SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MOPS W MIELCU - 2011 r.

WSTĘP

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką organizacyjną Gminy Miejskiej
Mielec utworzoną w celu wykonywania zadań własnych i zleconych określonych
w Ustawie o pomocy społecznej, którego działalność ma na celu umożliwienie osobom
i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie
pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Przytoczony zapis
ustawy o pomocy społecznej oraz ustawa o samorządzie gminnym stanowi prawne ramy
funkcjonowania Ośrodka.
Realizacja zadań pomocy społecznej na terenie miasta odbywa się w ramach
5 rejonów oraz w 3 placówkach: Środowiskowym Domu Samopomocy, Warsztacie
Terapii

Zajęciowej,

Domu

Dziennego

Pobytu

współpracując

w

tym

zakresie

z organizacjami pozarządowymi, kościołem katolickim itp. Taki podział umożliwia
przyjmowanie klientów oraz zapewnia bliskość kontaktu z pracownikami socjalnymi,
a w przypadku placówek możliwość pobytu w miejscu zamieszkania. Realizujemy
również wypłacanie świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych.
W 2011 r. z pomocy naszego Ośrodka skorzystało – 4.259 rodzin w tym:


ze

świadczeń

rodzinnych

i

pielęgnacyjnych

alimentacyjnego – 3.340 rodzin.


z zakresu działań pomocy społecznej – 919 rodzin.
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I.

KRYTERIA DOCHODOWE ORAZ PRZEDZIAŁY DOCHODOWE
RODZIN KORZYSTAJĄCYCH Z POMOCY MOPS

W omawianym okresie sprawozdawczym pomocą zostały objęte osoby i rodziny,
które spełniały następujące kryteria dochodowe:
1) dochód na osobę samotnie gospodarującą nie przekraczał od 01 października 2006 r.
477,– zł.
2) osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekraczał od 01 października
2006 r. 351,– zł. zwanej dalej, kryterium dochodowym na osobę w rodzinie, przy
jednoczesnym występowaniu co najmniej jednego powodu wymienionego w art. 7
ustawy o pomocy społecznej.
W oparciu o te kryteria Ośrodek wydał decyzje administracyjne przyznające
świadczenie dla 1.298 osób i objął pomocą w różnych formach 919 gospodarstw
domowych, w których zamieszkiwało 2.433 osób. Łącznie przeprowadzono 2.844
wywiadów środowiskowych i załatwiono 9.057 spraw bieżących.
Tab.1

Przedziały dochodowe rodzin korzystających z pomocy społecznej w 2011 r.

Dochód w zł
na jedną osobę
w gosp. domowym

Liczba
rodzin

Brak dochodu
1 – 100 zł
101 – 200 zł
201 – 300 zł
301 – 477 zł
powyżej 477 zł

74
55
112
132
279
267

Struktura rodzin korzystających z pomocy w 2011 r.

16%

41%
rodziny z dziećmi
rodziny niepełne
emeryci i renciści
pozostałe

25%
18%
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II.

Tab.2

POWODY PRZYZNANIA POMOCY PRZEZ MOPS

Powody przyznania pomocy.

Lp.

Liczba
rodzin

Powód trudnej sytuacji życiowej

2011 r.
1.

Sieroctwo

0

2.

Bezdomność

28

3.

Potrzeba ochrony macierzyństwa

42

4.

Bezrobocie

462

5.

Niepełnosprawność

345
313

7.

Długotrwała choroba
Bezradność w sprawach opiekuńczowychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa
domowego
w tym rodzina niepełna
w tym rodziny wielodzietne
Alkoholizm

8.

Narkomania

9.

Trudności w przystosowaniu
opuszczeniu zakładu karnego

6.

121
84
36
67
4

do

10. Zdarzenia losowe

życia

po

7
1

Przeprowadzona analiza przesłanek obiektywnych przyznania pomocy przez
MOPS wskazuje, że głównym powodem trudnej sytuacji życiowej jest bezrobocie,
długotrwała choroba, niepełnosprawność oraz bezradność w sprawach opiekuńczowychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego zwłaszcza w rodzinach
niepełnych i wielodzietnych.
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III.

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OSÓB,
KTÓRYM PRZYZNANO DECYZJĄ ŚWIADCZENIE
Z POMOCY SPOŁECZNEJ

Tab.3

Tab.4

Podział wg płci.

Płeć

Ogółem

w tym osoby prowadzące
samodzielnie gospodarstwo
domowe

Kobiety
Mężczyźni
Ogółem

662
636
1.298

131
232
363

Formy udzielonej pomocy.

Forma świadczeń

Rzeczywista liczba
osób, którym
przyznano decyzją
świadczenie

Liczba rodzin

Liczba
osób w
rodzinach

Świadczenia przyznane w
ramach zadań własnych

1.272

692

1.823

Świadczenia przyznane w
ramach zadań zleconych

26

26

87

Świadczenia przyznane w
ramach zadań własnych i
zleconych

1.298

716

1.908

Pomoc udzielona w postaci
pracy socjalnej-ogólnej

…

900

2.334

W tym wyłącznie z pracy
socjalnej

…

203

525

Tab.5

Stan cywilny.

Stan cywilny

Liczba kobiet

Liczba
mężczyzn

Razem

Stan wolny

288

384

672

w tym konkubinat

5

7

12

mężatka /żonaty

225

135

360

pozostająca lub pozostający w
separacji

9

8

17

rozwódka /rozwiedziony

73

81

154

wdowa /wdowiec

62

21

83
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IV.

REALIZACJA ZADAŃ WŁASNYCH GMINY
Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ

1. Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy:
1)

opracowanie

i

realizacja

gminnej

strategii

rozwiązywania

problemów

społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej,
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest
integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka;
2)

sporządzanie, zgodnie z art. 16a, oceny zasobów w zakresie pomocy
społecznej;

3)

udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom
tego pozbawionym;

4)

przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych;

5)

przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych;

6)

przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych
w wyniku zdarzenia losowego;

7)

przyznawanie

i

wypłacanie

zasiłków

celowych

na

pokrycie

wydatków

na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom nie
mającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów
o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia;
8)

przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego;

9)

opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która
zrezygnuje

z

zatrudnienia

w

związku

z

koniecznością

sprawowania

bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem
rodziny oraz wspólnie nie zamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem;
10) praca socjalna;
11) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych,
w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych
dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
12) prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych;
13) dożywianie dzieci;
14) sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym;
15) kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt
mieszkańca gminy w tym domu;
16) pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu
z zakładu karnego;
5
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17) sporządzanie

sprawozdawczości

oraz

przekazywanie

jej

właściwemu

wojewodzie, również w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem
systemu teleinformatycznego;
18) utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie
środków na wynagrodzenia pracowników;
19) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych;
20) opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
2. Do zadań własnych gminy należy:
1)

przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych;

2)

przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie
zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze;

3)

prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach
wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających
opieki;

4)

podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających
z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów
osłonowych;

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.

Szczegółowa informacja o zasiłkach i pomocy w naturze przedstawiona jest w poniższej
tabeli.
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Tab.6

UDZIELONE ŚWIADCZENIA – ZADANIA WŁASNE 2011 r.

Formy pomocy

RAZEM

Liczba osób,
Kwota
którym
Liczba
świadczeń
przyznano
świadczeń
w zł
decyzją
świadczenie

Liczba
rodzin

Liczba osób
w rodzinach

1.272

x

1.922.387

692

1.823

162

1.581

498.847

160

228

129

1.287

447.923

129

129

35

294

50.924

33

102

ZASIŁKI OKRESOWE – OGÓŁEM

324

1.843

363.080

319

991

w tym: a – środki własne

x

x

0

x

x

b – dotacja

x

x

363.080

x

x

w tym przyznane z powodu:
bezrobocia

291

1.626

344.580

288

930

długotrwałej choroby

27

130

12.673

27

57

niepełnosprawności

21

85

5.827

20

56

możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień
do świadczeń z innych systemów
zabezpieczenia społecznego

0

0

0

0

0

SCHRONIENIE

4

867

10.738

4

6

POSIŁEK

907

120.929

658.759

399

1.191

w tym dla dzieci

468

55.964

276.265

233

1.010

UBRANIE

0

0

0

0

0

USŁUGI OPIEKUŃCZE – OGÓŁEM

18

4.888

58.662

18

22

w tym: specjalistyczne

0

0

0

0

0

SPRAWIENIE POGRZEBU

0

0

0

0

0

w tym; osobom bezdomnym

0

0

0

0

0

ZASIŁKI CELOWE NA POKRYCIE
WYDATKÓW POWSTAŁYCH W WYNIKU
ZDARZENIA LOSOWEGO

1

1

200

1

1

INNE ZASIŁKI CELOWE I W NATURZE
OGÓŁEM

464

x

328.156

458

1.191

w tym: zasiłki specjalne celowe

103

169

38.426

103

224

PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE
/prawne, psychologiczne, rodzinne/

x

x

x

251

465

INTERWENCJA KRYZYSOWA

x

x

x

160

619

PRACA SOCJALNA

x

x

x

900

2.334

ZASIŁKI STAŁE – OGÓŁEM (dotowane)
w tym przyznane dla osoby:
samotnie gospodarującej
pozostającej w rodzinie

Podstawową formą pomocy świadczonej przez Ośrodek były w 2011 r. zasiłki
okresowe i celowe.
Zasiłki te były przyznawane w szczególności na pokrycie części lub w całości
kosztów zakupu żywności, leków lub leczenia, zakupu opału, odzieży i środków
czystości.
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W 2011 r. przyznano 324 zasiłki okresowe i 464 zasiłki celowe i w naturze. Liczba
przyznanych specjalnych zasiłków celowych pozostaje na poziomie zbliżonym do roku
ubiegłego.

Posiłki i dożywianie
Tab.7

Program Pomocy Państwa w zakresie dożywiania w 2011 r.

Wyszczególnienie

ogółem

Dzieci do
7 r. życia

Uczniowie
szkół
Pozostałe
podst.
osoby
gimnazjum

ogółem

ogółem

ogółem

RZECZYWISTA LICZBA OSÓB OBJĘTYCH
PROGRAMEM OGÓŁEM

1.024

148

379

559

w tym liczba osób korzystających z : posiłku

907

141

351

463

zasiłku celowego

148

8

46

106

KOSZT PROGRAMU OGÓŁEM (w zł)

781.973

x

x

x

z tego: środki własne

180.373

x

x

x

dotacja

601.600

x

x

x

LICZBA PUNKTÓW ŻYWIENIOWYCH – OGÓŁEM

28

x

x

x

w tym: STOŁÓWKI

27

x

x

x

INNE (np. pomieszczenia do przygotowywania kanapek,
mleka itp.)

1

x

x

x

LICZBA PLACÓWEK PROWADZĄCYCH DOŻYWIANIE

28

x

x

x

w tym: szkoły

11

x

x

x

przedszkola

11

x

x

x

żłobki

2

x

x

x

Inne /SOSW, DDP, CARITAS/

4

x

x

x

Średni koszt jednego posiłku (w zł)

5,45

5,44

4,73

5,89

Wieloletni rządowy program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” jest
realizowany od 2006 r. Liczba osób korzystających z posiłków oraz z zasiłków celowych
na dożywianie w 2011 r. w porównaniu do 2010 r. wzrosła o 1 osobę. Spadła natomiast
liczba osób korzystających z posiłku o 5 osób. Potrzeby w tym zakresie były
zrealizowane w 100%.
Środki na dożywianie pochodziły z funduszu samorządowego oraz dotacji celowej
na wsparcie środków samorządowych. Wydano ogółem 120.929 posiłków o 1.988 więcej
niż w 2010 r.
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Tab.8

Koszty realizacji programu ogółem w latach 2010 – 2011 r.

Rok

Środki
samorządowe

Dotacja celowa

Razem

2010 r.

168.383

531.020

699.403

2011 r.

180.373

601.600

781.973

Plan na 2012 r.

340.000

481.473

821.473

Jak wynika z przedstawionej wyżej tabeli środki przeznaczone na dożywianie
w 2011 r. były większe w porównaniu z 2010 r. o 82.570 zł. tj. o 11,8 %.
Planowane środki UM przeznaczone na ten cel w 2012 r. są większe
w porównaniu do wykonania 2011 r. o 159.627 zł. tj. o 88,5 %.

2010-2011 i plan na 2012 r.
821 473,00 zł
840 000,00 zł

781 973,00 zł

820 000,00 zł
800 000,00 zł
780 000,00 zł
760 000,00 zł
740 000,00 zł

699 403,00 zł

720 000,00 zł
700 000,00 zł
680 000,00 zł
660 000,00 zł
640 000,00 zł
620 000,00 zł

2010 r.

2011 r.

2012 r. (plan)

Usługi opiekuńcze
W 2009 r. Ośrodek zlecił wykonanie usług opiekuńczych dla osób samotnych
w związku z podeszłym wiekiem i chorobą wymagającym pomocy pielęgnacyjnej oraz dla
osób posiadających rodzinę, która takiej pomocy nie może zapewnić tj. Polskiemu
Komitetowi Pomocy Społecznej oraz Stowarzyszeniu SOLIS RADIUS 35–045 Rzeszów
ul. Hetmańska 21/201.
Podmioty świadczące usługi zostały wyłonione w trakcie przeprowadzonego
konkursu i z nimi zostały zawarte umowy na świadczenie usług opiekuńczych
i specjalistycznych usług opiekuńczych. Podopieczni w zależności od posiadanych
dochodów ponosili opłaty na zasadach ustalonych Uchwałą Rady Miejskiej w Mielcu.
9
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Tab.9

Usługi opiekuńcze 2010 r. – środki samorządowe.

Wykonawca usług

PKPS

Liczba osób objętych pomocą
usługową
Cena 1 godz. usługi (własne) w zł.
Koszt pomocy usługowej w zł.

15
12,00 zł
66.816,00 zł

Tab.10 Usługi opiekuńcze 2011 r. – środki samorządowe.

Wykonawca usług

PKPS

Liczba osób objętych pomocą
usługową
Cena 1 godz. usługi (własne) w zł.
Koszt pomocy usługowej w zł.

18
12,00 zł
58.662,00 zł

Ilość osób korzystających z tej formy pomocy 2011 r. wzrosła o 3 osoby.
Wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze odprowadzone do budżetu gminy w 2011 r.
wyniosły 13.633,20 zł.

Tab.11 Liczba osób przebywających w Domach Pomocy Społecznej.

Rok

Ilość osób

Środki samorządowe w zł

2011

60

626.330

2010

57

559.212

Jak wynika z powyższego zestawienia ilość kierowanych osób do domów pomocy
społecznej z roku na rok wzrasta, a co za tym idzie i koszty ponoszone przez gminę.
Odpłatność za pobyt w DPS ze strony ich rodzin i opiekunów w 2011 r. wynosiła
159.045,75 zł. W bieżącym roku skierowano już do DPS 8 osób (do kwietnia 2012 r.).

Praca socjalna
Praca socjalna prowadzona jest:


z osobami i rodzinami w celu rozwinięcia lub wzmocnienia ich aktywności
i samodzielności życiowej;



ze społecznością lokalną w celu zapewnienia współpracy i koordynacji działań
instytucji i organizacji istotnych dla zaspokajania potrzeb członków społeczności.
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Ośrodek prowadzi pracę socjalną z osobami i rodzinami mającymi wiele
problemów oraz wymagających zaangażowania specjalistów. W 2011 roku z pomocy
tut. Ośrodka z tej formy pomocy skorzystało 1.323 rodzin.
Same działania polegające na dystrybucji różnego rodzaju zasiłków bez
równoczesnego

świadczenia

pracy

socjalnej

nie

prowadzą

do

życiowego

usamodzielnienia. Przynoszą efekt przeciwny do zamierzonego – wśród klientów pojawia
się syndrom wyuczonej bezradności oraz bierne a nawet roszczeniowe postawy wobec
pracowników socjalnych, na których chcą przerzucić odpowiedzialność za swój los.
Tab.12 Formy działań podejmowanych w ramach pracy socjalnej.

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Formy pracy socjalnej
Udzielanie wsparcia emocjonalnego członkom rodziny (oddziaływania
terapeutyczne)
Motywowanie do poszukiwania zatrudnienia
Udzielanie pomocy w załatwianiu spraw urzędowych
Współpraca z kuratorem sprawującym nadzór w rodzinie
Motywowanie do kontynuowania leczenia
Monitorowanie procesu leczenia
Edukacja w zakresie problemu uzależnienia oraz motywowanie do
podjęcia leczenia odwykowego
Motywowanie do utrzymywania abstynencji
Edukacja oraz udzielanie poradnictwa w zakresie prawidłowego pełnienia
funkcji rodzicielskich
Współpraca z pedagogami szkolnymi
Podejmowanie działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Współpraca z Komendą Powiatową Policji w Mielcu
Organizacja pomocy w formie żywności
Pomoc w uzyskaniu poradnictwa psychologicznego
Monitorowanie sytuacji w rodzinie
Mobilizowanie do uczestnictwa w projekcie systemowym w celu
aktywizacji społeczno-zawodowej
Edukacja w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego
Udzielanie pomocy w zakresie procedury ubiegania się uzyskanie
stopnia niepełnosprawności
Współpraca z pracownikami socjalnymi z innych instytucji
Współpraca z instytucjami na rzecz udzielenia pomocy i wsparcia
rodzinie (PCPR, służba zdrowia, ZPO, Urząd Miejski, Straż Miejska,
Starostwo Powiatowe, MZBM, OPiTU, Sąd Rejonowy, ngo)
Nawiązywanie współpracy z dalszymi krewnymi w celu zorganizowania
wsparcia rodziny
Podejmowanie współpracy z środowiskiem sąsiedzkim
Udzielanie pomocy w rozwiązaniu sytuacji konfliktowych w rodzinie
Organizacja pomocy rzeczowej (odzież, obuwie, podręczniki szkolne)
Pomoc w uzyskaniu pomocy medycznej
Pomoc w uzyskaniu poradnictwa prawnego
Udzielenie pomocy w uzyskaniu świadczeń rodzinnych
Edukacja w zakresie prawidłowego gospodarowania budżetem
domowym
Praca na rzecz rozwijania umiejętności poszukiwania zatrudnienia
11

Liczba
rodzin
1.247
577
217
184
439
283
273
235
296
294
360
379
661
249
986
163
581
92
120
508
61
52
342
86
39
188
44
484
379
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30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.

Udzielenie pomocy w celu zapewnienia pobytu w placówce wsparcia
(DPS, DDP, ZOL)
Występowanie o pomoc materialna do organizacji charytatywnych
Udzielenie pomocy w uzyskaniu dodatku mieszkaniowego
Udzielenie pomocy w uzyskaniu świadczeń materialnych z PEFRON
Współpraca z pracodawcami
Podejmowanie interwencji kryzysowej w rodzinie
Udzielanie informacji o możliwościach uzyskania specjalistycznej pomocy
w instytucjach
Zabezpieczenie schronienia
Współpraca z organizacjami (PKPS, CARITAS)
Współpraca z Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczną
Udzielenie pomocy w uzyskaniu świadczenia rentowego/emerytalnego
Udzielenie pomocy w zorganizowaniu wypoczynku letniego dla dzieci
Udzielenie pomocy w uzyskaniu miejsca w przedszkolu dla dziecka
Udzielenie pomocy w uzyskaniu świadczeń alimentacyjnych
Aktywizacja społeczna/zawodowa
Udzielenie pomocy w uzyskaniu świadczeń zdrowotnych
Edukacja w zakresie profilaktyki i higieny zdrowotnej
Motywowanie do zmiany stylu życia, wzmacnianie zasobów własnych
oraz umiejętności ich wykorzystywania
Pomoc w zorganizowaniu bezpłatnych korepetycji dla dziecka
Udzielenie pomocy w uzyskaniu lokalu mieszkalnego
Udzielenie pomocy w celu integracji ze środowiskiem po opuszczeniu
zakładu karnego
Organizacja usług wspierających aktywizację zawodową
Udzielenie pomocy w podjęciu zatrudnienia
Udzielenie pomocy w nabyciu ubezpieczenia

65
46
53
5
48
270
448
25
487
65
23
44
3
19
511
42
228
478
8
22
7
24
65
63

Organizacja czasu wolnego
Umożliwienie kontynuowania kształcenia na poziomie
ponadgimnazjalnym
Organizacja terapii psychologicznej grupowej
Organizowanie zajęć umożliwiających podnoszenie/zdobywanie
kompetencji zawodowych
Monitorowanie udziału w zajęciach w ramach projektu systemowego

164

Organizacja wyżywienia dla uczestników projektu systemowego
Podejmowanie działań interwencyjnych wobec osób nadużywających
alkoholu
Badanie potrzeb i oczekiwań/udzielenie pomocy w planowaniu
reintegracji społecznej i zawodowej

50

Wspieranie w działaniach zmierzających do samozatrudnienia

13

9
47
37
50
6
32

W 2011 r. zostało zawarte porozumienie pomiędzy Starostą Powiatu Mieleckiego
a Prezydentem Miasta Mielca w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych.
Ośrodek sporządził listę osób uprawnionych do ich wykonywania. Prace społecznie
użyteczne wykonywało 15 osób.

12
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Zjawisko przemocy w rodzinie w 2011 r.
W roku 2011 działaniami MOPS w Mielcu w zakresie przeciwdziałania przemocy
w rodzinie objętych było 159 rodzin, z czego 56 stanowiły rodziny, w których procedura
„Niebieskie Karty” została wszczęta w roku 2010 (kontynuowana w 2011 r.).
Tab.13 Przemoc w rodzinie.
liczba osób,
którym
udzielono
pomocy

liczba
rodzin

liczba osób
w rodzinach

1

422

159

583

2

212

98

380

w tym niepełnosprawnym

3

11

10

46

współmałżonkom lub partnerom
w związkach nieformalnych

4

124

122

348

w tym niepełnosprawnym

5

12

12

40

6

86

50

185

7

15

12

48

8

17

13

49

9

3

3

12

Przemoc w rodzinie

Interwencja – ogółem
w tym pomoc udzielona:
dzieciom

innym osobom w rodzinie
w tym niepełnosprawnym
w tym: z wiersza 6
innym osobom w rodzinie w wieku
powyżej 60 lat
w tym niepełnosprawnym

W okresie od stycznia do kwietnia 2011 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Mielcu przyjął 51 zgłoszeń informujących o wystąpieniu przemocy w rodzinie
i sporządzeniu „Niebieskiej Karty”, w tym 36 zgłoszeń z Komendy Powiatowej Policji
w Mielcu, 12 zgłoszeń od pracowników socjalnych, natomiast 3 ze szkół. W okresie tym
realizowano działania zgodnie z autorską procedurą opracowaną w MOPS.
W kwietniu 2011 r. w Gminie Miejskiej Mielec powołany został Zespół
Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie. W jego skład
wchodzi dwóch pracowników Ośrodka.
W okresie od maja do 31 grudnia 2011 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Mielcu przyjął 52 zgłoszenia o występowaniu przemocy w rodzinie. We wszystkich
przypadkach, Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie skierował do MOPS wniosek o powołanie grupy roboczej, w celu
podjęcia przez jej członków działań na rzecz przeciwdziałania przemocy W skład grup
roboczych każdorazowo wchodziło 2 pracowników MOPS (jeden z nich – jako lider grupy
13
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– zajmował się organizowaniem i koordynowaniem pracy grupy oraz prowadzeniem
dokumentacji) oraz dzielnicowy. W indywidualnych przypadkach, w zależności od
potrzeb, do udziału w pracy grupy zapraszano także przedstawicieli innych instytucji, np.
pedagoga szkolnego czy kuratora.
Tab.14 Skala przemocy w rodzinie oraz częstotliwość jej występowania.

Liczba rodzin, w
których występuje
zjawisko przemocy
w rodzinie

Częstotliwość
1 raz w roku

od 2 do 5 razy w
roku

6 razy w roku i
więcej

48

68

43

159

Tab.15 Liczba osób poszkodowanych w wyniku przemocy w rodzinie.

Ogółem
osoby
poszkodo
wane

Ogółem

z tego
w wieku
poproduk
cyjnym*

z tego
niepełno
sprawne

Ogółem

z tego
w wieku
poproduk
cyjnym*

z tego
niepełno
sprawni

Ogółem

z tego
do 13 r.
ż.

z tego
od 14
do 18 lat

z tego
niepełno
sprawne*
*

422

161

26

21

49

6

6

212

128

84

11

*
**

kobiety

mężczyźni

dzieci

Kobiety powyżej 60 roku życia, mężczyźni powyżej 65 roku życia
dzieci od 0 do 18 roku życia

Tab.16 Liczba sprawców przemocy w rodzinie.

*

Ogółem

Kobiety

Mężczyźni

Małoletni*

153

7

146

–

Osoba do 18 r. ż.

Tab.17 Domniemane przesłanki działania sprawców przemocy w rodzinie.

*

Sprawcy

Wpływ substancji
psychoaktywnych
(liczba osób)

Typ
osobowości
(liczba osób)

Kobiety

4

3

Mężczyźni

119

22

Małoletni*

–

Razem

123

Osoba do 18 r. ż.

14

Inne (jakie?)
(liczba osób)

Razem

146

–

–
choroba
psychiczna
5
–

7

25

5

153

–
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Liczba wszczętych przez OPS spraw w ramach procedury „Niebieskie Karty”
zg. z §2 ust. 1 rozporządzenia w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów
formularzy „Niebieska Karta”: 10
Liczba formularzy „Niebieska Karta – A” przekazanych przez OPS do
przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego: 10
Liczba formularzy „Niebieska Karta – A” otrzymanych przez przewodniczącego
zespołu interdyscyplinarnego od:
a) przedstawicieli policji 44
b) przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej 10
c) przedstawicieli gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych 0
d) przedstawicieli oświaty 3
e) przedstawicieli ochrony zdrowia 0
Liczba utworzonych przez zespół interdyscyplinarny grup roboczych: 53
a) Liczba prowadzonych postępowań przez grupy robocze: 53
b) liczba

osób

poszkodowanych

w

wyniku

przemocy

w

rodzinie,

których

w/w postępowanie dotyczyło: 77
Liczba zakończonych postępowań w ramach procedury „Niebieskie Karty”
na podstawie:
a) § 18 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów
formularzy „Niebieska Karta”: 13
b) § 18 ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów
formularzy „Niebieska Karta”: 5

15
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Działania podejmowane przez OPS w odniesieniu do różnych kategorii osób
uwikłanych w problem przemocy w rodzinie:
Tab.18 Działania podejmowane wobec ofiar przemocy w rodzinie.

Podjęte działania
Interwencja w kryzysie
Monitoring sytuacji w rodzinie
Podejmowanie kontaktów z instytucjami
Współpraca z dzielnicowym
Udzielenie wsparcia emocjonalnego na rzecz poprawy sytuacji w rodzinie
Poradnictwo psychologiczne
Pomoc w rozwiązaniu konfliktów rodzinnych
Poradnictwo rodzinne
Współpraca z PCPR
Edukacja i poradnictwo w zakresie prawidłowego pełnienia roli rodzicielskiej
Motywowanie do udziału w grupie psychoedukacyjnej dla kobiet doświadczających
przemocy
Przygotowanie wniosku do sądu o wgląd w sytuację wychowawczą dzieci
Poradnictwo prawne
Edukacja w zakresie zjawiska przemocy
Powiadomienie Prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa
Powiadomienie Policji o podejrzeniu popełnienia przestępstwa
Pomoc w uzyskaniu bezpłatnej obdukcji
Wyjaśnianie działań wynikających z procedury „Niebieskiej Karty”
Pomoc materialna
Wypełnienie Niebieskich Kart
Pomoc w uzyskaniu pomocy medycznej
Współpraca z pedagogami szkolnymi
Motywowanie do uczestnictwa w grupach psychoedukacyjnych, terapeutycznych
Uczestnictwo w spotkaniach grupy psychoedukacyjnej dla kobiet
Informowanie o możliwości skorzystania z pomocy psychologicznej, prawnej,
medycznej i socjalnej
Skierowanie do Punktu Interwencji Kryzysowej i Ośrodka Interwencji Kryzysowej
Edukowanie w zakresie problemu uzależnienia od alkoholu
Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w celu uzyskania pomocy
psychologicznej dla dzieci
Edukacja i poradnictwo w zakresie pełnienia prawidłowych ról rodzicielskich
Pomoc usługowa
Skierowanie dzieci do świetlicy profilaktyczno-wychowawczej
Pomoc w załatwieniu lokalu socjalnego
Podejmowanie współpracy z Ośrodkiem Profilaktyki i Terapii Uzależnień
Współpraca z GKRPA
Współpraca z kuratorami

16

Liczba
osób
422
422
422
422
192
87
156
126
38
68
121
14
25
210
6
19
8
159
42
39
9
59
83
12
210
4
125
18
62
2
8
2
29
3
25
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Tab.19 Działania podejmowane wobec sprawców przemocy w rodzinie.

Podjęte działania
Interwencja kryzysowa
Podejmowanie kontaktów z instytucjami
Współpraca z kuratorami sądowymi
Współpraca z dzielnicowym
Współpraca z PCPR
Poradnictwo rodzinne
Pomoc w rozwiązaniu konfliktów
Przygotowanie i skierowanie do prokuratury zawiadomienia o podejrzeniu
popełnienia przestępstwa z ar. 207 KK par.1 (stosowanie przemocy w rodzinie)
Pomoc w uzyskaniu bezpłatnej pomocy prawnej
Pomoc w uzyskaniu bezpłatnej pomocy psychologicznej
Podejmowanie współpracy z placówkami prowadzącymi leczenie odwykowe
i terapię uzależnień
Udzielanie wsparcia emocjonalnego w realizacji działań na rzecz poprawy sytuacji
w rodzinie
Motywowanie do uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym dla sprawców
przemocy w rodzinie
Informowanie sprawcy przemocy w rodzinie o podjęciu wobec niego działań na
wskutek zgłoszenia stosowania przez niego przemocy
Motywowanie sprawcy przemocy do podjęcia przez niego leczenia odwykowego
Udzielanie informacji o możliwościach skorzystania z różnych form specjalistycznej
pomocy w lokalnych instytucjach
Prowadzenie monitoringu zachowań sprawcy przemocy
Psychoedukacja – uświadamianie sprawcy przemocy o własnej odpowiedzialności
za stosowane zachowania i czyny
Motywowanie do uczestnictwa w grupie edukacyjnej, terapeutycznej
Edukacja w zakresie zjawiska przemocy w rodzinie
Nauka umiejętności rozwiązywania konfliktów bez krzywdzenia innych
Dostarczenie wiedzy w zakresie problemu uzależnień oraz jego skutków
społecznych
Wyjaśnienie działań wynikających z procedury „Niebieskiej Karty”
Uczenie prawidłowej komunikacji kontaktach interpersonalnych bez stosowania
przemocy
Edukacja i poradnictwo w zakresie pełnienia prawidłowych ról rodzicielskich
Monitorowanie zachowań sprawcy przemocy w rodzinie i podejmowanych przez
niego działań
Wydobywanie i wzmacnianie zasobów sprawcy przemocy w rodzinie przydatnych
do pozytywnej zmiany
Eksmisja z lokalu

17

Liczba
osób
153
153
40
153
51
153
143
6
40
61
135
153
153
153
115
153
133
153
115
153
123
115
153
153
89
153
122
12
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Tab.20 Działania podejmowane wobec świadków przemocy w rodzinie.

Podjęte działania

Liczba osób

Udzielenie wsparcia emocjonalnego
Zapewnienie poczucia bezpieczeństwa
Informowanie o możliwości skorzystania z różnych form specjalistycznej
pomocy w lokalnych instytucjach
Edukowanie w zakresie zjawiska przemocy w rodzinie
Skłanianie świadków przemocy do reakcji i powiadamianie odpowiednie
instytucje o występującej przemocy w rodzinie
Poradnictwo psychologiczne
Poradnictwo prawne
Poradnictwo rodzinne
Działania profilaktyczne

28
28
28
28
13
19
5
23
28

Tab.21 Liczba zgłoszeń o powzięciu podejrzenia o popełnieniu ściganego z urzędu
przestępstwa z użyciem przemocy w rodzinie, dokonanych przez OPS
(art. 12 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie).

Instytucja, do której OPS przekazał
zgłoszenie
Policja
Prokuratura

Liczba dokonanych zgłoszeń
przez OPS
19
6

18
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V.

REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE

1. Do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez
gminę należy:
1) organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu
zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
2) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych
z klęską żywiołową lub ekologiczną;
3) prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla
osób z zaburzeniami psychicznymi;
4) realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej,
mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz
rozwój specjalistycznego wsparcia;
5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia,
posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom, o których mowa w art. 5a;
6) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia,
posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt
tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
7) wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki.
2. Środki na realizację i obsługę zadań, o których mowa w ust. 1, zapewnia budżet
państwa.
3. Koszty obsługi zadania, o którym mowa w ust. 1 pkt. 9, wynoszą 1,5 % otrzymanej
dotacji celowej na wypłacanie wynagrodzeń za sprawowanie opieki informacje
o jednostce.
Szczegółową informację z realizacji zadań zleconych gminie przedstawia poniższa
tabela.

19
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Tab.22 Zasiłki i pomoc w naturze zadania rządowe zlecone gminom w 2011 r.

Formy pomocy

Liczba osób,
Kwota
Liczba
którym
Liczba
Liczba
świadczeń1)
osób w
przyznano
świadczeń
rodzin
rodzinach
w zł
decyzją
2)
świadczenia

0

RAZEM 3)
ZASIŁKI CELOWE NA POKRYCIE WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z KLĘSKĄ ŻYWIOŁOWĄ LUB
EKOLOGICZNĄ
SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE W
MIEJSCU ZAMIESZKANIA DLA OSÓB Z
ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI
POMOC – ogółem przyznana cudzoziemcom, o których
mowa w art. 5a
w tym:
zasiłki celowe w formie pieniężnej
w naturze (schronienie, posiłek niezbędne ubranie)
POMOC – ogółem przyznana cudzoziemcom, którzy
uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium RP
w tym:
zasiłki celowe w formie pieniężnej
w naturze (schronienie, posiłek niezbędne ubranie)
Wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania
opieki przyznane przez sąd

1

2

3

4

5

26

x

354.018

26

87

0

0

0

0

x

26

16.858

354.018

26

87

0

0

0

x

x

0

0

0

x

x

0

0

0

x

x

0

0

0

x

x

0

0

0

x

x

0

0

0

x

x

0

0

0

x

x

Usługi specjalistyczne
Tab.23 Specjalistyczne usługi opiekuńcze zlecone 2010 r.

Wykonawca usług
Liczba osób objętych pomocą usługową
Cena 1 godz. w zł.
Koszt pomocy usługowej w zł.

Punkt opieki „PCK Mielec”
26
21,00 zł
317.457 zł

Tab.24 Specjalistyczne usługi opiekuńcze zlecone 2011 r.

Wykonawca usług
Liczba osób objętych pomocą usługową
Cena 1 godz. w zł.
Koszt pomocy usługowej w zł.

Punkt opieki „PCK Mielec”
26
21,00 zł
354.018 zł

Liczba osób korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych w 2011 r.
pozostaje bez zmian.
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VI.

ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA
I FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Od maja 2004 r. MOPS realizuje zadanie zlecone, związane z przyznawaniem
i wypłacaniem świadczeń rodzinnych wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.
o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)
a od października 2008 roku realizuje wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego
zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym
do alimentów (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 1 poz.7 z późn. zm.).
Świadczenia wypłacone w 2011 r. obejmowały wypłatę:
I. Świadczenia rodzinne:
1. zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego:
a) dodatek z tytułu urodzenia dziecka;
b) dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu
wychowawczego;
c) dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka;
d) dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej;
e) dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka;
f) dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem
zamieszkania;
g) dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego;
2. świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne;
3. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka.
II. Fundusz alimentacyjny.
Przyznana na ten cel dotacja na 2011 r. wynosiła 12.390.000,00 zł, a wykonanie
12.389.974,72 zł.
W okresie sprawozdawczym:


liczba dzieci, na które wypłacany był zasiłek rodzinny wyniosła 3.239 dzieci,



świadczenia rodzinne pobierało 3.058 rodzin,



fundusz alimentacyjny pobierało 282 rodzin,



składki emerytalno-rentowe opłacono 137 osobom.
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Tab.25 Wydatki na świadczenia rodzinne.

Lp.

Wyszczególnienie

Wydatki w zł

Liczba
świadczeń

1

2

3

4

Zasiłki rodzinne
Dodatki do zasiłków rodzinnych w tym z tytułu:
urodzenia dziecka
Opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu
wychowawczego
Samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do
zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu
ustawowego okresu jego pobierania
Samotnego wychowywania dziecka
Kształcenia i rehabilitacji dziecka
niepełnosprawnego
Kształcenia i rehabilitacji dziecka
niepełnosprawnego do 5 roku życia
Kształcenia i rehabilitacji dziecka
niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia
rozpoczęcia roku szkolnego
Podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza
miejscem zamieszkania:
na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem
w miejscowości, w której znajduje się szkoła
na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do
miejscowości, w której znajduje się szkoła
wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej

2.784.509
1.793.858
188.000

32.484
13.042
188

458.108

1.170

0

0

337.380

1.898

208.960

2.734

29.280

488

179.680

2.246

201.200

2.012

13.090

201

6.840

76

6.250

125

387.120

4.839

Zasiłki rodzinne z dodatkami” (w.1+ w.2)
Zasiłki pielęgnacyjne
Świadczenia pielęgnacyjne
Świadczenia opiekuńcze (w.4 + w.5)
Razem (w.3 + w.6)
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się
dziecka
Razem (w.7+ w.8)

4.578.367

45.526

3.421.233
1.360.409
4.781.642
9.360.009

22.361
2.659
25.020
70.546

525.000

525

9.885.009

71.071

1.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.5.1.
2.5.2.
2.6.
2.7.
2.7.1.
2.7.2.
2.8
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Tab.26 Wydatki na fundusz alimentacyjny.

Lp.

Wyszczególnienie

Wydatki w zł

Liczba
świadczeń

1.

Fundusz alimentacyjny

1.941.188

5.776

Tab.27 Wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotne.

Lp.

Wyszczególnienie

Wydatki w zł

Liczba
świadczeń

1.

Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

219.268

1.695

2.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

45.115

964

3.

Razem

264.388

2.659
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VII. OŚRODKI WSPARCIA

Pomoc instytucjonalna jest niezbędnym i znaczącym elementem systemu pomocy
społecznej. Obejmuje ona usługi wykonywane przez wyspecjalizowane jednostki
organizacyjne zapewniające kompleksową pomoc klientom (zaspakajanie niezbędnych
potrzeb bytowych, zdrowotnych, społecznych, religijnych i edukacyjnych).
W ramach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej działały następujące jednostki
organizacyjne:
1. Dom Dziennego Pobytu przy ul. Kocjana 15;
2. Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Biernackiego 4a;
3. Warsztat Terapii Zajęciowej przy ul. Kocjana 15.
Skierowanie do powyższych placówek odbywało się na podstawie decyzji
administracyjnej

wydanej

po

przeprowadzeniu

wywiadu

środowiskowego

oraz

skierowania Dyrektora MOPS jako jednostki prowadzącej w przypadku Warsztatu Terapii
Zajęciowej.

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
Środowiskowy Dom Samopomocy w Mielcu przy ulicy Biernackiego 4A jest
Domem typu A i typu B, przeznaczony jest dla osób z zaburzeniami psychicznymi – osób
przewlekle

psychicznie

chorych

i

osób

z

upośledzeniem

umysłowym

w stopniu głębokim, znacznym i umiarkowanym, a także osób z lekkim upośledzeniem
umysłowym, gdy jednocześnie występują inne zaburzenia, zwłaszcza neurologiczne.
Działalność Domu finansowana jest ze środków rządowych.
Liczba miejsc dotowanych wynosi 41 (zwiększenie w 2011 r. o 6 miejsc)
Ilość decyzji administracyjnych wydanych przez MOPS na koniec 2011 roku wynosiła 42.
Kryteria pobytu w Domu określa ustawa o pomocy społecznej, ustawa o ochronie
zdrowia psychicznego, wytyczne Wojewody Podkarpackiego, regulamin organizacyjny
i rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie środowiskowych domów
samopomocy.
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Osoby skierowanie do naszego Domu korzystały z wielu usług i form realizacji
dostosowanych do indywidualnych potrzeb.
Do podstawowego zakresu usług świadczonych w Domu zaliczamy:


Trening funkcjonowania w codziennym życiu, w tym trening dbałości o wygląd
zewnętrzny,

trening

nauki

higieny,

trening

kulinarny,

trening

umiejętności

praktycznych, trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi.


Trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, w tym:
kształtowanie pozytywnych relacji uczestnika z osobami bliskimi, sąsiadami, z innymi
osobami w czasie zakupów, w środkach komunikacji publicznej, w urzędach,
instytucjach kultury.



Trening umiejętności spędzania czasu wolnego, w tym rozwijanie zainteresowań
literaturą, audycjami radiowymi, telewizyjnymi, Internetem, udział w spotkaniach
towarzyskich i kulturalnych.



Poradnictwo psychologiczne.



Pomoc w załatwianiu spraw urzędowych.



Pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, w tym uzgadnianie
i pilnowanie terminów wizyt u lekarza, pomoc w zakupie leków, pomoc w dotarciu
do jednostek ochrony zdrowia.



Zapewnienie niezbędnej opieki.



Terapię ruchową w tym: zajęcia sportowe, turystykę i rekreację.

Głównym celami i efektami prowadzenia zajęć terapeutycznych, które osiągnęliśmy
w 2011 w Domu było:


Zwiększenie zaradności i samodzielności życiowej uczestników.



Integrację społeczną m.in. ze środowiskiem lokalnym w tym rodzinnym.



Kształtowanie umiejętności społecznych i umiejętności z zakresu samoobsługi.



Oderwanie od problemów związanych z chorobą.



Ogólne usprawnianie.



Rozwijanie umiejętności wykonywania codziennych czynności.



Nauka zaradności osobistej, usprawnianie i przygotowanie do życia w środowisku
społecznym.



Rozwijanie umiejętności manualnych przy zastosowaniu różnych technik terapii
zajęciowej.



Przywracanie, utrzymywanie i rozwijanie sprawności psychofizycznych niezbędnych
w pracy i w życiu codziennym.
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Możliwość nabycia nowych umiejętności praktycznych życia codziennego.



Rozwijanie umiejętności planowania i komunikowania się, oraz dokonywania
wyborów.

1) W ramach treningu funkcjonowania w codziennym życiu i treningu umiejętności
praktycznych prowadzona była terapia zajęciowa w następujących pracowniach
(wg programów poszczególnych pracowni w dziennikach terapeutycznych):


Gospodarstwa domowego.



Ogólnotechniczna.



Plastyczna.



Komputerowa.



Muzykoterapii.

2) W ramach zajęć terapeutycznych codziennie odbywały się kąciki tematyczne, które
są

formą

treningu

spędzania

czasu

wolnego,

treningu

umiejętności

interpersonalnych:
3) Poradnictwo psychologiczne w ramach terapii indywidualnej i grupowej w formie
spotkania grupy terapeutycznej.
4) Poradnictwo

socjoterapeutyczne

w

ramach

zajęć

grupowych

i

zajęć

indywidualnych.
5) W ramach zajęć odbywały się następujące treningi:


Trening lekowy.



Trening higieniczny.



Trening spędzania czasu wolnego.



Trening ekonomiczny.

6) Spotkania samorządu mieszkańców i zebrania społeczności.
7) Zajęcia w ramach terapii ruchowej na sali rehabilitacji, siłownia.
8) Zajęcia rekreacyjno-sportowe w następujących formach:


zajęcia na basenie, (co dwa tygodnie – grupa).



zajęcia na Hali Sportowej – piłka siatkowa, (co tydzień – grupa).



tenis ziemny – w okresie letnim – korty tenisowe.



zajęcia sportowo-rekreacyjne przy ośrodku.



zajęcia w salonie – bilard, piłkarzyki, tenis stołowy, gry planszowe.

9) Spotkania z opiekunami i rodzinami uczestników – indywidualnie i w formie
spotkań grupowych opiekunowie, rodzice, uczestnicy, kadra pracownicza i Pan
Dyrektor MOPS w „salonie”.
10) Biblioterapia – zajęcia w czytelni Samorządowego Centrum Kultury.
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Każdy uczestnik posiada dokumentację indywidualną wraz z listami obecności
potwierdzającymi udział w zajęciach, oraz indywidualnymi planami wspierającoaktywizującymi.
Instruktorzy terapii i terapeuci prowadzą Dzienniki Terapeutyczne, w których
zawarte są plany pracy, tematyka zajęć i sposób realizacji zajęć.
Efektami naszej działalności są m.in.:


Wzrost samodzielności i zaradności życiowej uczestników.



Nabycie umiejętności radzenia sobie w życiu i radzenia z chorobą.



Wzrost poczucia własnej wartości.



Ogólne usprawnienie psychiczne i fizyczne uczestników.



Wzrost umiejętności nawiązywania kontaktów interpersonalnych.

Kadrę ośrodka stanowi 11 osób:


Kierownik



Psycholog



Terapeuta ds. socjoterapii



Instruktorzy terapii zajęciowej – 4,5 etatu



Pielęgniarka w tym rehabilitacja



Inspektor



Pracownik gospodarczy – 0,5 etatu

RAZEM: 10 etatów.

Współpraca z podmiotami i jej efekty
Środowiskowy Dom Samopomocy w Mielcu w celu zapewnienia integracji
społecznej uczestników współpracował z różnymi podmiotami na wielu płaszczyznach.
Istotne znaczenie miała współpraca z rodzinami, opiekunami i osobami bliskimi
uczestników. Odbywała się ona poprzez spotkania rodzin, kontakty telefoniczne,
odwiedziny w miejscu zamieszkania udzielając doraźnej pomocy psychologicznej
i socjalnej w zależności od zaistniałego problemu. Rodzice i opiekunowie często
korzystali z indywidualnych rozmów w ośrodku uzyskując fachową pomoc. W razie
jakiegokolwiek problemu na bieżąco nawiązywaliśmy kontakt z rodzinami.
Utrzymywaliśmy częste kontakty z Poradnią Zdrowia Psychicznego poprzez
pilnowanie wizyt lekarskich, wyjścia w razie potrzeby pracowników I-go kontaktu lub pani
pielęgniarki z uczestnikami na wizytę i kontakt z lekarzem psychiatrą na temat
prowadzonego leczenia, dbania o zażywanie leków, możliwość przyjęcia nowych
26

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MOPS W MIELCU - 2011 r.

uczestników, pozyskiwanie najnowszych materiałów przydatnych w naszej pracy.
Poradnia Zdrowia Psychicznego jest bardzo ważną instytucją we współpracy, ponieważ
kontakty te gwarantują poprawę leczenia, a zarazem funkcjonowania uczestników
w ośrodku i poza nim.
Na spotkanie wielkanocne i opłatkowe zaprosiliśmy osoby nam najbliższe
w kontaktach zawodowych, Pana Prezydenta Miasta Mielca, Pana Dyrektora MOPS,
Panią V-ce Dyrektor i Panią Główną Księgową MOPS, księdza proboszcza z Parafii pod
wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Wspólne posiłki świąteczne zawsze
są dla naszych uczestników dużym przeżyciem.
W sferze kultury nasza współpraca trwa od lat z Samorządowym Centrum
Kultury naszego miasta. Uczestnicy brali udział w wielu wystawach okolicznościowych
i wychodzili do muzeum. Wprowadziliśmy wyjścia do Miejskiej Biblioteki Publicznej
do czytelni w ramach biblioterapii.
Dzięki życzliwej współpracy z Urzędem Miasta uczestnicy mogli zapoznać się
z działalnością urzędu, skorzystać ze spotkania z Prezydentem Miasta, projekcji filmu
przybliżającego historię naszego miasta, oraz pomocy w organizacji wycieczki
ekologicznej do Krakowa (spacer w zoo, zwiedzanie Wawelu, Starego Rynku).
Od lat trwa współpraca z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Mielcu,
dzięki której uczestnicy korzystają z basenu rekreacyjnego na Osiedlu Smoczka, oraz
hali sportowej (gra w siatkówkę) – poprawiając swoją sprawność fizyczną i psychiczną.
Dzięki hojności prywatnej osoby uczestnicy mogli korzystać w sezonie letnim
z kortów tenisowych.
Nadal

współpracujemy

z

Nadleśnictwem

Mielec,

co

umożliwiło

nam

zorganizowanie posadzenia sadzonek drzewek wokół ośrodka, zorganizowanie wystawy
w Centrum Wystawienniczym Nadleśnictwa, zorganizowanie wycieczek rowerowych
ścieżkami

leśno-dydaktycznymi,

oraz

zorganizowaliśmy

spotkanie

z

Panem

Nadleśniczym w formie prelekcji na temat ekologii i ochrony zasobów leśnych.
Integracja z innymi środowiskowymi domami samopomocy odbywała się
poprzez wspólny udział w Przeglądzie Kolęd i Jasełek w Baranowie Sandomierskim,
Przeglądzie Twórczości Artystycznej w Tarnobrzegu, Spartakiadzie ŚDS-ów w Horyńcu
Zdroju, Konkursie na Kartkę Świąteczną w Cergowej połączonej z poczęstunkiem
wigilijnym, zabawa karnawałowa w ŚDS Dębica, spotkanie integracyjne na Ranchu Fit
Time z uczestnikami i kadrą z ŚDS Ropczyce, oraz spotkanie integracyjne w naszym
Domu z ŚDS-ami z Zaczernia, Dębicy, Kolbuszowej. Dzięki niej uczestnicy rozwijali
swoje dobre relacje grupowe i budowali poczucie własnej wartości.
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W ramach integracji społecznej zaprosiliśmy na koncert do naszego Domu zespół
młodzieżowy „Ekspedycja” i „Cantica Romanza”.
Współpracowaliśmy także z Tygodnikiem Regionalnym „Korso” i portalem internetowym
„Hej Mielec” w formie publikacji z wydarzeń naszego Domu.
Do znaczących efektów współpracy z w/w podmiotami mogliśmy zaliczyć:


Zwiększenie zaradności życiowej uczestników.



Adaptacja do życia w środowisku społecznym i rodzinnym.



Przełamanie barier społecznych i psychicznych.



Złagodzenie skutków choroby i niepełnosprawności.



Zwiększenie samodzielności życiowej.



Znalezienie sensu i zadowolenia z życia.

DOM DZIENNEGO POBYTU
Dom Dziennego Pobytu w Mielcu jest ośrodkiem wsparcia przy Miejskim Ośrodku
Pomocy Społecznej. Do Domu około 40 osób, w tym przeważającą część stanowią
mężczyźni. Dom Dziennego Pobytu zapewnia dzienny pobyt emerytom i rencistom
skierowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu, które ze względu
na wiek, sytuację materialną oraz pozycję społeczną, kwalifikują się do korzystania z tej
formy pomocy. Dom czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30,
zapewnia swoim podopiecznym zaspakajanie potrzeb kulturalno-oświatowych, terapię
zajęciową, terapię ruchową oraz wyżywienie osobom zakwalifikowanym do korzystania
z tej formy pomocy.
Dom również przygotowuje posiłki obiadowe w ramach pomocy rządowej dla
rodzin potrzebujących (ok. 30 osób).
W ubiegłym 2011 roku zorganizowana została wspólnie z podopiecznymi
wycieczki, oraz organizowano ogniska i zabawy taneczne wspólnie z zaprzyjaźnionymi
Domami Dziennego Pobytu z Tarnobrzega, Rzeszowa, Dębicy i Ropczyc. Spotkania
z w/w domami pozwalają nam na wspólne spędzenie czasu, nawiązanie przyjaźni oraz
wymiany doświadczeń.
W naszym Domu prowadzone są różne formy aktywizacji podopiecznych. Jedną
z takich form jest terapia zajęciowa. Pensjonariusze chętnie korzystają z terapii, podczas
której wykonywane są prace ze sznurka, styropianu, bibuły, skóry itp. Dużym
zainteresowaniem cieszą się zajęcia florystyczne, prace wykonywane techniką dekupaż
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oraz wyplatanie z wikliny papierowej. Nową formą wprowadzoną w 2011 roku było
zapoznanie się ze sztuką filcowania na mokro i na sucho. Prace wykonywane w naszych
pracowniach zdobią ściany naszego Domu, są również doskonałym prezentami na różne
okazje. Ponadto terapia zajęciowa działa uspokajająco i kieruje uwagę na wykonywaną
pracę. Pozwala zapomnieć o chorobach i przykrych sprawach. Pensjonariusze
wykonując prace podczas zajęć tworzą swoje kompozycje i dzięki temu czują się
dowartościowani i spełnieni twórczo.
Kolejną formą aktywizacji jest terapia ruchowa. Przygotowana do tego celu sala
ćwiczeń, wyposażona jest w niezbędny sprzęt. Dzięki czemu pensjonariusze poprawiają
swoją ogólną sprawność.
W 2011 roku powstała pracownia gastronomiczna, z której podopieczni bardzo
chętnie korzystają, przygotowując sobie drugie śniadania. Pensjonariuszki wykazują się
swoimi zdolnościami kulinarnymi przygotowując ciasta, ciasteczka oraz inne smakołyki.
Dwa razy w tygodniu odbywają się zajęcia umuzykalniające. Pensjonariusze
bardzo chętnie biorą udział w próbach domowego chóru. Wykonywane są pieśni
i piosenki biesiadne, które urozmaicają nasze spotkania. Grupa teatralna, która działa
przy naszym Domu przygotowuje i wystawia przedstawienia z okazji różnych
uroczystości związanych z funkcjonowaniem Domu. Widzami są nie tylko pensjonariusze
naszego Domu i domów zaprzyjaźnionych, ale również mieszkańcy Zakładu OpiekuńczoLeczniczego „Przystań”, mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej oraz uczestnicy Klubu
Seniora „Pogodna Jesień”.
W 2011 roku nasz Dom obchodził 19-tą rocznicę powstania, do której, jak co roku,
nasi podopieczni przygotowali się bardzo starannie. W uroczystości tej brały udział
zaprzyjaźnione Domy z Tarnobrzegu, Dębicy i Ropczyc, oraz zaproszeni goście.
Organizowane są również wieczorki poetyckie, na których podopieczni recytują
ulubione wiersze, jak również mamy okazję wysłuchać poezji autorstwa uczestników
naszego Domu.
Naszą placówkę często i bardzo chętnie odwiedzają przedszkolaki oraz młodzież.
Czas, który spędzają u nas wypełniony jest radością i miłością.
Nasz Dom współpracuje z Klubem Seniora „Pogodna Jesień”, którego spotkania
odbywają się dwa razy w tygodniu w pomieszczeniach DDP. Duża liczba podopiecznych
Domu uczestniczy w tych spotkaniach, jak i również „klubowicze” biorą udział
w zajęciach organizowanych przez nasz Dom. Wspólnie spotykamy się przy różnych
okazjach.
Zamierzamy nadal kontynuować i rozwijać w/w formy terapii oraz utworzyć nową
formę terapeutyczną robienie prostej biżuterii z koralików, filcu i drucików.
29

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MOPS W MIELCU - 2011 r.

Pamiętać należy, że osoby starsze są szczególnie wrażliwe na potrzebę
dostrzegania ich indywidualności. Każdy człowiek ma jakieś wartości, których ukazanie
i uaktywnienie jest najlepszym lekarstwem na przezwyciężenie uczucia samotności, nudy
i wyobcowania.
W ubiegłym roku w naszej placówce został wykonany remont i ułożenie kostki
brukowej wokół budynku. Na rok 2012 planujemy remont tarasu.

WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ
Warsztat Terapii Zajęciowej w Mielcu jest placówką pobytu dziennego, realizującą
zadania z zakresu rehabilitacji społecznej, zawodowej i ruchowej. Działania te zmierzają
do przygotowania niepełnosprawnych uczestników do w miarę ich możliwości
samodzielnego,

niezależnego,

odpowiedzialnego

i

aktywnego

funkcjonowania

w najbliższym środowisku i społeczeństwie. Uczestnikami warsztatu są osoby, których
cechuje niepełnosprawność intelektualna, ruchowa oraz inne, współistniejące dysfunkcje.
Posiadają one znaczny i umiarkowany stopień niepełnosprawności i zostały skierowane
do WTZ przez dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu na podstawie
orzeczenia Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.
Rehabilitacja prowadzona w WTZ realizowana jest poprzez:


usprawnianie ogólne;



nabywanie, rozwijanie i utrwalanie umiejętności wykonywania czynności dnia
codziennego;



rozwijanie podstawowych oraz w miarę możliwości specjalistycznych umiejętności
zawodowych umożliwiających podjęcie pracy w warunkach chronionych lub
na otwartym rynku pracy;



kształtowanie psychofizycznych sprawności niezbędnych do wykonywania czynności
zawodowych;



rozwijanie zaradności osobistej m.in. poprzez naukę dokonywania wyborów przy
podejmowaniu

różnych

decyzji,

rozwijanie

umiejętności

komunikowania

się,

planowania oraz decydowania o swoich sprawach.
W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku zajęcia terapeutyczne odbywały
się w dziesięciu pracowniach tematycznych, a terapią objętych było 60 uczestników.
Zajęcia odbywały się w pracowniach mieszczących się w budynku przy ulicy Kocjana 15
(8 pracowni – 50 uczestników) i w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym przy
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ulicy Królowej Jadwigi (2 pracownie – 10 uczestników). Od 1 września 2011 roku
pracownie

mieszczące

się

w

Specjalnym

Ośrodku

Szkolno-Wychowawczym

przeniesione zostały do budynku przy ulicy Pogodnej 2.
Aktualnie w WTZ funkcjonują pracownie:


komputerowa;



rękodzieła artystycznego;



stolarsko-tapicerska;



krawiecko-dziewiarska;



introligatorsko-papiernicza;



gospodarstwa domowego;



tkacka;



plastyczna;



przystosowania do życia codziennego;



plastyczno-ogrodnicza.
Wszyscy uczestnicy warsztatu biorą udział w rehabilitacji ruchowej, która ma

na celu głównie utrzymanie ich w miarę dobrej sprawności ogólnej, ruchowej
i kondycyjnej.
Ponadto każdy uczestnik korzysta w razie potrzeby z pomocy medycznej oraz
objęty jest działaniami ze strony psychologa.
Formą rehabilitacji społecznej, która prowadzi do przystosowania uczestników
do życia w społeczeństwie jest pomoc w załatwianiu prostych spraw urzędowych, udział
w wycieczkach turystyczno-krajoznawczych, udział w spotkaniach integracyjnych
z młodzieżą z Zespołu Szkół Technicznych oraz udział w różnych spotkaniach
i imprezach okolicznościowych.
Od 2003 roku uczestnicy biorą udział w wakacyjnej wymianie z młodzieżą
ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Homok na Węgrzech.
Z rodzicami i opiekunami uczestników warsztatu organizowane są spotkania
mające

na

celu

omawianie

i

uzgadnianie

jednolitych

działań

opiekuńczo-

pedagogicznych, a także pomoc w rozwiązywaniu trudnych problemów wychowawczych
z pomocą psychologa.
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VIII. WSPÓŁPRACA MOPS Z ORGANIZACJAMI
POZARZĄDOWYMI W ZAKRESIE REALIZACJI
ZADAŃ POMOCY SPOŁECZNEJ

Ośrodek Pomocy Społecznej działa w zorganizowanej społeczności, w którym
określone instytucje wkraczają w dziedzinę pomocy społecznej. MOPS w Mielcu
ze szczególną aktywnością podszedł do współdziałania z organizacjami charytatywnymi,
stowarzyszeniami i grupami samopomocowymi. Efektem tego jest uzupełnienie działań
pomocowych w szczególności w zakresie usług. MOPS ma podpisane porozumienie
z Centrum Wolontariatu, zgodnie z którym wolontariusze świadczą nieodpłatnie
i dobrowolnie pracę na rzecz mieszkańców naszego miasta.
Pomoc instytucjonalną uzupełniają w ramach struktur pozarządowych Schronisko
dla Bezdomnych im. Br. Alberta, które w oparciu o umowę zawartą z Prezydentem
Miasta Mielca oraz porozumieniem zawartym z MOPS realizuje zadania własne
dotyczące zapewnienia osobom bezdomnym schronienia, głównie z terenu gminy Mielec.
Schronisko dysponuje 20-ma miejscami i przebywało w nim średnio 18 osób
bezdomnych.
MOPS w omawianym okresie sprawozdawczym aktywnie współdziałał w oparciu
o zawarte porozumienia i umowy z innymi organizacjami pozarządowymi, Świetlicą
profilaktyczno-wychowawczą TPD przy ul. Chopina oraz jej filią przy ul. Botanicznej 1
i ul. Warneńczyka 1, Świetlicą prowadzoną przez Caritas Diecezji Tarnowskiej przy
Parafii Św. Mateusza, Świetlicą Profilaktyczną prowadzoną przez Akcję Katolicką przy
Parafii Ducha Świętego, Stowarzyszeniem Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane
i innymi partnerami co przyczyniło się niewątpliwie do obniżenia kosztów usług oraz
dalszej skuteczności działań środowisk lokalnych. Mobilizacja przedstawicieli organizacji
pozarządowych wpływa na rozwój działalności samopomocowej, co obniża koszty
funkcjonowania pomocy społecznej i postawy roszczeniowe podopiecznych.
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IX.

STRUKTURA ORGANIZACYJNA I FUNKCJONOWANIE MOPS

W strukturze organizacyjnej MOPS zatrudnionych było


Ośrodek Pomocy Społecznej
w tym:

104 osoby tj.
69 osób

– Dział Świadczeń Rodzinnych

9 osób

– EFS

1 osoba



Środowiskowy Dom Samopomocy



Dom Dziennego Pobytu



Warsztat Terapii Zajęciowej

11 osób
6 osób
18 osób

Koszty utrzymania tych jednostek oparte są na n/wym. źródłach finansowania.


Środowiskowy Dom Samopomocy – środki rządowe;



Warsztat Terapii Zajęciowej – środki PFRON;



Dom Dziennego Pobytu – środki samorządowe.
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X.

WYDATKI BUDŻETOWE MOPS

Tab.28 Wydatki budżetowe MOPS w latach 2010 – 2011 r. oraz plan na 2012 r.

Wyszczególnienie

Środki UM
1. Domy Pomocy Społecznej
2. Ośrodki wsparcia – DDP
3. Rodziny zastępcze
4. Świadczenia rodzinne
5. Składki zdrowotne
6. Zasiłki i pomoc w naturze

2010 r.
zł
559.212
380.781
–
71.089
–
276.996

2011 r.
zł
626.330
390.116
–
41.678
7.437
273.901

plan 2012
720.000
422.111
100.000
46.177
7.800
390.000
/celowe, okresowe/

7. Zasiłki stałe
8. Ośrodki pomocy społecznej

–
2.197.730

99.769
2.250.993

120.000
2.651.064
MOPS,Pogodna,KIS

9. Usługi opiekuńcze
10. Pozostała działalność
/dożywianie, w tym dowóz
żywności/
11. Ochotnicze straże pożarne
12. Przeciwdziałanie alkoholizm.
Razem środki UM

66.816
177.784
9.401

58.662
180.373
–

82.600
340.000
–

–
–
3.730.408

382
22.417
3.952.058

12.000
4.891.752

414.576
58.715
834.735

464.252
74.863
762.158

501.840
68.640
650.180

Środki UW
1. Ośrodki wsparcia – ŚDS
2. Składki na ubezp. zdrowotne
3. Zasiłki i pomoc w naturze

/okresowe, stałe/

4. Ośrodek Pomocy Społ. MOPS
5. Usługi opiekuńcze
specjalistyczne
6. Usuwanie klęsk żywiołowych
7. Dożywianie
8. Świadczenia rodzinne oraz
składki emerytalno rentowe
9. Pozostała działalność
/dod.100 zł.do świadcz. pięlęgn./
Razem środki otrzymane z UW
WTZ:
– środki PFRON
– środki Starostwa Powiatowego
OGÓŁEM: UM, UW, WTZ
EFS

682.924
317.457

759.276
354.018

597.150
378.000

678.100
531.020

191.238
601.600

–
481.473
/kwota z porozum./

12.299.595
–

12.389.975
27.000

12.879.400
27.700

15.817.122
986.091
887.451
98.640
20.533.621
350.379

15.624.380
982.762
884.122
98.640
20.559.200
327.337

15.584.383
986.400
887.760
98.640
21.462.535
435.795
/Wniosek
niezatwierdzony/

Ogółem z EFS

20.884.000

20.886.537

21.898.330

Wielkość środków finansowych ogółem wydatkowanych przez MOPS w 2011 r.
w porównaniu z 2010 r. była minimalnie większa o 2.537 zł. tj. o 0,01%. Planowane
na 2012 r. środki są większe od 2011 r. o 1.011.793 zł. tj. o 4.8 %.
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BUDŻET MOPS W LATACH 2010 – 2011 i PLAN 2012 r.

Rok 2010
81,3% Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego

18,7% środki
samorządowe (własne)

plus EFS

Rok 2011
80,1% Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego
plus EFS

19,9% środki
samorządowe (własne)

Rok 2012 – plan
75,4% Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego
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PROJEKTY ZREALIZOWANE W 2011 ROKU
W RAMACH „STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH
DLA MIASTA MIELCA NA LATA 2007 – 2013” ORAZ
W RAMACH „LOKALNEGO SYSTEMU OPIEKI NAD DZIECKIEM I RODZINĄ
DLA MIASTA MIELCA NA LATA 2008 – 2013”.

1. Opracowanie i realizacja projektu „Otwarte Drzwi” (realizacja przy współpracy
z Komendą Powiatową Policji w Mielcu).
Celem projektu było poszerzenie dostępności oferty pomocy osobom/rodzinom
uwikłanym w problem przemocy domowej. Przez tydzień roboczy osoby zainteresowane
mogły skorzystać z dodatkowych godzin pracy specjalistów Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Mielcu oraz dzielnicowych z Komendy Powiatowej Policji w Mielcu
posiadających

kompetencje

i

doświadczenie

zawodowe

w

pracy

na

rzecz

przeciwdziałania przemocy domowej. Dyżury konsultantów i dzielnicowych odbywały się
w siedzibie MOPS.
Adresaci projektu:


osoby doświadczające przemocy w rodzinie;



osoby stosujące przemoc w rodzinie;



świadkowie przemocy w rodzinie;



osoby posiadające informacje o przypadkach występowania przemocy w rodzinie.

Wszystkim zainteresowanym udzielano kompleksowych informacji dotyczących:


praw przysługujących osobom doświadczającym przemocy domowej;



możliwości

uzyskania

różnych

form

specjalistycznej

pomocy,

zgodnie

z kompetencjami instytucji i obowiązującym prawem;


prawnych konsekwencji dla sprawcy przemocy;



możliwości działań, jakie w konkretnym przypadku można podjąć w celu zatrzymania
przemocy w rodzinie.

Zakres konsultacji:


pomoc dla ofiar przemocy w rodzinie;



konsultacje dla osób stosujących przemoc w rodzinie;



poradnictwo pedagogiczne;



poradnictwo psychologiczne;



pomoc socjalna.
36
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2. Realizacja warsztatów dla rodziców dzieci z autyzmem „Wychowanie przez
dobry kontakt”.
Celem warsztatów było podniesienie kompetencji w zakresie sprawowania opieki nad
dzieckiem autystycznym. Zajęcia realizowane w formie warsztatowej prowadziła
terapeutka rodzinna z Maltańskiego Centrum Pomocy Niepełnosprawnym Dzieciom i ich
Rodzinom.
Moduły szkoleniowe:
1. Przedstawienie elementów komunikacji podstawowej sprzyjającej budowaniu dobrych
relacji z dzieckiem. Wzorzec komunikacji. Bycie uważnym.
2. Inicjatywa i jej przyjęcie. Wskazanie jak rodzice mogą podążać za inicjatywą dziecka
z użyciem lub bez używania słów. Potwierdzanie odbioru komunikatu: seria na „TAK”
oraz seria na „NIE”.
3. Nazywanie z aprobatą – na czym ono polega i jaką pełni rolę w pozytywnych
relacjach.
4. Pozytywne prowadzenie i kierowanie. Zasada równomiernego podziału uwagi.
5. Określanie, jakie potrzeby kryją się za zachowaniem dziecka. Od problemu do celu –
myślenie zorientowane na rozwiązanie.
Uczestnicy warsztatów mieli zapewniony catering, materiały szkoleniowe
(biurowe), ubezpieczenie oraz możliwość zabezpieczenia opieki dla dzieci na czas
ich udziału w zajęciach.
3. Realizacja zajęć dla rodziców „Indywidualne poradnictwo specjalistyczne”.
Celem poradnictwa było:


podniesienie umiejętności wychowawczych rodziców, dobranie określonych form
pomocy w odniesieniu do występujących w rodzinie trudności wychowawczych;



wzrost umiejętności wzmacniania pozytywnych zachowań dziecka;



zapoznanie się przez rodziców z metodami wygaszania zachowań niepożądanych;



zapoznanie uczestników ze sposobami radzenia sobie ze stresem;



Specjalistycznego poradnictwa dla rodziców udzielali psycholodzy posiadający
doświadczenie w pracy z dziećmi autystycznymi.
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4. Realizacja zajęć dla rodziców dzieci autystycznych „Trening organizowania
czasu wolnego”.
Celem treningu było:


uświadomienie własnych preferencji spędzania czasu wolnego z uwzględnieniem
potrzeb dziecka autystycznego;



zapoznanie z formami wypoczynku;



promowanie aktywnego i higienicznego stylu życia.
Podczas zajęć uczestnicy zapoznali się z rolą pracy, nauki i organizacji czasu

wolnego w życiu człowieka (znaczeniem aktywnego wypoczynku oraz wspólnego
spędzania czasu wolnego w rodzinie). Druga część warsztatu poświęcona była
planowaniu czasu wolnego w ciągu tygodnia, zgodnie z indywidualnymi potrzebami
członków rodziny z uwzględnieniem potrzeb i możliwości dziecka autystycznego.
Uczestnicy warsztatów mieli również możliwość skorzystania z zajęć rekreacyjnych
(basen, siłownia, kręgielnia) oraz ze wspólnych posiłków po zajęciach.
5. Realizacja zajęć edukacyjnych „Trening asertywności”.
Celem treningu było:


poznanie przez uczestników specyfiki postaw: agresywnej, biernej i asertywnej;



nabycie umiejętności wyrażania własnych praw i oczekiwań przy zachowaniu
poszanowania praw i preferencji innych osób;



nauka prawidłowego komunikowania się (asertywnego wyrażania myśli i żądań);



zapoznanie z metodą 4 kroków asertywnego wpływania na zmianę drugiej osoby;

6. Realizacja zajęć „Trening komunikacji i umiejętności społecznych”.
Celem treningu było:


zapoznanie

uczestników

z

zasadami

prawidłowej

i niewerbalnej;


nauka rozpoznawania swoich mocnych i słabych stron;



poznanie zasad udzielania informacji zwrotnych;



nabycie umiejętności poszerzania świadomości siebie;



poznanie sposób motywowania do działania i zmiany;



rozwijanie umiejętności rozwiązywania problemów.
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7. Realizacja zajęć „Racjonalna Terapia Zachowania”.
Celem zajęć było:


nabycie przez uczestników wiedzy na temat funkcjonowania ludzkiego mózgu;



nauka rozpoznawania emocji, poznanie mechanizmu wpływu przekonań na emocje
i zachowanie;



zapoznanie się z zasadami zdrowego myślenia;



nabycie umiejętności stosowania technik samopomocowych.
Zajęcia zrealizowano w pięciu grupach (w wym. 24 godz. dla każdej grupy). Dwie

grupy uczestniczyły w zajęciach na trzydniowym wyjeździe w Nowych Kotlicach k/Kielc.
Dla trzech grup zorganizowano zajęcia na terenie miasta Mielca, z uwagi na brak
możliwości wyjazdu z powodu sprawowania opieki nad małymi dziećmi Poza zajęciami
dydaktycznymi odbyło się spotkanie integracyjne. Uczestnikom zajęć zapewniono także
możliwość

indywidualnych

spotkań

z

terapeutami.

Terapię

prowadziło

dwóch

wykwalifikowanych terapeutów.
8. Realizacja zajęć „Terapia psychologiczna-indywidualna”.
Celem zajęć było:


udzielenie uczestnikom wsparcia w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych
(m.in. depresja, stany lękowe, uzależnienia, współuzależnienie, problemy rodzinne);



pomoc w korygowaniu własnych przekonań i postaw;



utrwalenie

stosowania

w

codziennym

życiu

zasad

zdrowego

myślenia

podtrzymywanie motywacji do zmiany;


ćwiczenie technik samopomocowych.
Zajęcia prowadzone były metodą pracy w grupie. Uczestnikom zapewniono

również

możliwość

skorzystania

z

dwuetapowych,

indywidualnych

spotkań

z psychologiem, tj. 12 godzin indywidualnej terapii dla 6 osób w wymiarze 2 godzin
na

osobę

oraz
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godzin

indywidualnej

terapii

psychologicznej,

zgodnie

ze zdiagnozowanymi problemami. Łącznie zrealizowano 54 godziny indywidualnej terapii
psychologicznej.
9. Realizacja

działania

wspierającego

rodziny”.
Celem pracy asystenta rodziny było:


poznanie środowiska rodzinnego;
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zapewnienie pomocy w rozwiązywaniu podstawowych problemów socjalnych;



zapewnienie pomocy w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;



zapewnienie wsparcia w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;



motywowanie i zapewnienie pomocy w podejmowaniu aktywności społecznej;



motywowanie

do

podnoszenia

kwalifikacji

zawodowych,

poszukiwania

oraz

podejmowania pracy zawodowej.
Wsparciem asystenta zostało objętych pięć rodzin, w których występowały
problemy z wypełnianiem ról w rodzinie oraz niewydolność w prowadzeniu gospodarstwa
domowego i rozwiązywaniu problemów opiekuńczo-wychowawczych. Asystent pracował
z rodziną w wymiarze 4 godzin tygodniowo (1 godzinę przeznaczał na prowadzenie
dokumentacji oraz współpracę z pracownikiem socjalnym Ośrodka oraz innymi
instytucjami). Do zakresu obowiązków asystenta rodziny należało również wspieranie
rodziny poprzez konsultacje i działania o charakterze edukacyjnym w zakresie:
1) prawidłowego wychowania i opieki nad dziećmi (organizowanie czasu wolnego
dzieciom, budowanie prawidłowych więzi między członkami rodziny, rozwijanie
umiejętności wychowawczych, aktywne uczestnictwo w życiu szkolnym dziecka).
2) dbania o zdrowie (higiena, pielęgnacja, prawidłowe odżywianie, rekreacja w razie
potrzeby: leczenie i rehabilitacja).
3) gospodarowania budżetem domowym (planowanie i monitorowanie wydatków,
oszczędne gospodarowanie mediami).
4) wykonywania prac na rzecz domu oraz ich podziału na członków rodziny
(sprzątanie, zmywanie, gotowanie, prasowanie, remont itd.).
5) pozyskiwania usług na rzecz domu i rodziny (np. związanych z naprawą,
załatwianiem spraw urzędowych, znalezieniem pracy, kontaktów ze służbą
zdrowia).
6) usamodzielniania się poprzez uzupełnianie wykształcenia i podjęcie pracy,
dbałości o edukację i rozwój dzieci.
10. Realizacja szkolenia „Kurs udzielania pierwszej pomocy”.
Celem szkolenia było nabycie przez uczestników teoretycznej wiedzy i praktycznych
umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Tematyka
szkolenia obejmowała dwa moduły:


pierwsza pomoc przedmedyczna (powiadamianie służb ratunkowych, apteczka
pierwszej pomocy, rozpoznanie stanu zagrożenia zdrowia i życia, postępowanie
o osobą przytomną i nieprzytomną);
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postępowanie ratownicze w innych przypadkach (pierwsza pomoc przy omdleniu,
przy ataku epilepsji, w krwotokach zewnętrznych i wewnętrznych, przy złamaniach,
odmrożeniach, ukąszeniach, ranach, zadławieniu, itp.)

11. „Grupowe poradnictwo specjalistyczne”.
Zajęcia prowadzone były metodą pracy w grupie. Celem zajęć było:


określenie obszarów trudności w funkcjonowaniu psychologicznym i społecznym
dziecka autystycznego;



utworzenie grupy wsparcia dla dzieci i młodzieży z autyzmem oraz ich opiekunów
motywowanie do podejmowania działań służących poprawie jakości życia;



nabycie umiejętności indywidualnego określania potrzeb dziecka;



poszerzenie wiedzy i podniesienie poziomu umiejętności w zakresie postępowania
z dzieckiem autystycznym;



wywołanie

wpływu

na

poprawę

jakości

społecznego

funkcjonowania

osób

z autyzmem i ich rodzin.
Poradnictwa udzielali psycholodzy posiadający doświadczenie w pracy z dziećmi
autystycznymi oraz ich rodzicami. Zrealizowano 10 spotkań grupowych. Na czas udziału
rodziców w zajęciach dzieciom zapewniono opiekę (z wyżywieniem). Ponadto,
uczestnicy mogli wziąć udział w wakacyjnym wyjeździe edukacyjno-integracyjnym
do Kurozwęk.
12. Realizacja programu dla kobiet doznających przemocy „W poszukiwaniu
(po)mocy”.
Program zrealizowano metodą pracy w grupie. Uczestniczki miały również zapewnioną
możliwość konsultacji indywidualnych.
Cele programu:


uświadomienie uczestniczkom mechanizmów działania przemocy oraz własnych
przekonań (wyjaśnienie i omówienie tzw. „mitów-stereotypów”);



wzmocnienie poczucia pewności siebie i sprawstwa, poprzez wykorzystania
efektywnej komunikacji i zachowań asertywnych;



nauka skutecznego radzenia sobie w sytuacji przemocy;



wzmocnienie zasobów osobistych uczestniczek, poprzez nawiązanie więzi relacji
w grupie;



edukacja w zakresie prawnych możliwości ochrony praw własnych oraz konsekwencji
prawnych dla osoby stosującej przemoc w rodzinie.
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Zajęcia obejmowały:


miniwykłady;



warsztaty

(odgrywanie

scenek,

analiza

sytuacji,

przygotowywanie

planów

postępowania z zastosowaniem ankiet i kwestionariuszy);


prezentacja materiałów filmowych, wspólne dyskusje.

13. Realizacja programu „Odnaleźć siebie w chorobie” dla osób chorych
na schizofrenię i ich rodzin.
Celem programu było:


poszerzenie przez uczestników wiedzy na temat schizofrenii;



modyfikacja dysfunkcjonalnych przekonań na temat choroby oraz wynikających z niej
ograniczeń;



zwiększenie kompetencji uczestników w radzeniu sobie z chorobą.
Zastosowane metody pracy: wykłady, prezentacje multimedialne, materiały

edukacyjne, indywidualne konsultacje z psychologiem.
14. Redakcja i przygotowanie do wydania „Małego poradnika edukacyjnego dla
osób doświadczających przemocy w rodzinie”.
15. Realizacja projektu „Same plusy. Wolontariat 50+” skierowanego do słuchaczy
Uniwersytetu III Wieku w Mielcu.
W ramach projektu podjęto współpracę z Uniwersytetem III wieku w Mielcu. Celem było
zwiększenie zaangażowania w pracę wolontarystyczną osób po pięćdziesiątym roku
życia na rzecz społeczności lokalnej. Początkiem współpracy było przygotowanie
wykładu, prelekcja oraz przedstawienie prezentacji (tzw. „dobre praktyki – wolontariat
50+”), mających zapoznać słuchaczy z ideą wolontariatu oraz przygotować osoby 50+
do podjęcia nowej roli. Szczególną uwagę zwrócono na pokazanie potencjału, który tkwi
w osobach starszych oraz wskazanie przykładów możliwości wykorzystania go na rzecz
społeczności.
16. „Dlaczego warto być wolontariuszem” – zrealizowanie zajęć dla uczniów
w ramach Tygodnia Wolontariatu.
Zajęcia miały na celu:


zapoznanie uczniów z ideą społeczeństwa obywatelskiego;



zapoznanie z działalnością prospołeczną w ramach wolontariatu;
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zachęcenie do niesienia pomocy osobom potrzebującym oraz podejmowania
inicjatyw lokalnych.
Wykorzystane metody: wykład, prezentacja multimedialna, dobre praktyki

wolontariatu szkolnego – tzw. „żywe świadectwo”, dyskusja (burza mózgów).

Decyzją Prezydenta Miasta Mielca UGG.6844.6.2011 z dnia 24.06.2011 r. oddano
w trwały zarząd działkę nr 170 o pow. 0,5539 ha, położoną w Mielcu – Mościska
ul. Pogodna 2, w którym mieści się Klub Integracji Społecznej, dwie pracownie
Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz jedno pomieszczenie użytkuje Ochotnicza Straż
Pożarna – Mościska.

DZIAŁANIA KLUBU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W 2011 r.
I. Udział w realizacji projektu systemowego „Czas na aktywność w gminie miejskiej
Mielec, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji
społecznej,

Działanie

7.1.

Rozwój

i

upowszechnianie

aktywnej

integracji,

Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki
pomocy społecznej.
II. W ramach projektu zrealizowano następujące działania:
1. organizacja usług doradcy zawodowego,
2. skierowanie i sfinansowanie zajęć szkolnych w liceum uzupełniającym,
3. skierowanie

i

sfinansowanie

kursów

zawodowych:

Grafika

komputerowa

i tworzenie stron internetowych, Obsługa kas fiskalnych i komputerowych
programów fakturujących, Kosmetyka z elementami wizażu, Księgowość małych
i średnich firm, Kucharz, Gospodarka magazynowa z obsługą programów
magazynowych i z obsługą wózka widłowego, Opiekun osób starszych i dzieci
oraz

kurs

obsługi

komputera

na

poziomie

podstawowym

i

średnio

zaawansowanym,
4. terapia psychologiczna grupowa,
5. terapia psychologiczna indywidualna,
6. treningi kompetencji społecznych: trening poruszania się po rynku pracy, trening
komunikacji i umiejętności społecznych, trening asertywności oraz szkolenie
w zakresie udzielania pierwszej pomocy,
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7. realizacja imprezy środowiskowo-integracyjnej (wyjazd uczestników projektu wraz
z rodzinami do Kurozwęk).
III. Działania podjęte w ramach Porozumienia o współpracy zawartego z właścicielami
firmy Wektor Consulting s.c. głównie polegające na skierowaniu klientów MOPS
Mielec do rekrutacji w projekcie „Przedsiębiorca społeczny”, mającego stworzyć
warunki umożliwiające założenie i funkcjonowanie spółdzielni socjalnych.
1 września 2011 roku Klub Integracji Społecznej zmienił swoją siedzibę
i przeprowadził się do odnowionego i zmodernizowanego obiektu mieszczącego się przy
ul. Pogodnej 2 (Mościska).

INFORMACJE O PROJEKCIE SYSTEMOWYM
REALIZOWANYM PRZEZ MOPS W MIELCU W 2011 r.
Projekt „Czas na aktywność w gminie miejskiej Mielec” realizowany w okresie
od stycznia do grudnia 2011 r. był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Priorytet VII PO KL, Działanie 7.1,
Poddziałanie 7.1.1.
Wartość projektu:

421 626,00 zł

Dofinansowanie:

377 355,27 zł

Wkład własny:

44 270,73 zł

W pierwszym kwartale 2011 roku prowadzona była rekrutacja do udziału
w projekcie. W miesiącu marcu były podpisywane deklaracje uczestnictwa a w kwietniu
były zawierane kontrakty socjalne oraz podpisywane umowy w ramach Programu
Aktywności Lokalnej.
Od maja przystąpiono do realizacji działań z zakresu instrumentów aktywnej
integracji.
Ze środków Unii Europejskiej było finansowane wynagrodzenie jednego
pracownika socjalnego w okresie od 07 lutego do 31 grudnia 2011 r. Jego zadaniem było
wzmocnienie potencjału Ośrodka oraz upowszechnianie aktywnej integracji i pracy
socjalnej.
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Projekt skierowany był do 51 osób, które spełniały następujące kryteria:


osoby zamieszkujące na terenie miasta Mielca,



w wieku produkcyjnym,



osoby bezrobotne lub nieaktywne zawodowo,



osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej,



osoby sprawujące funkcje opiekuńczo-wychowawcze wobec niepełnosprawnych
(autystycznych) dzieci.
W projekcie uczestniczyło 59 osób: 45 kobiet i 14 mężczyzn. Wcześniej

niż założono zakończyły udziały w projekcie 3 osoby ze względu na podjęcie
zatrudnienia. Ponadto przerwało udział w projekcie 9 osób tj. 3 mężczyzn i 6 kobiet.
Projekt był realizowany poprzez zastosowanie następujących narzędzi:
I. Kontrakt socjalny – 44 osoby
II. Program Aktywności Lokalnej – 15 osób
I. W ramach kontraktów socjalnych 36 osób zostało skierowanych do Klubu
Integracji Społecznej, 8 objętych było wsparciem poza KIS. Zrealizowano:
1. Indywidualne doradztwo zawodowe w wymiarze 2 godz./ na osobę.
2. Trening poruszania się po rynku pracy dla 24 osób z podziałem na grupy, w wym.
15 godz./grupa.
3. Kurs udzielania pierwszej pomocy dla 11 osób w wym. 10 godz.
4. Trening komunikacji i umiejętności społecznych – 14 osób w wym. 20 godz.
5. Trening asertywności dla 13 osób w wym. 15 godz.
6. Psychologiczna terapia indywidualna dla 6 osób w łącznym wymiarze 54 godzin.
7. Racjonalna Terapia Zachowania w wym. 24 godzin.
8. Kursy zawodowe:
a) „Obsługa kas fiskalnych i komputerowych programów fakturujących” – 6 osób.
b) „Księgowość średnich i małych firm” – 4 osoby.
c) „Kucharz ” – 8 osób.
d) „Gospodarka magazynowa z obsługą programów magazynowych i z obsługą
wózka widłowego” – 3 osoby.
e) „Kosmetyczka z elementami wizażu” – 3 osoby.
f) „Opiekun osób starszych i dzieci” – 3 osoby.
g) „Grafika komputerowa i tworzenie witryn internetowych” – 2 osoby.
9. „Kurs podstawy obsługi komputera” – 17 osób w wym. 100 godz.
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10. „Kurs komputerowy dla średnio zaawansowanych” – 10 osób.
11. Podjęcie nauki w Liceum Ogólnokształcącym przez 5 osób.
12. Kontynuacja nauki w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych przez 4 osoby.
13. Wsparcie ze strony asystenta rodzinnego dla 5 rodzin w wymiarze 5 godz./tydzień
w okresie od lipca do listopada.
II. W ramach PAL zrealizowano:
1. Warsztaty dla rodziców „Wychowanie przez dobry kontakt” dla 14 osób.
2. Trening organizowania czasu wolnego w wym. 20 godz. oraz rodzinne wyjście
do kina.
3. Indywidualne poradnictwo specjalistyczne dla 6 osób w wym. 5 godz./ osobę.
4. Grupowe poradnictwo specjalistyczne: 10 spotkań w wym. 2 godz. dla 14 osób.
5. Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym dla 5 osób w wym. 2 godz./osobę.
6. Racjonalna Terapia Zachowania w wym. 24 godz. w miejscu zamieszkania dla 11
osób.
7. Kurs „Podstawy obsługi komputera” – 8 osób.
8. Kurs komputerowy dla średniozaawansowanych – 2 osoby.
9. Kurs zawodowy „Księgowość średnich i małych firm” – 2 osoby.
Koszt realizacji projektu wyniósł 415.878,54 zł wraz z wkładem własnym
w wys. 44.270,73 zł, na który składała się pomoc w formie: zasiłków okresowych
20.070,73 zł
zasiłków celowych

8.000,00 zł

koszty posiłków

16.200,00 zł

W projekcie realizowano również działania dla wszystkich uczestników projektu
wraz z rodzinami. Ich celem była edukacja, integracja oraz promowanie rodzinnego
spędzania czasu wolnego. Odbyły się następujące imprezy integracyjno-edukacyjne
w ramach działań o charakterze środowiskowym:


Impreza edukacyjno-integracyjna w Kurozwękach w dniu 25 lipca 2011 r. – dla 128
osób.
Uczestnicy podczas udziału w projekcie korzystali z ubezpieczenia, materiałów

biurowych i dydaktycznych, cateringu, odzieży ochronnej a także mieli zapewnioną
opiekę dla dzieci w Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym „Kubuś Puchatek”. Zawierane

46

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MOPS W MIELCU - 2011 r.

były także umowy cywilno-prawne na świadczenie opieki nad dziećmi z osobami
wskazanymi przez opiekunów dzieci na czas udziału w zajęciach.
I. W ramach kontraktów socjalnych (poza KIS) zrealizowano:
1. Wsparcie ze strony asystenta rodzinnego dla 5 rodzin w wymiarze 5 godz./tydzień
w okresie od lipca do listopada.
2. Warsztaty dla rodziców w wym. 25 godz.
3. Trening organizowania czasu wolnego w wym. 10 godz. oraz rodzinne wyjście
do kina.
4. Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym w wym. 2 godz./osoba.
5. Trening gospodarowania budżetem domowym w wym. 5 godz.
6. Racjonalna Terapia Zachowania w wym. 24 godz. w miejscu zamieszkania
lub na trzydniowym wyjeździe.
7. Kurs „Podstawy obsługi komputera” dla 5 osób.
8. Psychologiczna terapia grupowa – grupa wsparcia – 1 osoba.
9. Podjęcie nauki w Liceum Ogólnokształcącym – 1 osoba.
II. W ramach PAL zrealizowano:
1. Warsztaty dla rodziców w wym. 25 godz.
2. Trening organizowania czasu wolnego w wym. 10 godz. oraz rodzinne wyjście
do kina.
3. Trening asertywności w wym. 5 godz.
4. Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym w wym. 2 godz./osoba.
5. Edukacja prozdrowotna – zajęcia grupowe w wym. 25 godz.
6. Trening gospodarowania budżetem domowym w wym. 5 godz.
7. Trening poruszania się po rynku pracy w wym. 15godz.
8. Racjonalna Terapia Zachowania w wym. 24 godz. w miejscu zamieszkania
lub na trzydniowym wyjeździe.
9. Kurs „Podstawy obsługi komputera” – 8 osób.
10. Kurs zawodowy „Kucharz małej gastronomii” – 5 osób.
11. Psychologiczna terapia grupowa – grupa wsparcia – 1 osoba.
12. Podjęcie nauki w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych – 1 osoba.
W projekcie realizowano również działania dla wszystkich uczestników projektu
wraz z rodzinami. Ich celem była edukacja, integracja oraz promowanie rodzinnego
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spędzania czasu wolnego. Odbyły się następujące imprezy integracyjno-edukacyjne
w ramach działań o charakterze środowiskowym:
1. Impreza edukacyjno-integracyjna w Kurozwękach w dniu 16 sierpnia 2010 r. –
dla 148 osób.
2. Impreza edukacyjno-integracyjna „Mikołajki” w dniu 6 grudnia – spotkanie dla
uczestników projektu i ich rodzin – 167 osób.
Uczestnicy podczas udziału w projekcie korzystali z ubezpieczenia, materiałów
biurowych i dydaktycznych, cateringu, odzieży ochronnej a także mieli zapewnioną
opiekę dla dzieci w Centrum Edukacji i Rozwoju Dziecka „Żaczek”.
W celu realizacji w/w działań Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Mielcu zatrudnił na umowy cywilno-prawne 2 asystentów rodziny i 1 opiekunkę
dziecięcą. Ponadto zawierał umowy z następującymi wykonawcami instrumentów
aktywnej integracji:
1. Wektor Consulting s. c.
2. Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Mielcu
3. Mielecka Szkoła Biznesu.
4. Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży „KANA”.
5. Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Rzeszowie.
6. Fundacja Wspierania Profilaktyki i Edukacji Zdrowia „Źródełko” w Mielcu.
7. Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego.
8. Zespół Pałacowy w Kurozwękach Sp. z o. o.
9. Centrum Edukacji i Rozwoju Dziecka „Żaczek”.
Na zakończenie realizacji projektu odbyła się konferencja w dniu 17 grudnia w sali
konferencyjnej Katolickiego Centrum Edukacji Młodzieży „KANA”, w której przewidziano
udział 150 osób. Na tą okoliczność przygotowano materiały promocyjne – teczki
konferencyjne, długopisy, ulotki oraz odpowiednią oprawę artystyczną i usługę
cateringową.
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XI.

ZAŁOŻENIA MOPS W ZAKRESIE
POMOCY SPOŁECZNEJ NA 2012 r.

Z przeprowadzonych analiz wynika, że w roku bieżącym liczba klientów pomocy
społecznej może ulec zwiększeniu w porównaniu do 2011 r. Środki przeznaczone
na realizację zadań własnych gminy powinny w pełni zabezpieczyć potrzeby naszych
mieszkańców.
Przyznane dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu na 2012 r. środki
samorządowe wynoszące 4.879.752 zł są większe w porównaniu do 2011 r. Głównym
powodem zwiększenia są środki na dożywianie, zasiłki i pomoc w naturze i DPS-y
(z tych środków finansowany jest pobyt osób w domach pomocy społecznej).
Od 2012r. będziemy realizować zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej.
W roku bieżącym będziemy w dalszym ciągu realizować wieloletni rządowy
program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania", którego celem jest wsparcie
samorządów gminnych w zakresie dożywiania dzieci oraz zapewnienia posiłku osobom
go pozbawionym. Program obejmuje dzieci i młodzież w szkołach podstawowych
i gimnazjach oraz osoby dorosłe. Kwota 821.473 zł (plan) przeznaczona na ten cel
w pełni zabezpieczy potrzeby w ty zakresie. W w/w kwocie 481.473 zł pochodzić będzie
ze środków Urzędu Wojewódzkiego zgodnie z porozumieniem zawartym w lutym 2012 r.
pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Prezydentem Miasta Mielca, a kwota 340.000 zł
to środki własne.
Dalej w ramach działań pomocowych MOPS będzie priorytetowo realizowana
praca socjalna gdyż tylko w prowadzonej pracy socjalnej istnieje możliwość wzmocnienia
klienta w jego pozytywnych działaniach i skorygowania negatywnych mechanizmów.
W niektórych przypadkach praca socjalna będzie realizowana w oparciu o kontrakt
socjalny.
Wzrasta liczba osób kierowanych do Domów Pomocy Społecznej a co jest tego
pochodną, udział środków samorządowych w opłacie za ich pobyt.
Wzorem lat ubiegłych będziemy w dalszym ciągu kontynuować współpracę młodzieży
WTZ z zaprzyjaźnionym Ośrodkiem w Homok (Węgry).
Uchwalą Rady Miasta przyjęto Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych
na lata 2007–2013. Jest to wieloletni dokument programowy mający istotne znaczenie
dla zapewnienia bezpieczeństwa społecznego mieszkańców Mielca w szczególności
grup zagrożonych wykluczeniem.
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W ramach w/w Strategii w zakresie pomocy w systemie opieki nad dzieckiem
i rodziną oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie realizować będziemy zadania
wynikające z „Lokalnego System Opieki Nad Dzieckiem i Rodziną" oraz „Programu
Aktywności Lokalnej" dla Miasta Mielca.
Realizacja tych Programów pozwoli na efektywne i racjonalne działanie oraz
współpracę instytucji i organizacji pozarządowych na rzecz mieszkańców naszego
miasta. Działanie w tym zakresie oraz pozwoli ubiegać się o pozyskiwanie funduszy
ze środków poza samorządowych.

W ramach Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w 2012 r.
będą realizowane następujące programy i projekty:
1. Przygotowanie i realizacja projektu „Otwarte Drzwi” we współpracy z Komendą
Powiatową Policji w Mielcu.
2. Przygotowanie i realizacja projektu „Przełam Przemoc” – prowadzenie zajęć
grupowych dla sprawców przemocy w rodzinie.
3. Przygotowanie

i

realizacja

projektu

„Przełam

Przemoc

III

–

program

psychoedukacujny dla kobiet doświadczających przemocy domowej”.
4. Opracowanie i realizacja projektu „Komunikowanie się z dziećmi – jak rozumieć dzieci
i sprawić by one nas rozumiały?” – warsztaty dla rodziców.

Działania Klubu Integracji Społecznej w 2012 r.
I. Kontynuacja udziału w realizacji projektu systemowego „Czas na aktywność w gminie
miejskiej Mielec”. Działania realizowane w jego trakcie będą się przeważnie
koncentrowały na:
1. umożliwieniu kontynuacji wykształcenia na poziomie ponadgimnazjalnym,
2. sfinansowaniu zajęć w ramach podnoszenia lub zdobywania nowych kompetencji
zawodowych umożliwiających aktywizację zawodową,
3. doradztwie zawodowym,
4. podnoszeniu kompetencji społecznych poprzez realizację zajęć treningowowarsztatowych,
5. pomocy psychologiczno-terapeutycznej,
6. pomocy prawnej,
7. propagowaniu alternatywnych form spędzania wolnego czasu.
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II. Realizacja programu reintegracji społecznej i zawodowej dla osób niepełnosprawnych
uczestników

Warsztatów

Terapii

Zajęciowej

w

Mielcu

w

ramach,

którego

m.in. przewiduje się:
1. nabywanie umiejętności poruszania się po współczesnym rynku pracy,
2. poradnictwo zawodowe,
3. pomoc logopedyczną,
4. wizyty studyjne w zakładach aktywizacji zawodowej,
5. organizacja imprezy rodzinno-edukacyjnej.
III. Działania podjęte w ramach Porozumienia o współpracy zawartego z Gminnym
Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Mielcu, a zwłaszcza wspieranie i animowanie
działań edukacyjno samopomocowych dla grupy bezrobotnych, będących klientami
obydwu jednostek.

Projekt systemowy
„Czas na aktywność w gminie miejskiej Mielec” w 2012 r.
Wartość projektu: 486.922,00 zł
Dofinansowanie: 435.795,19 zł
Wkład własny:

51.126,81

zł

(zasiłki

okresowe,

celowe,

specjalne

celowe

oraz posiłki).
Celem głównym projektu jest: Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez
aktywizację społeczną i zawodową 58 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
będących klientami MOPS w Mielcu w okresie od stycznia do grudnia 2012 r.
Osoby uczestniczące w projekcie będą objęte wsparciem w formie instrumentów
aktywnej integracji poprzez udział w:
1. Klubie Integracji Społecznej – 45 osób.
2. Programie Aktywności Lokalnej – 10 osób.
3. Na podstawie zawartych kontraktów poza KIS i PAL – 4 osoby.
Formy wsparcia będą określone w bezpośrednim kontakcie z uczestnikami
projektu. Zaplanowano m.in. takie działania:
1. Racjonalna Terapia Zachowania w wym. 24 godzin w miejscu zamieszkania
lub na wyjeździe.
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2. Grupowa terapia psychologiczna przez okres 12-tu tygodni.
3. Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym w wym. 2 godz./osobę.
4. Trening poruszania się po rynku pracy z elementami wizażu w wym. 40 godz./gr.
5. Kurs z podstaw obsługi komputera w wym. 100 godz.
6. Kursy zawodowe wg wskazań doradcy zawodowego.
7. Finansowanie zajęć szkolnym na poziomie ponadgimnazjalnym.
8. Treningi kompetencji i umiejętności społecznych.
9. Zapewniona będzie opieka dla dzieci w prywatnym przedszkolu bądź poprzez
zatrudnianie opiekunek na umowy cywilno-prawne.
Zaplanowano również jedno spotkanie integracyjno-edukacyjne dla uczestników
projektu wraz z rodzinami, które odbędzie się podczas wakacji.
Na

zakończenie

realizacji

projektu

w

2012

r.

odbędzie

konferencja

podsumowująca, w której przewidziano udział 150 osób.

ZAKOŃCZENIE

Opisany w sprawozdaniu katalog zadań realizowanych w 2011 roku przez nasz
Ośrodek jest nadal realizowany i na bieżąco modyfikowany.
W oparciu o zdiagnozowane aktualne potrzeby klientów i zmieniające się
ustawodawstwo w tym zakresie MOPS nadal będzie realizował nowe projekty i wdrażał
innowacyjne rozwiązania.
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