji

i

porad indywidualnych udzielonych przez Konsultanta ds. Osób Psychicznie

Chorych na rzecz Klientów:

.
.
.
.

Liczba

osób ~ 133

Liczba udzielonych porad —233
Liczba przeprowadzonych interwencji
Liczba wizyt w środowisku

—

—

17

297

Ponadto, konsultant ds. Osób Psychicznie Chorych skierował 17 wniosków do Sądu Rejonowego
w Będzinie
—

—

w sprawie umieszczenia osób w szpitalu psychiatrycznym

i

Domu Pomocy Społecznej

bez zgody klienta oraz do prokuratury Rejonowej w Będzinie o ubezwłasnowolnienie.

Konsultant ds. Osób Psychicznie Chorych w ramach swoich obowiązków pełnił także funkcję opiekuna

prawnego dla 4 całkowicie ubezwłasnowolnionych mieszkańców Będzina.

Konsultant ds. rodzin: diagnozował problemy rodzinne wskazujac ich przyczyny, udzielal wsparcia
poprzez poszukiwanie zasobów klientów oraz wskazanie różnych form pomocy, kierował na terapię
indywidualną, rodzinna, warsztatypodniesienia jakości kompetencji rodzicielskich. Na zlecenie Sadu
Rodzinnego, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie rozeznano sytuację rodzin

i

skonsultowane

w miejscu zamieszkania 48 rodzin,
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Psycholog do którego zgłaszali się klienci będący w sytuacji kryzysowej, trudnej dla siebie, bezradni
wobec własnych problemów. Zglaszali się
bezradności. Ujawniali konflikty

z

powodu objawow lęku, obniżonego nastroju, niepokoju,

bliskimi osobami, trudne relacje

w nawiązywaniu prawidłowych więzi
za

z

z

z

otoczeniem, mieli problemy

innymi ludźmi. Najcześciej doświadczali przemocy lub mieli

sobą doświadczenie przemocy ze strony osób bliskich.
osób korzystających ze wsparcia psychologicznego

-

Liczba

~

Liczba konsultacji, porad indywidualnych udzielonych przez psychologa na
rzecz Klientów —3

.

Liczba wizyt w środowisku ~ 10

-

Liczba interwencji

0

Liczba sesji

—

16:

1

—

terapeutycznych — 2

Konsultant ds. uzależnień

i

osób wspóiuzaleźnionych, pracowal

z

klientami zglaszanymi przez

pracowników socjalnych, konsultantów Dzialu, kuratorów Sądu Rejonowego w Będzinie, Miejską
Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Będzinie,

atakże z osobami, które samodzielnie

szu kaly pomocy.

.

Liczba osób korzystających

0

Liczba konsultacji

i

: terapii indywidualnej

—

263.

porad indywidualnych udzielonych przez konsultanta ds. uzależnień i osób

wspo'luzależnionych na rzecz klientów» 365.

-

Liczba wizyt w środowisku

'

Liczba

osób korzystających

alkoholowym
-

—

—

z

73.

terapii w grupach psychoedukacyjnych dla osób

z

problemem

69.

Liczba przeprowadzonych

interwenqi — 12.

ASi/STENlUR/i ROL'JiilY

W

2019

roku

asystenci

rodziny

realizowali

wieloaspektowe

zadania,

które

miały

na celu towarzyszenie oraz udzielenie pomocy rodzinom objętym wsparciem asystenta rodziny. Praca
kazdego

z

sześciu asystentów rodziny, zatrudnionych przez Miejski Ośrodek Pomocy Spolecznej

w Będzinie odbywala się w oparciu o zadaniowy czas pracy. Asystenci rodziny wchodzili w środowiska
zamieszkania rodzin w ciągu tygodnia w godzinach porannych, popoludniowych 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 pelnili stacjonarnie dyżury w Miejskim Ośrodku Pomocy Spolecznej
marzec 2020
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(w tym również w siedzibie Miejskiego Ośrodka Kultuw] trzy razy w tygodniu w godzinach

9:00 »

11:00, podczas których niejednokrotnie zgłaszały się rodziny objęte wsparciem asystentów rodziny,
które miały możliwość zgłoszenia występujących w ich życiu trudności oraz problemów. W swojej
pracy asystenci rodziny spotykają się
objętych ich wsparciem:

z

następującymi dysłunkcjami występujących w rodzinach

alkoholizm, nikotynizm, narkomania,

hazard, bezrobocie,

j

choroby

psychiczne, przemoc fizyczna, przemoc psychiczna, zaniedbaniazdrowotne, nieodpowiednie warunki
bytowe
(w tym

trud ne warunki mieszkaniowej, ograniczenie wolności przez sąd jednego z członków rodziny,

niewydolność wychowawcza, nieprawidłowe

[

realizowanie obowiązku szkolnego, nieumiejętne

prowadzeniegospodarstwa domowego oraz nieumiejętne zarządzanie budżetem domowym.

'

›

!

asystenturą: 102

›

Liczba rodzin objętych

0

Liczba dzieci w rodzinach objętych

-

Liczba członków rodzin: 395

asystenturą: 206
ł

!

PRA

ASYSTENTA

INV Z RODZlNĄ

R

i

W

ramach

pracy

asystenci

ich zamieszkania, gdzie

rodziny

systematycznie

odwiedzają

rodziny

w

środowisku

:

podejmowana jest wspólna praca asystenta rodziny z jej czlonkami. Praca

;

ta ma na celu poprawę sytuacji rodziny. W tym kierunku asystent rodziny przeprowadza liczne

i

!

treningi [między innymi: wzmocnienie więzi rodzic~dziecko; podniesienie kompetencji opiekuńczowychowawczych; uświadamianie rodzica o poszczególnych etapach prawidłowego rozwoju dziecka;

i

praca nad prawidłowym prowadzeniem gospodarstwa domowego; treningi budzetowe, treningi
porządkowe; treningi higieniczne, treningi służące polepszeniu sytuacji zdrowotnej; wpieranie
w

utrzymywaniu abstynencji).

Ponadto często asystent rodziny zachęca członków rodziny

do aktywnego uczestniczenia w zyciu szkolnym dziecka, pomaga rodzicom w samodzielnej pracy
z

dzieckiem w domu (najczęściej w obszarze dydaktyczno

w zapisywaniu dzieci na

—

wyrównawczym), sugeruje i pomaga

dodatkowe zajęcia wspomagające edukację

i

prawidlowy rozwój dziecka

w świetlicach środowiskowych, jak również Ośrodku Wspierania Rodziny. Podczas swojej pracy,

asystent rodziny często towarzyszy rodzinie w różnorodnych wizytach lekarskich (np. lekarz
psychiatra, logopeda, psycholog, pediatra, lekarz specjalista). Asystent rodziny na bieżąco monitoruje
sytuację zdrowotną dzieci (kontrola szczepień, bilansów, stanu uzębienia, dbałość o higienę głowy,
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monitorowanie ewentualnych chorób skórnych, pomoc w ustalaniu terminów do lekarzy
specjalistów, jak również przypominanie o ustalonych terminach wizvt Klientom).
Asystent rodziny w ramach pracy

z

Klientem motywuje go do podnoszenia kwalifikacji zawodowych

oraz pomaga w poszukiwaniu pracy, podejmowaniu utrzymywaniu ciągłości zawodowej. W tym celu
i

asystent rodziny przeprowadza

z

Klientem liczne rozmowy mające charakter motywacyjny, czesto

wskazuje Klientowi różnego rodzaju narzędzia zródla służące do samodzielnego wyszukiwania ofert
i

pracy. Ponadto kieruje człon ków rodziny np. do Doradcy Zawodowego, zachęca do korzystania

z

ofert

pracy z tutejszego Powiatowego Urzędu Pracy. Asystent rodziny przeprowadzatakże treningi, mające
na celu przygotowanie Klienta do korzystnego zaprezentowania swojej osoby podczas
rozmowy
kwalifikacyjnej, Asystent rodziny zacheca Klienta pomaga mu w wyszukiwaniu bezpłatnych kursów
i

iszkoleri podnoszących kwalifikacje zawodowe.
Dostrzegając konieczność objęcia danej rodziny wsparciem specjalistycznym, asystent rodziny
ma mozliwość skierowania danej osoby poszczegolnych Konsultantów Działu Poradnictwa
Specjalistycznego

(Konsultant

ds.

Uzaleznień,

Konsultant

ds. Osób

Chorych

Psychicznie),

gdzie według potrzeb udzielana jest pomoc specjalistyczna.
WSPÓŁPRACA
Asystent rodzinywtrakcie swojej pracy podejmuje współpracę z jednostkami administracji rządowej
i

samonądowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami

i

osobami

specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka rodziny. Sa to między innymi:
i

-

Pracownicy socjalni,

~

Pracownicy Działu Poradnictwa Specjalistycznego,

›

Kuratorska Sluzba Sądowa,

0

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).
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Praca asystenta rodziny

z

wymienionymi organami, polega na utrzymywaniu stalego kontaktu

(osobistego, telefonicznego, pisemnego), omawianiu

konsultowaniu bieżącej sytuacji danej rodziny

i

oraz ustaleniu zasad wspólnej pracy nad poprawą sytuacji rodziny.
ZAJĘCIA GRUPOWE (WARSZTATY) DLA CZŁONKÓW RODZIN OBJĘTYCH ASYSTENTURĄ
RODZINNĄ
W roku 2019 asystenci rodziny organizowali raz w miesiącu

w godzinach od 14:00 do 15:30

w siedzibie Ośrodka Kultury w Będzinie, warsztaty dla rodziców, których celem bylo

podniesienie

kompetencji rodzicielskich u Klientów. Podczas warsztatów poruszana byla tematyka dostosowana

do potrzeb i deficytów danych rodzin. Warsztaty te dotyczyły tematyki : zakresu:
~

„Jak spędzać czas wolny z dzieckiem w okresie wolnym od zajęć w szkole/przedszkolu?".

'

„Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały? Jak ważna jest konsekwencja w wychowaniu, praca

nad respektowaniem przez dziecko wprowadzanych zasad".

'

„Pochwały

—

umacnianie w dziecku wiary we wlasne możliwości, budowanie pozytywnego

wizerunku samego siebie”.

-

„Emocje doroslych
emocji

i

i

rozmowa

dzieci —jak bardzo różnią się emocje rodziców, a dziecka. Nazywanie
z

dzieckiem o naszych uczuciach (tj. miłość, złość, radość, durna,

zmęczenie)”.

.

„Problemy okresu dojrzewania —jaksobie

~

„Zachowania agresywne dziecka —jak sobie

-

„Potrzeby dziecka i ich zmienność wraz z jego rozwojem”.

.

„Uzależnienia od mass-mediow. Pozytywny | negatywny wpływ komputera, gier, Internetu
i

.

z

nimi radzić?”.
z

nimi radzić?".

telewizji".

„Powrot do szkoły. Kompletowanie niezbędnego wyposażenia, aktywne uczestniczenie
w życiu szkolnym dziecka”.

0

„Jak chwalić dziecko wzmacniać jego poczucie własnej wartości?".

.

„Jesienne przeziębienia, Odpowiedni ubiór do pogody, niezbędne lekarstwa w domowej

i

apteczce, zastosowania poszczególnych leków oraz termin ich przydatności".
-

„ Idą

Święta. Prezenty „hand-made", Warsztaty manualne".

strona 46
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W 2019

roku

A SPECJALlSTYCZNEGO

asystenci rodziny uczestniczyli oraz pomagali pracownikom

Dzialu

Pomocy

Środowiskowej w organizacji dla dzieci półkolonii zimowych oraz letnich. Pótkolonie zimowe
odbywaly się w dniach od 18.02 do 22.02.2019 roku, natomiast półkolonie letnie zostaly
zorganizowane w dniach od 01.07 do 05.07.2019 roku, W trakcie półkolonii udział bralo 40 dzieci
z

rodzin objętych pomocą tutejszego Ośrodka, Podczas półkolonii zorganizowano dla uczestników

catering, różnorodne gry, zabawy, konkursy

z

nagrodami, a takze aktywne formy spędzania czasu

wolnego, które organizowane byly na terenie miasta, Na zakończenie pólkolonii wszyscy uczestnicy
otrzymali atrakcyjne upominki.
NOC M ZEÓW
Asystenci rodziny dnia 18 maja 2019
roku

brali

udzial w Nocy Muzeów

organizowanej

pod

"

patronatem

.

WSKI
.

TUDl'USZO

prezydenta miasta Będzin pana Łukasza
Komoniewskiego,

Impreza

odbyla

się w Palacu Mieroszewskich, w zamku,
podziemiach

w

oraz

w

Domu

będzińskich

Modlitwy

Mizrachi,

Asystenci brali aktywny udziat w pomocy organizacyjnej, aby zwiedzający mogli sprawnie poruszać
się po miejscach, które warto zobaczyć. Dodatkowo uczestnicy imprezy mogli ogrzać się przy ciepłym
napoju slodkiej przekąsce, którą częstowali asystenci.
i

Asystenci rodziny uczestniczyli równiez w organizacji Metropolitarnego Dnia Rodziny, który odbyl
się w dniu 3005.2019 roku na terenie Plaży Miejskiej w Będzinie. Impreza ta miała charakter
wielopokoleniowy, na który asystenci rodziny zaprosili wszystkich uczestników rodzin objętych
ich wsparciem, a podczas jej
z

trwania przeprowadzali liczne zabawy dla dzieci i dorosłych związane

aktywnością fizyczną.
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W dniu 28.06.2019 roku asystenci rodziny
w

ramach

rodzin

społecznej

mamom],

aktywności

wspierania

zorganizowali

na terenie Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej Piknik Rodzinny,
zostały

zaproszone

rodzrny,

ale również pensjonariusze

Dziennych

Domów Pomocy Społecznej
Gzichów), uczestnicy
Społecznych.
pod

hasłem

na

Hawaje”,

się

liczne

nagrodami

konkursy

›

które]
z

.-

.

'

i

Usług

%

,

melł'dzrnie
.

RODZINNY

«p%! ”WUSW”.
'.

00

ArejrknDIrulnłPmmy

'A

WMMIE "Ml.

*

przebiegła

„ALOHA!

podczas

PIKNIK

(Warpie,

Centrum

Impreza

-

objęte

asystentów

wsparciem

-

na który

rodziny

„00

godz.:

.

E

M:

~pokazy baniek mydlanych
-szukunies or ów

~wyi ępy ur iłyczne
- liczne konkursy i zabawy
...i

wiele innych cłraktji

podróż
odbyły

atrakcyjnymi

dla uczestników. Ponadto

asystenci rodziny zorganizowali słodki
catering, liczne atrakcje (między innymi
dmuchany statek dla dzieci, poczęstunek

.

_

w postaci waty cukrowej, ciast, ciasteczek, napoi). Zarówno dzieci Jak

i

dorosłych motywował

do wspólnych zabaw animator, który zostal zaproszony przez zespół asystentów rodziny. Dodatkowo
zorganizowany został grill, podczas którego pieczone były kiełbaski dla wszystkich uczestników
imprezy oraz zamówiony został poczęstunek w postaci pizzy. W Pikniku wzięło udział około
150 mieszkańców Będzina.

marzec 2020
Id: DBCDOBDF-96E5-4EBó-8CSO-ń9410A4D0382. Uchwalony

strona 48
Strona 51

Zespól asystentów rodziny zorganizowal

również

z

pomocą pracowników Dzialu Pomocy

Środowiskowej imprezę Mikolajkowa, ktora odbyla się w dniu 06.12.2019 roku na terenie Miejskiego
Ośrodka Pomocy Spolecznej w Będzinie, gdzie poprowadzone zostaty gry zabawy dla najmlodszych.
i

Dzieci miały możliwość

spotkania

i

otrzymania prezentu od Mikołaja, a następnie wspólnego

oglądania świątecznej bajki.
INTERWENCJE, PRACA NAD POWROTEM DZIECKA DO ŚRODOWISKA RODZINNEGO,

MONITORING PO ZAKONCZENIU WSPÓŁPRACYZ RODZINĄ
Asystenci rodziny w 2019 roku, podejmowali różnorodne dzialania interwencyjne
w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa rodziców

i

zaradcze

dzieci. Asystenci rodziny obecni byli w trakcie

i

przeprowadzania interwencji policji, współpracowali

z

dzielnicowymi, pracownikami socjalnymi,

pracownikami Działu Niebieskiej Karty, Kuratorską Sluzba Sądowa. W trakcie interwencji asystenci
rodziny udzielali wsparcia

i

pomocy podczas zabezpieczenia dzieci, obejmowali rodzinę wsparciem

w wymaganym zakresie, jak również pracowali z rodziną nad

powrotem dziecka do środowiska

rodzinnego, kiedywidzieli realna możliwość starania rodzicow. Wtakim przypadku ustalany zostawal
i

plan pracy z Klientem, ktory obejmowal wszelkie dzialania dotyczące realizacji w zakresie koniecznym
do ubiegania się o powrót dziecka do środowiska rodzinnego (między innymi różnorodne i niezbędne
treningi przeprowadzone

z

Klientem przez asystenta rodziny, kierowanie Klienta do różnych

specjalistów, motywowanie do podjęcia pracy zarobkowej, uregulowanie sytuacji mieszkaniowej,

motywowanie do podejmowania leczenia oraz utrzymywanie abstynencji alkoholowej). Asystent
rodziny zakańcza współpracę

z

Klientem związaną

z

praca nad powrotem dziecka do środowiska

zamieszkania w przypadku, gdy Klient nie wykazuje chęci wspótpracy, jak również realnej poprawy
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sytuacji. Asystent rodziny zgodnie
zastępczej, monitoruje

z

>

:

z

W—l

Art. 15

funkcjonowanie

U

rn CD

O

1 pkt 16 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy

rodziny po zakończeniu

z

nią pracy w środowisku

jej zamieszkania. Monitoring trwa od 2 do 6 miesięcy.
OK

MENTA JA.

Asystent rodziny poza czynnościami opisanymi powyżej pozostaje
telefonicznym. Ponadto po każdym spotkaniu

z

z

rodzinami w stalym kontakcie

rodziną prowadzi dokumentację dotyczącą rodziny,

w której opisywany jest przebieg danego spotkania, bądź wydarzenia oraz wszelkie dziatania,

które zostaly podjęte i zrealizowane na rzecz danej rodziny (karta czasu pracy). Asystent rodziny
w swojej pracy sporządza również diagnozę sytuacji rodziny,

okresową ocene sytuacji rodziny,

jak również plan pracy z rodziną nie rzadziej niż co pół roku. Dodatkowo sporządza na wniosek sądu
opinie o rodzinie oraz jej czionkach. Asystent rodziny w chwili, gdy rodzina zmienia miasto
zamieszkania, kontaktuje się pisemnie

z

tamtejszym Ośrodkiem

z

prośbą o rozeznanie sytuacji

oraz o objęcie rodziny monitoringiem iwsparciem.
EFEKTY DZIALAN P

ĘTYCH PR

W swojej pracy Asystenci dzialali

Z

ASYSTENTOW RODZIN

wielotorowo na wielu płaszczyznach, wykorzystując maksymalnie
i

wszystkie dostępne im narzędzia iśrodki. Pracując
|

mnogie starli się poprzez swoje zaangażowanie

i

z

rodzinami, których problemy byly zlozone

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 wyksztalcenia
zasobów wlasnych

u

i

poglębienia

Klientów ich rodzin.
i

Mając w perspektywie cel w postaci samodzielności oraz kompetencji Klientów pracowali glownie
nad problemami bieżącymi, codziennymi itym samym najbliższymi doświadczeniu podopiecznych.
w przypadku każdej z rodzin do zmian

nalepsze potrzebna jest chęć iinicjatywa ze strony Klienta

ijego rodziny. Niestety zbyt często jej brakuje, co prowadzi do zastoju lub co gorsza jeszcze większej
degradacji. Rodziny które podjęty walke dzisiaj cieszą się

z

wypracowanych wspólnie

z

Asystentami

Rodziny sukcesów.

Treningi wychowawcze zwiększały świadomość Klientów co do przyczyn oraz skutków swoich
nie przystosowawczych

zamiast podnoszenia

metod wychowawczych. Zmiana nawyków poprzez wprowadzenie nagród
glosu zauważalnie wplyneta

najakośc' relacji rodzinnych. Zwiększenie

kompetencji rodzicielskich oraz wychowawczych dzięki warsztatom oraz treningom prowadzonym
przez Asystentów Rodziny wskazalo rodzicom nową drogę porozumienia
marzec 2020
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ich

poczucie

uczestnictwa

wżyciu

ZNEGO

dzieci iwpływu

na ich przyszłość. Najczęściej podczas

tak spędzonego czasu relacja z całą rodziną pogłębiała się tworzącfundament do dalszej, trudniejszej
pracy. Przeprowadzane treningi porządkowe opierające się na instruktarzu rozplanowania prac
domowych przysłużyły się poprawie warunków życia rodziny. Asystenci prowadząc treningi

gospodarowania pieniedzmi, ustalali zczłonkami rodziny priorytety wydatków. We współpracy
zniektorymi rodzinami Asystenci Rodziny wybierali się na wspólne zakupy, podczas których
instruowali Klientów na co zwracać uwagę, aby wybierać produkty tańsze nie tracąc tym samym
najakos'ci. Asystent Rodziny niejednokrotnie pomagał rodzinie wzałatwianiu spraw urzędowych,
towarzyszyl w wizytach w sądzie, ponieważ Klienci mieli ztym problemy.
Praca Asystentów Rodziny owocowała realizacja odwlekanych często przez lata decyzji oraz zmian.

wwielu
i

udało

przepadkach

się

zmienić

miejsce

zamieszkania

na bardziej

dogodne

komfortowe. Rodziny po motywacji Asystenta Rodziny podejmowały próby spłat zadłużenia

za mieszkanie, badź pożyczek pozabankowych,

jak również przeprowadzały

remonty swoich

mieszkań, aby poprawić warunki mieszkaniowe. Klienci ubiegali sie oświadczenia

z ZUS,

alimenty,

orzeczenia is'wiadczenia które otrzymywali.
DYSFUNKCJE WVSTĘPUJĄCE W RODZINACH OBJĘTYCH WSPARCIEM ASYSTENTA
RODZINY:
~

alkoholizm;

-

nikotynizm;

'

narkomania;

.

hazard;

-

bezrobocie;

.

ubóstwo;

.

choroby psychiczne;

~

przemoc fizyczna psychiczna;

'

zaniedbania zdrowotne;

-

ograniczenie wolności przez sąd jednego z członków rodziny;

0

niewydolność wychowawcza rodziców;

'

nieprawidłowe realizowanie obowiązku szkolnego;

.
.

i

trudne warunki mieszkaniowe;
nieumiejętne prowadzeniegospodarstwa domowego,
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Celem zwiększenia efektywności działań podejmowanych na rzecz mieszkańców Będzina pracownicy
Działu Poradnictwa Specjalistycznego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie na bieżąco

współpracowali
1.

z

przedstawicielami następujących instytucji:

Ośrodek Wspierania Dziecka
w

posiedzeniach

Rodziny

i

zespołów

—

współpraca w zakresie udziału pracowników

interdyscyplinarnych

oraz

zebraniach organizowanych

przez OWDiR;
2.

Miasta Będzin

Urząd

współpraca w zakresie organizacji

—

pikniku rodzinnego

oraz działalności na rzecz mieszkańców Będzina;
3.

Kuratorska Służba Sadowa - współpraca w zakresie rozwiązywania problemów związanych
z

przemocą w rodzinie

interdyscyplinarnych

i

i

interwencji w środowisku oraz uczestnictwa w

zespołach

grupach roboczych;

4. Sąd Rejonowy w Będzinie

—

współpraca w zakresie kierowania wniosków o leczenie

bez zgody umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej bez zgody;
i

5. Prokuratura Rejonowa w Będzinie
o

—

współpraca

w zakresie

kierowania wniosków

ubezwłasnowolnienieosób chorych psychicznie;

6. Szkoły

i

poradnie pedagogiczucz-psychologiczne

—

współpraca w zakresie problemów

zdrowotnych, wychowawczych, opiekuńczych dzieci z rodzin objętych asystentura;
7. Powiatowe Centrum

Rodzinie

Pomocy

—

współpraca w

zakresie

prowadzenia

grup psychoedukacyjnych, współtworzenia zespołów interdyscyplinarnych oraz działalności

podejmowanej na rzecz społeczności lokalnej;

!. 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;

5. Straz Pozarna — współpraca w zakresie przeprowadzania interwencji w środowisku lokalnym;
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
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uczestnictwa w kampaniach edukacyjnych („Obalamy mity") oraz dziaiainości na rzecz
środowiska lokalnego;
12. Poradnia Zdrowia Psychicznego KOMPAS

—

wspólpraca w zakresie pracy

z

osobami

psychicznie chorymi;
13. Oddzial Psychiatryczny Szpitala Powiatowego w Czeladzi - współpraca w zakresie pracy
z

osobami psychicznie chorymi.

14. Poradnia Zdrowia Psychicznego

FENIX

, współpraca w zakresie pracy z osobami psychicznie

chorymi.
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INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Klub Integracji

Społecznej

Klub

Integracji
Społecznej
Ośrodek Pomocy Spolecznej w Będzinie

Miejski
KIS

w

to jednostka, której celem jest udzielenie pomocy osobom indywidualnym oraz ich rodzinom

odbudowywaniu podtrzymywaniu umiejetności uczestnictwa w zyciu spoleczności lokalnej,
i

w powrocie do pelnienia ról spolecznych oraz w

na rynku pracy.
Życiowych.

KIS

dziala na rzecz integrowania się osób o podobnych trudnościach problemach

KIS

To

podniesieniu kwalifikacjizawodowych, jako wartości
i

jednostka pomagająca samo organizować się ludziom w grupy, podejmować

wspolne inicjatywy

i

przedsięwzięcia w zakresie aktywrzacji zawodowej, w tym zmierzające

do tworzenia wlasnych miejsc pracy.

KIS

zostaje powoiany przez Miejski Ośrodek Pomocy Spolecznej

w Będzinie.

Klub Integracji Spolecznej w Miejskim Ośrodku Pomocy Spolecznej w Będzinie

projektu

„Inwestycja

wspo'lfinansowanego

w

czlowieka

środkiem

do

osiągnięcia

powstal w ramach

efektów

spolecznych"

przez Unię Europejką ze środków Europejskiego Funduszu Spolecznego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata

20144020, nabór

nr RPSL.O9.01.06-IZ.01-24-012/15 Oś Priorytetowa IX wlaczenie Spoleczne Dzialanie 9.1 Aktywna
Integracja Poddzialanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem
spolecznym

—

projekty pozakonkursowe.
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ORGANIZACJA Kli
KIS

jest elementem wewnętrznej struktury organizacyjnej MOPS.

Siedzibą

jest siedziba MOPS w Będzinie.

KIS

PWN?

Terenem działalności
KIS

KIS

jest obszar gminy Będzin.

prowadzi działalność w godzinach urzędowania MOPS oraz w zależności od potrzeb

winnych godzinach.
5.

Wsparcie

6.

KIS

KIS

jest nieodplatne.

posluguje sie logotypem widocznym na pierwszej stronie niniejszego sprawozdania.

Logotyp używany jest w różnych konfiguracjach w zależności od realizowanych programów,

projektów wspólpracy
i

lokalnymi partnerami,

z

(Ell-Kl)
Reintegracja zawodowa
poprzez

i

spoleczna osób zagrożonych wykluczeniem spolecznym w szczególności

udzielanie członkom

umiejętności

uczestnictwa

ich rodzinom pomocy w

i

w życiu

spolecznosci

odbudowywaniu

i

podtrzymywaniu

lokalnej oraz zdolności do samodzielnego

świadczenia pracy na rynku pracy.

Z!" VW,/WIA

(:S

Prowadzenie poradnictwa psychologicznego.
Organizowanie kursow zawodowych

i

podnoszących kwalifikacje.

Prowadzenie poradnictwa zawodowego.
Realizacja profilaktyki uzależnień.
WWFQWFWN!”

Aktywizowanie i integracja spolecznosci lokalnej.
Promowanie iorganizowanie wolontariatu.
Opracowywanie

i

realizacja programów pomocowych.

Pozyskiwanie środków na realizację programów pomocowych.
Wspóldzialanie zinstytucjami iorganizacjami wpodejmowaniu przedsięwzięć zmierzających

dopelnej

realizacji zadań

wynikających

zprocesu

reintegracji spoleczne]

izawodowej

uczestników.
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ZASADY Ivk/ARUNKI IJCZESTNKTWA KDRZVSTANI/x ŻE WSPARCIA
!

:

1.

Uczestnikami/uczestniczkami

osobami korzystającymi ze wsparcia

i

KIS

mogą być w szczególności

osoby podlegające wykluczeniu społecznemu ze względu na swoją sytuację życiową nie będące
i

w

stanie zaspokoić własnym staraniem swoich podstawowychpotrzeb życiowych oraz znajdujące
ubóstwo iuniemożliwiającej

się wsytuacji powodującej

w życiu zawodowym, społecznym

-

długotrwale bezrobotne,

~

niepelnosprawne,

.
.

bezdomne,

zwalniane
uchodźcy.

z

uczestnictwo

rodzinnym a w szczególności osoby:

uzależnione od alkoholu, narkotyków

'
'
2.

i

lub ograniczającej

i

innych środków odurzających,

zakładów karnych,
.

Uczestnikami/uczestniczkami

KIS

nie mogą być osoby, które mają prawo do:

zasiłku dla bezrobotnych,
zasiłku przedemerytalnego,
świadczenia przedemerytalnego,

renty strukturalnej,
renty z tytulu niezdolności do pracy,
emerytury,
nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego.
3.

Warunki uczestnictwa w
Uczestnictwo w

KIS:

KIS

jest dobrowolne.

Uczestnikiem/uczestniczką
w KIS,

stanowiące Załącznik nr 2 do Regulaminu.

Uczestnik/uczestniczka
i

jest osoba, która podpisała zasady/deklaracje uczestnictwa

KIS

KIS

jest zobowiązany

do podpisania kontraktu socjalnego

przestrzeganiapostanowień w nim zawartych.

Uczestnik/uczestniczka
KIS

KIS

zobowiązany/a jest do prowadzenia Karty

Aktywności

stanowiącej Załącznik nr 6 do Regulaminu.

Klub Integracji Społecznej prowadzi dzialania

ukierunkowane na integrację

zagrożonych wykluczeniem społecznym. Celem Klubu Integracji Spolecznej

i

reintegrację osób

(KIS)

jest udzielenie

pomocy osobom indywidualnym w odbudowywaniu podtrzymywaniu umiejętności uczestnictwa
i
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w zyciu spolecznym, w powrocie do petnienia ról społecznych oraz w

zawodowych, jako wartości na rynku pracy.

trudnościach

i

KIS

podniesieniu kwalifikacji

dziala na rzecz integrowania się osób o podobnych

problemach życiowych, głównie osób wykluczonych spolecznie zagrożonych

wykluczeniem KIS wspiera organizowanie się ludzi w grupy, podejmowanie wspólnych inicjatyw
i

przedsięwzięć w zakresie aktywizacji spoleczne] zawodowej, zmierzające do reintegracji Spolecznej

i

zawodowej.

i

REWILLW

„$,er

~15„;

]

ANM—ll

W RAlul/XLH m8
Xx

Warsztaty integracyjne
W ramach których uczestnicy
w grupie, organizować
i

:

integrują sie, omawiają swoje problemy, uczą się współpracować

planować przedsięwzięcia Rola zajęć integracyjnych jest równiez, powrot

aktywne uczestnictwo w życiu spolecznym, które ma bezpośredni wptyw na poczucie wartości

uczestników, kompetencje spoleczne, otwartość
l:

|

komunikatywność, co wplywa na dalszy rozwój

uczestników w postaci nauki poruszania się na rynku pracy.

Prace społecznie użyteczne
Uczestnicy Klubu Integracji Spolecznej w Będzinie uczęszczają również na prace spolecznie
uzyteczne, które wykonują w wymiarze 40h miesiecznie.
w której uczestnicy wykonują

uwagi na charakter placówki,

prace spolecznie użyteczne, ich realizacja odbywa się w różne

dni co powoduje, że uczestnicy uczą się samoorganizacji
KlS z

Z

i

dostosowania harmonogramu zajeć

harmonogramem wykonywanych prac.
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W 2019 roku prace społecznie użyteczne polegały na wykonywaniu takich

pracjak:

prace remontowe, prace malarskie;
prace pielęgnacyjne w ogrodzie;
prace gospodarcze porządkowe wewnątrz budynków oraz na terenach przyległych;
i

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. Podlosie 10.

6

Przedszkole Miejskie nr 13, ul. Skalskiego 4.

7

Szkoła Podstawowa nr

8

Szkola Podstawowa nr 3, ul. Kołłątaja 63.

9

Szkola Podstawowa nr 9, ul. Jedności 38.

1, ul.

Szkolna 3.

10. Szkola Podstawowa nr 10, ul.

Sportowa 2.

11. Miejska Powiatowa Biblioteka
i

Publiczna,ul.Piłsudskiego39.

12. Muzeum Zaglebie, ul. Gzichowska 15.
13_

Ośrodek Kultury, ul. Malachowskiego 43.

14, Ośrodek Sportu

i

Rekreacji, ul. Sportowa 4.

15. Polski Komitet Pomocy Spolecznej, ul. Małachowskiego 22.
16. Stowarzyszenie Dobre rece, ul. 11 Listopada 5.
17. Miejski Ośrodek Pomocy Spolecznej, ul. 11 Listopada 1.
W

ramach

Klubu

Integracji Spolecznej

i

Programu

Aktywizacja

i

Integracja

w

2019r.,

w pracach spolecznie użytecznych uczestniczyły 22 osoby.
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Wsparcie osób długotrwale bezrobotnych
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
dzialania, w okresie nie diuższym niż
w ramach wspólpracy z PUP w 2019r
dla osób korzystających

się

z

z

5410

dni.

Miejski Ośrodek Pomocy Spolecznej w Będzinie

oferował wsparcie w ramach Klubu Integracji Spolecznej

pomocy finansowej. Udzial w zajęciach

KIS

przez okres

5

miesięcy, Wiązal

regularną współpracą z koordynatorem KIS, psychologiem, doradcą zawodowym oraz dwoma

pracownikami socjalnymi. Osoby, które wykazały się największym zaangazowaniem zostaly

skierowane do prac spolecznie użytecznych, które wykonywane były na terenie miasta Bedzin.

Wizyty studyjne
W dniu 19.05.2019

r.

uczestniczy Klubu Integracji Społecznej brali udział w wizycie studyjnej.

Miejscem wizyty studyjnej była firma DREWDOM

z

Będzina, która zajmuje się produkcją mebli

na wymiar (kuchnie, szafy, zabudowy). Firma na lokalnym rynku istnieje od ponad 20 lat, Posiada
swoj salon firmowy w Będzinie przy ul. Kollątaja oraz hale produkcyjna. Wizyta odbyła się na hali
produkcyjnej

z

udziałem Pani manager firmy, która opowiedziala uczestnikom o historii firmy,

jej produktach oraz przedstawiła wszystkie warunki zatrudnienia jakie stosuje firma wobec swoich
pracowników. Poinformowała również, że od wielu lat wspolpracuja z Powiatowym Urzędem Pracy
w Będzinie

i

regularnie zamieszczają ogłoszenia o pracę, ponadto zapewnila, że nie poszukują

pracowników z doświadczeniem w branzy meblarskiej, ale osób chętnych związać się z firma na dłużej
i

chcacych przyuczyć się do zawodu. Pracownik stolarni pokazal uczestnikom maszyny

do produkcji mebli

ijak wygląda praca

|

omówil ich dzialanie. Pokazał

z

i

sprzęt

jakich materialów wykonuje się meble

w stolarni. Ze względu na okres urlopowy liczba pracowników w stolarni byla

ograniczona. Hala produkcyjna firmy DREWDOM znajduje sie przy ulicy Kościuszki 46. Jest to teren
przemyslowy
(po dawnym zakladzie

HANKA),

na którym siedziby ma wiele firm, min. firmy zajmujące się: skupem

ziomu obróbką metali, reklamą, hurtem. Uczestnicy dowiedzieli się przy okazji, że mogą poszukiwać
pracy nie tylko w firmie DREWDOM, ale w innych firmach
przy ul. Kościuszki 46 w Będzinie. Wizyta w firmie DREWDOM

znajdujących się na ternie

trwala 1 godzinę zegarową, uczestnicy

zadawali pytania pracownikom, na które uzyskiwali wyczerpujące odpowiedzi, Spotkanie przebiegało
w pozytywnej

atmosferze, a uczestnicy wykazywali zainteresowanie rekrutacja
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meblarską. Wizyta miala na celu aktywizację uczestników do poszukiwania pracy

i

rozeznania

lokalnego rynku pracy.

Poradnictwo psychologiczne
Psycholog w 2019r. przyjął 65 osób w ramach pomocy psychologicznej oraz udzielił 195 porad
w ramach konsultacji psychologicznych:
~

przeprowadzonokonsultacje psychologiczne Klientów podczas wizyt w środowisku,

'

psycholog uczestniczyl w podejmowanychinterwencjach kryzysowych,

~

psycholog przeprowadzal konsultacje psychologiczne

i

wydawal zaświadczenie psychologa

do celów skierowania do Domów Pomocy Spolecznej,
›

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

-

przeprowadzono warsztaty psychologiczne oraz konsultacje indywidualne dla uczestników
Klubu Integracji Spolecznej,

~

uczestnictwo w spotkaniach grup roboczych w procedurze „Niebieskie Karty",

.

psycholog uczestniczył w pracach bieżących Klubu Integracji Spolecznej.

W roku 2019r. w ramach Klubu Integracji Spolecznej

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

Warsztaty poświęcono nastepującej tematyce: stres
ról

społecznych

i

zawodowych

psychologiem.
i

radzenie sobie ze stresem, pełnienie

oraz trening umiejętności spolecznych.

psychoedukacyjnych, dotyczących stresu oraz radzenia sobie

Jeden poświęcony był zajęciom wprowadzającym

z

W

ramach

zajęć

nim, przeprowadzono dwa warsztaty,

do tematyki

stresu

i

jego rozumienia

biomedycznego, psychologicznego i społecznego. Zajęcia miaty charakter aktywizujacy uczestników
-

istotne 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 szkodliwości stresu w życiu człowieka. Druga część
i

warsztatów dotyczących

tematyki stresu poświęcona

została

zagadnieniom

praktyczno-

diagnostycznyrn. Uczestnicy mieli możliwość, pod okiem psychologa wykonać rn. in. test dotyczący
wzorow zachowania

A

I

B,

czy

też zinterpretować wlasna skalę stresu wg Holmesa
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Wykonano także eksperymenty związane ze złudzeniami poznawczymi ifigurami niejednoznacznymi
- ukazujące różne możliwości

interpretacji tych samych zjawisk i odnosząc ta wiedzę do odbierania

sytuacji Życiowych jako stresujących bądź nie.
Warsztaty dotyczace pełnienia ról społecznych
i

i

Z

rozwoju człowieka

z

i

zawodowych wiązały się

z

prześledzeniem życia

perspektywy rozwoju człowieka oraz zadań rozwojowych punktowych

sytuacyjnych.
uczestnikami angażując metody aktywizujące, omówiono zadania psychologiczne

społeczne

i

stojace 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
wage pełnienia poszczególnych ról społecznych, a także rolę pracy

i

z

uczestnikami

rozwoju zawodowego,

jako czynników prozdrowotnych w zakresie zdrowia psychicznego.
Zajęcia dotyczącetreningu umiejętności społecznych poświęcono praktycznym aspektom poruszania
się w sytuacjach społecznych

i

zawodowych. Zajecia miały charakter warsztatowy

umiejętności ełektywnego planowania
i

i

i

dotyczyły

realizowania planów dotyczących rozwoju zawodowego

aktywizacji zawodowej. W tym zakresie, ważne stało się przybliżenie uczestnikom wiedzy na temat

planowania

krotkoterminowego

i

Zwrócono

długofalowego.

rozpoznania siebie oraz otoczenia pod kątem zawodowym

i

uwagę

na istotność dobrego

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 uczestnikow. Był to także czas
dla Klientów, w ramach którego mogli oni uzyskac

poradę psychologiczna w zakresie problemów

własnych lub rozwinąć watki 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
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aspektem było również przekazanie uczestnikom wiedzy praktycznej : zakresu np. sposobow radzenia
sobie ze stresem, umiejetnościautoprezentacyjnychw sytuacjach społecznych, wtym zawodowych
oraz umiejętności planowania własnego rozwoju społecznego

zawodowego.

i

W ramach zajęć z psychologiem uczestnicy brali udział w zajęciach o zróżnicowanej
z

dziedziny psychologii. Podczas zajęć

powstawania

z

tematyce

profilaktyki uzależnień, uczestnicy poznali mechanizmy

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
Na zajęciach
i

z

komunikacji społecznej

stresu na różnych przykładach.

uczestnicy poznali znaczenie

komunikacji werbalnej

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
poznanie siebie, określenie swoich mocnych

i

i

autodiagnozy pomogły uczestnikom na lepsze

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
zwiększyliswoje 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 2019 przyjął 94 osób w ramach doradztwa zawodowego oraz udzielił 221
porad w ramach konsultacji

z

doradztwa zawodowego. W ramach Klubu Integracji Społecznej

przeprowadzono szereg działań o charakterze doradczym. Prowadzono warsztaty doradztwa
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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,

-

zasilki dla

›

urlop macierzyński, urlop tacierzyński,

'

wyliczanie kapitalu początkowego,

-

umiejetność prawidlowego gospodarowania czasem,

~

Urząd Pracy - prawa i obowiązki,

-

ogólna charakterystyka możliwości rozpoczęcia dzialalności gospodarczej.

Zajecia dotyczace

osób bezrobotnych,

umiejętności spolecznych poświęcono

się w sytuacjach spolecznych

i

praktycznym aspektom poruszania

zawodowych. Zajecia mialy charakter warsztatowy

umiejetności efektywnego planowania

i

realizowania planów w rozwoju spoiecznym

W tym zakresie ważne stato się przybliżenie uczestnikom

i

i

dotyczyly

zawodowym.

wiedzy na temat planowania

krótkoterminowego dlugofalowego. Zwrócono uwagę na istotność dobrego rozpoznania siebie
i

oraz otoczenia pod katem zawodowym i przygotowania dobrze określonego,konkretnego algorytmu

postępowania przy poszukiwaniu zatrudnienia w obszarach zgodnych

z

preferencjami uczestników

iich możliwościami zdrowotnymi oraz zawodowymi. Warsztat ten stal sie okazją do wymiany wiedzy
idos'wiadczen w zakresie powodzeń
kwestię autoprezentacji

i

niepowodzeń w poszukiwaniu zatrudnienia. Omówiono także

podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz realności oczekiwań wobec

Wspolczesnego rynku pracy.

Warsztaty byty okazja do podsumowania istotności zasobów

niematerialnych w życiu czlowieka. Spotkania warsztatowe miały również na celu zachęcenie
uczestników do samorozwoju w zakresie kapitalu Spolecznego.
Warsztaty

z

doradztwa zawodowego uzupelnione były o indywidualne konsultacje poradnictwa

zawodowego, w ramach których doradca zawodowy mial możliwość rozeznania indywidualnej
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sytuacji uczestników. Był to także czas dla Klientów, w ramach którego wypracowanościeżkę rozwoju
zawodowego, bądź planowano działania zaradcze dotyczące indywidualnej sytuacji Klienta.
W 2019 roku w ramach

PAI

zrealizowano dwie edycje programu skierowanego do uczestników

poszukujących pracy, wchodzących ponownie na Rynek Pracy oraz dla osób 50+ osób posiadających
i

orzeczenie o stopniu niepelnosprawności. Pierwszą edycję
ukończyło 8 osób. Wszystkie osoby, które ukończyły

PAI

PAI

ukończyło 6 osób, drugą edycję

miały możliwość korzystania

z

oferty

Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie
W ramach Programu uczestnicy mieli możliwość skorzystać ze wsparcia w zakresie integracji

spoleczne] realizowanego przez tutejszy Ośrodek oraz wsparcia w zakresie aktywizacji zawodowej
realizowanego przez PUP w formie prac społecznie użytecznych.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ra mach integracji społecznej zorganizował cykl zajęć z zakresu:

-

edukacji społecznej,

'

przeprowadzono warsztaty

z

doradztwa zawodowego oraz konsultacje indywidualne

dla uczestników Programu Aktywizacja integracja,
i

-

przeprowadzono warsztaty

z

doradztwa

zawodowego

oraz konsultacje indywidualne

dla uczestników Klubu Integracji Spolecznej,
~

czynny udzialw renowacji „projektu Plaża" ,

~

doradca zawodowy uczestniczyl w pracach bieżących Klubu Integracji Spolecznej,

.

doradca Zawodowy uczestniczył w Dniu z Pracodawca,

-

doradca zawodowy uczestniczyl w wizycie studyjnych na terenie miasta Będzina.

Warsztaty doradztwa
wyksztalceniu

zawodowego skupiły się na kompetencjach zawodowych uczestników,

umiejętności pozwalających

na

zdobycie

zatrudnienia oraz

umiejętności

prawidlowego zarządzania wlasnym czasem, w sposob efektywny. Dzięki warsztatom uczestnicy
nabyli wiedzę dotyczącą ich predyspozycji, która jest niezbędna w procesie poszukiwania pracy,
a
z

w

dalszej

perspektywie

jej

utrzymania.

Pracownik, który wykonuje

niezgodną

pracę

jego predyspozycjami wykonuje ją niechetnie co przyczynia się do braku motywacji

a w konsekwencji do rezygnacji z niej. Poznanie wlasnych predyspozycji

i

zainteresowań stanowi

podstawę do rozwoju osobistego i wzrost kompetencji spolecznych 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

doradztwa zawodowego zorganizowano wizytę studyjną oraz Spotkanie
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pracodawcami. W trakcie zajęć dużą trudność sprawialo uczestnikom określenie swoich mocnych
i

slabych stron, atakże swoich atutów zawodowych. Największą uwagę zwrócono na dotychczasowe

doświadczenia uczestników podczas poszukiwania pracy tj. przebieg rozmowy kwalifikacyjnej,

sposób poszukiwania pracy, prezentacja wlasnej osoby oraz własnego wizerunku.
udZIeIono informacji w jaki sposób radzić sobie

z

Uczestnikom

trudnymi pytaniami oraz jak na nie odpowiadać

poprzez podanie konkretnych przykladow.
Duża

trudność sprawialo uczestnikom określenie swoich mocnych

i

slabych stron, a także swoich

atutów zawodowych. skupiono również uwagę na dotychczasowe doświadczenia uczestników
podczas poszukiwania pracy tj. przebieg rozmowy kwalifikacyjnej, sposób poszukiwania pracy,

prezentacja wlasnej osoby oraz wlasnego wizerunku.
sposób radzić sobie
W trakcie

z

Uczestnikom udzielono informacji w jaki

trudnymi pytaniami oraz poznali różne warianty odpowiedzi na te pytania

warsztatów zostaty również zaprezentowane filmiki edukacyjne dotyczace roli wizerunku

podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Filmiki ukazywały także niezbędne elementy mowy ciata

ijak wlaściwie zaprezentować się podczas rozmowy.
Podczas zajęć ksztaltowano prawidlowe postawy uczestników poprzez scenki rodzajowe, prezentacji
wlasnej osoby przed grupa czy ćwiczenia w parach. Dzięki korekcji Konsultanta ds. bezrobocia zlych

postaw podczas ćwiczeń uczestnicy na bieżąco uczyli się jak zmienić swoją postawę | w sposób
prawidtowv zaprezentować się, Nauka poprzez praktyke wplynęla pozytywnie na przyswojenie
wiedzy przez uczestników

i

ich

otwartość, co jest niezwykle ważnym elementem podczas rozmowy

kwa Iitikacyjnej.

Realizacja Programu

PAI

Realizacja Programu Aktywizacja

i

Integracja we wspótpracy dwóch jednostek organizacyjnych

Miejskiego Ośrodka Pomocy Spolecznej w Będzinie wraz

z

Powiatowym Urzędem Pracy w Będzinie

rozpoczęta sie w lutym 2019 roku, w ramach której rozpoczęto pierwszą edycję ww. Programu.
Realizacja pierwszej edycji trwala w okresie od lutego do końca marca. Po zakończeniu pierwszej
edycji

PAI z

pozytywnymi rezultatami przystąpiono do wsparcia kolejnych osób w ramach drugiej

edycji, której dzialania tnNaty w okresie od października do końca listopada 2019.
Uczestnicy objęci wsparciem to osoby długotrwale bezrobotne, które nie potrafily się poruszać
po obecnym rynku pracy. Ich kompetencje zawodowe byly niskie,

i

brak możliwości zaspokojenia

własnych potrzeb deprymowat ich rozwój w tym zakresie. Ponadto, uczestnicy charakteryzowali
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się niskimi umiejętnościami społecznymi
z

i

komunikacyjnymi. Większość

z

nich miała problem

prezentacją własnej osoby oraz wymienieniem swoich mocnych isłabych stron. Ponadto, uczestnicy

nie mieli zakreślonych swoich celów zarówno zawodowych jak osobistych.
i

Celem

podjętych

działań

była

kompleksowa

pomoc

zarejestrowanym w PUP w Będzinie, które korzystają

i

pomocy MOPS w Będzinie. Realizacji celu

oraz wdrożenie działań ukierunkowanych

służyło precyzyjne zaplanowanie
kompetencji

z

osobom długotrwale bezrobotnym

postaw niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania

na wzmocnienie

w życiu

społecznym

oraz zawodowym.
W ramach programu

zaktywizowano 10 osób, które spełniały kryteria programu tj. osoby

bezrobotne, posiadające oraz korzystajace ze świadczeń pomocy społecznej. W ramach Programu
uczestnicy mieli możliwość skorzystać ze wsparcia w zakresue integracji społecznej realizowanego
przez tut. MOPS oraz wsparcia w zakresie aktywizacji zawodowej realizowanego przez PUP w formie
prac społecznie użytecznych.

zaangażowanych środków

Kwota

40% dofinansowania na rok 2019

—

KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

na

realizację

Programu Aktywizacja

i

Integracja:

5 213,00 zł.

W BĘDZINIE REALIZOWAŁ ZADANIA

Z

ZAKRESU

INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W RAMACH PAI OBEJMUJĄCEJ:
1.

Edukację społeczna. 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
Uczestnicy za

pośrednictwem grupowego wsparcia

i

wspierała wzajemnie.

zdobyli wiedze

idoświadczenie

niezbędne do pełnienia określonych rol społecznych, Wszyscy uczestnicy zdobyli również
wiedze w zakresie planowania

i

gospodarowania własnego budzetu domowego, Ewaluacja

zajeć wskazała, że każdy uczestnik potrafi prawidlowo 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 grupowym wśród uczestników wzrosły rowniez umiejętnościtakie
i

jak: adoptowanie sie do nowego otoczenia sytuacji, podejmowania decyzji, komunikowania
i

się

z

innymi, radzenia sobie

z

niepowodzeniami, motywowaniasię wzajemnie oraz stawiania
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sobie celów możliwości ich osiągania. Ewaluacja umiejętności nastąpiła poprzez ćwiczenia
i

ex

antei 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 pojecia 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 wlasnej sytuacji m.

in.

poprzez chęć podjęcia kursów, szkoleń czy nauki.

Uczestnicy również, poruszali kwestie związane

z

sytuacją mieszkaniową, finansową

czy rodzinną, pytali o mozliwości zmiany własnej sytuacji wsparcie
i

2.

Zajęcia komputerowe.

Zajęcia polegały na

instytucjonalne.

nauce praktycznej obsługi komputera

m. in. zaznajomienie z klawiaturą (układ klawuszy), wdrożenie podstawowych

związanych

z

pojęciami takimi jak pulpit, ikony, pasek zadań, plik, folder, przeglądarka

internetowa. Zajęcia kończyły się samodzielnym sporządzeniem
OFFICE.

aspektów

Należy zauważyć, źe uczestnicy

KIS

w programie

CV

w większości mają bardzo niskie

LIBRE

umiejętności

w tym zakresie, dlatego zajecia są wielokrotnie powtarzane celem osiągnięcia zakładanych
rezultatów.
3.

-

Poradnictwo specjalistyczne

prawne. Poradnictwo specjalistyczne-prawne zostało

przeprowadzone w szczególności w zakresie prawa pracy, obowiązków pracodawcy
i

pracownika oraz form zatrudnienia pracowników w Polsce.

Z

uwagi na znikomą wiedze

uczestników, zajęcia zostały przeprowadzone w sposob szczegótowy

i

przystępny. Wiele

zagadnień sprawiało uczestnikom trudność, co spowodowało, że Konsultant ds. bezrobocia
szczegółowo

i

dokładnie

wszelkie

przedstawił

zagadnienia.

Tematyka

zajęć

była

dla uczestników bardzo interesujaca, wszyscy stwierdzili, że wiedza pozyskana w ramach tych
zajęć będzie dla nich użyteczna przyczyni się do efektywnego poszukiwania pracy. Wtrakcie
i

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 nie znali obowiązków praw pracowniczych. Zajęcia w znacznym zakresie
i

i

poprawiły wiedzę uczestników.
4. 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 sposob negatywny czy pozytywny wypowiedzi
innych uczestników, co wpłynęło pozytywnie na proces integracji grupy oraz możliwości

wspólnego rozwiązania przedstawianych problemów. Brak oceny osoby wypowiadające]
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Id: 03CD030F-96ES—4EB6-8C50-694I DAADOBBZ. Uchwalnny

strona 67
Strona 7]

się

i

odnoszenie sie do emocji mogłoby zaburzyć pracę zespołu. Uczestnicy sami określili,

że program pozwolił im nauczyć sie samodzielności, punktualności,
własnego. Większość

z nich

organizacji czasu

określiła go jako przygotowanie do funkcjonowania w sytuacji,

kiedy otrzymają zatrudnienie i będą musieli pogodzić charakter wymiar godzinowy pracy
i

z

życiem prywatnym. Uczestnicy są zmotywowani do podjęcia zatrudnienia, ich wiara

we własne możliwości wzrosła, a ich dotychczasowa bierność

i

i

wykluczenie spoleczne

zmniejszyło się w stopniu znacznym.

l

Wsparcie w renowacji miejsca aktywnego wypoczynku „Projekt Plaża"
Uczestnicy
w

w ramach aktywności zorganizowali przestrzeń wokół plaży, brali aktywny udzial

KIS

renowacji

naprawie

i

Jednocześnie

poluzowanych

elementów, porządkowali przestrzeń wokół plaży.

pokazali dobrą współpracę w grupie, pomysłowość,

umiejetności manualne

i

doświadczenia w pracy fizycznej. Uczestnicy sami przyznali, że dzięki działaniom na rzecz dzieci

i

społeczności lokalnej poznają możliwości organizacji czasu wolnego, poznają swoja społeczność

lepiej

i

angażują się w jej życie. Często, uczestnicy słyszeli komplementy pod adresem

zorganizowanych działań, co umocniło ich wiarę we własne możliwości.

i

Praca socjalna

.

W ramach

KIS

i

PAI, w

roku 2019 współpracowano

w ramach swoich kompetencji

we wzmacnianiu

i

z

wspierali uczestników

dwoma pracownikami socjalnymi, którzy
i

pomagali

im oraz ich rodzinom

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 monitorowaniem
i

środowiska. Kontrakt socjalny miał mobilizować osobę korzystającą ze świadczeń pomocy społecznej
do podjęcia aktywności zawodowej, powodować wzrost jej samodzielności życiowej przeciwdziałać
i

wykluczeniu społecznemu.
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Program KOOPERACJE 3D

31)

Projekt Kooperacje

SD

-

model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób

realizowany jest w ramach osi priorytetowej
gospodarki

i

i

rodzin.

Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy,

II.

edukacji, dzialania 2.5 Skuteczna pomoc spoleczna, Programu Operacyjnego Wiedza

Edukacja Rozwój. Projekt wspólfinansowanyjest ze środków Europejskiego Funduszu Spolecznego.
MOPS Będzinjest liderem programu KOOPERACJE 3D, którego pilotaż rozpoczal

sięw kwietniu 2018r.

Intensyfikacja realizacji zadań w programie przypadla na okres od lipca 2019 i do chwili obecnej trwa
bieżąca praca nad realizacją pilotażu. Zadania

i

realizacja projektu zostaly powierzone Klubowi

Integracji Spolecznej tut. Ośrodka. Pracownikiem ds. sieci w programiejest koordynator KIS, któremu
powierzono

misję utworzenia

zespolow

kooperacyjnych, organizację

organizacje szkoleń wyjazdowych, przewodzenie spotkaniom
zewnętrznych programu. Koordynator zorganizował

ZZK

spotkań

i

warsztatów,

oraz budowę bazy partnerów

warsztaty metodyczne z udzialem partnerów

3

oraz 2 szkolenia wyjazdowe do Wisly. Prowadzi on również szereg innych czynności takich jak bieżąca
realizacja programu (wysylka maili

z

narzędziami

i

materiałami do kooperantów) organizacja

superwizji grupowych i indywidualnych, wspólpraca z ROPS, udzial w szkleniach.
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Misją projektu KOOPERACJE

osób

3D

jest wzmocnienie

poprawa współpracy na rzecz wsparcia

i

rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej. Realizacja projektu umożliwi efektywną

i

kooperacje wszystkich instytucji, które do tej pory realizowały działania na rzecz włączenia
społecznego

i

zwalczania ubóstwa samodzielnie lub współdziałały w ograniczonej postaci, MiSją

projektu jest również zwiększenie kooperacji oraz poprawa współpracy pomiędzy instytucjami
pomocy integracji społecznej, a podmiotami innych polityk sektorowych, m.in. pomocy społecznej,
i

edukacji, zdrowia, sadownictwa

i

policji.

Model kooperacji będzie uwzględniał całościowe,

międzysektorowe wsparcie na pouomie gminy

i

powiatu, mające na celu włączenie społeczne

osób i rodzin wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem | wykluczeniem społecznym.

ZAKONCZENIE

Dnałania Klubu Integracji Społecznej są formą wsparcia, ktora jest

z

punktu widzenia osób

bezrobotnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym niezwykle istotna. Program działań zawiera
wiele elementów, które
Cele

i

pozwalają

na

rozwój grupowy

założenia pozwalają na intensywność działań

i

jak

i

indywidualny

uczestników.

zmianę postaw społecznych wśród osób

bezrobotnych. Mając na uwadze część integracyjna, należy zwrócić uwagę na mnogość poruszanych

problemów zagadnień społecznych w ramach których uczestnicy moga zdobyć wiedzę dotyczącą
zarówno ich życia zawodowego (teoria) jaki prywatnego czy społecznego.

Niezwykle istotna kwestią jest nauka funkcjonowania w społeczeństwie wypracowanie wzorców
i

postaw,
i

z

uwagi na izolację uczestników

i

niskie poczucie własnej wartości. Ukazanie możliwości

uśw1adomienie w zakresie własnych mocnych słabych stron, pozwala na wypracowanie schematu,
i
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B

który uczestnicy wykorzystają w późniejszym rozwoju, w szczególności zawodowym (praca w grupie,
współpraca ze współpracownikamr,

jest bardzo istotny. Mnogość zadań

asertywność, komunikatywność). Okres wsparcia również
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, zarzadzania sobą w czasie,
jak wykształcenie pewnego rodzaju umiejętności logistycznych (uczestnicy czesto wykonują prace
i

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

przełozonych

oraz

ogólnego

funkcjonowania

w środowisku pracy. Takie

doświadczenie pozwala im kształtować dalszą ścieżkę zawodowa buduje

doświadczenie zwiazane

z

i

rozwiązywaniem problemów wynikających w pracy, co przeciwdziała

podobnym sytuacjom w przyszłości.
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Organizowanie czasu wolnego dla seniorów
(i

NiHUli/I USl UG SPOŁECŻNYCH

os

QENTRUM

:; SPOŁECZNYCH

W skład Centrum Usług Społecznych wchodzą: Dzienny Dom Pomocy oraz Klub

Seniora.

Statutowa liczba miejsc w Centrum Usług Społecznych:

.
.

Dzienny Dom Pomocy: 30
Klub Seniora: 30

Ośrodki wsparcia dostępne były od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 do 15:30. W ramach
uruchomienia Centrum Usług Społecznych w Będzinie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej rozpoczął

rekrutacje już w październiku 2018 roku. Równolegle
związane

z

z

prowadzoną rekrutacją prowadzono prace

doposażeniem pracowni i wyposażenia. Zakupiono m.in. multimedialny stół do terapii,

piłkarzyki, serso, wyposażono sale rehabilitacji, salę

komputerową oraz niezbędne wyposażenie

meblowe.
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O GANIZOWANIE CZASU WOLNEGO DLA SENIORÓW

Uroczyste otwarcie Centrum Usług Społecznych miało miejsce dnia 11 marca 2019

r„

Podczas

otwarcia po części oficjalnej miaiy miejsce warsztaty plastyczne w ramach których uczestnicy
oraz włodarze odbiciem własnej ręki pieczętowali swoje uczestnictwo

i

wsparcie.

DZIENNY

nom

pomocv
OFERUJE:

Szczegółowe informacje
można uzyskać dzwoniąc:
(82) 307 II 06. (32) 307 37 17
.
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Dzienny Dom Pomocy to ośrodek wsparcia o zasięgu lokalnym, powołanym do świadczenia usług
na rzecz osób po 60 r.z, niepełnosprawnych, niesamodzielnych,

samotnych, zagrożonych

wykluczeniem społecznym, którzy ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają
częściowej opieki i pomocy w zaspakajaniu niezbednych potrzeb życiowych.
Dzienny Dom Pomocy jest ośrodkiem zapewniającym seniorom kontakt ze środowiskiem lokalnym,
tworzy miejsce do wspólnego spędzania czasu osób w podobnej sytuacji, które przy wsparciu
w codziennemu funkcjonowaniu

tworza dla siebie drugi dom poprzez wzajemną samopomoc.

W ramach codziennie prowadzonej działalności DDP zapewniał miejsce do bezpiecznego

i

godnego

spędzania czasu, usługi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz aktywizację w sferze fizycznej,
intelektualnej oraz społecznej.

DDP

ma za zadanie udzielać jak najszerszego wsparcia osobom

w podeszłym wieku, aby mogły funkcjonować w swoim środowisku zamieszkania.
Ze

wsparcia w DDP w 2019 roku skorzystało 25 osób. W miesiącu grudniu liczba uczestników

DDP

wyniosła 18 osób, w tym 11 mężczyzn

i

7 kobiet. W miesiącu grudniu Dział Pomocy

Środowiskowej poinformował o przystąpieniu do wsparcia kolejnych 5 osób od miesiąca stycznia.
W 2019 r. do wsparcia

seniorów zatrudnione były

osoby: asystent osoby niepełnosprawnej

2

oraz opiekun osoby starszej.

Asystent osoby niepełnosprawnej

—

to osoba wspierająca osoby na co dzień, w tym prowadziła

wsparcie zajeciowe. Do obowiązków asystenta należał stały kontakt z rodziną uczestnikow, wsparcie
w załatwianiu spraw urzędowych (PFRON, ZUS, PCPR itp.) w szczególności tych związanych
z

mozliwościąotrzymania należnych świadczeń oraz uzyskania stopnia niepełnosprawnos'ci czy wizyt

lekarskich. W ramach prowadzonej działalności uczestnicy mieli na bieżąco skladane wnioski
do

NFZ w

sprawach związanych ze sprzętem rehabilitacyjnym. Asystent osób niepełnosprawnych

prowadził również działalność na rzecz współpracy

marzec 2020
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wykładów/zajęć/ćwiczeń mających na celu rozwój uczestników

i

integrację

ze lokalną społecznością.
Opiekun osób starszych

- to osoba która wspierała osoby w codziennym

w ścisłym kontakcie

rodziną

z

funkcjonowaniu, będąca

pracownikami socjalnymi. Opiekun osób starszych wspierał

i

uczestników podczas transportu do CUS, pomagał w spożywaniu posiłków oraz zapewniał wsparcie
podczas czynności higienicznych

i

toaletowych. Opiekun wspierał uczestników podczas zajęć

oraz prowadził dokumentacje związaną

z

zamawianiem

posiłków. Opiekun osób starszych

jest również osobą, która ma bezpośredni kontakt z uczestnikami, którzy często powierzali swoje
problemy czy troski właśnie opiekunowi osób starszych. W związku ze współpracą trudności
i

problemy uczestnikow były na bieżąco rozwiązywane bądź minimalizowane.

Formy wsparcia w Dziennym Domu Pomocy
WSPARCIE STAŁE

Zapewnienie

opieki

wsparcia

i

w

codziennym

funkcjonowaniu

podopiecznych

~iest to m.in. codzienna toaleta, pomocw praniu, zapewnieniuodpowiedniej odzieży do pory roku,
dbałość o wygląd zewnętrzny oraz higienę, monitoring wizyt lekarskich oraz przyjmowania Ieko'w,
pomoc w spożywaniu posiłków, załatwianie spraw urzędowych,
integracja

i

organizacja czasu wolnego,

animacja w tym pomoc w funkcjonowaniu Rady Seniorów oraz wsparcie w organizacji

urodzin uroczystości uczestników.
i

~

Transport › dla uczestników, którzy mają trudności w poruszaniu lub ze wzgledu na stan
zdrowia

~

i

nie są w stanie samodzielnie dotrzeć do DDP w CUS, zapewniony jest transport

z

miejsca zamieszkania.

pO

zrealizowanym wsparciu, W 2019 roku z codziennej usługi transportu korzystało 6 osób.

Wyżywienie

—

Uczestnicy byli przywożeni

uczestnicy na co dzień korzystali

składającego się

z

z

przed śniadaniem

i

odwoz'eni

dwóch posiłków tj. śniadania oraz obiadu

zupy drugiego dania. W ramach usługi realizowane są również posiłki
i

okolicznościowe (walentynki, dzień seniora, mikołajki, karnawał, dzień kobiet, tłusty
czwartek, majówka, andrzejki] orz posiłki świąteczne.

.

-

Zajęcia integracyjne różnego rodzaju gry zabawy mające na celu scalenie grupy, adaptacje
i

uczestników, wypracowanie wspólnych zasad i reguł panujących w grupie. Uczestnicy sami
inicjują rożne rozrywki grupowe, dzielą się obowiązkami
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uczestniczą we wspólnych działaniach, wypracowane zostaly role grupowe. Uczestnicy
między sobą slużą sobie wsparciem pomocą.
i

»

Książka i kultura —w ramach wsparcia zorganizowane zostaly wizyty do oddzialu Biblioteki,
gdzie uczestnikom zalożono karty
CUS

stworzyli swoja

mogą korzystać

i

biblioteczkę.

Brali

z

zasobów bibliotecznych

udzial również

eventach

w

na terenie

i

imprezach

i

organizowanych na terenie miasta. W wyniku wspolpracy z Biblioteką na terenie

CUS byly

równiez organizowaneturnieje bingo.
~

Wsparcie w instytucjach

—

pomoc w zalatwianiu bieżących spraw życia codziennego

np. udzielanie pomocy w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych,
w zalatwianiu

pomoc

spraw urzędowych, pomoc w redagowaniu pism do różnych instytucji

w zależności od potrzeb podopiecznego. W ramach wsparcia kadra uczestniczy

pomaga

i

podopiecznym w dotarciu do odpowiednich instytucji.

.

Profilaktyka
›

-

zajecia otematyce profilaktycznej (tematyka uzależnień, higieny, zdrowia itp.)

regularnie w ramach wsparcia organizuje sie uczestnikom prelekcje wyklady poświęcone
i

profilaktyce zdrowia, W szczególności dużą wagę przyklada się do profilaktyki uzależnień,
która jest niezbędna osobom zmagającym sie
z
~

z

tego typu problemami. Jednemu

uczestników udzielono pomocy w zakresie podjecia terapii na oddziale zamknietym.

Organizacja czasu wolnego
pilkarzyki, stymulacja

—

filmoterapia; gry stolikowe oraz ruchowe

rozwoju

logicznego

myślenia

i

cymbergaj,

—

spostrzegawczości

poprzez

rozwiązywanie rebusów, lamiglówek, krzyżówek, sudoku, ukladanie puzzli itp., zajęcia
relaksacyjne, muzykoterapia,

animacja ruchowa, przegląd prasy, zakladanie

i

dbanie

o ogródek, zajęcia plastyczne —techniczne, zajęcia manualne.
-

Wspólne wypieki—z inicjatywy uczestników prowadzone są treningi kulinarne, które pelnia
dużą rolę w integracji grupy. Wspólne

przygotowywanie

i

spożywanie

posilkow

jest niezwykle istotne w budowaniu relacji. Ponadto, uczestnicy sami organizują sobie
poczęstunki

z

okazji urodzin czy też rocznic. Tradycją stal się piątkowy wypiek chleba,

ktory uczestnicy na weekend zabierają do domu,

.

Celebrowanie urodzin

—

podopieczni celebrują swoje święta poprzez przygotowanie

slodkiego poczęstunku, wspolne życzenia oraz wręczenie wykonanej kartki urodzinowej.
WSPAPClE ZAJĘCIOW

~

Kinezyterapia

—

indywidualne

i

grupowe zajęcia

polegające na

oddzialywaniu

na cialo za pomocą ruchu. Każdy podopieczny mial dobrany specjalny zestaw ćwiczeń
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pobudzający mięśnie do działania poprzedzony profesjonalną diagnozą fizjoterapeuty.
W ramach wsparcia uczestnicy osiągnęli widoczne

rezultaty m.in. jedna

z

Pań dotychczas

poruszająca się na wózku inwalidzkim zaczeia chodzić przy wsparciu opiekuna a pozostale
osoby dzięki ćwiczeniom poprawily swoją sprawność ruchową.

Socjoterapia

-

—

zajęcia prowadzone w grupie, terapia zaburzeń zachowania

i

zaburzeń

emocjonalnych. Podczas tych zajęć uczestnicy uczyli się jak reagować na swoje emocje,
jak komunikować się

z

innymi ludźmi czy jak współpracować w grupie. W trakcie zajeć byly

rozwiązywane problemy grupowe indywidualne. Często poruszane byty problemy z którymi
i

zmagali sie uczestnicy. Zajecia prowadziły do otwarcia się uczestników, prezentacji swojej
osoby na tle grupy wzrostu umiejetności komunikacyjnych związanych
i

o

Zajęcia komputerowe

zajęcia informatyczne w grupie, nauka ohsiugi podstawowych

—

programow. W zwiazku

j

nawiązywaniem

relacji interpersonalnych | wyrażaniem uczuć

)

Ą

z

z

postępująca globalizacja

i

rozwojem cyfrowym seniorzy czesto

nie mają możliwości nauczenia się poznania obslugi komputera. Uczestnicy DDP mieli duze

;

i

deficyty w tym zakresie, jednak przy wsparciu zajeciowym uczestnicy poznali podstawowe
funkcje edytowania pisania oraz poznali obsługę przeglądarki internetowej. Uczestnikom
i

w ramach zajęć zostaly zalozone adresy email kontynuują wsparcie w ramach zajęć.
i

l

i

l

„
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Spotkanie z okazji Świąt wielkanocnych › po otwarciu

to pierwsze święta spędzone wspólnie przez uczestników.
przygotowali
dla

robione upominki,

ręcznie

zaproszonych

którymi

to święta Wielkiej Nocy

CUS

się

okazji świąt uczestnicy

Z

wymienili

oraz

upominki

gości. Ponadto podczas spotkania panowala rodzinna atmosfera

a uczestnicy stali się częścią tradycji.

„Przystanek Zdrowie"

›

regularnie korzystają

z

w ramach eventów organizowanych na terenie miasta uczestnicy
atrakcji oferowanych przez miasto. Ponadto, piknik mial na celu

promocję zdrowia w ramach której uczestnicy skorzystali

z

darmowych badań wzroku,

sluchu, krwi ~ pomiar cukru. Piknik przyczynit się do wzrostu świadomości uczestników.
Piknik rodziny „AIoha" czyli podróż na Hawaje

—

we wspólpracy

z

Dziennym Domem

Pomocy Spolecznej oraz Dzialem Poradnictwa Specjalistycznego zostal zorganizowany piknik
rodzinny. W pikniku braly udzial zarówno dzieci, seniorzy jak

i

pracownicy MOPS. Piknik

pozwolil na integrację środowiska lokalnego, wymianę doświadczeń oraz wspólny taniec
i

rekreację.

Biesiada ! okazji Dnia Seniora

, zorganizowano

—

w ramach integracji Spolecznej

i

rekreacji uczestnikow

pieczonki które byly poprzedzone spacerem na terenie parku. Rekreacja

miala na celu ukazanie uczestnikom aktywnych form spędzania czasu wolnego. W trakcie

spaceru pozyskano jesienne owoce

drzew,

z

które później uczestnikom

posluzyly

do wykonania świątecznych ozdób. Wycieczka zostala zakończona pieczonkami i wspólnym
biesiadowaniem.
Kultura

—

w ramach wsparcia uczestnicy skorzystali z

warsztaty filcowania

i

seansu filmowego, zorganizowano

quilingu, aktywny udzial w wydarzeniach miejskich

i

wydarzeniach

MOPS Bedzin.

Mikolajki

—

w ramach pracy Rady Seniorów z inicjatywy uczestników zostały zorganizowane

drobne upominki które pensjonariusze wymienili między sobą. Podczas Mikolajek zostal
zapewniony również poczęstunek oraz gry zabawy.
i
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Spotkanie wigilijne

›

SENIOR W

w gronie zaproszonych gości

—

uroczyste spotkanie wigilijne

bylo poprzedzone dluga pracą uczestników na rzecz wykonania własnoręcznych ozdób
św›atecznych zarówno tych które trafily na chomkę jak również tych które zostaly wręczone
gościom. Podczas spotkania wigilijnego panowala rodzinna atmosfera, uczestnicy wymieniali
się wspomnieniami skladali zyczenia. W trakcie spotkania wigilijnego widoczna była większa
i

zażylość wśród uczestników związana

W wyniku

z

integracją w współpracą grupy.

współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „DOGMA” zostal

zorganizowany wyklad

z

zakresu prawa cywilnego [prawo spadkowe, egzekucyjne, komornicze

oraz prawo konsumenckie). Dzięki szeroko zakrojonym dzialaniom na rzecz pensjonariuszy wzrosta
ich aktywność w Życiu społecznym jak

nawiązali wspólne relacje, otwarli się

i

i

w

uczestnictwie w życiu spolecznosci lokalnej. Uczestnicy

stworzyli miejsce które nazywaja „drugim domem".

Z

dnia

na dzień wzrasta ich wiara we wlasne możliwości podejmowanie wspolnych inicjatyw, a wsparcie
i

w przezwyciężaniu

trudności sprawia, że uczestnicy nie tracą motywacji

Dzienny Dom Pomocy w

CUS

i

chętniej sie angazują.

to spolecznosc, ktora kreuje dzialania placówki.
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Centrum Usług Społecznych

Klub Seniora w CUS

jest klubem samopomocy - placówką wsparcia dziennego dla mieszkańców

miasta w wieku 60+w pełni przystosowana dla osób niepełnosprawnych, która mieści sięw centrum
miasta. Placówka dysponuje 30 miejscami

seniorów niesamodzielnych,

do

jest

wykluczeniem społecznym.

KS

(z

80 miejscami w systemie rotacyjnym). Skierowana

niepelnosprawnych, samotnych oraz

jest miejscem spotkań osób w starszym wieku, które w bardzo

różnorodny sposób mogą spędzać wolny czas
oraz zdobywania wiedzy

mozliwoscia pogłębiania swych zainteresowań

z

nowych doświadczeń Spotkania w

i

zagrożonych

kontaktów międzyludzkich, nawiązywać nowe znajomości
zagospodarowanie czasu wolnego,

KS

KS

pozwalają zaspokoić potrzebę

przyjaźnie, a przede wszystkim

i

jest otwarty na podejmowanie wszelkich działań

zmierzających do poprawy jakości życia ifunkcjonowania osób starszych w środowisko lokalnym.
Działalność Klubu Seniora miała na celu integracje lokalnego środowiska seniorów, poprawę
funkcjonowania

psychicznego, społecznego

i

fizycznego uczestników,

zwiększenie

poczucia

przynależności do społeczności lokalnej, przeciwdziałanie izolacji marginalizacji społecznej, wzrostu
i

poczucia wlasnej wartości jak również aktywizację

i

promowanie aktywnego i zdrowego stylu życia

wśród Seniorów, Osiągnięcie powyższych celów było możliwe dzięki wsparciu zajęciowemu
realizowanemu

na

terenie Klubu.

W

2019r.

do

KS

zadeklarowalo chęć uczestnictwa

58 osob, natomiast ze wsparcia zajęciowego skorzystało 41 Seniorów. Część uczestników rozpoczęła
udział w zajeciach później

z

uwagi na konieczność wprowadzenia zmian formalno-prawnych

umożliwiających ich uczestnictwo we wsparciu. Po wprowadzeniu zmian Klub Seniora cały czas
prowadzi aktywną rekrutację wśród zainteresowanych uczestników.

.

Zajęcia komputerowe
10

—

w 2019 roku zrealizowano 19 godzin zajęć komputowych w ramach

spotkań, Podczas zajęć uczestnicy zdobyli wiedzę

komputera. W ramach zajęć seniorzy uczyli się pisania
się
z

z

z
i

zakresu podstawowej obslugi

edytowania tekstów, zapoznali

możliwościami sieci internetowej - wyszukiwania informacji w Internecie, korzystania

poczty elektronicznej. Zajęcia zapobiegają wykluczeniu cyfrowemu seniorów pozwalają
i

na zdobywanie nowych umiejętności.
-

Jezyk angielski

-

w grudniu 2019 roku zrealizowano 4 godziny zajęć w ramach 4 spotkań,

Były to pierwsze 4h

spośród puli 80h do zrealizowania w roku 2019/2020. Seniorzy zapoznali
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się

z

podstawowymi wyrażeniami niezbędnymi do komunikowania się w języku angielskim,

przedstawiono podstawy gramatyki

ćwiczenia podstawowych zwrotów

i

-

siówek

z życia

codziennego związane z roznymi sytuacjami. Seniorzy poznają wten sposób również kulture
Wielkiej Brytanii.
Zajęcia rękodzielnicze
i

z

w grudniu 2019 roku

-

zrealizowano jedno spotkanie

Z

zastosowaniem różnorodnych

godzinnych warsztatów manualno

technik twórczości.

na celu rozpoznanie zainteresowań uczestników
Zumba Gold
z

rozpoczęto realizację zajęć

i

Pierwsze

rękodzieła

z

plastycznych

—

spotkanie

miało

omówienie oczekiwań.

w 2019 roku zorganizowano 15h ZUMBV GOLD w ramach 8 zajęć. Zajęcia

—

ZUMBY cieszyly się bardzo dużym

zainteresowaniem wśród uczestników

i

polegały

na ukladach ruchowych przy muzyce dostosowanej do możliwości fizycznych seniorów
w oparciu o taniec z

Wykłady

z

elementami rozciągania i relaksacji.

zakresu prawa

zajęcia realizowane były w formie wykladu

—

możliwością

z

dyskusji. Spotkania prowadzone byty raz w miesiącu. W roku 2019 odbyło się

wykladów

5

prawnych w ramach których omówiono m.in.: udzielanie informacji o obowiązujących
przepisach

z

zakresu

rodzinnego,

prawa

podstawowe metody oszustw
i

i

ich egzekucją, prawa

i

opiekuńczego,

kradzieży,

zagadnienia

obowiązki konsumenckie,

i

lokatorskiego,
związane

i

zadiużeniami

prawo lokalowe, rodzinne, prawa

obowiązki pacjenta, umowy cywilnoprawne, możliwości korzystania

pozwoliły uchronić seniorów przed lichwa

z

spoiecznego,

z PFRON

itp. Zajęcia

oszustwem oraz zwiekszyly świadomość

uczestników w zakresie praw obowiązków.
i

Prelekcja dot. edukacji

i

profilaktyki zdrowia * spotkanie zostało zorganizowane

nieodptatnie w ramach wspólpracy ze stowarzyszeniem, które prowadzil lekarz medycyny.
Wyklad dot. prawidlowego żywienia, profilaktyki zdrowotnej oraz ziololecznictwa w wieku
senioralnym.

Spotkanie

miało na celu wzrost wiedzy wśród seniorów

i

poprawę

w codziennym funkcjonowaniu.

Poradnictwo psychologiczne ~ w miesiącu grudniu 2019r. rozpoczęto realizacje zajęć
i

zrealizowano Zh w formie

2

warsztatów. Warsztaty ukierunkowane byly na rozwój

psychospoieczny seniorów m.in. radzenie sobie ze stresem, osobista motywacja, osiąganie
celow, profilaktyka uzależnień, asertywność, komunikacja

interpersonalna, pełnienie

ról spolecznych.
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Oferta Klubu jest urozmaicona, co daje duży wachlarz możliwości ciekawego

i

interesującego

spędzania czasu wolnego dla każdego seniora. Każdy uczestnik mial możliwość wyboru zajeć, ktorymi

jest zainteresowany. Uczestnicy przed zajęciami spotykali się
co spowodowalo ich integracje

i

i

wymieniali doświadczeniami

nawiązywanie relacji interpersonalnych. Dodatkowym efektem

zrealizowanych dzialań byla wzajemna motywacja uczestnikow do uczęszczania w zajęciach oraz
wskazywanie wspólnych inicjatyw, które uczestnicy chcieliby realizować.

POD
Centrum Uslug Spoiecznych to placówka ukierunkowana na życie spoieczności senioralnej miasta
Będzina.

Z

uwagi na ciągły wzrost udzialu osób starszych w społecznościach miejskich niezwykle

istotnym jest stworzenie miejsca, które pozwoli na aktywizację tych osób.
i

Z

uwagi na liczne trudności

ograniczenia placówka musi wykazywać sie zindywidualizowanym podejściem jednocześnie laczyc
i

interesy grupowe. Centrum Uslug Spoiecznych w swojej ofercie posiada szeroką gamę wsparcia
która

umożliwia integracje

jej deficytów

i

jednostki ze środowiskiem

potrzeb. Jednym

z

przy

jednoczesnym uwzględnieniu

podstawowych celów jest wlaczenie spoleczne seniorów poprzez

wsparcie w codziennym funkcjonowaniu, wzrost aktywności ijej zrównoważony rozwój. Powyzsze

jest możliwe dzięki dzialalności dwóch ośrodków wsparcia, które swoim dzialaniem zapewniają
nie tylko

podstawowe potrzeby życia codziennego, ale urozmaicają codzienność o baze kulturowa,
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społeczną,

rekreacyjną

i

DLA SENIO

W

zajęciowa, co powoduje

wzrost umiejętności rozwój spoteczny uczestnikow.
i

Dzieki wyżej opisanym dzialaniom seniorzy otrzymali

dodatkowy impuls do aktywności

i

wyjścia

z

domu

oraz rozwoju wlasnych zainteresowań. W krótkim
czasie powstala nowa wspólnota na terenie miasta,
w której

można podzielić się swoimi pomyslami,

podzielić problemami, pomóc drugiemu,
się

z

rówieśnikami

Dzialania

skorzystać

i

Centrum

Uslug

bezpośredni wpływ
w mieście, integracje

na

z

spotkać

oferty kulturalnej.

Spolecznych

poprawę jakości

mają
zycia

seniorów oraz przeciwdzialanie

marginalizacji wykluczeniu społecznemu seniorów.
i

Planowane dzialania/potrzeby na 2020 rok
W roku 2020 planuje się poszerzenie bazy zajęciowej na

realizację zajęć
z

z

terenie Centrum Usług Spolecznych poprzez

edukacji zdrowotnej, fotografii,

wsparcia

psychoterapeuty oraz zajęcia

choreoterapii. W celu ukazania seniorom aktywnych form spędzania czasu wolnego oraz wlaczenia

ich w życie
dla

spoleczne miasta, planuje się również organizację wyjść kulturalnych

i

rekreacyjnych

zainteresowanych osób. Będą to m. in. wyjścia do kina, teatru, wycieczki czy pikniki. Ponadto,

dotychczasowa dzialalność bedzie ciagle rozwijana

i

urozmaicana celem zwiększenia jakości

realizowanych uslug i poprawy życia spolecznosci seniorów miasta Będzina.
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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 Gzicho'w, która

jest dobrze skomunikowana

z

pozostałymi częściami miasta (obok miejsca

spotkan znajduje się przystanek tramwajowy).
Celem Klubu jest wspieranie aktywności
i

osób starszych,

umożliwienie

im

pozytecznego spędzania czasu, a także zapewnianie możliwości nawiązywania

i

przyjemnego
utrzymywania

kontaktów spolecznych. Dla klubowiczów organizowane są imprezy okolicznościowe, spotkania
świateczne. Tematyka spotkań dostosowana jest do potrzeb, możliwości zainteresowań seniorów.
i

Klub Aktywnego

Seniora wzmacnia

nieformalne więzi społeczne tworzące sieć wsparcia

poza spotkaniami.
Oferta Klubu Aktywnego Seniora dostępna dla każdego seniora niezaleznie od sytuacji materialnej
poniewaz zajęcia odbywają sie bezpłatnie. Klub ma charakter otwarty, co umożliwia seniorom
włączenie się w spotkania w dowolnym momencie.
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Oferta Klubu Aktywnego Seniora dostępna dla każdego seniora niezależnie od sytuacji materialnej
ponieważ zajęcia odbywają się bezplatnie. Klub ma charakter otwarty, co umożliwia seniorom
wlaczenie się w spotkania w dowolnym momencie.
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Będziński Uniwersytet Trzeciego Wieku rozpoczął swoją działalność
w dniu 3 marca 2014

r.

w dniach 17 , 21

września 2018 roku zapisało się 104 studentów.

W trakcie

ostatniej rekrutacji, która miała miejsce

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 2019 były to:

.

warsztaty teatralne;

.

warsztaty fotograficzne;

-

trening pamięci;

.

fitness;

.

taniec Latino Solo;

.

spotkania z prawem;

-

język niemiecki;

.

język angielski;

-

iezvk migowy;

.

moda | uroda;

.

SavoirVivre na co dzień;

0

warsztaty komputerowe;

.

warsztaty śpiewu;

~

anewarsztatv;

~

joga

Zajęcia proponowane przez Będziński Uniwersytet Trzeciego Wieku odbywały się we współpracy
z

Urzędem Miejskim, Miejską

i

Powiatową Biblioteką Publiczną, Ośrodkiem Kultury, Muzeum

Zagłębia. Kadrę nauczająca na Będzińskim UTW stanowiły osoby legitymujące się odpowiednimi
kwalifikacjami oraz kompetencjami. W większości kadrę stanowili pracownicy Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Będzinie.
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Zajęciem merytorycznym w ubiegłym roku towarzyszył szeroki wachlarz wydarzeń kulturalno
-

rozrywkowych. Koordynator BUTW oraz osoby

z

nim współpracujące zapewniały w każdym

miesiącu róznego rodzaju atrakcje, od wycieczek, poprzez wspólne biesiadowanie, wyjścia do kina,

teatru, opery, muzeum aż po wspólne świętowanie imprez okolicznościowvch.

Kalendarium wydarzeń |

—

VIII

2019

23.01.2019 Kulig Wisla Kubalonka _ Stecówka

—

Kubalonka.

29.01 2019 Wspólne wyjście do kina Nowość na komedię Porady na zdrady.

06.02.2019 Wycieczka do Afrykarium i Panorama Racławicka we Wroclawiu.
27.02.2019

Bal

Karnawalowo ~ Ostatkowy w Restauracji Karmnik w Będzinie.

28.02.2019 Grupowe wyjście do kina na film Kamerdyner.

06.03.2019 Wycieczka do Term Chochołowskich.
07 03.2019 Studencki Dzień Kobiet w Restauracji Karmnikw Będzinie połączony

z

występami

artystycznymi oraz coroczną loteria.
19.03.2019 Udzial w Śląskim Forum UTW w Międzynarodowym Centrum Kongresowym.
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22.03.2019 Spotkanie

-

04.04.2019 Wspólne wyjście do Teatru Zaglębia na spektakl Boeing boeing.

-

10.04.2019 Wiosenna Biesiada na Polanie, piknik w Krzykawce, tura

-

11.04.2019 Wiosenna Biesiada na Polanie, piknik w Krzykawce, II tura

.

24 — 25.04.2019 Wyjazd na wycieczkę dwudniową do Warszawy.

~

15.05.2019 Obchody 5. Juwenaliów Plus rozpoczęly się „Marszem magistrów”. Kolorowy,

z

podróżnikiem w Bibliotece.

I

—

50 osób.

—

50 osób.

rozśpiewany korowód ruszyl spod Zamku do Urzędu Miejskiego, gdzie Prezydent Będzina
Łukasz Komoniewski wręczył przewodniczącej Rady Studenckiej Będzińskiego Uniwersytetu

Trzeciego Wieku symboliczny klucz do miasta życzyl wszystkim wesolej zabawy. Nastepnie
i

studenci udali się do kina Nowość, gdzie odbyl się
podczas którego zaprezentowal się Band
towarzyszyla wystawa rękodzieła

i

in

5.

Festiwal Twórczości Studenckiej,

Choir, grupa taneczna Latino Solo, Występom

prezentacja prac fotograficznych studentów BUTW.

Na zakończenie pierwszego dnia Juwenaliów Plus seniorzy obejrzeli film „Mamma Mia 2
-

16.05.2019 w 2 dniu obchodów 5. Juwenaliów Plus odbyl się piknik na Plaży Miejskiej
w Będzinie.

w programie byla Zumba Gold zabawa taneczna. Kolejną atrakcją byl 5. Turniej
i

Gry w Bule o Nagrodę Prezydenta Miasta Będzina.
~

17.05.2019 Final 5. Juwenaliów Plus odbyl się w Teatrze Dzieci Zagłębia w Będzinie,
a gwiazdą

tego spotkania byl Jacek Kawalec. Łącznie w atrakcjach związanych z Juwenaliami

Plus wzielo udzial ok 400 studentów BUTW.

.

22.05.2019 Wycieczka do Opawy.

-

29.05.2019 Wspólne wyjście do kina Nowość na film Kogel Mogel 3,

-

05.06.2019 Wycieczka Staniątki Niepolomice.

-

14.06.2019 Uroczyste Zakończenie Roku Akademickiego 2018/2019 w Teatrze Dzieci

i

Zaglebia, premiera spektaklu grupy teatralnej.
~

04.07.2019 Inauguracja Wakacyjnych Czwartków, marsz nordic walking na Plażę Miejska.

.
.

18.07.2019 Wakacyjne Czwartki: Muzeum Sztygarka.

.

25.07.2019 Wakacyjne Czwartki: wycieczka do ogrodów Kappias.

:

01.08.2019 Wakacyjne Czwartki: Spacer śladami Rutki Laskier.

~

08.08.2019 Wakacyjne Czwartki: zumba gold na Plaży Miejskiej.

~

14.08.2019 Wakacyjne Czwartki: wyprawa na Lotnisko w Pyrzowicach.

.

22.08.2019 Wakacyjne Czwartki: wyjazd do Parku Zielona nad Pogorię.

-

29.08.2019 Wakacyjne Czwartki: Muzeum Zaglębia Zamek w Będzinie.

10.07.2019 Wyjazd do ZOO w Chorzowie.

i
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ELDZINBKA KARTA SENlORA
W Dziennym Domu Pomocy Spolecznej przy ul. Jana

III

Sobieskiego 1 jest rejestrowana i wydawana

Będzińska Karta Seniora. Program Będzińska Karta Seniora jest skierowany do osób powyżej 60 roku
życia, zamieszkałych na terenie miasta Będzin. Celem Programu

jest aktywizacja spoleczna seniorów,

poprzez stworzenie oraz rozwijanie systemu ulg umożliwiających większy dostęp do usług
kulturalnych,

sportowych,

rekreacyjnych

i

zdrowotnych

świadczonych

przez

podmioty,

które przystąpiły do Programu.

SENlORA

W 2019 roku:

!

0

zarejestrowano 223 wnioski o wydanie Będzińskiej Karty Seniora,

~

9 wniosków o wydanie Będzińskiej Karty Seniora nie spełniło wymaganego kryterium
(adres zamieszkania inny niż miasto Będzin),

0

15 osób nie

odebralo Będzińskiej Karty Seniora pomimotelefonicznego powiadomienia.

Ł ą cznie

A
1297

wydanych

kart
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OM POMO

DZIENNY

SPOŁECZN

Dzienny Dom Pomocy Społecznej
Dzienny Dom Pomocy Społecznej wraz
Społecznej
z
i

z

w

jest

Będzinie,

z

Filia,

będący w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy

ośrodkiem

dziennego w

wsparcia

dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej,

rozumieniu

Ustawy

który świadczy usługi bytowe, opiekuńcze

wspomagające zgodnie z przyjętymi warunkami funkcjonowania, w zakresie iłormach wynikających
indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających.

Dzienny Dom Pomocy Społecznej jest przeznaczony dla mieszkańców Będzina, którzy ze względu na
wiek, niepełnosprawność, sytuację życiowa, bezradność w sprawach prowadzenia gospodarstwa

domowego wymagają częściowej pomocy, w szczególności dla osób wymagających wsparcia
w zakresie integraCji włączenia społecznego.
i

Placówka dysponuje 76 miejscami, w tym 40 miejscami w budynku przy ul. Jana
[dzielnica Gzichow)

i

36 miejscami w

Filii

Sobieskiego

1

Dziennego Domu przy ul. rtm. Witolda Pileckiego

7

[II

(dzielnica Warpie].
Celem Dziennego Domu jest zapewnienie wsparcia pensjonariuszom oraz stworzenie odpowiednich

warunków do zaspokojenia ich potrzeb w sposob pozwalający na samodzielne funkcjonowanie
w środowisku oraz uczestniczeniu w życiu społecznym.
CE

MI SZCZE

OWYNII

'

'

poprawa jakości Życia pensjonariuszy,

~

poprawa stanu psychofizycznego pensjonariuszy objętych usługami Dziennego Domu,

'

przeciwdziałanie poczuciu osamotnienia, marginalizacji i wykluczenia społecznego,

-

stworzenie warunków

sprzyjajacych

samorealizacji

tkwiącego

wykorzystaniu

i

w pensjonariuszachpotencjału, wpływających korzystnie na poczucie własnej wartości.
Dział Dzienny Dom Pomocy Społecznej zapewniał

pensjonariuszom aktywizację oraz dzienna opieke

od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
Usługi

realizowane

w DDPS były

o pomocy społecznej, Uchwałą
a

następnie od

dnia

NR

odpłatne, zgodnie

z

Ustawą

IV/24/2015 Rady Miejskiej Będzina

25.10.2019r.

marzec 2020
ld: DSCDDBOF-QÓES-4EBó-8C50-694IOA4D0382, Uchwalony

Uchwałą

Nr

XV/88/2019

dnia 12 marca

z
z
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z

dnia

26.09.2019r.

SPOŁECZNE

sprawie ustalenia szczegółowych

w

zasad

ponoszenia

odpłatności
i

za pobyt w
i

i

,

z
z

usług

ośrodkach wsparcia
w

Dziennym

i

mieszkaniach chronionych. Wysokość oplat za korzystanie

Domu

ustalana

byla

w

drodze

decyzji

*

administracyjnej

l

l

uwzględnieniem indywidualnej sytuacji materialnej rodzinne] pensjonariusze.
i

PRZESŁANKAMI PRZYZNANlA WSPARCIA W FORMIE POBYTU W DZIENNVM DOMU
BYŁY PONIŻSZE PROBLEMY:

POMOCY SPOŁECZNEJ

-

trudności występujące w codziennym życiu

i

konieczność pomocy w zaspokajaniu

niezbęd nych potrzeb życiowych, w tym trudności w samodzielnym przygotowaniu posilkow,

trudności w codziennym funkcjonowaniu w zakresie dbałości o higienę wynikajace
z

niepelnosprawności, trudnych warunków

nawyków,

w prowadzeniu

mieszkaniowych,

bezradność

gospodarstwa domowego;

l

'

niepelnosprawność;

~

pogorszenie stanu zdrowia mające wplyw na codzienne funkcjonowanie;

-

trudności rodziny w opiece nad osobą niepełnosprawną;

~

pogorszenie sytuacji materialnej, która nie pozwala na realizacje podstawowych potrzeb
i

]

1

l

wplywa na poczucie bezpieczeństwa;

~

poczucie osamotnienia wynikające

›

występowanie zmian w zakresie zdrowia
emocjonalnych

wynikających

mieszkaniowej,

rodzinnej,

z

z

rozluźnienia więzi rodzinnych, utraty bliskich osób;
psychicznego

i

niekorzystnych

stanów

braku akceptacji swojej trudnej sytuacji materialnej,

zdrowotnej

oraz

niezaspokojenia

ważnych

potrzeb

psychologicznych.
Sposób świadczenia usług w Dziennym Domu Pomocy Spotecznej uwzględniał stan zdrowia,

sprawność fizyczną

i

poznawczą oraz indywidualne potrzeby

i

zainteresowania podopiecznych,

;

Dzienny Dom Pomocy Spolecznej realizując zadania w zakresie zaspokajania potrzeb pensjonariuszy
kierował się w szczególności ich dobrem i poszanowaniem prawa do samostanowienia.
›

l

[

l

l

l

l

l
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Dzienny Dom spełniając rolę środowiskowej formy pomocy pólstacjonarnej sluzy utrzymaniu osób
starszych w

Ich

naturalnym środowisku, zaspokajając potrzeby bytowe, kulturalne towarzyskie
i

Podejmowane dzialania służyły utrzymaniu
i

przeciwdzialaly instytucjonalizacji

i

podopiecznych

w

ich

naturalnym środowisku

marginalizacji. Taka forma pomocy jest bardzo korzystna

dla osób starszych niepełnosprawnym, które mogą poza uczestnictwem w
i

utrzymywać kontakty

z

Życiu

Dziennego Domu,

dotychczasowym środownskiem spolecznym.
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DZIENNY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W

2019 ROKU REALIZOWAŁ NASTĘPUJĄCE

ZADANIA:

Zapewnial pensjonariuszom dzienny pobyt oraz wyżywienie w formie dwóch posiłków
(śniadanie, obiad) od poniedziałku do piątku, posilki okolicznościowe (Tłusty Czwartek,
Majówka, Dzień Seniora, Andrzejki, Mikolajki), świąteczne (Wigilia, Śniadanie Wielkanocne)
oraz w święta idni wolne

-

suchy prowiant.

Zapewniał możliwość skorzystania

z

urządzeń

i

środków służących do utrzymania higieny

osobistej.
Udzielał pensjonariuszom pomocy

rozwiązywaniu

w

trudnych sytuacji życiowych

oraz bieżących sprawach życia codziennego np. udzielanie
z

pomocy w kontaktach

placówkami slużby zdrowia, urzędami, pomoc w sporządzaniu pism.

Świadczył pracę socjalną we współpracy

z

pracownikami socjalnymi Działu Pomocy

Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Zapewniał możliwość rozwoju samorządności pensjonariuszy poprzez dzialalność Rady
Domu, która reprezentowała interesy ogółu podopiecznych. Do zadań Rady należało

przedstawianie kierownikowi placówki wniosków,
śwradczonych usług, współpraca

z

uwag

i

dotyczących

propozycji

pracownikami placówki w zakresie kształtowania

właściwych relacji interpersonalnych pomiędzy podopiecznymi a personelem placówki.

zapewniał usługę dowozu niepełnosprawnych pensjonariuszy do placówki

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 28/2015 Dyrektora Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie
z

usługi są osoby

z

z

dn. 31.12.2016r. Uprawnionymi do skorzystania

widoczna dysfunkcja 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 wzgledu na stan zdrowia nie są w stanie
samodzielnie dotrzeć do Dziennego Domu oraz osoby, które
w ściśle określonym

z

powodu zdarzeń losowych

terminie nie moga samodzielnie dotrzeć do Dziennego Domu. Usługa

dowozu zawierała się w ustalonych kosztach pobytu.

Współpracował

z

rodzinami w zakresie rozwiązywania

problemów pensjonariuszy,

wskazywaniu rozwiazań mających na celu poprawę ich funkcjonowania np. udzielaniu
informacji na temat instytucji zajmujących się problematyką będącą źródłem trudności,
marzec 2020
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udzielających wsparcia psychologicznego. Pracownicy Dziennego Domu w ramach swoich
kompetencji

udzielali rodzinom pensjonariuszy wskazówek

i

informacji pomagających

w opiece nad seniorem z zaburzeniami poznawczyml.
»

Promowal dzialania placówki w mediach spolecznościowych. W dniu 21.02.2019 utworzono

fanpage Dziennego Domu Pomocy Społecznej w serwisie społecznościowym Facebook.
-

Prowadził terapie zajęciowa w formie arteterapir, ergoterapii, kinezyterapii, iudoterapii.

-

Zapewnii

realizację

potrzeb kulturalnych,

rekreacyjnych,

towarzyskich,

integrację

ze społecznością lokalną, integrację międzypokoleniową.
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DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

ZIEN

KALENDARIUM WYDARZEN ROKU

/

/

2019

23.01.2019 Obchody Dnia Babci

Dziadka

i

z

Miejskiej Świetlicy

podopiecznymi

Środowiskowej w Będzinie.

05.02.2019 Zabawa karnawałowa w

Filii

Dziennego Domu. Motywem przewodnim imprezy

byl bajkowy świat ”Alicji w Krainie Czarów”.

J

13.02.2015 Zabawa Karnawałowa wraz

konkursem wiedzy w DDPS Gzichów. Tematem

z

przewodnim byl „Karnawal zwierzat" Camille'a Saint-Saensa.
!

25.02.2019 Impreza okolicznościowa

01.03.2019 Wizyta pensjonariuszy
Publicznej w Będzinie

z

—

Tlusty Czwartek.

DDPS - Filia Warpie w filii Miejskiej

życzeniami

z

i

Powiatowej Biblioteki

okazji Międzynarodowego

Dnia

Przytulania

Bibliotekarza.
16.04.2019 Spotkanie wielkanocne w DDPS Gzichów z udzialem zaproszonych gości.
17.02.2019 Spotkanie wielkanocne w DDPS - Filia Warpie

i

30.05.2019 Z okazji Dnia Dziecka DDPS

i

udzialem zaproszonych gości.

Warpie gościł dzieci

- Filia

z

Przedszkola nr 10.

Pensjonariusze zaprezentowali przedszkolakom bajkę pt. ”Pinokio", a następnie zaprosili

l

malych gości na warsztaty dekorowania figurek

I

z

/

/

04.06.2019 Występ artystyczny pensjonariuszy
dzieci

z

Przedszkola

DDPS - Filia

z

Lingwistycznego

Warpie

Oddziałami

z

z

okazji Dnia Dziecka

Integracyjnymi

„EIBISI"

w Siemianowicach Śląskich.

10.06.2019 Pensjonariusze

Filii DDPS uczcili Dzień

Przyjaciela obdarowując slodkościami

Przyjaciól Dziennego Domu z Dzielnicy Warpie.
12.06.2019 Występ artystyczny pensjonariuszy
dla podopiecznych

/

masy solnej. Na pożegnanie każde dziecko

otrzymalo zestaw do robienia baniek mydlanych.

dla

/

z

sie z seniorami

z DDPS - Filia

Warpie

z

okazji Dnia Dziecka

Miejskiego Ośrodka Pomocy Spolecznej w Czeladzi. Integracja

z Klubu

Seniora "WRZOS".

16.06.2019 Reprezentacja pensjonariuszy DDPS

.

Filia

Warpie brala udzial w turnieju pilki

nożnej zorganizowanym przez Młodzieżowy Dom Kultury im. Jordana w Siemianowicach

/

Śląskich. Wspolorganizatorem turnieju byl Zwialek Dużych

Rodzin Trzy Plus kolo

Siemianowice

udzial w

(kiełbaska

z

Śląskie. Po zawodach

grilla), a

pensjonariusze wzięli

poczęstunku

następnie zwiedzali pobliski Park Pszczelnik.

28.06.2019 Udzial w Pikniku Rodzinnym „ALOHA” w stylu hawajskim w ogrodach Miejskiego
Ośrodka Pomocy Spolecznej mającym na celu integrację międzypokoleniowa.
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17.07.2019 Grill w DDPS Gzichów.

/
/

18.07.2019 Wycieczka

DDPS

Gzichów na Plazę Miejską w Będzinie.

24.07.2019 Wycieczka do Śląskiego Ogrodu Zoologicznego w Chorzowie.

/

22.08.2019 Udzial pensjonariuszy w spotkaniu edukacyjnym "Senior na drodze — pamiętaj
o

bezpieczeństwie"

przedstawicielami

z

Policji

ekspertami ruchu

i

drogowego

organizowanym przez Starostwo Powiatowe w Będzinie.

/

23.08.2019 Wspólorganizacja
hawajskim

z

udzialem

z

Przedszkolem Miejskim nr 10 festynu integracyjnego w stylu

czlonkow

Dużych Rodzin Trzy

Stowarzyszenia

Plus

Kolo

w Siemianowicach Śląskich.

/

15.09.2019 DDPS -

Filia

w charytatywnym

turnieju pilki nożnej

z

J

SPOŁECZNEJ

Warpie wlaczyl się w pomoc dla osób potrzebujących biorac udzial
w Siemianowicach

Śląskich dla Pogorzelców

Podczerwonego.

18.09.2019 Udzial Pensjonariuszy

z

DDPS - Filia Warpie w Międzypokoleniowej Spartakiadzie

Integracyjne].

21.09.2019 Udział w akcji „Petna miska dla Schroniska".
24.09.2019 Spacer w okolicach Dziennego Domu

z

korzystaniem

z

dobroczynnego wpływu

tęzni solankowe].

05.10.2015 Udzial w będzińskiej Nocy Bibliotek.
11.10.2019

Na zaproszenie

Miejskiej

Biblioteki Publicznej w Będzinie

Powiatowej

i

Pensjonariusze DDPS Gzichów DDPS Filia Warpie wzięli udział w rozgrywkach planszówek.
i

—

Rozgrywki zorganizowano w ramach

J

/
/

/

XV

Będzińskiego. Obchody Dnia Seniora

z

22.10.2019 Impreza okolicznościowa

z

23.10.2019 Impreza okolicznościowa
06.11.2019 Obchody

30—Iecia

Forum Bibliotekarzy Samorządowych

dziećmi

z

z

Powiatu

Przedszkola Miejskiego nr 10.

okazji Dnia Seniora w DDPS ~ Filia Warpie.
okazji Dnia Seniora w DDPS Gzichów.

Dziennego Domu Pomocy Spolecznej.

14.11.2019 Świętowanie Ogólnopolskiego Dnia Seniora

—

za biegi kosmetyczne w DDPS - Filia

Warpie.

!

27.11.2019 Udzial w Konferencji Forum Seniorów pod hasłem „Medycyna

z

ludzką twarzą”

w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

29.11.2019 Impreza okolicznościowa Andrzejki.
06.12.2019 Impreza okolicznościowa Mikolajki.
07.12.2019 Występ mikołajkowy grupy

z

DDPS

- Filia

Warpie dla dzieci

z

Zespołu Szkol

Sportowych w Siemianowicach Śląskich, Przedszkola nr 19 w Siemianowicach Śląskich,
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Przedszkola Lingwistycznego

z

Oddziałami Integracyjnymi „EJBISI” w Siemianowicach

Śląskich, Przedszkola Logopedyczna:—Artystycznego„BRZDĄU w Katowicach.

/

09.12.2019 Występ mikołajkowy grupy

z

DDPS

Filia Warpie dla dzieci z Przedszkola

—

Miejskiego nr 10

/

10,121019 Występ mikolajkowy DDPS —

Warpie dla podopiecznych Domu św. Józefa

Filia

w Będzinie,

/

12.12.2019
z

Przeprowadzenie warsztatów dla dzieci

z

Przedszkola Miejskiego nr 10

dekorowania pierniczków przez pensjonariuszy DDPS - Filia Warpie.

16.12.2019 Spotkanie wigilijne w DDPS Gzichów z udziałem zaproszonych gości.
17.12.2019 Spotkanie wigilijne w DDPS

PODEJMOWANE DZIAŁANIA
-

przeciwdziałanie izolacji

I

i

RE

› Filia Warpie

z

udziałem zaproszonych gości.

ZOWANE ZADANIA MIA

marginalizacji osób starszych

i

Y

NA CEL

niepelnosprawnych,zapobieganie

wykluczeniu spolecznemu;
-

aktywizację pensjonariuszy w sferze fizycznej intelektualnej oraz spoleczne];

'

zaspokojenie potrzeby uznania, bycia użytecznym;

-

wzmacnianie nieformalnych więzi spolecznych;

.

pomaganie w nabywaniu umiejętnościorganizaqi czasu wolnego poza placówką.

i

W dniu 27 listopada 2019 Dzienny Dom Pomocy Spolecznej przystąpil do

Kooperacyjnego w ramach projektu „Kooperacje 3D
wsparcia osób

i

—

Partnerskiego Zespołu

model wielosektorowej wspólpracy na rzecz

rodzin, którego celem Jest wzmocnienie

i

poprawa wspólpracy na rzecz wsparcia

osób rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej.
i

marzec 2020
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01.03.2015 Udzial Kierownika Działu Dzienny Dom Pomocy Społecznej w szkoleniu „Nie trać głowy”
w ramach Programu profilaktyki wczesnego wykrywania nowotworów głowy szyi.
i

i

21-22.10,2019Udział Kierownika Działu Dzienny Dom Pomocy Społecznej wwarsztatach pn. „Razem
znaczy lepiej * wspólpraca multiprofesjonalna na rzecz rozwiązywania problemów społecznych”,

Warsztat
—

I

Budowanie

—

partnerskiego zespolu

ramach

w

projektu „Kooperacje

3D

model wielosektorowejwspólpracy na rzecz wsparcia osób rodzin"
i

IAI-15.11.2019 Udzial Kierownika Działu
kooperacyjnych: Warsztat Il

—

Dzienny Dom Pomocy Społecznej w warsztatach

Budowanie zespołu multiprofesjonalnego wzmacnianie współpracy -

ćwiczenia w ramach projektu „Kooperacje 3D

i

—

model wielosektorowej współpracy na rzecz

wsparcia osób i rodzin"

02.12.2019 Udział 3 pracowników Działu Dzienny Dom Pomocy Społecznej w szkoleniu „Agresja *
Jak

reagować na pobudzonego podopiecznego".
IAŁA

Mość EDUKACYJNA

08.01.2019 Wykład „Wszystko co chcielibyście wiedzieć o psychologii, ale boicie się zapytać”
dla studentów Będzińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku przeprowadzonyprzez Kierownika Działu
Dzienny Dom Pomocy Społecznej.

05031019 Wykład „Archetyp kobiety w Biblii” dla studentów Bedzińskiego Uniwersytetu Trzeciego
Wieku przeprowadzony przez Kierownika Działu Dzienny Dom Pomocy Społecznej.

09.04.2019 Wykład „Psychologia koloru” dla seniorów ze Związku Emerytów

Rencistów,

i

przeprowadzonyprzez Kierownika Działu Dzienny Dom Pomocy Społecznej.
Zajęcia „Moda

i

uroda”

,

zajęcia „Savoirrvivre", zajęcia teatralne dla studentów Będzińskiego

UniwersytetuTrzeciego Wieku prowadzone przez pracownika Dziennego Domu Pomocy Społecznej.
Do dnia 30.08.2019 w Dziennym Domu Pomocy Spolecznej przy ul. Jana

III

Sobieskiego

1

mieściło

się biuro Będzińskiego Uniwersytetu Trzecrego Wieku, przeniesione następnie do Urzędu Miejskiego
w Będzinie.
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Nco'w MIASTA W

BEZDOMNYCH MIE

BĘ

Schronisko dla Bezdomnych Mieszkańców Miasta w Będzinie

Od dnia 01 stycznia 2015 roku Schronisko dla Bezdomnych Mieszkańców Miasta Będzina przynależy

do struktury organizacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Spolecznej w Będzinie.
Obiekt Schroniska zlokalizowany w kompleksie socjalnym przy ulicy Wolskiej nr 45 w Będzinie
stanoW|ący wolno stojacy budynek dwukondygnacyjny, o powierzchni 558,70m2 zostal oddany
do użytkowania Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Spolecznej w Będzinie na podstawie Zarządzenia
Nr 05003311011 Prezydenta Miasta Będzina

z

dnia

3

listopada 2011 roku.

Schronisko dla Bezdomnych Mieszkańców Miasta Będzina przeznaczone
bezdomnych wtym 10 kobiet. W ramach zadań wynikających

z

12 marca 2004 roku (tekst jednolity, Dz.U.

z

z

2015r. poz.163

jest dla 50 osób

Ustawy o pomocy społecznej

1

dnia

późn. zm.) Schronisko zapewniało

osobom bezdomnym, całodobowe, tymczasowe schronienie przez 7 dni w tygodniu oraz uslugi
ukierunkowane na wzmacnianie aktywności Spolecznej, wyjście
samodzielności życiowej. udzielona

ld "3CDOKDP-QÓESnlEBń-ECSD-GMlOA4D03HZ Uchwalony

bezdomności

i

uzyskanie

pomoc polega również na zapewnieniu miedzy innymi

możliwości wykonywania zabiegów sanitarnych

marzec 2020
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BEZDOMNYCH MlESZKA

ubrania, obuwia, trzech posiłków dziennie w tym jednego gorącego. Schronisko proponowalo
Podopiecznym między innymi udział w spotkaniach AA, konsultacjach prowadzonych przez Dziai
Poradnictwa Specjalistycznego MOPS w Będzinie, udzielanie pomocy finansowej jak również szeroko
rozumianej pracy socjalnej świadczone] przez pracowników MOPS. Nadzór nad Schroniskiem
prowadzi Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie. Przyjęcia do Schroniska

dokonywane są przez kadre Schroniska, po wcześniejszym uzgodnieniu
w Będzinie oraz kierownikiem Schroniska na

podstawie stosownych dokumentów. Kadra Schroniska

dla Bezdomnych Mieszkańców Miasta Będzina na bieżąco

wspolpracowala z pozostalymi działami

Miejskiego Ośrodka Pomocy Spolecznej w Będzinie, a w szczególności
Środowiskowej,

Dzialem Realizacji

Dyrektorem MOPS

z

Śwuadczeri

oraz Dzialem Poradnictwa

Dzialem Pomocy

z

Specjalistycznego.

Podopieczni Schroniska są zobowiązani między innymi do wspolpracowania

konsultantami

socjalnymi,

a w szczególności realizacji
z

terapeutami

w

zakresie

ustaleń wynikających

z

poprawy swojej sytuacji

indywidualnego

życiowej,

programu wychodzenia

bezdomności.

Zarządzeniem
z

i

pracownikami

z

29/2016 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Spolecznej w Będzinie

Nr

dnia 30.12.2016

r.

zmieniono Aneksem nr

wieloma aspektami

1

Regulamin Schroniska doprecyzowując zagadnienia

związane

z

od dnia

stycznia 2017 roku. Równiez od 1 stycznia 2017 roku zostaly ujednolicone zunifikowane

1

funkcjonowania Schroniska, Zmieniony regulamin obowiązuje
i

zasady udzielania pomocy interwencyjnej na terenie Schroniska (Zarządzenie Nr 30/2016 Dyrektora
MOPS w Będzinie

dnia 30.12.2016 r).

Z

W okresie od 1 listopada 2018 roku do 31 grudnia 2019 roku oraz osoby
u

bezdomne oraz nietrzeżwe

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 pelniącego dyżur,
W okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 marca 2019 roku w ramach pomocy
na

interwencyjnej

terenie Schroniska udzielono 179 razy, a w okresie od 01Iistopada 2019 roku do dnia 31 grudnia

2019 roku pomocy tej udzielono 59 razy. Natomiast w okresie od

1

kwietnia do 31 października 2019

roku udzielono takiej pomocy 288 razy.

marzec 2020
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Stosowne informacja skierowana do osób pozostających w trudnej sytuacji życiowej (bezdomnych)

odnośnie możliwości skorzystania zarówno z pomocy interwencyjnej jak tymczasowego schronienia
i

zawarta zostala między innymi na stronie internetowej MOPS w Będzinie w zakiadce Schronisko.
W okresie jesienno-zimowym Schronisko dla Bezdomnych Mieszkańców Miasta Będzina Miejskiego

Ośrodka Pomocy Spolecznej w Będzinie szczególnie wspólpracawalo z Policją oraz Strażą Miejską
na bieżąco udzielając pomocy interwencyjnej osobom pozostającym w trudnej sytuacji życiowej.
Kadra Schroniska wedlug stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku liczyla 6 osób w tym 1 pracownik
socjalny oraz instruktor terapii zajęciowej.
Poprzez szeroko rozumianą pracę socjalną kadra Schroniska na bieżąco udzielata stosownej pomocy
osobom

potrzebującym

w zakresie

przez nich wymaganym.

W ramach

terapii zajęciowej

(arteterapia, Iudoterapia, hortikuloterapia) prowadzonej na terenie Schroniska mającej na celu
między innymi aktywizację oraz twórcze zagospodarowanie czasu wolnego

podopiecznych

Schroniska, wykonywane byly dekoracjeświateczne, obrazki metodą decoupage, kosze z papierowej
wikliny. Mieszkańcy placówki zajmowali się również malowaniem na szkle, wykonywaniem kwiatów

innych ozdob

i

podopieczni

z

bibuły, miniatur z drewna. Często przeprowadzane byly zajęcia kulinarne, na których

wspólnie gotowali.

Mieszkańcy Schroniska aktywnie

uczestniczyli w pracach

porządkowych na terenie placówki jak również w komponowaniu codziennej pielęgnacji ogrodu
i

wokól Schroniska, a w szczególności sadzeniu kwiatów

i

krzewów, usypywaniu skalniaków

renowacji lawek. Dla chętnych organizowane były wspólne spacery po okolicy.

i

W lipcu na
-

terenie Schroniska mieszkańcy zorganizowali po raz kolejny imprezę integracyjną

pod haslem „Wspólne grillowanie".

W grudniu ośmiu mieszkańców Schroniska wzięło udział

w spotkaniu wigilijnym organizowanym na rzecz

Jednym

z

kluczowych obowiązków Podopiecznych Schroniska bylo wspolpracowanie z pracownikami

socjalnymi,

konsultantami

a w szczególności realizacji
z

osób ubogich przez Przedszkole nr 2 w Będzinie.

i

terapeutami w zakresie
ustaleń wynikających

z

poprawy

swojej

sytuacji

życiowej

indywidualnego programu wychodzenia

bezdomności.

W minionym roku 6 podopiecznych Schroniska

zostaio skierowanych na stacjonarne leczenie

odwykowe w szpitalu dla osób uzależnionych od alkoholu. Na terenie Schroniska odbywają
się w każdy wtorek tygodnia spotkania AA

marzec 2020

z

udzialem mieszkańców placówki.

strona 102

ld: OSCDOSOF-96E5›4EBó-8C50-694 0A4D0382. Uchwalony
I

Strona lOó

OMNYCH MIESZKANCÓW MIASTA

W ramach współpracy z Działem

w BĘDZINIE

Poradnictwa Specjahstycznego Miejskiego Ośrodka Pomocy

Społecznej w Będzinie podjęto szereg działań na rzecz mieszkańców Schroniska obejmującychswoim
zakresem między innymi współpracę

z

Konsultantem ds. uzależnień

i

osób wspóluzależnionych.

Ponadto w Schronisku odbywały się rozmowy wspierające, przeprowadzane przez konsultanta
ds, osób

z

zaburzeniami psychicznymi.

Powyższe cele oraz realizowane zadania w ramach pomocy udzielanej Podopiecznym Schroniska
słuźyty kształtowaniu właściwych postaw spolecznych, reintegracji społecznej
bezdomnych,

poprawie warunków materialno

ich uaktywnieniu na rzecz

,

i

zawodowej osób

bytowych tych osób, a w konsekwencji

poprawienia swojej sytuacji życiowej.

Wyszło

z bezdomności:

W roku 2019 Schronisko udzieliło pomocy w postaci

całodobowego, tymczasowego schronienia

łącznie 88 osobom w tym 9 kobietom, 8 osob zakończyło pobyt w Schronisku wychodząc

: bezdomności.

Tymczasowe

schronienie
udzielono:

kobiet

marzec 2020
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SCHRONISKO DLA BE

W MIASTA W BĘDZINIE

IVINYCH MIESZKAN

l

I

I

OPRÓCZ WYŻEJ WYMIENIONYCH DZIAŁAN SCHRONISKA W ZAKRESIE ZREALIZO

I

ZADAN PUBLICZNYCH NALEŻY WYIVIIENIC:

I

I

0

pomoc w uzyskaniu: stopnia niepetnosprawności,świadczenia rentowego lub emerytalnego

: ZUS, mieszkania socjalnego,

I

I

~

pomoc w wyrobie-niu dowodu osobistego innych potrzebnych dokumentów,

~

pomoc w umawianiu

i

I

I

wizyt u lekarza

pierwszego

kontaktu oraz w poradniach

specjalistycznych,

'

I

pomoc w wyszukiwaniu miejsc w zakladach opiekuńczych dla osób starszych wymagających
stalej opieki,

I

I

I

I

-

pomoc w zakupie leków i środków higienicznych,

~

pomoc psychologiczną,

-

konsultacje

~

udzielanie pomocy w rozwiązywaniu problemów rodzinnych,

.

pomoc w wyszukiwaniu potencjalnych pracodawców utatwianie kontaktu z nimi,

~

utrzymywanie kontaktów

z

I

I

terapeutą do spraw uzależnień,

I

i

z

Powiatowym Urzędem Pracy w Będzinie oraz

Pośrednictwa Pracy w Będzinie

i

z

I

Agencjami

Dąbrowie Górniczej w sprawie rekrutacji, ofert pracy,

I

I,

I

szkoleń, staży itp.
o

pomoc w sporządzaniu

.

monitorowanie programu wychodzenia

CV,

I

z

bezdomności

i

ścista wspólpraca

z MOPS

I

w Będzinie.

marzec 2020
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PROCEDU

NlEBI

I

EJ KARTY

Zespół ds. procedury Niebieskiej Karty
Zarządzeniem Nr 18/2016

z

dnia 2 maja 2016 roku Dyrektora MOPS w Będzinie zostal powołany

Zespól do spraw procedury „Niebieskie Karty". W sklad Zespolu weszli dotychczasowi pracownicy
Poradnictwa

Dziatu

ds. przeciwdziałania

Specjalistycznego

—

trzech specjalistów pracy socjalnej oraz konsultant

przemocy w rodzinie, będący jednocześnie członkiem Miejskiej Komisji

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Będzinie.
Czlonkowie Zespolu niezależnie od prowadzonej na bieżąco pracy wynikającej

z

ustawy o pomocy

społecznej, realizowali zadania określone w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

iw 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
z

prowadzonych

procedur „Niebieskie Karty" specjaliści pracy socjalnej pracowali

rodzinami oraz koordynowali prace grup roboczych dot. rodzin zamieszkujących określone dzielnice

Będzina, wedlug następującego podzialu:

'

SyberkaiGrodziec,

'

Ksawera, Zamkowe, Łagisza,

-

Śródmieście, Warpie.

Koordynatorzy grup roboczych wspolpracowali:

z

dzielnicowymi Komendy Powiatowej Policji

wBędzinie, asystentami rodzin, pracownikami socjalnymi oraz psychologami

tut,
z

Ośrodka,

kuratorami

zawodowymi

ispolecznymi

Sądu

i

konsultantami
wBedzinie,

Rejonowego

przedstawicielami urzędów, placówek oświatowych, slużby zdrowia, ośrodków pomocy Spolecznej,

zespolow

interdyscyplinarnych

spoza

Będzina, a także

innych specjalistycznych

instytucji

(Ośrodek Wspierania Dziecka Rodziny w Będzinie, Miejska Świetlica Środowiskowa w Będzinie,
i

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Sarnowie).
Osoby objete procedurą "Niebieskie Karty”, które

z

różnych względów nie skorzystały ze wsparcia

konsultantów w tut, Ośrodku zostaly poinformowane o możliwości uzyskania pomocy w Punktach
Konsultacyjna

—

informacyjnych na terenie Będzina oraz winnych placówkach.

marzec 2020
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Pracownicy socjalni Zespoiu poza w/wym. działaniami dokonywali równieź interwencyjnego
rozeznania sytuacji rodzin, na podstawie zgloszeń otnymywanych od osób fizycznych instytucji.
i

Konsultant ds. przeciwdziałania przemocy realizował zadania wynikające

z

udzialu w pracach grup

roboczych, prowadzil konsultacje indywidualne czlonkow rodzin objętych procedura „Niebieskie
Karty" oraz z

problemem nadużywania alkoholu, prowadzil dokumentację

monitoringu rodzin

z

po zakończonej procedurze ”Niebieskie Karty".
Koordynator Zespołu oraz konsultant ds. przeciwdziałania przemocy uczestniczyli w pracach
Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziaiania Przemocy w Rodzinie w Będzinie,
Celem zwiekszenia kompetencji, czlonkowie Zespoiu odbyli szkolenia dot, pracy
z

z

osobami

z

rodzin

problemem przemocy oraz uzależnienia od alkoholu, organizowanych przez Regionalny Ośrodek

Polityki Społecznej w Katowicach.
Na bieżąco

prowadzono dokumentacje podejmowanych dzialari, a także sporządzano pisemne

informacje na temat rodzin dla potrzeb sądu, prokuratury i innych instytucji,

'

.
.
.

EM W

2019 RO

W ZWlĄZKU

Z RE

ZACJĄ ZADAN USTAWOWVCI

prowadzono 137 „Niebieskich Kart”,
zakończono prowadzenie 80 procedur „Niebieskie Karty",
wszczęto 75 procedur „Niebieskie Karty", wtym:
44 - wszczęli funkcjonariusze policji

(z KPP

Będzin i

z

innych miast),

24 › wszczęli pracownicy MOPS/MOPR lz MOPS Będzin i

z

i

innych miast],

7 - wszczęli przedstawiciele oświaty,

›

przeprowadzono 251 spotkań grup roboczych,

~

odbyiy sie 5 posiedzenia Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego

ds. Przeciwdziaiania

Przemocy w Rodzinie w Będzinie,
-

rozeznano sytuację 210 rodzin,

-

skierowano 10 osób do Ośrodków interwencji Kryzysowej,

-

rozeznano sytuacje 11 rodzin na podstawie wniosków Miejskiej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Będzinie,

marzec 2020
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Wydatki na Świadczenia Rodzinne
6 977 821,45 zi
zi7 000 000,00

zm 000 000,00

IIS 000

00000

84 000 000,00
213

000 000,00

..
1

„Z 000 000,00
1
111

000 000,00

20000
Herikowe

Świadczenia

iniiiicwiskie

10

251 7145510

152 559 12 zł

250 000,00 zł

2 555 254,52

I

l).;datki du
liixinOW

Zasiłki

rodzinne

Swiadczenia

unickimclf'

naiwnych

Liczba wydanych Świadczeń Rodzinnych
23 277

25000

17 853

20000

15000

10 873

10000

5000
290

l 254

D

Becikowe

Świadczenia
rudzicielskie
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Ponizsze tabele szczegółowo przedstawiają wydatki poniesione w ubiegłym roku w zwiazku
z

realizacją wskazanych wyżej ustaw.

Tabela nr 9 Wydatki na świadczeniarodzinne oraz liczba wypłaconych świadczeń

Rodzaj świadczenia

Kwota w zł

Liczba

wypłaconych
świadczeń
1.

,

'

2.
'
3.

Zasiłki rodzinne

2 665 254,62

23 277

Dodatki dozasriłkowrrodzinnych,

74 167,46

92

tytutu: urodzenia dziecka
Opieki nad dzieckiem w okresie korzystania

183 758,50

473

w tym

z

urlopu wychowawczego
Samotnego wychowywania dziecka
Kształcenia rehaoilitacji dziecka

i

z

297 844,03

1

575

193 651,86

1

877

Rozpoczęcia roku szkolnego

128 654,58

2

349

7

Podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem
zamieszkania

104 270,75

1 582

8,

Wychowywania dziecka w rodzinie
wielodzietnej

269 357,38

2 925

9.

Dodatki do zasiłków rodzinnych
(wiersz 2+3+4+5+6+7+8l

10.

Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami ustalany

4.

i

niepełnosprawnego
6.

*

l

—

OGÓŁEM

1

251 714,55

10 E73

737,21

15

1

i

przez Wojewodę z zastosowaniem metody
„złotówka za ziotówkę”
Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami
(wiersz 1+9+10l
Zasiłki pielęgnacyjne

3 918 706,39

2

14.

Świadczenia pielęgnacyjne
Specjalny zasiłek opiekuńczy

15

Świadczenie rodzicielskie

1

16.

Świadczenia opiekuńcze — OGÓŁEM

5 977 821,46

11.
12.
13.

z 749 045,44

966 060,30
1101313350

1575755127

(wiersz 11+12+1al
17

Jednorazowa zapomoga
dziecka

18.

RAZEM

z

tytułu urodzenia

290 000,00
11 186 527,85

(wiersz 11+16+17j
19.

Świadczenia jednorazowe „Za Życiem”

20 000,00

20.

Zasiłek dla opiekuna

42 185,10
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Tabela nr 10 Wydatki na składki na

UbEZplECIEVHE

społeczne i ubezpieczenie zdrowotne oraz liczba opłaconych składek

'

Rodzaj składki.
.

Składki na ubezpieczenieemerytalne
Składki na ubezpieczenie

Kwo a
i

rentowe

zdrowotne

opłaconych
składek

Liczba

w z'

800 787,46

1

*

171 661,16

1316

W 2019 roku przyjęto 2264 wnioski o świadczenia rodzinne, opiekuńcze, zasiłki dla
i

980

jednorazowe świadczenie „Za Życiem" (14 wniosków pozostało bez rozpatrzenia

opiekuna
z

uwagi

na nieuzupełnienie wniosku w wyznaczonym terminie lub nie nadano biegu sprawy, 18 wniosków

zostało przesłanych do rozpatrzenia wedlug właściwości). Wydano 2886 decyzji, w tym: 152 decyzji
odmawiających

przyznania

zmieniających, uchylających
pobranych, W związku
wraz

z

z

wnioskowanych
i

oraz

2734

decyzji

przyznających,

innych dotyczących przedmiotowych świadczeń, w tym nienależnie

wydanymi decyzjami 28 osób złożyło odwołania, które przekazano

dokumentacją za pośrednictwem tutejszego Ośrodka do Samorządowego Kolegium

Odwoławczego w Katowicach,
ze wskazaniami do
Na

świadczeń

z

czego 1 decyzja pozostała utrzymana w mocy, 27 uchylono

ponownego rozpatrzenia lub uchylono i rozstrzygnięto,

podstawie decyzji przyznających sporządzono 4181 list wypłat przelewem bankowym, przekazem

pocztowym.
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DU ZALIM

TACYJNY

Fundusz Alimentacyjny
REALIZACJA ZADAN WYNIKAJĄCYCH Z UST. Z DNIA 7 WRZEŚNIA

2007 ROKU

O POMOCY OSOBOM UPRAWNIONVIVI DO ALIMENTOW

Świadczenie

z

alimentacyjnego przysługuje osobie uprawnionej do ukończenia

funduszu

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, jezeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 725,00zl

(800,00zł od okresu 2019/2020]. Świadczenia

z

funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości

bieżąco ustalonych alimentów,jednakże nie wyższej, niż 500,00
W 2019 roku przyjęto 434 wnioski o

ustalenie prawa do świadczenia

Wydano 358 decyzji w sprawie świadczenia
odmawnających jego przyznania

z

zł.

z

z

funduszu alimentacyjnego

funduszu alimentacyjnego, w tym

decyzji

5

uwagi na brak uprawnień, 16 decyzji zmieniających, uchylających
świadczeń, w tym nienależnie pobranych. W związku

i

innych dotyczących przedmiotowych

z

wydanymi decyzjami nie zIożono odwolania, do Samorządowego Kolegium Odwoiawczego

w Katowicach. Na

podstawie decyzji przyznających sporządzono 34 listy wypłat przelewem

bankowym lub przekazem pocztowym.
Ponlzsza tabela przedstawia wydatki poniesione w ubiegłym roku w związku

osobom uprawnionym do alimentów.

o pomocy
Tabela

nrll

Wydarkina s'wmdczeniaz funduszu alimentacyjnego ma: liczba wypłaconych świadczeń

Wyszczególnienie

Kwoty w zł

Wypłacone świadczenia z funduszu alimentacyjnego
- OGÓŁEM, : tego na osobę uprawnioną w wieku:

2 E41 517,28

0417 lat

2

A

13

—

_

A

24 lata

25 lat więcej
z

odsetkami zwrócone

Liczba wypłaconych

świadczeń
5 857
W

14219718

oś aźooo'

'

i

»

»!

'

'

4770767

1 091
i
V

0

0

i

Kwoty

realizacją ustawy

z

przez

dłużników

"

816 015,96

i

i

"i *
ii
*

alimentacyjnych,
z

;

tego:

I

i

Przekazane na dochody budżetu państwa
Przekazanekn'a dochody własne gminy wierzyciela
Przekazane odsetki na dochody budżetu państwa
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166 800,78
399 014,00
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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 zasadzonych 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,

oraz o działaniach podejmowanych w celu wyegzekwowania
właściwy wierzyciela występuje

z

przyczynach

jej

bezskuteczności

zasadzonych alimentów. Organ

wnioskiem do organu właściwego dłużnika o podjęcie działań

wobec dłuznika alimentacyjnegow przypadku:
-

otrzymania wniosku,

.

przyznania osobie uprawnionej świadczenia

Po otrzymaniu
w celu

wniosku,

organ

właściwy

z

funduszu alimentacyjnego.

dłużnika

przeprowadza wywiad alimentacyjny,

ustalenia sytuacji rodzinnej, dochodowej zawodowej dłużnika alimentacyjnego, a także jego
i

stanu zdrowia oraz przyczyn niełożenia na utrzymanie osoby uprawnionej, oraz odbiera od niego
oświadczenie

majątkowe.

Dłuznik

alimentacyjny składa

oświadczenie,

pod

rygorem

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, o czym należyskładającego 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:
1)

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

Zi

zarejestrowania się jako bezrobotny;

informuje właściwy powiatowy urząd pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłuznika
alimentacyjnego.
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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, przyjecia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
wykonywania prac społecznie użytecznych, prac interwencyjnych,

robót publicznych,

prac na zasadach robót publicznych albo udzialu w szkoleniu, stażu lub przygotowaniu
zawodowym dorosłych organ właściwy dłużnika składa wniosek

określone w art. 209 5

1

ustawy

z

dnia 6 czerwca 1997

późn zm.) oraz kieruje wniosek do starosty

::

ściganie za przestępstwo

r.- Kodeks karny

(Dz. U. Nr 88, poz.

(›

zatrzymanie prawa jazdy dłużnika

W przypadku otrzymania kolejnego wniosku o podjęcie działań

dotyczacego tego samego dłużnika

553,

z

alimentacyjnego.

alimentacyjnegoprzeprowadzasię z dłużnikiem alimentacyjnym wywiad alimentacyjny oraz odbiera
od niego oświadczenie majątkowe. W przypadku gdy organ właściwy dłużnika ustali na podstawie
wywiadu alimentacyjnego lub oświadczenia majątkowego, że sytuacja dłużnika alimentacyjnego
nie uległa zmianie, lub w przypadku gdy dłużnik alimentacyjny uniemożliwi przeprowadzenie

tego wywiadu lub odmówi złożenia oświadczenia majątkowego, nie informuje sie 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

alimentacyjnegoza uchylającego sie od zobowiązań alimentacyjnych pozostaje w mocy.
W 2019 roku

przeprowadzonych zostało 206 wywiadów alimentacyjnych z dłużnikiem, złożono

39 wniosków do prokuratury o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 5

1

kk

oraz 18 wniosków do starosty o zatrzymanie dłużnikowi prawa jazdy. W 5 przypadkach zwrócono
sie do urzedu pracy o przedstawienie informacji dotyczącej możliwości aktywizacji zawodowej
dłuzn |ków„
W roku 2019 w 53 przypadkach

zostało względem dłużników wszczęte postępowanie w sprawie

uznania dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych W toku prowadzonych

marzec 2020
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postępowań zostało wydanych 39 decyzji uznających dłużników za uchylających się od zobowiązań
alimentacyjnych, 11 postępowań zostało umorzonych.
W związku

z

art, 12 ust.

alimentacyjnej

1

ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce

„dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany

do zwrotu

organowi właściwemu

wierzyciela należności w wysokości zaliczek wypłaconych osobie uprawnionej, powiększonej
o 5%”. W roku 2019 na konto tutejszego Ośrodka wpłynęło 35 795,81 zł, która to kwota została

odprowadzona na konto Urzędu Miejskiego w Będzinie.
W związku z art. 27 ust. 1

ustawy

z

dnia

7

września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym

do alimentów „dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela
należności wypłaconych
W roku 2019 na

z

funduszu alimentacyjnego osobie uprawianej łącznie

z

odsetkami”.

konto tutejszego Ośrodka wpłynęło 816 015,96 zł (wraz z odsetkami), która to kwota

została odprowadzona na konto Urzędu Miejskiego w Będzinie.

SKUTECZNO

' ' EGZEKUCJI W
GMINIE BĘDZIN WYNOSIŁA W 2019 ROKU:

w przypadku funduszu

alimentacyjnego: 2,4% przy zadłużeniu wraz z odsetkami 32 861 660 zł

ze strony dłużników alimentacyjnych.

SKUTECZNOŚC EGZEKUCJI
FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

2,4%
ŁĄCZNE ZADŁUŻENIE

WRAZ Z ODETKAIVII

32 861 660 zł
marzec 2020
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Świadczenia Wychowawcze „Rodzina 500+”
REALIZAC)A ZADAN WVNIKAJĄCVKH
PANSTWA W WICHOWYWANI

7 DNIA 11 LUTEGO JDM:
USTAWV

Z
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Lao
Świadczenie

0

Hz

Eedzm

wychowawcze

przysluguje

matce, ojcu,

opiekunowi

faktycznemu

dziecka

albo Opiekunowi prawnemu dziecka do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku Życia. Świadczenie
wychowawcze przysługuje na

pienste

dziecko osobom, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu

na osobę nie przekracza kwoty 800,00zl. Jeżeli czlonkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne,
świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko osobom, jeżeli dochód rodziny
w przeliczeniu na

osobę nie przekracza kwoty 1200,001i. Świadczenie wychowawcze na drugie

kolejne dziecko przysluguje niezależnie

i

od dochodu. Świadczenie wychowawcze

ustala

się w wysokości 500,00 zl miesięcznie na dziecko.
Ustawa

z

dnia 26 kwietnia 2019

r. o

oraz niektórych innych ustaw [Dz
w realizacji Programu

zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

U.

z

dnia 1705.2019 poz. 924) wprowadzono istotne zmiany

SOO-+.

Przyjęta nowelizacja wprowadzila

między innymi prawo do świadczenia

wychowawczego

na wszystkie dzieci w rodzinie w wieku do 18 roku zycia bez względu na dochód, a także dzieci
przebywające w instytucjonalnej pieczy zastępczej.
Świadczenie wychowawcze na piemsze dziecko (w tym również jedyne) bez wzgledu na dochód
rodziny przysluguje od

1 lipca

2019 roku. Od wskazanego terminu wnioski można skladac drogą

elektroniczną (kanal bankowości elektronicznej oraz portal Emp@tia), natomiast tradycyjną
—

od

1

sierpnia 2019r.

marzec 2020
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W 2019 roku przyjęto

7046 wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego. Wydano

7148 decyzji informacji w sprawie świadczenia wychowawczego, w tym 32 decyzje odmawiające
i

jego przyznania, 377 decyzji zmieniających, uchylających, umarzających

i

innych dotyczących

przedmiotowych świadczeń, w tym nienależnie pobranych.
W związku z wydanymi decyzjami 5
za

pośrednictwem tutejszego Ośrodka do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach,

3 decyzje zostaty
Na

osób zlożylo odwolania, które przekazano wraz z dokumentacją

utrzymane w mocy,

2

decyzje zostaly przekazane do ponownego rozpatrzenia.

podstawie decyzji przyznających sporządzono 116 list wyplat, które zostaly zrealizowane

przelewem bankowym przekazem pocztowym.
i

Poniższa tabela przedstawia wydatki poniesione w ubieglym roku w związku
o pomocy

z

realizacją ustawy

państwa w wychowywaniu dzieci.

Tabela nr 12 Śwmdczenio wychowawcze

Kwoty w zl
l

Wyplacone świadczenia wychowawcze ~ OGÓŁEM

38

Liczba

wypłaconych

52] 708,80

KWOTA WYPŁACONA:

38 524 708,80 zł

iLość ŚWIADCZEN:
77 050
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Świadczenie „Dobry Start”
REALIZACJA ZADAN WYNiKAJĄCYCl-l

Z

ROZPORZĄDZENIA RADY MINlSTROW

Z

DNIA

30 MAJA. 2018 ROKU W SPRAWIE SZCZEGOLOWYCH WARUNKÓW REALIZACJl
RZĄDOWEGO PROGRAMU „DOBRY START”

r.» DOBRY START
Świadczenie dobry start przysluguje: rodzicom, opiekunom faktycznym, opiekunom prawnym,
rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym

dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo—terapeutycznych

opiekuńczo-wychowawczych,
—

raz w roku na dziecko,

rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek

osobom uczącym się

~—

raz w roku.

Świadczenie dobry start przysługuje w związku

z

rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia

przez dziecko lub osobę uczącą się 20 roku życia, przez dziecko lub osobę uczącą się 24 roku życia

›w przypadku

dzieci lub osób uczących się legitymujących sie orzeczeniem o niepelnosprawności.

Świadczenie dobry start przysluguje także w przypadku ukończenia 20 roku życia przez dziecko
lub

osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko

lub osoba ucząca się kończy 20 rok życia, ukończenia 24 roku życia przez dziecko lub

osobe uczącą

sie przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca
się kończy 24 rok życia

—

w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się

orzeczeniem

o niepelnosprawności.

w przypadku dziecka biorącego udzial w zajęciach rewaIidacyjno-wychowawczych, świadczenie
dobry start przysluguje nie wcześniej niż od roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy
7 rok życia. Świadczenie dobry

start przysluguje osobom w wysokości 300 zl.

W przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu,

rodzicow rozwiedzionych,

żyjących w separacji

marzec 2020
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ZENlE „DOBRY ST

w porównywalnych
z

i

powtarzających

SIę

okresach, kwotę świadczenia dobry start ustala się każdemu

rodziców w wysokości polowy kwoty przysługującego świadczenia dobry start. Przyznanie

świadczenia dobry start nie wymaga wydania decyzji. Odmowa przyznania świadczenia dobry start
oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego świadczenia dobry start wymagają wydania
decyzn.

w 2019 roku przyjęto 4821 wniosków o ustalenie prawa do świadczenia dobry start.

Na

podstawe

przyjętych wniosków wydano 4726 informacji w sprawie przyznania świadczenia dobry start
w tym 3 decyzje

odmawiajace jego przyznania z uwagi na brak uprawnień oraz

2

decyzje w sprawie

nienależnie pobra nych świadczeń.
Poniższa tabela przedstawia wydatki poniesione w ubiegłym roku w zwiazku
Rozporządzenia Rady Ministrów

z

z

realizacją

dnia 30 maja 2018 roku w sprawie szczegółowych warunków

realizacji rządowego programu „Dobry Start".
Tabela 13 Świadczenia ”Dobry sum"

Wyszczeg

Kwoty w zl
i

i

Wypłacone świadczenia „Dobry Start"

_

OGÓŁEM

i

1 815

900

KWOTA WYPŁACONA:
1 815 900,002ł

ILOŚć ŚWIADCZEN:

6 058
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SPOŁECZNIE UŻYT

Prace Społecznie Użyteczne
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Będzinie w 2019 roku był po raz kolejny organizatorem prac
społecznie użytecznych na terenie Gminy Będzin

i

działał na podstawie:

Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracvi Polityki Społecznej

0

trybu organizowania prac społecznie użytecznych (Dz
Porozumienia

o

z

dnia 21.12.20171'. w sprawie

2017r., poz. 2447),

U. z

Nr CAZ.5110.5.2019.IS z dnia 29.01.1019r.

w sprawie

organizacji prac

społecznie użytecznych, zawartego pomiedzy Starostą Będzińskim, a Gminą Będzin,
Pełnomocnictwa Prezydenta Miasta Będzina Nr WDiZ.0052.3.86,2011

0

z

dnia 15.06.2011r.

dla Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie w zakresie organizowania

prac społecznie użytecznych.
Zgodnie

z

wyżej

porozumieniem miesiecznie

wymienionym

do wykonywania tych prac 20 osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku
dla których ustalono profil pomocy
korzystające ze świadczeń

z

II

i

zostać

mogło
z

skierowanych

Powiatowego Urzędu Pracy,

mogą być również osoby z orzeczeniem o niepełnosprawnos'ci

pomocy społecznej,

Miejski Ośrodek Pomocy Spolecznej w Będzinie, począwszy od kwietnia do listopada 2019 roku
łacznie skierował do wykonywania tych prac 25 osób.

ClE TRWANIA PRAC SPOŁECZNIE

R

~

8 osób zrezygnowało

z

UŻYTECZNYCH:

wykonywania prac społecznie

—

użytecznych

z

uwagi na podjęcie

zatrudnienia,
-

5

osób porzuciła prace społecznie

~

1

osoba zrezygnowała

z

—

użyteczne w trakcie ich trwania bez podania przyczyny,

wykonywania prac społecznie użytecznych

z

uwagi na stan zdrowia.

Począwszy od kwietnia do listopada 2019 roku osoby przepracowały łącznie: 5 522 godzin, ogółem
wypłacono świadczenia

z

tego tytułu na kwotę 48 322,601ł,

z

czego refundacja

z PUP

wynosiła

28 993,56zł (tj. 60 % ogólnego kosztu zadania). Kwota przysługujące za jedną godzinę pracy wynosiła
78,3!) zł. Średniomiesiecznie prace społecznie użyteczne w 2019 roku wykonywały 16 osoby
w 16

podmiotach na terenie Gminy Będzin.
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PRACE SPOŁE

IE

'

'

UŻYTECZNE

Przepracowano
łącznie godzin

5

W celu rozeznania

822h

Kwota

wydatkowane

48 322 zł

potrzeb w zakresie prac społecznie użytecznych na rok 2019 tutejszy Ośrodek

wyslat do 18 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 20 osób w 18 podmiotach.
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PRACE DLA OSÓB SKAZANYCH B

KARANYCH

Prace dla osób skazanych bądź ukaranych
Realizując obowiązek wynikający
w sprawie

1

Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości

z

dnia 01.06.2010r.

podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca

społecznie użyteczna, tutejszy Ośrodek w 2019 roku był jednym

z

organizatorów pracy dla osób

skazanych bądź ukaranych.
W okresie od stycznia do grudnia 2019 roku, na

podstawie decyzji przekazywanych przez

i

Zespół

Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Będzinie, skierowanych do pracy zostało 17 osób,
wobec których orzeczona została zastępcza kara ograniczenia wolności. Średniomiesięcznie prace

te świadczyło 7 osób,

Według stanu na dzień 31.12.2019r.:
o

14 osób zakończyło pracę zgodną co do ilości godzin

'

7 osoby nie zgłosiły się do pracy, mimo wyroku sądowego orzekającego w przedmiotowej

z

wyrokiem sądowym,

sprawie,
Osoby skazane bądź ukarane wykonywały głównie prace porządkowo
i

w rejonach opiekuńczych, a także dbaiy o

tutejszego Ośrodka utrzymywał stały

i

—

remontowe w Ośrodku

tereny zielone wokół budynku MOPS. Pracownik

bezpośredni kontakt

z

kuratorem sprawującym nadzór

nad realizowaniem prawomocnych orzeczeń Sądu Rejonowego w Będzinie odnośnie wykonywanej
kary ograniczenia wolności.
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PROCEDURY NIEBIESKIE] KARTY

~

skierowano 26 wniosków do MKRPA o wszczęcie postępowania wobec wskazanych osób,

'

przeprowadzono 58 konsultacji indywidualnych dla osób
i

z

problemem alkoholowym

przemocy w rodzinie, w tym - dla 40 mężczyzn 11 kobiet,
i

'

objęto pomocą społeczną 210 rodziny, tj. 6270 osób, w tym

~

prowadzono dokumentację monitoringów 44 rodzin po zakończeniu procedury „Niebieskie

—

225 kobiety i 184 dzieci,

Karty",
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WIADC

NIA

DZINNE

Świadczenia Rodzinne
REALIZACJA ZADAN WYNIKAJĄCYFH

Z

USTAW»I Z DNIA 28 LISTOPADA

O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH. USTAWY
l

Z

DNIA

A

KWIETNIA

WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNOW ORAZ USTAW

O WSPARCIU KOBIET W ClĄZY

Zgodnie

z

I

Z

2014

2003 ROKU
R. O USTALENIU

DNIA 4 LISTOPADA ZDJGR

RODZIN ”ZA ZYCIEM”.

ustawą oświadczeniach rodzinnych świadczeniami rodzmnymi są:

1)

zasilek rodzinny oraz dodatki do zasilku rodzinnego;

Z)

świadczenia opiekuńcze:
a) zasilek pielęgnacyjny,
b) specjalny zasilek opiekuńczy,
c) świadczenie pielęgnacyjne;

3)

jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka;

4)

świadczenie rodzicielskie

Miejski Ośrodek Pomocy Spolecznej w Będzinie wypłaca równieź zasiłki dla opiekunów zgodnie
z

ustawą o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów orazjednorazowego świadczenia

urodzenia

dziecka,

u

którego zdiagnozowano

ciężkie

i

z

tytułu

nieodwracalne upośledzenie

albo nieuleczalną chorobe zagrażającą jego zyciu, które powstaly w prenatalnym okresie rozwoju
dziecka lub w czasie porodu tzw. świadczenie jednorazowe „Za Życiem",
o wsparciu kobiet w ciąży

i

zgodnie

z

ustawą

rodzin "Za życiem".

W roku 2019 kryterium kwalifikujące do otrzymania zasilku rodzinnego wraz z

dodatkami, wynosiło

674 zl na osobę w rodzinie oraz - w sytuacji, gdy w rodziniejest dziecko legitymujące się orzeczeniem
:)

niepelnosprawności albo o znacznym stopniu niepelnosprawności 764 zl na osobę w rodzinie.

Wysokość zasilku rodzinnego w poszczególnych kategoriach wiekowych wynosila odpowiednio:
o

do ukończenia 5 roku życia, od 01.11.2016r.

.

powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku zycia, od 01.11.2016r.

-

powyżej 18 roku życia do ukończenia 21 roku życia, od 01.11.2016r.
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95 zł;
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124 zl;
-
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ANALIZA ZAKRESU

ROZMIARU POMOCY SPOŁECZNEJ W 2019R.

l

W ODNIESIENIU DO 2016, 2017, 2018R.

zakresu i rozmiaru pomocy
w odniesieniu do 2016, 2017, 2018r.

Analiza

społecznej

Analiza została przeprowadzona na podstawie tabeli obrazującej zakres
udzielanej klientom tutejszego Ośrodka w ramach zadań zleconych
—

i

2019. Porównując 2019 rok do trzech minionych lat można stwierdzić,

w 2019r.

irozmiar pomocy

własnych w latach 2016
iż:

W RAMACH ZADAN ZLECONYCH:
.

świadczeniobiorców objętych

Liczba
dla osób

specjalistycznymi

usługami

opiekuńczymi

zaburzeniami psychicznymi w 2019 roku uległa zmniejszeniu w stosunku

z

do roku poprzedniego.

.

Wysokość wynagrodzenia dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki nad osobą
całkowicie ubezwłasnowolnioną została ustalona przez sąd w drodze postanowienia.
W 2019 roku wypłacono 98 świadczeń dla sześciu

to 29 769

opiekunów a łączny koszt tego zadania

zł.

W RAMACH ZADAN WŁASNYCH:
-

*

Wubieglym roku środki na wypłatę zasiłków stałych pochodziły wyłaczniez dotacji budżetu
państwa. W badanym

okresie

się na porównywalnym

poziomie w stosunku do lat poprzednich. Ilość wypłaconych

świadczeń jak

i

z ZUS,

osób otrzymujących

te zasiłki utrzymywała

ich ogólny koszt był w roku 2017 najwyższy. W październiku 2018 roku

nastapiły zmiany
W dalszym

liczba

kryterium

dochodowego oraz wysokości

ciągu utrzymywała

co skutkowało wyjściem

się tendencja
z

nabywania

kwot

zasiłków

stałych.

uprawnień do świadczeń

systemu pomocy społecznej osób pobierających zasiłki

stałe.
~

Realizacja Programu wieloletniego „Posiłek w szkole

i

w domu”. Od 1 stycznia 2019 roku

w miejsce obowiązującej uprzednio uchwały 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
(M.
z

P.

z

dnia 15 października 2018

„Posiłek w szkole
z

poz. 1024), weszła

2013r.,

r. w

w

życie

Uchwała

—

2020

nr 140 Rady Ministrów

sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu

iw domu” na lata 2019 a 2023

(M. P. z 2018r., poz. 1007). W związku

powyższym Rada Miejska Będzina po raz kolejny podjęła Uchwałę Nr III/10/2018
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ANALIZA ZAKRESU

ROZMIARU POMOCY SPOŁECZNEJ W 2019R.

I

W ODNIESIENIU DO 2016, 2017, 2018R.
z

dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia „Programu osłonowego w zakresie

dożywiania dzieci

i

uczniów w Gminie Będzin na lata 2019 › 2023”, która umożliwiala

sfinansowanie posiłków na wniosek
bez

konieczności

dyrektora szkoły w szczególnych

przeprowadzenia wywiadu

środowiskowego

i

sytuacjach,

wydania

decyzji

administracyjnej. Ponadto funkcjonowała Uchwała Nr Ill/12/2018 z dnia 13 grudnia 2018
roku w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia w formie posiłku
dla osób

i

rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posilekw szkole

na lata 2019

—

2023 jak również uchwala nr VI/30/2019

w sprawie podwyższenia kryterium

ostatnie

z

dnia 31 stycznia 2019 roku

dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach

wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole
Dwa

z

iw domu"

i

w domu” na lata 2019

—-

2023.

wymienionych aktów prawa lokalnego pozwala na objęcie posilkami

oraz świadczeniem pienieżnym osoby

i

rodziny, których dochód przekracza ustawowe

kryterium, nie więcej jednak, niż do wysokości150%.
~

Ilość

goracych posiłków dla osób dorosłych, w tym również pensjonariuszy

DDPS

oraz mieszkańców Schroniska jak również ich koszt w analizowanym okresie najwyższa

wartość osiagnela w 2016 roku. Zadanie to sfinansowane zostalo ze środków wtasnych
Gminy Będzin oraz dotacji
«

z

budżetu państwa na realizacje Programu.

Liczba dzieci dożywianych w szkotachi przedszkolach na

przestrzeni analizowanego okresu

najwyższą wartość osiągnęła w 2016 roku, podobnie jak ich taczny koszt, Ilość posilkow

natomiast najwyższą wartość osiągnęła
w placówkach oświatowych

w 2017

roku. Średnia

stanowiła w ubiegłym roku kwotę 3,17

stawka

zl, W

za obiad

przypadku dzieci

dożywianych bez decyzji najwyzsze wartości odnotowano w 2016 roku, a najniższe w 2019
roku.
~

Świadczenia pieniężne na zakup posilku lub żywności, jako ostatnie

z

zadań realizowanych

przez tutejszy Ośrodekw ramach Programu cieszyły się zainteresowaniem wśród klientów
Ośrodka. Byly one przyznawane w przypadku braku możliwości zabezpieczenia gorących
posilkow.
nie

Z

tego rodzaju pomocy mogą korzystać osoby

przekraczających

150

świadczeniobiorcćw osiągnęła

%

kryterium

ustawowego,

i

rodziny o dochodach

W roku

2016

wartość najwyższą podobnie jak liczba

oraz ich koszt. Nadal zasitki te przyznawane

były z uwzględnieniem

liczba

świadczeń

opracowanych

przez tutejszy Ośrodek zasad w tym zakresie, tj. po 60,00 zt na kazda osobę uprawnioną
miesięcznie.
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ANALIZA ZAKRESU

I

ROZMIARU POMOCY SPOŁECZNEJ W 2019R.

W ODNIESIENIU DO 2016, 2017, 2018R.
~

Usługi opiekuńcze pozwalają

na utrzymanie osób

w środowisku ich zamieszkania,

dlatego są alternatywą dla domów pomocy społecznej.

która

Gmina,

skierowała

do tego

osobę

iniepełnosprawnych

starszych

rodzaju

placówki

zobowiązana

jest do uczestniczenia w odpłatności za pobytw niej, a kosztyz tym związane są bardzo
wysokie.

koszt

Ogólny

s'wiadczeniobiorców.
z

wyłączeniem

zadania

wzrósł

przy

Od 2013 roku świadczone

specjalistycznych

usług

psychicznymi, na rzecz osób dorosłych

niższej

w2017 roku liczbie

niż

są specjalistyczne

opiekuńczych

usługi opiekuńcze

dla osób

idzieci wymagających

zaburzeniami

z

psychologa,

pomocy

pedagoga, fizjoterapeuty rehabilitanta w ramach środków własnych gminy.
i

-

Z

uwagi na ograniczone możliwości finansowe koszt zasiłków celowych

i

specjalnych

zasiłków celowych (udzielanych po przekroczeniu kryterium dochodowego] był w 2019
roku
z

najniższy

na jedną

osobę

korzystająca

tych zasiłków przypadało około 211 zł w skali roku, Przedmiotowe świadczenia służyły

przede wszystkim zaspokajaniu
jak np.
z

Średnio

okresie.

w analizowanym

leki,

awokresie

uwzględnieniem

najbardziej

głównie

zimowym

osobistej

sytuacji

niezbędnych

Zasiłki

opał.

materialnej

i

potrzeb bytowych, takich
te były

strony

przyznawane
wniosek

zgłaszającej

oraz możliwości finansowych w tym zakresie.
-

Liczba

osób korzystających

z

zasiłków okresowych była najwyższa w 2016 roku

953, podobnie jak ilość świadczeń

czy ogólny

świadczeniobiorca skorzystał średnio

z 5

i

wynosiła

koszt zadania. W 2019 roku jeden

świadczeń w skali roku. Głównym powodem

przyznania przedmiotowego świadczenia było w całym analizowanym okresie bezrobocie.
Zadanie to w całości finansowane jest w ramach dotacji
W analizowanym okresie liczba

~

z

budżetu państwa.

osób skierowanych przez tutejszy Ośrodek

i

nastepnie

umieszczonych w domach pomocy społecznej miała stała tendencje wzrostową, Znacznie
wzrósł

również

koszt

2019. Należy zaznaczyć,

tego zadania,
iż

kolejne

który

osoby

najwyższą

wartość osiągnął

oczekują na miejsce

w

w roku

domach pomocy

społecznej, w tym również takie, w stosunku do których Sad postanowił o umieszczeniu
w placówce bez zgody strony,

FU
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Poradnictwa

Dziale

Specjalistycznego

oraz

Środowiskowej

Pomocy

konieczne

jest przeprowadzanie regularnej superwizji dla pracowników dzialu. Jest to metoda używana
w konsultacjach, pracy socjalnej, psychoterapii

nad
z

zdrowiem

psychicznym.

Polega

iinnych dyscyplinach związanych zopieką

na konsultowaniu

ikwestii związanych

pracy

wykonywaniem obowiązków w celu zapewnienie wysokiej jakości świadczonych uslug. Praca

Dzialu

Poradnictwa

jak iDziaiu

Specjalistycznego

Pomocy Środowiskowej

jest praca

obciążająca. Aby zapobiec wypaleniu zawodowemu pracowników wskazane jest regularne

poddawanie się superwizji. Ponadto wskazane jest zatrudnienie lekarza psychiatry w ramach
umowy zlecenia. Lekarz konsultowaI osoby

psychicznie chore, uzależnione od alkoholu,

wypisywal skierowania na leczenie szpitalne. Wzrost liczby osób zmagających się

z

problemem

uzależnienia zdrowia psychicznego powoduje, że konsultacje lekarza są niezbędne.
i

2.

Klub Integracji Spolecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Spolecznej

zzakończeniem projektu „Inwestycja
społecznych"
Województwa

wczIowieka środkiem do osiągnięcia

wspólfinansowanego wramach
śląskiego

na lata

wBedzinie w związku

2014-2020

Regionalnego
(Europejski

Programu

Fundusz

efektów

Operacyjnego

Społeczny)

będzie

kontynuował dzialania na rzecz reintegracji społecznej i zawodowej poprzez organizację zajęć
w Klubie
dla osób bezrobotnych. Klub Integracji Spolecznej ma zamiar poszerzyć swoją działalność
o następujące zagadnienia:

.

realizację
i

i

we

wspótpracy

zPUP

Będzin

kolejnych

Integracja na rzecz osób bezrobotnych, zgodnych

z

edycji

Programu

Aktywizacja

ustawą opromocji zatrudnienia

instytucjach ryku pracy;

Id: (13CDOXUF-96ES-4EB6-8C50-ń94 IUAADIIJRZ. Uchwalnny

Sirona

I

współpracę z Urzędem Miasta Będzin w zakresie aktywności lokalnych społeczności poprzez
zaangażowanie uczestników

KIS

w działania

eventowe na terenie miasta;

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
w

prac społecznie

użytecznych

dla osob

zakwalifikowanych

do uczestnictwa

KIS.”

podnoszenie poziomu kwalifikacji pracowników

KIS

oraz sprawności funkcjonowania pomocy

społecznej;

ponadto, wzwiązku zProgramem Rewitalizacji dla Miasta Będzina na lata 2017—2023
i

planowanymi dzialaniami rewitalizacyjnymi naobszarze miasta, nalezy ze szczególną

dbałością podejść do kwestii związanych zpartycypacją mieszkańców terenów objętych

programem rewitalizacji wten proces, Naturalnym

więc jest zaangażowanie grupy

osób/mieszkańców skupionych wKIubie Integracji Społecznej jako swoistego kapitału
ludzkiego wanimację dzialari związanych

z

rewitalizacją, uwypuklających jej jakże istotny

element społeczny. Biorąc pod uwagę powyższe współpraca pomiędzy Klubem Integracji
Społecznej apodmiotami odpowiedzialnymi

za proces

wdrożenia Programu Rewitalizacji

Miasta Będzin w aspekcie społecznym jest wnaszej ocenie elementem dającym realną
informację zwrotna definiującą potrzeby, oczekiwania oraz kierunki rewitalizacji przestrzeni
publicznej,
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