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Misja MOPS:

„ Pomoc wszystkim potrzebującym przezwyciężyć ich trudną
sytuację życiową, aby mogli samodzielnie funkcjonować we
własnych środowiskach”

Sprawozdanie z działalności
w roku 2006

Przemyśl, marzec 2007 r.

Wstęp.
Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mającą na celu umożliwienie osobom i
rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując
własne środki, możliwości i uprawnienia. Szukający pomocy oczekuje odreagowania swoich emocji, wglądu
w przyczyny sytuacji trudnej oraz pomocy w dokonaniu zmian w swoim życiu. Pomoc społeczna wkracza w
sytuację osób i rodzin wtedy, gdy nie są one w stanie pokonać trudności życiowych własnym staraniem.
Pomocy tej udziela się osobom i rodzinom, w szczególności z powodu:
• ubóstwa,
• sieroctwa,
• bezdomności,
• bezrobocia,
• niepełnosprawności,
• długotrwałej lub ciężkiej choroby,
• przemocy w rodzinie,
• potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
• bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego,
zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych,
• braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczowychowawcze,
• trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy,
• trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
• alkoholizmu lub narkomanii,
• zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej.
• klęski żywiołowej lub ekologicznej.
Celem pomocy jest zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im
bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka. Pomoc ta powinna w miarę możliwości
doprowadzić do życiowego usamodzielnienia oraz integracji ze środowiskiem. W przepisach wielokrotnie
zawarta jest zasada pomocniczości, która wskazuje pierwszeństwo korzystania z własnych zasobów i
uprawnień przez osoby i rodziny oraz kładzie nacisk na wspieranie a nie bezpośrednie zaspokajanie potrzeb.
Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, świadczenia dzielą się na pieniężne i
niepieniężne a prawo do świadczeń przysługuje:
• osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 461 zł netto.
• osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 316 zł netto.
Od 1 października 2006 roku kwoty uprawniające do uzyskania świadczeń z pomocy społecznej wzrosły
odpowiednio:
• osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 477,00 zł netto.
• osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 351,00 zł netto.
Do świadczeń pieniężnych należą :
zasiłek stały,
zasiłek okresowy,
zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy,
4. zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie,
5. pomoc dla rodzin zastępczych,
6. pomoc na usamodzielnienie oraz kontynuowanie nauki,
7. świadczenie pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego
dla uchodźców,
Do świadczeń niepieniężnych należą :
praca socjalna,
bilet kredytowany,
składki na ubezpieczenie zdrowotne,
składki na ubezpieczenie społeczne,
pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie,
sprawienie pogrzebu,
poradnictwo specjalistyczne,
interwencja kryzysowa,
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schronienie,
posiłek,
niezbędne ubranie,
usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia oraz w rodzinnych domach pomocy,
specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia,
mieszkanie chronione,
pobyt i usługi w domu pomocy społecznej,
opieka i wychowanie w rodzinie zastępczej i w placówce opiekuńczo-wychowawczej,
17. pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym,
pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, pomoc na zagospodarowanie - w formie rzeczowej dla osób
usamodzielnianych,
18. szkolenia, poradnictwo rodzinne i terapia rodzinna prowadzona przez ośrodki adopcyjno–opiekuńcze.
Rehabilitacja to łączne i skoordynowane oddziaływania organizacyjne, lecznicze, psychologiczne,
pedagogiczne, edukacyjne, techniczne, społeczno-zawodowe zmierzające do rozwinięcia i przywrócenia u
osoby trwale poszkodowanej na zdrowiu sprawności i możliwości samodzielnego życia w społeczeństwie.
Rehabilitacja społeczna ma na celu umożliwienie osobom niepełnosprawnym udziału w życiu społecznym
przede wszystkim przez kształtowanie w społeczeństwie właściwych postaw i zachowań sprzyjających
integracji z osobami niepełnosprawnymi oraz pomoc finansową. Cechami charakterystycznymi rehabilitacji
winny być wczesność, kompleksowość oraz trwałość. MOPS na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 o
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych realizuje zadania na rzecz
wyrównywania szans i zapobieganiu izolacji i marginalizacji osób niepełnosprawnych i ich rodzin poprzez
dofinansowanie:
• uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,
• sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,
• zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
• likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi
potrzebami,
• rehabilitacji dzieci i młodzieży,
• kosztów tworzenia i funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej.
System świadczeń rodzinnych utworzony został jako system poza ubezpieczeniowych świadczeń
socjalnych. Celem reformy systemu jest stworzenie spójnego systemu wsparcia rodziny znajdującej się w
trudnej sytuacji materialnej, wychowującej dzieci uczęszczające do szkoły, w tym niepełnosprawne.
Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych przewiduje jednolite kryterium dochodowe i
dwa rodzaje świadczeń rodzinnych. Okres zasiłkowy trwa od 1 września do 31 sierpnia.
Świadczeniami rodzinnymi są:
• Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,
• Świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne.
Zasiłek rodzinny przysługuje jeżeli dochód rodziny wynosi 504 zł netto na osobę lub 583 zł netto gdy w
składzie rodziny jest dziecko niepełnosprawne. Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki z tytułu:
1. urodzenia dziecka,
2. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
3. samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu
ustawowego okresu jego pobierania,
4. samotnego wychowywania dziecka,
5. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
6. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
7. rozpoczęcia roku szkolnego,
8. podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania.
1 września 2005 r. weszła w życie ustawa z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników
alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej, która w założeniu zastępując zlikwidowany Fundusz
Alimentacyjny miała wpłynąć na lepszą egzekucję alimentów po przekazaniu działań w tym zakresie do gmin.
Utworzenie instytucji zaliczki alimentacyjnej ma wpłynąć na ściąganie alimentów a nie na wypłatę zamiast
dłużników świadczeń przez państwo. W przypadku bezskutecznej egzekucji MOPS na wniosek właściwego
Komornika wypłaca osobie uprawnionej zaliczkę alimentacyjną podlegającą zwrotowi przez osobę
zobowiązaną. Zaliczka przyznawana jest na okres zasiłkowy.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje założenia Strategii Integracji i Polityki Społecznej Miasta
Przemyśla na lata 2004 –2008 oraz wdraża Lokalny Program Opieki nad Dzieckiem i Rodziną na lata 2005 2008. Dokumenty zostały wprowadzone do realizacji mocą Uchwał Rady Miejskiej. Głównym celem
Programu jest uporządkowanie i rozwój systemu opiekuńczego - priorytetem jest utworzenie spójnego
systemu wsparcia dzieci i rodzin, które znalazły się w trudnej dla nich sytuacji życiowej.

I. Organizacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
1.Struktura organizacyjna MOPS.
W 2006 roku trwał dalszy rozwój i doskonalenie struktur organizacyjnych MOPS zgodnie z
uzasadnionymi potrzebami w tym zakresie. Konieczność zmian wynikała głównie z powodu znacznego
zwiększenia zakresu zadań wykonywanych w zakresie opieki nad dzieckiem i rodziną w związku z
uruchomieniem tzw. „mieszkań chronionych”, przygotowaniami do systematycznej pracy w ramach Ośrodka
Wsparcia Socjalnego oraz znacznym wzrostem zainteresowania rehabilitacją społeczną osób
niepełnosprawnych.
W 2006 r. nastąpiły istotne zmiany ustawowe dotyczące wypłat świadczeń rodzinnych i zaliczek
alimentacyjnych. MOPS przejął wszystkie zadania w tym zakresie dotychczas wykonywane przez inne
podmioty.
We współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w roku 2006 rozpoczęto również realizację nowego zadania
rynku pracy związanego z organizacją w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej prac społecznieużytecznych osób długotrwale bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej.
Po zmianach Regulaminu Organizacyjnego wprowadzonych Zarządzeniem Nr 126 Prezydenta Miasta
Przemyśla z dnia 24 lipca 2006 r. aktualna struktura organizacyjna MOPS przedstawia się następująco:
•

Kierownictwo MOPS:
- Dyrektor
- Zastępca Dyrektora ds. pomocy środowiskowej
- Zastępca Dyrektora ds. pomocy rodzinnej
• Dział Administracyjny,
• Dział Pomocy Środowiskowej,
• Dział Finansowo-Księgowy,
• Dział Świadczeń i Dokumentacji,
• Dział Świadczeń Rodzinnych,
• Dział Pomocy Dziecku i Rodzinie,
• Dział Opieki i Rehabilitacji Społecznej,
w tym: Pełnomocnik Osób Niepełnosprawnych
oraz samodzielne stanowiska pracy:
• ds. obsługi prawnej
• ds. obsługi informatycznej
W trakcie 2006 roku podejmowano szereg działań usprawniających obsługę klientów MOPS, między innymi:
- otworzono drugie okienko w kasie MOPS organizując równoczesną wypłatę świadczeń rodzinnych i z pomocy
społecznej oraz znacznie przyśpieszając wypłaty gotówkowe świadczeń,
- przeprowadzono dużą kampanię informacyjną o nowych zasadach przyznawania świadczeń rodzinnych oraz
zaliczki alimentacyjnej w środkach masowego przekazu,
- w okresie największego nasilenia przyjmowania wniosków oraz wydawania decyzji z zakresu zasiłków
rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych zorganizowano dodatkowe punkty obsługi klientów, znacznie wydłużono
godziny pracy MOPS oraz wzmocniono obsługę kadrową poprzez zatrudnienie dodatkowych pracowników w
ramach umów cywilno – prawnych.
MOPS prowadzi kompleksową obsługę administracyjną oraz finansowo-księgową Powiatowego Zespołu
do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. W 2006 roku MOPS udzielił Zespołowi znacznej pomocy
organizacyjnej, logistycznej i technicznej podczas kolejnej zmiany lokalizacji oraz przeprowadzki do nowej
siedziby.
Na podstawie ustawy o pomocy społecznej, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudniania osób niepełnosprawnych oraz innych realizowanych ustaw MOPS przygotowywał projekty uchwał
w sprawach dotyczących pomocy społecznej, polityki prorodzinnej oraz rehabilitacji społecznej osób
niepełnosprawnych. W roku 2006 przygotowano 6 takich projektów uchwał.

W 2006 roku wydanych zostało 16 zarządzeń wewnętrznych Dyrektora MOPS porządkujących pracę
jednostki, m. in. w następujących sprawach: powołania zespołu doradczego w sprawach osób
niepełnosprawnych, dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników, zmian w regulaminie ZFŚS,
wprowadzenia w życie „Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze”, zmiany rejonów socjalnych,
wprowadzenia instrukcji precyzującej zasady rachunkowości w jednostce, powołania komisji rekrutacyjnej do
naboru pracowników na stanowiska urzędnicze, zasad umarzania należności za udział w zajęciach ŚDS oraz
powołania komisji inwentaryzacyjnej.
Przedstawiciele MOPS brali udział w pracach różnych struktur i zespołów na terenie miasta Przemyśla,
m.in. w pracach Powiatowej Rady Zatrudnienia, Zespołu Reagowania Kryzysowego czy Zespołu Kierowania
Obroną Cywilną miasta Przemyśla.
2. Kontrole zewnętrzne
W roku 2006 w MOPS przeprowadzono dwie kontrole o różnym charakterze:
1. Kontrola doraźna w sprawie realizacji umów na usługi opiekuńcze przeprowadzona w okresie 9.08. –
25.08.2006 r. przez Biuro Kontroli Urzędu Miejskiego w Przemyślu
– zalecenia pokontrolne - wyjaśnienia - informacja o wykonaniu zaleceń.
2. Kontrola przebiegu prac interwencyjnych, prawidłowości zatrudnienia, wykorzystania środków FP oraz
wyposażenia nowego miejsca pracy przez inspektorów Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu
– wynik kontroli: pozytywny.
3. Zalecenia pokontrolne do kontroli problemowej przeprowadzonej w roku poprzednim w zakresie
działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.
Zalecenia pokontrolne wykonano w wyznaczonym terminie.
3. Kontrole wewnętrzne
W 2006 roku przeprowadzono dwie kontrole kompleksowe całych komórek organizacyjnych (Dział
Pomocy Środowiskowej i Dział Pomocy Dziecku i Rodzinie) oraz kilkanaście kontroli doraźnych, bezpośrednio
na stanowiskach pracy. Kontrole przeprowadzały osoby z kierownictwa Ośrodka przy współudziale
kierowników komórek organizacyjnych. W wyniku kontroli wydano szereg konkretnych zaleceń polegających w
szczególności na wprowadzeniu zmian w zakresach czynności pracowników, dyspozycji w sprawie
wprowadzenia niezbędnych zmian w organizacji czasu pracy działów a także korekt w stosowanych procedurach
i wewnętrznym obiegu dokumentacji służbowej. Część kontroli dotyczyła dyscypliny pracy (spóźnienia, brak
wpisów w ewidencji wyjść służbowych, ochrony danych osobowych itp.).
Za niewłaściwe wykonywanie obowiązków pracowniczych udzielono trzem osobom kary dyscyplinarne (dwa
upomnienia i jedna nagana).
4. Zatrudnienie ( MOPS + ZON )
Według stanu na dzień 31.12.2006 r. MOPS zatrudniał 72 pracowników zaś Powiatowy Zespół do
Spraw Orzekania o Niepełnosprawności 6 osób (5,5 etatu) oraz 23 specjalistów na umowy zlecenia
(przewodniczący i członkowie komisji orzekających o niepełnosprawności).
Łącznie w MOPS i ZON zatrudnionych jest ośmiu pracowników z orzeczonym stopniem niepełnosprawności co
sprawia, że wyznaczony dla jednostek samorządowych minimalny wskaźnik zatrudnienia inwalidów jest
znacznie przekroczony. W roku 2006 zanotowano spory ruch kadrowy. Przyjęto do pracy 13 pracowników, zaś
4 osoby zwolniono.
Zarówno MOPS jak i ZON korzystał z zatrudnienia subsydiowanego: 4 osoby w ramach prac
interwencyjnych oraz 15 osób odbywających staż absolwencki.
W ubiegłym roku rozpoczęto realizację programu rynku pracy, organizacja społeczno użytecznych. Z
tej formy aktywizacji skorzystało w MOPS 5 osób.
Podobnie jak w roku ubiegłym zgodnie z zawartymi porozumieniami w 2006 roku 12 studentów odbyło praktyki
studenckie pod opieką wyznaczonych pracowników. Od 2003 roku w MOPS przeprowadzane są zajęcia
praktyczne prowadzone przez Medyczną Szkołę Policealną.
a/ struktura zatrudnienia według funkcji i grup zawodowych:
-

kierownictwo Ośrodka - 3 etaty
obsługa prawna – 1 etat
obsługa informatyczna – 1 etat
Dział Pomocy Środowiskowej (kierownik działu i 26 pracowników socjalnych ): razem - 27 etatów

- Dział Administracji - 5 etatów
- Dział Finansowo-Księgowy - 10 etatów
- Dział Świadczeń i Dokumentacji - 4 etaty
- Dział Pomocy Dziecku i Rodzinie – 6 etatów
- Dział Opieki i Rehabilitacji Społecznej – 5 etatów
- Dział Świadczeń Rodzinnych – 10 etatów
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – 5,5 etatów
b/ struktura zatrudnienia według wykształcenia: MOPS + ZON
-

wyższe: magisterskie
wyższe zawodowe
licencjat
policealne
średnie ogólne
średnie techniczne
zasadnicze zawodowe
podstawowe

37
2
8
18
4
7
1
1

c/ struktura zatrudnienia według płci:
- kobiety
- 63
- mężczyźni
- 15
d/ struktura zatrudnienia według stażu pracy:
-

Bez stażu (rozpoczynający pracę
– poniżej 1 roku)
Do 5 lat
6 – 10 lat
11 – 20 lat
powyżej 20 lat

6
21
10
12
29

5. Doskonalenie zawodowe pracowników, kursy, szkolenia,
W formach szkolnych (studia zaoczne) 2 pracowników uzupełniło studia wyższe magisterskie, jeden
pracownik uzyskał tytuł licencjata, 2 pracowników socjalnych rozpoczęło specjalizację II stopnia w zawodzie.
3 pracowników zdobyło tytuł zawodowy „pracownik socjalny”, 4 pracowników kontynuuje studia licencjackie
lub magisterskie uzupełniające. Pięciu pracowników posiadło podstawowe umiejętności porozumiewania się w
języku migowym na kursach finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Łącznie 43 pracowników (niektórzy kilkakrotnie) uczestniczyło w różnych kursach i szkoleniach
specjalistycznych. Ważniejsze z nich, to:
- działalność warsztatów terapii zajęciowej,
- doskonalenie w zakresie realizacji ustawy o dłużnikach alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej,
- organizacja prac społecznie użytecznych,
- „Błękitna linia”,
- wizytacje domów pomocy społecznej,
- reforma systemu opieki zastępczej nad dzieckiem,
- współpraca z organizacjami pozarządowymi,
- fundusz świadczeń socjalnych,
- świadczenia rodzinne
- rachunkowość w ośrodkach pomocy społecznej,
- szkolenie członków powiatowych rad zatrudnienia,
- zamówienia publiczne,
- bezpieczeństwo socjalne rodziny,
- wdrażania ogólnokrajowego systemu monitoringu orzecznictwa o niepełnosprawności,
- budowa gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- mediacje w sytuacjach rodzinnych i społecznych,
- praca psychologiczna z ofiarami przemocy w rodzinie,
- badanie efektywności pomocy dla grup szczególnego ryzyka,
- zasady wyceny, ewidencji i inwentaryzacji składników majątkowych

oraz szereg innych specjalistycznych np. dla księgowych czy informatyków.
Przedstawiciele MOPS uczestniczyli w ogólnopolskich spotkaniach: Konferencji Pracowników Socjalnych,
Konferencji „Przeciw Przemocy w Rodzinie”, Seminariach z zakresu rehabilitacji społecznej osób
niepełnosprawnych.
Członkowie kierownictwa MOPS brali czynny udział w naradach na szczeblu wojewódzkim w sprawie
rozwiązywania problemów bezdomności, integracji społecznej oraz realizacji programów rządowych.
Zgodnie z przepisami organizowane są szkolenia okresowe pracowników z zakresu bezpieczeństwa i higieny
pracy.
6. Warunki pracy, wyposażenie
Na przestrzeni 2006 roku warunki pracy zatrudnionych pracowników uległy dalszej poprawie. W nowej
siedzibie przy ul. Leszczyńskiego 3 dokończono niezbędne remonty w celu lepszego dostosowania budynku do
wykonywanych zadań dla mieszkańców Przemyśla. Między innymi dokonano niezbędnych naprawy poszycia
dachowego zabezpieczającego przed zalewaniem strychu. Niezbędna jest konserwacja i odmalowanie całości
dachu. Udrożniono system kanalizacyjny, przeprowadzono gruntowny remont instalacji grzewczej,
zmodernizowano pomieszczenie kasowe oraz zaadaptowano część korytarza na pomieszczenia biurowe. W
związku z rozwojem organizacyjnym MOPS koniecznością jest pozyskiwanie dodatkowych powierzchni
biurowych celem lepszej obsługi mieszkańców Przemyśla i zapewnieniem pracownikom warunków pracy
wymaganych przez BHP.
W ramach projektu sporządzonego w MOPS uzyskano środki z Ministerstwa Polityki Społecznej na
zagospodarowanie pomieszczenia po pralni byłego domu dziecka na potrzeby Ośrodka Wsparcia Socjalnego.
W 2006 roku nadal rozbudowywano sieć informatyczną i stacje robocze do systemu pomocy społecznej
„POMOST” oraz systemu obsługi świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej. Z uwagi na rosnącą ilość
klientów korzystających z usług MOPS w szczególności ze świadczeń rodzinnych w roku 2006 dokonano
zakupu serwera umożliwiającego bezpieczne realizowanie zadań w tym zakresie.
W 2006 roku wymieniono pięć przestarzałych zestawów komputerowych, zakupiono nową kserokopiarkę oraz
trzy niszczarki dokumentów. W celu właściwej ochrony danych osobowych stopniowo drewniane szafy
biurowe na dokumenty zastępuje się solidnymi szafami metalowymi
z zamknięciami patentowymi.
Dokończono prace nad organizacją archiwum zakładowego spełniającego wymogi prawne. Systemy
informatyczne, posiadane sprzęty oraz budynek jest chroniony w profesjonalny sposób przez firmę „Security
Office”. Nadal w miarę posiadanych środków finansowych dokonywano systematycznej wymiany zużytych
mebli i sprzętu biurowego.
Podobnie w trakcie 2006 roku systematycznie dokupywano niezbędny sprzęt i meble biurowe
na potrzeby Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Między innymi pozyskano
zestaw komputerowy (użyczenie), zakupiono lampę bakteriobójczą oraz szafy kartotekowe do archiwizacji
dokumentów.
7. Działalność edukacyjna, uroczystości, konferencje.
24 stycznia zorganizowano szkolenie dla pracowników MOPS oraz nadzorowanych jednostek organizacyjnych.
Podobnie jak w roku ubiegłym Przewodniczący Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu
przedstawił obowiązujące procedury administracyjne i udzielał wyczerpujących odpowiedzi na zapytania
uczestników. Wymiernym efektem szkoleń prowadzonych przez SKO jest zmniejszająca się ilość odwołań od
decyzji administracyjnych wydawanych w MOPS. Dzięki życzliwości Przewodniczącego SKO szkolenia tego
typu na stałe wejdą do harmonogramu szkoleń organizowanych w MOPS.
16 maja Dyrektor MOPS przedstawił prezentację Lokalnego Programu Opieki nad Dzieckiem i Rodziną na lata
2005 – 2008 Miasta Przemyśl na X ogólnopolskiej jubileuszowej Konferencji organizowanej przez
Towarzystwo „Nasz Dom” w Waplewie.
10 czerwca MOPS zorganizował III Festyn Kulturalno – Sportowy łączący Dzień Rodzicielstwa Zastępczego i
Dzień Dziecka dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych
w Przemyślu. Do inicjatywy włączyły się organizacje pozarządowe, placówki opiekuńczo-wychowawcze,
rodzice zastępczy, Straż Pożarna, Policja oraz Miejski Ośrodek Zwalczania Uzależnień. Dzięki hojności
sponsorów oraz zaangażowaniu pracowników i wolontariuszy około 200 dzieci wspólnie spędziło czas poznając
się wzajemnie i integrując w trakcie gier sportowych i zabaw. Akcję informacyjną promująca rodzinną opiekę
zastępczą poprowadziło Chrześcijańskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Misja Nadziei” z Częstochowy
oraz Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Przemyślu.
19 czerwca podobnie jak w roku ubiegłym w związku z licznymi zmianami przepisów w ustawie o
świadczeniach rodzinnych oraz ustawie o dłużnikach alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej zorganizowano

dla pracowników MOPS szkolenie prowadzone przez Tomasza Wardach specjalistę Ministerstwa Polityki
Społecznej, udzielającego wyjaśnień w tej tematyce na łamach Rzeczpospolitej.
16 października na Krajowej Konferencji „Walka z głodem” zorganizowanej przez Ministerstwo Polityki
Społecznej, delegacja MOPS w ramach wyróżnienia z województwa podkarpackiego przedstawiła prezentacje
dokonań Miasta Przemyśl w zakresie realizacji programu rządowego w zakresie dożywiania.
21 listopada zorganizowano Dzień Pracownika Socjalnego z udziałem pracowników pomocy społecznej i
emerytów z MOPS oraz nadzorowanych jednostek organizacyjnych. Obecnym pracownikom pomocy społecznej
życzenia złożył Zastępca Prezydenta pan Wiesław Jurkiewicz.
6 grudnia z inicjatywy i przy współudziale Rady Wydziałowej Samorządu Studenckiego Wyższej Szkoły
Administracji i Zarządzania w Przemyślu odbyło się spotkanie dzieci z rodzin zastępczych i wychowanków
placówek opiekuńczo-wychowawczych ze Świętym Mikołajem i Śnieżynkami w Centrum Rozrywki „Figielek”
70 dzieci otrzymało upominki ufundowane przez studentów, zaprezentowało zdolności recytatorskie,
piosenkarskie, taneczne, sportowe. Studenci zobowiązali się do pomocy dzieciom w nauce.
7 grudnia zorganizowano spotkanie robocze z specjalistą Ministerstwa Polityki Społecznej z udziałem
pracowników OPS oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych z Przemyśla, Prałkowiec i Jarosławia w zakresie
praktycznej realizacji Programów wparcia rodzin naturalnych dzieci umieszczanych w opiece poza rodzinnej.
8 grudnia MOPS zorganizował III Konferencję z cyklu „Szczęście dzieci – naszym szczęściem” pod hasłem
„Przemoc wśród dzieci i młodzieży – nie bądźmy obojętni” pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta W
konferencji wzięli udział pracownicy jednostek organizacyjnych pomocy społecznej pedagodzy szkolni,
policjanci, straż miejska, kuratorzy sądowi oraz przedstawiciele organizacji poza rządowych i rodzice zastępczy.
Tematykę ujętą w haśle konferencji przedstawili zaproszeni specjaliści z Ministerstwa Polityki Społecznej,
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w Przemyślu. W spotkaniu
uczestniczyło około 80 osób.
8. Realizacja budżetu
W 2006 r. realizując powierzone zadania wydano kwotę 26 158 140,09 zł stanowiącą 98,2 %
planowanego budżetu. Na podstawie decyzji administracyjnych MOPS finansowanie usług opiekuńczych z
wyłączeniem usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi jest dokonywane bezpośrednio z budżetu Urzędu
Miejskiego do jednostek je realizujących tj. PCK oraz PKPS.
Tabela Nr 1. Wykonanie planu budżetu według rozdziałów w 2006 r.
Lp.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Tytuł
Rozdział 85201
-placówki
opiekuńczowychowawcze
Rozdział 85202
- domy pomocy społecznej
Rozdział 85204
- rodziny zastępcze
Rozdział 85212
Świadczenia rodzinne
Rozdział 85213
- składki
na
ubezpieczenie
zdrowotne
Rozdział 85214
- zasiłki i pomoc w naturze oraz
składki na ubezp. społeczne
Rozdział 85219
- ośrodki pomocy społecznej
Rozdział 85220
Poradnictwo, mieszkania chronione
i o.i.k.
Rozdział 85321
- zon
Rozdział 85228
- usługi opiek, usługi specjalistyczne

Plan w złotych

Wykonanie w
złotych

Wykonanie
w
procentach

280.00
0,00

273.057,83

97,5

425.000,00

384.681,42

90,5

1.116.000,00

1.110.002,70

99,5

17.011.701,00

17.004.704,66

99,99

182.260,00

181.602,86

99,6

3.207.357,00

3.050.774,45

95,1

1.987.612,00

1.839.635,30

92,6

25.000,00

19.422,28

77,7

336.100,00

336.098,07

99,99

345.410,00

344.920,00

99,85

11
12
13
14

Rozdział 85295
- pozostała działalność
Rozdział 85278
Usuwanie
skutków
klęsk
żywiołowych - susza
Rozdział 85195
Pozostała działalność – koszty
ubezpieczenia zdrowotnego
Rozdział 85295
Pozostała działalność – opieka nad
dzieckiem i rodziną
Ogółem

1.706.564,00

1.596.940,52

93,6

1.000,00

1.000,00

100,0

300,00

300,00

100,0

15.000,00
26.639.304,00

15.000,00
26.158.140,09

100,0
98,2

Zasadniczym powodem niewykorzystania środków mimo oszczędnego i racjonalnego gospodarowania jest nie
przekazanie środków z budżetu Miasta:
- rozdział 85201 – nie przekazano środków - powstały zobowiązania 494,10 zł
- rozdział 85202 – nie przekazano środków, ograniczono kierowanie do DPS - jednak powstały zobowiązania
w wysokości 36 639,11 zł, kilka osób nadal oczekuje na skierowanie do DPS
- rozdział 85214 – pozostały środki z dotacji celowej w wysokości 2 758,50 zł z przeznaczeniem na zasiłki
stałe z powodu braku osób uprawnionych
ze względu na nie przekazanie środków z budżetu Miasta powstało zobowiązanie w wysokości w wysokości
124 043,31 zł
- rozdział 85219 – mimo oszczędności na kwotę 147 976,70 zł głównie na zakupie materiałów, wyposażenia i
delegacjach służbowych, z powodu nie przekazania planowanych środków z budżetu Miasta powstało
zobowiązanie w wysokości 34 445,09 zł za zużycie gazu i niektóre usługi.
- rozdział 85220 – ograniczono zakres niezbędnych prac z powodu nie przekazania środków 5 577,72 zł,
powstało zobowiązanie w wysokości 45,00 zł.
-rozdział 85328 – z uwagi na pobyt uprawnionych w szpitalu powstała niewykorzystana kwota 490,00 zł
- rozdział 85213 - z uwagi na brak osób uprawnionych do ubezpieczenia pozostała kwota 657,14
- rozdział 8512 zadanie zrealizowano w całości z dotacji celowej, natomiast z uwagi na nie przekazanie
środków z budżetu Miasta powstały zobowiązania w wysokości 4 000,00 zł
- rozdział 85204 z uwagi na nie przekazanie środków w budżetu Miasta powstały zobowiązania w wysokości
2 478,30 zł
- rozdział 85295 – z powodu nie przekazania środków z budżetu gminy powstały zobowiązania wobec PKPS
w wysokości 87 260,08 zł.
Tabela Nr 2 Rozpatrywanie wniosków złożonych od 1.01.06 do 31.12.2007 r. Decyzje administracyjne z
zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych oraz zaliczki alimentacyjnej wydane w 2006 r.
Wyszczególnienie
Z pomocy społecznej
Ze świadczeń rodzinnych Z zaliczki alimentacyjnej
Ilość decyzji ogółem
9 635
8 613
709
W tym odwołań
30
57
8
Decyzje uchylone do
15
27
3
ponownego rozpatrzenia
Decyzje utrzymane w
12
20
5
mocy
Inne rozstrzygnięcie
0
3
0
Brak rozstrzygnięcia w
3
7
0
2006 r.

II. Pomoc Środowiskowa
A. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę.
Tabela Nr 3. Realizacja zadań według form pomocy

Lp.
1

2
3

Formy pomocy
Zasiłki stałe
Specjalistyczne usługi
opiekuńcze
(psychiatryczne)
Program
rządowy
„Pomoc państwa w
zakresie dożywiania”

Liczba
osób
którym decyzją
przyznano
świadczenie
440

51
5182

Liczba
osób w
rodzinie

w

Wzrost w
stosunku do
2005 (%)

853

1.489.171,50

108

67

344.920,00

102

1.575.817,00

184

5182

Kwota
świadczenia
złotych

1. Zasiłek stały.
Zasiłek stały przysługuje pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej lub osobie w rodzinie, całkowicie
niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeśli jej dochód, jak również dochód na osobę w
rodzinie jest niższy od kryterium dochodowego. Osobie otrzymującej zasiłek stały opłaca się składki na
ubezpieczenie zdrowotne. Kwota zasiłku nie może być wyższa niż 418 zł od 1.10.06 r. niż 444 zł i niższa niż
30 zł. stanowi różnicę pomiędzy kryterium dochodowym a posiadanym dochodem Zadanie zrealizowano w
pełnym zakresie stosownie do złożonych wniosków przez klientów kwalifikujących się do tego rodzaju
świadczenia.
2. Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób
z zaburzeniami psychicznymi.
Specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowane są w środowiskach domowych dla 51 osób w tym dla 3
dzieci autystycznych. W wyniku ogłoszonego w listopadzie 2005 r. otwartego konkursu ofert na realizację
tego zadania podpisano w grudniu 2005 r. umowę zlecającą realizację tych usług Zarządowi Okręgowemu
Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Przemyślu do 31 grudnia 2010 roku.
Tabela Nr 4 Realizacja usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w latach
2006
Lata
Ilość godzin wykonana
Ilość osób objętych pomocą
2004
11 698
2005
31 843
2006
34 492

200434
50
51

3. Wieloletni Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
Kontynuacją realizowanej w poprzednich latach pomocy państwa w dożywianiu uczniów wprowadzony mocą
ustawy z dnia 29 grudnia 2005 o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie
dożywiania” (Dz. U. Nr 267,poz 2259) W 2006 roku na realizację tego programu wydatkowano 1 890 994 zł
w tym środki z budżetu gminy 353 013 zł w trakcie roku podobnie jak w roku 2005 wojewoda przekazał
dodatkowe środki z budżetu, zwiększające planowane środki jak również środki skierowane bezpośrednio na
doposażenie stołówek szkolnych i świetlic oraz doposażenie punktu wydawania żywności PKPS na kwotę
300 400 zł. Dożywianie jest realizowanie głównie z formie gorącego posiłku w przedszkolach, żłobkach,
świetlicach szkolnych, środowiskowych, bursach szkolnych i internatach, kuchniach prowadzonych przez
organizacje pozarządowe itp. oraz żywności pobieranej w sklepie PKPS. MOPS nie realizuje pomocy w
formie pieniężnej.
Tabela Nr 5 Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"
Dzieci 0-7
Wyszczególnienie

Uczniowie do czasu
ukończenia szkoły
ponadgimnazjalnej

Pozostałe
osoby
otrzymujące pomoc
na podst. art. 7
ustawy o pomocy

Razem 2006
r.

Wzrost w
stosunku
do 2005 r.
(%)

społecznej
Liczba
osób
objęta
programem
Koszt programu
w złotych
W tym budżet
gminy
Liczba posiłków

814

1 873

2 703

5 182

183

178

x

x

x

1 575 817

x

x

x

353 013

105
21 616

94 537

69 328

185 481

127

B. Zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym.
Tabela Nr 5 Realizacja zadań według form pomocy.
Lp. Formy pomocy
Liczba
osób Liczba osób w
którym
rodzinie
przyznano
świadczenie
1
Zasiłki okresowe w tym:
954
3.651
Środki własne
Środki zlecone
2
Posiłek w tym
1 344
3 065
Dzieci
1 022
2 792
3
Usługi opiekuńcze
207
260
4
Zasiłek celowy zdarzenie
losowe
1
3
5
Sprawienie pogrzebu
12
28
6
Zasiłek
celowy,
celowy
specjalny, celowy zwrotny
1477
4.128
7
Poradnictwo specjalistyczne
764
2.221
Interwencja kryzysowa
Praca socjalna
2.029
6.017
* dane zawierają dożywianie w przedszkolach, szkołach, obiady dowożone,
Pobytu ,
** kwota nie uwzględniana w budżecie MOPS.

Kwota
świadczeń
w złotych
987.778
223.281
764.497
*476 489
281 657
**419 238

Procentowy
wskaźnik
wzrostu do
2005 roku
145
106
162
136
115
89

1.500
12.338

150
108

554.481
120
x
x
x
obiady w Domu Dziennego

1. Zasiłek okresowy
Zasiłek przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność,
bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia
społecznego. Kwota zasiłku okresowego w 2008 roku będzie stanowiła różnicę między kryterium
dochodowym, a posiadanym dochodem, z tym że zasiłek nie może być niższy od 50 % tej różnicy, jednak nie
mniej niż 20,00 zł. Ustawa o pomocy społecznej szczegółowo określa wysokość zasiłków okresowych w
kolejnych latach do 2008. W roku 2006 minimalna wysokość zasiłku okresowego wynosiła :
- w przypadku osoby samotnie gospodarującej 35 % różnicy między kryterium dochodowym wynoszącym
461 zł netto a faktycznym dochodem netto tej osoby, od 1.10.06 r. 477 zł
- w przypadku rodziny 25 % różnicy między kryterium dochodowym obliczonym dla tej rodziny, a jej
faktycznym dochodem netto.
Do roku 2007 r. ustawa przewiduje częściową dotację celową tego zadania z budżetu państwa.
Rok 2006 był kolejnym rokiem wzrostu - w 2005 roku odnotowano znaczny wzrost wypłat zasiłków
okresowych o 215,42 % w stosunku do 2004 roku, natomiast w 2006 roku nastąpił wzrost o 145 %. Przyznano
zasiłki okresowe 954 rodzinom realizując w pełnym zakresie zgłoszone wnioski w wysokości ustalonej
przepisami ustawy o pomocy społecznej.
2. Posiłek i dożywianie w szkołach.

Pomoc doraźna lub okresowa w postaci jednego gorącego posiłku dziennie przysługuje osobie, która
własnym staraniem nie może go sobie zapewnić. W 2006 roku dożywianiem w szkołach i przedszkolach
objęto 1 022 dzieci Dożywianie dzieci było prowadzone w systemie zbiorowym w żłobkach, przedszkolach
szkołach różnego typu, bursach i internatach szkolnych i przez organizacje pozarządowe. Pomoc w formie
dożywiania przyznawano w 2006 roku bezpłatnie, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekraczał 150
% kryterium dochodowego czyli 474 zł netto na osobę od 1.10.06 r. 526,50zł netto na osobę. Przy
dochodzie rodziny wyższym stosowano częściową odpłatność na podstawie Uchwały 134/2004 Rady
Miejskiej w tej sprawie (z reguły 5% kosztów posiłku). Wszystkie wnioski o przyznanie pomocy w formie
posiłku dla dzieci i młodzieży zostały rozpatrzone pozytywnie.
W ramach posiłków (poza dożywianiem dzieci w szkołach) kontynuowane jest dowożenie pełnych obiadów
do miejsca zamieszkania dla 45 osób. Dochód z tytułu odpłatności za obiady dowożone wyniósł w 2006 r.
15 155,90 zł. W ramach pobytu są wydawane obiady dla 25 osób w Domu Dziennego Pobytu przy ul. Jana
Pawła II 17 stanowiącego filię Domu Pomocy Społecznej dla osób w podeszłym wieku. Ponadto prowadzone
było dożywianie w formie ciepłych posiłków przez dwie kuchnie prowadzone przez stowarzyszenia
charytatywne: "Caritas" Archidiecezji Przemyskiej przy ul. Kapitulnej 1 i Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata
Alberta przy klasztorze Sióstr Felicjanek ul. Poniatowskiego 33. W ramach tych środków przygotowywane i
wydawane są paczki przed świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocy oraz organizowane uroczyste kolacje i
śniadanie przedświąteczne. Dożywianie w zdecydowanej większości zostało sfinansowane ze środków
wieloletniego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
3. Usługi opiekuńcze.
Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób
a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych świadczonych w miejscu
zamieszkania. Zakres usług musi być dostosowany do indywidualnych potrzeb osoby, obejmuje pomoc w
zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w
miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem. W 2005 roku Prezydent Miasta powierzył realizację
tego zadania w drodze otwartego konkursu ofert organizacjom pozarządowym: Stowarzyszeniu
Charytatywnemu Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej oraz Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi. Umowy
zawarte są do 2010 roku. Pomoc przyznawana jest nieodpłatnie osobom samotnym posiadającym dochód do
461 zł od 1.10.06 r. 477 zł netto, osoby w rodzinie do 316 zł od 1.10.06 r. 351 zł netto na osobę. Osoby o
wyższym dochodzie ponoszą częściową odpłatność za usługi na podstawie Uchwały 135/2004 Rady Miejskiej
w Przemyślu, która określiła szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za świadczone usługi na terenie
miasta. Ustalenie zakresu usług oraz odpłatności za ich świadczenie w formie decyzji administracyjnej jest
zadaniem MOPS.
Tabela Nr 6 Realizacja usług opiekuńczych dla mieszkańców Przemyśla z wyłączeniem usług dla osób z
zaburzeniami psychicznymi.
Polski Komitet Pomocy Społecznej Polski Czerwony Ogółem
Ilość osób objętych pomocą w 2004
123
90
213
Ilość godzin planowana w 2005
43 956
43 956
87 912
Ilość godzin wykonana w 2005
41 512
38 434
79 946
Ilość osób objętych pomocą w 2005
121
101
222
Ilość godzin planowana w 2006
47 400
47 400
94 800
Ilość godzin wykonana w 2006
37.466
36.867
74.333
Ilość osób objętych pomocą w 2006
116
91
207
W trakcie roku pracownicy socjalni wizytują środowiska osób, którym świadczone są usługi opiekuńcze
zwracając uwagę na zgodność zakresu usług z potrzebami i wydaną decyzją szczególnie w okresie jesiennozimowym.
4. Zasiłek celowy.
W celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej może być przyznany zasiłek celowy. Może on być
przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału,
odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw sprzętu użytku
domowego, a także kosztów pogrzebu. W 2006 roku na pomoc celową wydatkowano 539 521 zł tj. o 17,28 %
więcej niż w 2005 roku. Systematycznie rośnie wysokość zasiłku celowego, jednak z uwagi na ograniczona

ilość środków i dużą liczbę osób ubiegających się o to świadczenie wzrost jest rzędu 11 %. Aby pomoc była
skuteczna zasiłek celowy powinien wynosić co najmniej 500 zł.
Tabela Nr 7 Realizacja zasiłków celowych w latach 2004 - 2006.
Kwota świadczenia Liczba
osób którym
Liczba
Rok
w złotych
przyznano pomoc
świadczeń
2004
2005
2006
5. Pomoc rzeczowa.

367 873
459 991
539 521

1393
1 736
1 372

Średnia
wysokość
zasiłku w złotych

2315
2093
2238

159
216
241

Pomoc w formie rzeczowej realizowana jest po uzyskaniu darów od indywidualnych darczyńców
przekazywanych do MOPS, zaprzyjaźnionego z Przemyślem Paderborn, organizacji pozarządowych, z
Unijnego Programu Pomocy Żywnościowej "PEAD" , akcji "Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę", służb
komunalnych miasta .
Tabela Nr 8 Pomoc rzeczowa przekazywana osobom potrzebującym.
L
p.

Darczyńca

1.
2.
3.

PKPS
Osoba prywatna
Jw.

4.
5.

Jw.
Towarzystwo
Pomocy
im. Św. Brata Alberta
Koło Przemyśl
Miasto Padeborn
Akcja Pomóż dziecku
przetrwać zimę
Wydział
Gospodarki
Komunalnej UM

6.
7.
8.

Nazwa rzeczy przekazanej

Ilość

wersalka
szafa , wersalka, krzesła
tapczan, biblioteczki,
naczynia kuchenne,
Odzież używana, obuwie
Odzież używana
Łóżko metalowe, pralka wirnikowa, leżanka

1 szt
4 szt
3 szt
10 kg
50 kg
1.500 kg
Po 1 szt.

Odzież używana, obuwie, zabawki
Artykuły przemysłowe i spożywcze

400 kg
132 kg,
796 kg
Dla
10
rodzin

Drewno opałowe

Uzyskane dary rzeczowe od mieszkańców miasta są rejestrowane w odrębnym rejestrze, następnie
przekazywane osobom potrzebującym. W przypadku mebli, sprzętu gospodarstwa domowego, sprzętu RTV
itp. pracownicy socjalni posiadający rozeznanie środowiska przekazują ofertę poszczególnym klientom celem
samodzielnego odbioru darów. Odzież używana, książki i inne drobne przedmioty przekazywane do MOPS
najczęściej przez anonimowych darczyńców wykładane są sukcesywnie do oznaczonego pojemnika w MOPS
w celu dowolnego odbioru przez klientów. Na drewno opałowe z wycinek w mieście sporządzana jest lista
imiennych odbiorców wytypowanych przez pracowników socjalnych i przekazywana do Wydziału
Gospodarki Komunalnej organizującego dowóz do wskazanych rodzin i osób. W sytuacjach szczególnych
pracownicy socjalni dostarczają dary bezpośrednio do mieszkań klientów.
6. Program Pomocy Żywnościowej„PEAD„
Zadanie realizowane przez Podkarpacki Bank Żywności w Rzeszowie w ramach Unijnego Programu Pomocy
Żywnościowej na rzecz najuboższych mieszkańców Unii Europejskiej za pośrednictwem organizacji
pozarządowych – na terenie Przemyśla: przez Polski Czerwony Krzyż i Polski Komitet Pomocy Społecznej.
Po uzyskaniu zgody osób na przetwarzanie danych osobowych pracownicy socjalni MOPS sporządzili listy
osób kwalifikujących się do pomocy żywnościowej. Kryterium kwalifikującym do otrzymania pomocy
żywnościowej stanowiło 150 % kryterium określonego w ustawie o pomocy społecznej z równoczesną oceną
sytuacji osobistej, rodzinnej osób i rodzin przez pracownika socjalnego.
W 2006 roku z pomocy żywnościowej PEAD skorzystało 1.100 rodzin w tym 4.493 osoby dorosłe i 1.939
dzieci. Łączna wartość artykułów spożywczych wniosła 330.220,00 zł, dotacja z MOPS na rzecz
Podkarpackiego Banku Żywności za towary rozprowadzone przez Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata
Alberta wyniosła 1.801,00 zł.

Tabela Nr 9 Wzrost pomocy żywnościowej wydawanej przez organizacje poza rządowe w latach 2004 2006
Wzrost pomocy w
2004
2005
2006
2006r. do 2005r.
(w %)
Liczba osób
2 220
2 772
6 432
232
Ilość wydanej żywności
9 000 kg
12 742 kg
140 393 kg
1101
W układzie asortymentowym mieszkańcy Przemyśla otrzymali :
- cukier
5.673 kg
- mąka
15.692 kg
- ryż
18.489 kg
- kasza jęczmienna
7.946 kg
- makaron
14.905 kg
- ser topiony
3.301 kg
- ser twardy
5.925 kg
- mleko UHT w kartonach
68.432 litrów
-------------------------------------------Ogółem
140.393 kg
7. Akcja „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę„
Od 10 lat w grudniu każdego roku w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Przemyślu funkcjonuje
Terenowy Sztab Akcji Charytatywnej „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę” jako placówka terenowa Sztabu
Głównego Akcji w Lublinie.
Celem zbiórki publicznej jest udzielenie pomocy rzeczowej potrzebującym dzieciom z rodzin wielodzietnych,
niepełnych, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, wychowankom placówek opiekuńczowychowawczych, uczestnikom zajęć w świetlicach środowiskowych. Podczas akcji nie są zbierane środki
finansowe, a jedynie artykuły spożywcze trwałego użytku , odzież , zabawki , art., szkolne , książki , obuwie,
sprzęt gospodarstwa domowego, meble itp.
Podczas ostatniej Akcji , której patronował Prezydent Miasta Przemyśla zebrano 132 kg żywności w
tym 69 kg słodyczy oraz 796 kg art. Przemysłowych. Zebrane dary przekazano do 104 rodzin wielodzietnych ,
indywidualne paczki głównie ze słodyczami i zabawkami przekazano 253 dzieciom, część darów trafiło do
trzech placówek opiekuńczo- wychowawczych oraz pięć świetlic środowiskowych.
W akcję zaangażowało się 19 jednostek: MOPS, PCK, PKPS, Towarzystwo Pomocy św. Brata Alberta,
MZK Sp. z o.o. , TPD , Młodzieżowy Dom Kultury, szkoły podstawowe Nr1 , 5 , 6 i 14 , Gimnazjum Nr 1,
Gimnazjum Nr 5 , II L.O. im. Morawskiego , Centrum Edukacji „Baza”, Hotel Gromada i Niepubliczne L.O.
przy ul. Katedralnej 5, Kantor przy ul. Sportowej.
8. Praca socjalna
Praca socjalna została określona w ustawie jako działalność zawodowa mająca na celu pomoc osobom
i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie. Pracę socjalną
świadczy pracownik socjalny. Pracownikiem socjalnym może być osoba, która posiada dyplom uzyskania
tytułu zawodowego w zawodzie pracownik socjalny, dyplom wyższej szkoły zawodowej o specjalności praca
socjalna lub ukończone studia wyższe o specjalności praca socjalna na jednym z kierunków: pedagogika,
politologia, psychologia, socjologia lub nauki o rodzinie. Należy podkreślić szczególną rolę tego zawodu jako
zawodu zaufania społecznego, pracownik socjalny ma dostęp do szczególnie chronionych danych osobowych,
pomoc w przezwyciężaniu różnorodnych problemów ludzkich wymaga dużego zaangażowania oraz
odpowiedzialności. Obok osób i rodzin praca socjalna kierowana jest do społeczności lokalnej. Podstawowe
metody, którymi posługuje się pracownik socjalny to praca z indywidualnym przypadkiem, praca grupowa
oraz praca ze społecznością lokalną, Wśród technik wykorzystuje się poradnictwo, mediację, wspomagane
kontakty interpersonalne w tym kontrakt socjalny. Należy przy tym zachować godność osoby i jej prawo do
samostanowienia. Praca socjalna jest znaczącą formą świadczenia niepieniężnego udziela się jej bez względu
na posiadany dochód. Bardzo ważnym zadaniem pracownika socjalnego w ramach pracy socjalnej jest
współpraca z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i wykluczeniu
społecznemu.
Jednym z wielu celów o podstawowym znaczeniu jest : ułatwianie włączania

marginalizowanych ,społecznie wykluczonych , słabych i zagrożonych grup ludzi do życia w społeczności
lokalnej.
Praca socjalna może być prowadzona w oparciu o kontrakt socjalny. W kontrakcie socjalnym
opracowuje się ocenę osoby/rodziny oraz formułuje cele, które ma osiągnąć osoba/rodzina dla
przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej. Kontrakt socjalny to umowa z klientem polegająca na wspólnym
uzgodnieniu celów i projektu działania między pracownikiem socjalnym a klientem, na wyjaśnieniu i wspólnej
negocjacji wyboru możliwych rozwiązań pożądanej zmiany w trudnej sytuacji oraz określeniu na jej
podstawie form i czasu trwania pracy. Kontrakt jest narzędziem pozwalającym na zmobilizowanie osoby lub
rodziny zainteresowanej rozwiązaniem ich problemów, umożliwia dokonanie oceny osiągniętych celów
operacyjnych. Jest on zawierany po pełnym rozpoznaniu i ocenie sytuacji osoby/rodziny ubiegającej się o
pomoc. Narzędzie to , daje podstawę do ograniczenia bądź odmówienia pomocy klientowi skupionemu
jedynie na eskalowaniu roszczeń, a nie rozwiązywaniu swoich problemów życiowych.
Z pracy socjalnej skorzystało 6 017 osób z 2 029 rodzin. Udzielono 1 031 porad, 1 468 informacji oraz podjęto
187 interwencji.
W 2006 roku zawarto 49 kontraktów, w tym realizacja 10 została zakończona. Dzięki kontraktom
socjalnym część osób/rodzin usamodzielniła się. Aktualnie nie wymagają wsparcia ośrodka pomocy
społecznej. Osoby /rodziny, w których przyczyną trudnej sytuacji jest niepełnosprawność, długotrwała lub
ciężka choroba usamodzielniła się w części. W dalszym ciągu wymagają większego lub mniejszego wsparcia
ośrodka pomocy społecznej. Zmienia się tylko zakres i formy pomocy oraz sposób jej organizacji. Tak jest w
przypadku osób, które dzięki pracy socjalnej pracowników socjalnych uzyskały orzeczenie o stopniu
niepełnosprawności a co za tym idzie uprawnienia doświadczeń rentowych z ZUS lub uprawnienia do
zasiłków stałych wypłacanych przez ośrodek pomocy społecznej. Pozostałe kontrakty socjalne są w trakcie
realizacji, polegającej na wykonywaniu wyznaczonych zadań w określonym czasie i miejscu. Ocena realizacji
zadań wykonywanych przez osobę / rodzinę jest dokonywana okresowo : np. Raz w miesiącu lub rzadziej ,
w zależności od ilości i stopnia trudności zadań oraz od możliwości i umiejętności poszczególnych osób.
Pracownicy socjalni podkreślają , że jednym z istotniejszych elementów kontraktu socjalnego jest
podniesienie samooceny osoby/rodziny, ponieważ to osoba/rodzina musi dostrzec i ocenić zmiany jakie
nastąpiły w jej życiu. W ramach kontraktu socjalnego pracownicy socjalni podejmuję działania w obecności
klienta oraz bez pośredniego kontaktu z klientem. Planowane działania są realne - w zasięgu możliwości
osoby/rodziny i pracowników socjalnych. W pierwszej kolejności realizuje się cele priorytetowe –
najpilniejsze i najważniejsze uwzględniające indywidualne możliwości i poziom motywacji osoby/rodziny.
Zobowiązania podejmowane przez pracowników socjalnych w zakresie proponowanych form pomocy i pracy
socjalnej dotyczą takich zagadnień , których osoba /rodzina nie jest w stanie załatwić samodzielnie. Są to
działania skierowane na zbieranie i udostępnianie informacji oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów.
Praca socjalna jest realizowana przez:
– poradnictwo rozumiane jako udzielanie porad, wskazówek informacji dotyczących problemu osoby

zwracającej się o pomoc do pracownika socjalnego
– informowanie rozumiane jako przekazywanie przez pracownika socjalnego osobie zainteresowanej

użytecznych informacji o zasadach, kryteriach i możliwościach uzyskania pomocy w różnych jej postaciach
– interwencja mająca na celu przyspieszenie załatwienia określonej sprawy, nadania jej biegu pomyślnego dla

osoby , na rzecz której pracownik socjalny podejmuje interwencję
- procedura postępowania z osobami bezdomnymi w okresie jesienno – zimowym., dzięki której osobom
bezdomnym zapewniana jest pomoc m.in. w formie schronienia oraz gorącego posiłku niezwłocznie i bez
zbędnych formalności. Możliwe jest to dzięki koordynacji różnych służb z działalnością MOPS oraz
opracowaniu schematu działania co w znaczący sposób skraca czas od momentu powzięcia informacji do
udzielenia kompleksowej pomocy.
Zarówno porady, informacje jak i interwencje są formami pomocy niewymiernej.
Najczęściej podejmowane działania przez pracowników socjalnych to:
• wskazywanie i uruchamianie własnych możliwości osoby/rodziny w zakresie rozwiązywania trudnej
sytuacji życiowej.
• motywowanie do podjęcia określonych działań ( np. poszukiwanie pracy)
• motywowanie do podjęcia leczenia, terapii (np. w przypadku uzależnień)
• wzmocnienie starań klienta oraz interwencje ( poparcie wniosków o przydział mieszkania, nie
odcinania energii elektrycznej, rozłożenie na raty zaległości czynszowych)
• aktywizowanie zawodowe, przekazywanie wiedzy na temat poszukiwania pracy
• umożliwienie kontaktu ze specjalistą ( np. kierowanie do ośrodka wsparcia socjalnego)

•

kontakt z rodziną zamieszkałą oddzielnie (np. negocjowanie co do form pomocy materialnej i
niematerialnej)poszukiwanie wsparcia dla rodziny w środowisku ( np. organizowanie pomocy
sąsiedzkiej)
• interwencje w środowisku (np. zgłoszenia dotyczące przemocy w rodzinie, konfliktów, zdarzeń
losowych)
• wystąpienia z wnioskami i pismami do instytucji , pomoc w redagowaniu pism ( np. pozwy o
ustalenie alimentów, wydania wyroków)
Prezentując sposoby działania i efekty pracy socjalnej należy wskazać na ograniczenia w jej realizacji:
– zbyt duża liczba rodzin przypadająca na jednego pracownika socjalnego
– realizacja dodatkowych zadań przez pracowników socjalnych nie wynikających z ustawy o pomocy

społecznej
– brak odpowiednich warunków w miejscu pracy do zawierania kontraktów socjalnych
– niedobór środków na świadczenia lub nierównomierna ich dystrybucja
– nadmierna biurokratyzacja wszystkich czynności związanych z dokumentowaniem pracy pracowników

socjalnych w tym pracy socjalnej
– roszczeniowa postawa klientów

9. MOPS jako partner programów celowych.
a)
•

•

•

•

MOPS jest głównym realizatorem programów szczegółowych zawartych w Strategii Integracji i
Polityki Społecznej Miasta Przemyśla. Miejski Ośrodek Pomocy społecznej realizuje środowiskowe
projekty socjalne takie jak:
projekt socjalny „Domek na działce” skierowany do osób bezdomnych przebywających i
zamieszkujących w domkach działkowych. Celem projektu jest przeciwdziałanie bezdomności ,
opracowywanie bieżącej diagnozy, pomoc w rozwiązywaniu problemów wynikających z sytuacji braku
schronienia, szczególnie w okresie zimy, rozwiniecie współpracy z instytucjami mogącymi pomoc w
rozwiązywaniu problemów, stworzenie systemu oparcia społecznego . Realizacja projektu opiera się m.
in. Na monitorowaniu sytuacji i opracowywaniu diagnozy, pozyskiwaniu materiałów budowlanych,
zapewnieni odpowiednich warunków przeciw pożarowych. Organizowaniu pomocy psychologicznej,
prawnej, socjalnej, medycznej oraz finansowej. W 2006 roku programem było objętych 5 rodzin w tym
7 osób. Dzięki realizacji programu 3 osoby uzyskało stopnie niepełnosprawności oraz uprawnienia do
zasiłków stałych wypłacanych przez ośrodek. Efektem było uzyskanie stałego miesięcznego dochodu.
Ponadto rodziny wspierano w formie finansowej z przeznaczeniem na zakup opału oraz drobne,
niezbędne remonty domków umożliwiające egzystencję. Udzielono niezbędnej pomocy rzeczowej w
formie żywności oraz niezbędnych sprzętów gospodarstwa domowego,
projekt socjalny „Ładne podwórze” skierowany do osoby niepełnosprawnej z powodu zaburzeń
psychicznych. Celem projektu jest poprawa samodzielnego funkcjonowania w środowisku w tym m. in.
konsultacje z lekarzem prowadzącym leczenie, uzgadnianie wizyt pielęgniarki środowiskowej,
zabezpieczenie środków finansowych na przeprowadzenie pilnych prac remontowych, uporządkowanie
mieszkania, uporządkowanie posesji, zapewnienie specjalistycznych usług opiekuńczych. W 2006 roku
w ramach projektu zapewniono stronie pomoc w formie specjalistycznych usług opiekuńczych,
uporządkowano dom oraz otoczenie. Zabezpieczono środki finansowe na zabezpieczenie pilnych prac
remontowych . Projekt jest w trakcie realizacji.
projekt socjalny „Start w ponowne życie” skierowany do samotnej matki wychowującej troje
małoletnich dzieci wyrzuconej z domu przez konkubenta. Celem projektu był powrót do własnego
mieszkania a tym samym zapewnienia poczucia bezpieczeństwa i ustabilizowania się życia rodzinnego.
W ramach projektu zostały opłacone przez MOPS posiłki w szkole dla dzieci, udzielono pomocy w
formie produktów żywnościowych. Zakupiono farby do malowania mieszkania, zakład meblarski
dokonał darowizny w formie niezbędnych sprzętów i mebli. Projekt został zrealizowany w
przewidzianym terminie,
projekt socjalny „Wychodzenie z bezdomności” skierowany do bezdomnego mieszkańca Schroniska
dla Bezdomnych Towarzystwa Brata Alberta . Cel projektu to wyjście z bezdomności m. in. poprzez
pomoc w adaptacji przyznanego lokalu mieszkalnego i jego wyposażeniu, wyposażeniu mieszkania w
niezbędny sprzęt i urządzenia. Udzielono pomocy finansowej z przeznaczeniem na remont mieszkania.
Skorzystano z zasobów rzeczowych schroniska i wyposażono mieszkanie w niezbędne meble.
Mieszkańcy schroniska wykonali część prac remontowych w mieszkaniu. Projekt jest w trakcie
realizacji.

b) Lokalny Program Opieki nad Dzieckiem i Rodziną – główny realizator
c) Miejski Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej,
zawodowej oraz przestrzegania praw osób niepełnosprawnych na lata 2003 – 2008 – koordynatorem
jest Wydział Spraw Społecznych i Obywatelskich UM.
d) Program na rzecz społeczności romskiej do 2008 roku - koordynatorem programu jest Wydział Spraw
Społecznych i Obywatelskich UM.
e) Wsparcie szans dla ludzi młodych - koordynatorem programu jest Powiatowy Urząd Pracy.
f) Powrót do pracy – koordynatorem programu jest Powiatowy Urząd Pracy
g) Centrum Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych przy Stowarzyszeniu Wspierania Niesłyszących w
Przemyślu główny realizator i koordynator Stowarzyszenie Wspierania Niesłyszących SWN w
Przemyślu.
h) Doskonalenie obsługi osób niepełnosprawnych z nauką języka migowego - realizator Stowarzyszenie
Wspierania Niesłyszących .

10. Organizacja prac społecznie użytecznych.
Na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz
Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005 r. w sprawie trybu organizowania prac
społecznie użytecznych bezrobotnego bez prawa do zasiłku korzystającego ze świadczeń pomocy społecznej
Starosta może skierować do wykonywania prac społecznie użytecznych w miejscu zamieszkania lub pobytu w
wymiarze 10 godzin tygodniowo w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach lub
instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej. Bezrobotnemu
nie posiadającemu prawa do zasiłku przysługuje świadczenie w wysokości nie niższej niż 6 zł za godzinę
wykonanej pracy społecznie użytecznej. Zarządzeniem Nr 30/2006 z dnia 6 marca 2006 r. Prezydent Miasta
Przemyśla zadanie w zakresie organizowania prac społecznie użytecznych powierzył Dyrektorowi MOPS.
Podmiot, organizujący prace społecznie użyteczne zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz
przestrzeganie przepisów prawa pracy dotyczących wykonywania przez kobiety prac szczególnie uciążliwych
lub szkodliwych dla zdrowia. Jeżeli osoba bezrobotna skierowana do prac społecznie użytecznych, bez
usprawiedliwionej przyczyny nie zgłosi się do wykonywania prac społecznie użytecznych, nie podejmie
przydzielonej mu pracy społecznie użytecznej, opuści miejsce wykonywania prac społecznie użytecznych lub
naruszy porządek i dyscyplinę w miejscu wykonywania pracy społecznie użytecznej podmiot organizujący ma
obowiązek poinformować o tym PUP. Powyższe skutkować będzie pozbawieniem statusu osoby bezrobotnej w
Powiatowym Urzędzie Pracy w Przemyślu oraz będzie podstawą do ograniczenia lub odmowy świadczeń
z pomocy społecznej, zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. Głównym
celem organizowania prac społecznie użytecznych jest aktywizacja osób podlegających wykluczeniu i
umożliwienie im powrotu na rynek pracy.
Prace społecznie użyteczne zorganizowano w 3 jednostkach: MOPS, WPOW Dom dla Dzieci i Młodzieży
”Maciek” oraz w Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym łącznie dla 8 osób.
Osoby zostały zaangażowane do prac pomocniczych, porządkowych, drobnych remontów itp. Prace
zorganizowano od kwietnia do grudnia 2006 r. Koszt prac społecznie użytecznych w 2006 r. wyniósł 14 995 zł
w tym refundacja PUP 8 359,80 zł

Tabela Nr 10 Powody przyznawania pomocy społeczne w2006 roku.
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Rodzaj sytuacji życiowej
Ubóstwo
Sieroctwo
Bezdomność
Ochrona macierzyństwa
Bezrobocie
Niepełnosprawność
Długotrwała choroba

Liczba rodzin
1 966
1
73
141
1 640
829
687

Liczba osób w rodzinie
5 700
1
75
685
4 681
1 957
1 760

8.

9.
10
11

Bezradność socjalna i ekonomiczna
w tym :
- rodziny niepełne
- rodziny wielodzietne
Alkoholizm
Narkomania
Powrót z zakładu karnego

414

1 618

233
153
296
5
8

763
846
623
21
12

W roku 2006 udzielono pomocy 10 550 osobom z 3484 rodzin co stanowi 15,4 % ogółu mieszkańców
Przemyśla.(68 500) - nastąpił znaczny wzrost z 10,57 % w 2005 roku, spowodowany rozszerzeniem pomocy
do osób i rodzin spełniających 150 % kryterium czyli 715, 50 zł netto dla osoby samotnej oraz 526,50 zł
netto dla osoby w rodzinie. W dalszym ciągu dominującymi powodami przyznania pomocy jest ubóstwo
bezrobocie niepełnosprawność i długotrwała choroba. Wzrosła również ilość rodzin niepełnych. Powyższe
liczby i zanotowane wskaźniki stanowią dla MOPS płaszczyzny działań w zakresie form wsparcia wdrażania
programów walki z wykluczeniem i marginalizacją. Zadanie pobudzania społecznej aktywności odnosi się
zarówno do osób i rodzin jak i do środowisk lokalnych.
Tabela Nr 11 Typy rodzin objętych pomocą finansową - zadania gminy łącznie z pracą socjalną.
Lp.
1.

2.

Wyszczególnienie

Liczba rodzin

Liczba osób w rodzinie

Rodziny ogółem
w tym :
- rodziny objęte tylko pracą socjalną
w tym o liczbie osób :
1
2
3
4
5
6 i więcej
Rodziny z dziećmi
w tym o liczbie dzieci :
1
2
3
4
5
6
7 i więcej

3 484

10 550

726

2.260

988
582
612
566
401
335
1.807

988
1.164
1.836
2.264
2.005
2.293
7.690

716
601
274
148
42
18
8

2.294
2.548
1.431
892
303
146
76

Rodziny niepełne
Rodziny emerytów
w tym jednoosobowe

618
1.023
387

2.030
2.630
387

189

X

3.
4.
5.
W ramach zadań powiatu

W roku 2005 udzielono pomocy 2 994 rodzinom liczącym 8 976 osób, natomiast w 2006 roku pomoc
uzyskało 3 484 rodzin liczących 10 550 osób.

III. Pomoc instytucjonalna.
1. Domy Pomocy Społecznej
Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności nie
mogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w
formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej. Do zadań

własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie
odpłatności za mieszkańca gminy w tym domu, natomiast do zadań własnych powiatu należy prowadzenie i
rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym oraz umieszczanie w nich
skierowanych osób. Przepisy wskazują, że pobyt w domu pomocy społecznej winien być ostatecznością. W
pierwszej kolejności pracownicy socjalni aktywizują rodzinę zobowiązaną do opieki nad krewnym, organizują
usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania lub wskazują możliwość korzystania z dziennych ośrodków
wsparcia. Osoby wymagające wzmożonej opieki medycznej powinny być umieszczane w zakładach
opiekuńczo-leczniczych. Zasadą jest, że osoby kieruje się do domu pomocy znajdującego się najbliżej
dotychczasowego miejsca zamieszkania.
W trzech domach pomocy społecznej znajdujących się na terenie miasta na dzień 31.12.2006 r.
przebywało 318 mieszkańców, a więc o 17 osób mniej, niż statutowa liczba mieszkańców (335). Zaistniała
sytuacja jest skutkiem wprowadzonych zmian przepisów dotyczących zasad finansowania pobytu
mieszkańców w domu pomocy społecznej oraz wdrażania w tych jednostkach programów naprawczych.
Nadmienić należy, że termin osiągnięcia standardów określony na dzień 31.12.2006 r. został przedłużony
nowelizacją ustawy o pomocy społecznej ( z dnia 8.12.2006 r) do 2010 roku co pozwoli na realizację
ustalonych w przemyskich DPS planów naprawczych. Należy stwierdzić, że w 2 placówkach realizowane są
sukcesywnie prace remontowe, natomiast DPS dla osób w podeszłym wieku mieszczący się przy ulicy
Basztowej w 2007 roku zostanie przeniesiony do budynku dawnego szpitala przy ulicy Rogozińskiego, w
którym trwa remont.
W Przemyślu działają:
− Dom Pomocy Społecznej ul. Basztowa 17 placówka publiczna 50 miejsc koedukacyjnych
− Dom Pomocy Społecznej ul. Wysockiego 99 placówka publiczna 215 miejsc koedukacyjnych
− Dom Pomocy Społecznej ul. Św. Brata Alberta 1 placówka niepubliczna 70 miejsc męskich.

Tabela Nr 12 Domy Pomocy Społecznej funkcjonujące w Przemyślu.
Dom
Pomocy
Dom
Pomocy
Społecznej dla osób w
Społecznej dla kobiet i
podeszłym wieku
mężczyzn
Wyszczególnienie
niepełnosprawnych
intelektualnie
i
przewlekle psychicznie
chorych
Ilość
miejsc
50
215
statutowych
Miesięczny
koszt
1 702,38 zł
1 729,31 zł
utrzymania
mieszkańca w 2004 r.*
Miesięczny
koszt
1 703,55 zł
1 744,98 zł
utrzymania
mieszkańca w 2005 r.
**
Miesięczny
koszt
1 718,43
1 766,00
utrzymania
mieszkańca w 2006 r.
***
Ilość mieszkańców na
50
198
dzień 31.12.2006 r.
•
•
•

Dom
Pomocy
Społecznej
dla
mężczyzn
intelektualnie
i
psychicznie
chorych
Zgromadzenia
Braci
Albertynów
70
1 780,00 zł
1 705,00 zł

1 766,00

70

*Zarządzenie Prezydenta Miasta Przemyśla Nr 34/2004 z dnia 19 marca 2004 r.
**Zarządzenie Prezydenta Miasta Przemyśla Nr 45/2005 z dnia 25 marca 2005 r.
*** Zarządzenie Prezydenta Miasta Przemyśla Nr 33/2006 z dnia 10 marca 2006 r.

Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu
utrzymania, jedynie osoby skierowane do 31.12.2003 r. są finansowane dotacją celową z budżetu państwa.

Odpłatność w stosunku do osób skierowanych do domu pomocy społecznej po 1 stycznia 2004 r. ustala się
następująco: mieszkaniec ponosi odpłatność do 70% swojego dochodu netto, następnie małżonek lub zstępni
przed wstępnymi kwotę uzupełniającą do średniego miesięcznego kosztu w danym domu. Jeśli rodzina
posiada niski dochód całą kwotę uzupełniającą ponosi gmina właściwa dla miejsca stałego zameldowania
przed skierowaniem do domu pomocy społecznej. W praktyce oprócz osoby kierowanej opłatę miesięczną
wnosi gmina, średnio około 1 134,27 zł miesięcznie za każdą osobę.
W 2006 r. skierowano 24 osób z Przemyśla w tym rzeczywiście umieszczono w domu pomocy
społecznej 20 osoby. W Domu Pomocy Społecznej Lipowica – umieszczono 8 osób DPS Przemyśl, ul.
Basztowa 17 - 8 osób w DPS Albertyni 2 osoby. Do domu pomocy społecznej w innym powiecie zostało
skierowanych 7 osób. Pracownik MOPS prowadzi postępowanie administracyjne w zakresie skierowania,
umieszczenia oraz ustalenia odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej. Zgodnie z ustawą o pomocy
społecznej Dyrektor MOPS zawiera umowy z osobami zobowiązanymi do ponoszenia kosztów utrzymania
członka rodziny w DPS, lub wydaje decyzje zwalniające z opłat z uwagi na niski dochód. W 2006 roku
zawarto 1 umowę zobowiązującą do ponoszenia częściowych opłat za pobyt mieszkańca w DPS. 15 osób
zostało całkowicie zwolnionych z obowiązku dofinansowania pobytu członka rodziny najczęściej rodzica w
domu pomocy społecznej.

Tabela Nr 13 Struktura osób pochodzących z Przemyśla - mieszkańców domu pomocy społecznej w roku
2006 w zależności od sposobu finansowania pobytu.
Liczba
Liczba
Liczba
W
tym
liczba
mieszkańców
mieszkańców,
mieszkańców,
mieszkańców,
ogółem
których
pobyt których
pobyt których pobyt w
Wyszczególnienie
opłaca
budżet opłaca gmina
części
państwa
dofinansowuje
rodzina
DPS dla osób w
50
39
11
1
podeszłym wieku –
ul. Basztowa 15
DPS dla kobiet i
198
187
11
1
mężczyzn
niepełnosprawnych
intelektualnie
i
przewlekle
psychicznie chorych
– Wysockiego 99
DPS dla mężczyzn
70
67
3
0
intelektualnie
i
psychicznie chorych
Zgromadzenia Braci
Albertynów – ul.
Św. Brata Alberta 1
Domy
Pomocy
X
X
16
2
Społecznej
poza
Przemyślem,
w
których
zostali
umieszczeni
mieszkańcy Miasta
Tabela Nr 14 Wydatki ponoszone za pobyt mieszkańców Przemyśla umieszczanych w domach pomocy
społecznej w latach 2004 - 2006
wyszczególnienie
2004
2005
2006
Kwota
wydatków
14 429,51
154 476,78
384 681,42
przekazywana
przez
Miasto Przemyśl do dps
tytułem opłaty za pobyt
mieszkańców

Kwota
dochodów
uzyskiwanych
od
członków
rodziny
mieszkańca
Różnica
pochodząca
wyłącznie
z
budżetu
Miasta Przemyśla

x

15 309,58

35 072,43

14 429,51

139 167,20

349 608,99

Domy Pomocy Społecznej wypracowały w swej działalności edukacyjno-terapeutycznej wiele stałych
już zajęć mobilizujących mieszkańców do aktywnego życia. Mieszkańcy chętnie uczestniczą w spartakiadach
sportowych i przeglądach teatralnych o zasięgu wojewódzkim, w organizowanych spotkaniach
mikołajkowych, opłatkowych i wielkanocnych oraz zabawach z okazji "Dnia Seniora", "Andrzejków", "Dnia
Babci i Dziadka" i "Walentynek". DPS Przemyśl-Lipowica odbyła się doroczna już XI impreza plenerowa
połączona z festynem i aukcją wyrobów plastycznych z okazji tzw. "Spotkania Rodzin" mieszkańców. W DPS
Zgromadzenia Braci Albertynów po raz drugi zorganizowano „Spotkanie Rodzin”. Mieszkańcy możliwość
kultywowania wyznania religijnego.
W 2006 roku wydano 16 wniosków do ZOL przy ul. Jasińskiego oraz 12 do NZ Palium ul.
Rogozińskiego celem podjęcia dalszych działań. MOPS nie ma uprawnień umieszczania osób w Zakładach
Opiekuńczo-Leczniczych.
2. Ośrodki wsparcia.
Ośrodek wsparcia jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej dziennego pobytu, np.
środowiskowy dom samopomocy, dzienny dom pomocy, dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w
ciąży, schronisko dla bezdomnych oraz klub samopomocy.
Środowiskowy Dom Samopomocy Przemyśl, ul. Bakończycka 1.
Prowadzenie i rozwój środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi stanowi
zadanie zlecone gminie z zakresu administracji rządowej. Miasto Przemyśl powierzyło realizacje tego zadania
Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. Placówka rozpoczęła działalność
w listopadzie 2003 roku, środki finansowe otrzymuje z budżetu wojewody.
Tabela Nr 15 Działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w latach 2004-2006.
Rok
Ilość
Uzyskana
Uzyskana
Zatrudnienie w
uczestników
dotacja ogółem dotacja
na etatach
uczestnika
2004
25
251 923,26 zł
843 zł
6,8
2005
25
260 442 zł
855 zł
8,25
2006
30
292 497 zł
863 zł
9

Zatrudnienie w
osobach
8
11
10

Środowiskowy Dom Samopomocy posiadał do listopada 25 miejsc statutowych, zwiększono do 27
miejsc. Placówka zapewnia uczestnikom wszechstronną rehabilitację w ramach pracowni:
•
•
•
•

gospodarstwa domowego i majsterkowania,
małej poligrafii,
robót ręcznych i rękodzielnictwa,
terapii psychologicznej i metodycznej.

Uczestnicy kierowani na podstawie decyzji administracyjnych wydawanych przez MOPS na wniosek
Kierownika ŚDS. Na podstawie Uchwały Nr 209/2004 Rady Miejskiej w Przemyślu zmienionej następnie
Uchwałą Nr 163/2005 MOPS ustala opłatę za pobyt uczestnika uwzględniając przyznany zakres usług oraz
sytuacje dochodową i rodzinną. W 2006 roku uczestnicy, którym mocą uchwały ustalono odpłatność zwrócili
się o umorzenie kwot opłaty w całości. Prezydent Miasta udzielił Dyrektorowi MOPS upoważnienia do
podejmowania decyzji w tym zakresie w listopadzie 2006 r. Wszczęto postępowanie administracyjne w tym
zakresie.

Dom Dziennego Pobytu Przemyśl, ul. Wybrzeże Ojca Świętego Jana Pawła II 17
Dzienny Dom Pobytu stanowi filię Domu Pomocy Społecznej dla osób w podeszłym wieku. Jest to
ośrodek wsparcia świadczący usługi na rzecz osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, osób w
podeszłym wieku, niepełnosprawnych, którzy wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu
niezbędnych potrzeb życiowych poprzez:
• zapewnienie miejsca do bezpiecznego i godnego spędzania czasu wolnego,
• możliwości spożycia gorącego posiłku,
• uczestnictwa w imprezach kulturalnych, rekreacyjnych i towarzyskich,
Podstawowym zadaniem domu jest utrzymanie osób w ich naturalnym środowisku i przeciwdziałanie
instytucjonalizacji. MOPS na wniosek osoby zainteresowanej wydaje decyzję o skierowaniu oraz na
podstawie Uchwały Nr 292/2004 Rady Miejskiej w Przemyślu ustala opłatę za pobyt i spożywane posiłki.
Tabela Nr 16 Działalność Domu Dziennego Pobytu w Przemyślu.
2004
2005
Liczba
31
uczestników

2006
28

25

IV. Opieka nad dzieckiem i rodziną.
Rodzinie mającej trudności w wypełnianiu swoich zadań oraz dziecku z tej rodziny udziela się pomocy,
mając na względzie podmiotowość dziecka i rodziny oraz prawo dziecka do wychowania w rodzinie oraz
zapewnienia stabilnego środowiska wychowawczego. Według przytaczanej już zasady pomocniczości osobę,
rodzinę uznaje się za główny podmiot wszelkich działań, instytucje tworzone są jako pomocnicze w stosunku
do niej. Do głównych działań nakierowanych na rodzinę i dziecko należą poradnictwo rodzinne, praca
socjalna oraz w ostateczności zapewnienie dziecku opieki i wychowania poza rodziną naturalną. Kładzie się
nacisk na profilaktykę, wsparcie dzienne i działania mające na celu zachowanie lub przywrócenie rodzinie
zdolności do wypełniania jej zadań.
Do zadań własnych powiatu należy zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo
pozbawionym opieki rodziców, organizowania opieki w rodzinach zastępczych oraz udzielania pomocy
pieniężnej i niepieniężnej w tym zakresie.
1.Rodziny zastępcze.
Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej następuje na podstawie orzeczenia sądu rodzinnego. Rodzina
zastępcza zapewnia dziecku warunki rozwoju i wychowania odpowiednie do jego stanu zdrowia i poziomu
rozwoju. Jednym z obowiązków rodzica zastępczego jest współpraca z MOPS, informowanie o przebiegu
opieki, umożliwianie przeprowadzania wywiadów rodzinnych w miejscu zamieszkania. MOPS jest
zobowiązany do składania rocznych sprawozdań do sądu rodzinnego o realizowaniu opieki i wychowania nad
powierzonymi dziećmi.
Na terenie miasta Przemyśla na dzień 31.12.2005 r. funkcjonowało 83 rodziny zastępcze, w których
przebywało 103 dzieci w tym 7 rodzin zastępczych było niespokrewnionych oraz 11 w których pozostało 11
pełnoletnich wychowanków. Na liczbę 103 dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej jedynie 8 dzieci to
sieroty naturalne.
Rodzinie zastępczej udziela się pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania
każdego umieszczonego w niej dziecka. Kwota tej pomocy uzależniona jest od wieku dziecka, stanu zdrowia,
niedostosowania społecznego oraz od wysokości dochodu własnego dziecka. Wysokość pomocy pieniężnej
nie zależy od dochodu posiadanego przez rodzinę zastępczą jednak posiadanie dochodu jest jednym z
warunków umieszczenia w niej dziecka.
Z inicjatywy MOPS zostało zorganizowane Koło Rodziców Zastępczych „Dom” posiadające
początkowo swoją siedzibę w MOPS, następnie uzyskało własną siedzibę przy ul. Ratuszowej 8. W pracy
Zarządu Koła uczestniczą pracownicy MOPS, placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz OAO.
W roku 2004 czasopismo „Przyjaciółka” zwróciła się z apelem o przystąpienie do Koalicji na rzecz
Rodzicielstwa Zastępczego. MOPS podjął tę inicjatywę i po raz pierwszy w 2004 roku zorganizowano Dzień
Rodzicielstwa Zastępczego z zamiarem kontynuacji w latach następnych. W 2005 roku zorganizowano II

Festyn Kulturalno-Sportowy połączony z akcją Ośrodka Adopcyjno -Opiekuńczego promującą rodzinną
opiekę zastępczą.
Tabela Nr 17 Wzrost liczby rodzin zastępczych w latach 2004 – 2006

Rok

Ilość
utworzonych
rodzin
zastępczych

Liczba
umieszczonych
dzieci

Liczba
rodzin
rozwiązany
ch

Razem rodzin
zastępczych

Razem liczba
umieszczonych
dzieci

2004

13

21

7

74

93

2005

13

15

6

83

103

2006

17

22

13

99

123

Tabela Nr 18 Ilość dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych w zależności od wieku i stanu
zdrowia.
Wiek i
0-7
0-7 lat z
7-18 lat i
7-18 lat z
stan
lat
niepełnosprawnością
więcej *
niepełnosprawnością i
zdrowia
więcej *
2004
15
2
58+5
13
2005
17
1
59+11
15
2006
22
1
82+19
16+3*
* Pełnoletni wychowankowie mogący pozostawać w rodzinie zastępczej do czasu ukończenia nauki w szkole
rozpoczętej przez 18 rokiem życia.
Tabela Nr 18 Zależność średniej wysokości pomocy pieniężnej od wieku i stanu zdrowia dziecka w
złotych.
Średnia
wysokość
0-7 lat
0-7
lat
z
7-18
7-18
lat
z
pomocy pieniężnej w
niepełnosprawnością
lat
niepełnosprawnością
latach
2004
996,6
1221,80
553,04
889,20
9
2005
922,58
1224,80
609,39
838,00
2006
954,93
1228,86
661,20
842,22
Tabela Nr 19 Pomoc pieniężna świadczona rodzinom zastępczym w latach 2004 – 2006 (w złotych).
Rodzaj przyznanej pomocy pieniężnej
Jednorazowa pomoc pieniężna na częściowe pokrycie
wydatków związanych z przyjęciem dziecka do rodziny

2004
30 283

2005
1 500

2006
19 500

Pomoc pieniężna na
utrzymania dziecka

770 290

824 054

904 377

Okresowa pomoc losowa

częściowe

pokrycie

kosztów

0

0

3 240

2. Placówki opiekuńczo-wychowawcze.
a/Placówki typu dziennego – Świetlice środowiskowe
W celu wsparcia funkcji opiekuńczych rodziny dziecko może zostać objęte opieką i wychowaniem w
placówkach wsparcia dziennego, są to działania profilaktyczne, których celem jest zapobieganie umieszczania
dzieci poza rodziną. W Przemyślu funkcjonuje wiele świetlic w których dzieci mają możliwość pokonywania
trudności szkolnych i prawidłowego organizowania czasu wolnego.
MOPS współpracując z organizacjami prowadzącymi świetlice środowiskowe przekazuje informacje o
konkursach wspomaga ich działania w zakresie pozyskiwania środków na działalność opiniując programy i
nadzorując realizację umów. Świetlice środowiskowe są wspierane z Budżetu Miasta Przemyśla za
pośrednictwem Wydziału Spraw Społecznych i Obywatelskich.
Tabela Nr 20 Średniomiesięczna liczba dzieci uczęszczających do placówek wsparcia dziennego.
wyszczególnienie
2004
2005
2006
Świetlica Środowiskowa Stowarzyszenia Rodzin Katolickich
22
30
35
Archidiecezji Przemyskiej Koła Parafialnego Parafii Miłosierdzia
Bożego, os. Rycerskie,
Przemyśl, ul. Sikorskiego 9a
Świetlica Środowiskowa „Nadzieja”,
25
20
25
Przemyśl ul. Mickiewicza 50
Katolicka Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza „Oratorium”,
30
50
50
Przemyśl ul. Basztowa 15
Katolicka Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza „Dom Bł. Matki
30
30
Angeli”,
35
Przemyśl ul. Poniatowskiego 33
Świetlica Profilaktyczna dla Młodzieży „Promień”,
47
Brak
informacji
Przemyśl ul. Kościuszki 5
Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza „Wzrastanie”,
40
45
60
Przemyśl ul. Kościuszki 5
Świetlica Środowiskowa „Stare Miasto”,
30
25
25
Przemyśl ul. Dworskiego 6
Świetlica Środowiskowa Klubu Osiedlowego „Kazanów”,
40
40
60
Przemyśl ul. Opalińskiego 11a
Świetlica Środowiskowa Młodzieżowego Domu Kultury,
25
20
26
Przemyśl ul. Św. Józefa 6
Świetlica Socjoterapeutyczna „Przystań”,
30
25
25
Przemyśl ul. Brata Alberta 6
Świetlica dla Dzieci „Servus”,
40
20
20
Przemyśl ul. Św. Jana 3
b/. Placówki całodobowe.
Dziecko pozbawione częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej może być umieszczone w placówce
opiekuńczo-wychowawczej następujących typów:
• Interwencyjnego
• Rodzinnego
• Socjalizacyjnego
Skierowanie dziecka na pobyt całodobowy może nastąpić po wyczerpaniu wszystkich możliwości udzielenia
pomocy w rodzinie naturalnej lub w rodzinie zastępczej. Pobyt powinien mieć charakter przejściowy,
przyjęcie dziecka do placówki następuje na podstawie orzeczenia sądu rodzinnego, na wniosek rodziców lub
na wniosek samego dziecka. Od 1 stycznia 2005 r. w Przemyślu funkcjonuje 2 placówki opiekuńczowychowawcze całodobowe:
Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Dom dla Dzieci i Młodzieży „Maciek” ul. Jasińskiego
1
(placówka publiczna) od 1 lipca 2006 Grupa Małych Dzieci 6 miejsc Zespół Interwencyjny 9 miejsc
statutowych, Zespół Socjalizacyjny 30 miejsc statutowych
Dom dla Dzieci „Nasza Chata” ul. Swobodna 12 (placówka niepubliczna) 30 miejsc statutowych – prowadzi
mieszkanie usamodzielnień dla starszych wychowanków.

Tabela Nr 21 Ilość dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Przemyślu w
kolejnych miesiącach 2006 roku oraz dzieci przebywające poza Przemyślem.
Dzieci
pochodzące z
Przemyśla
a
Liczba dzieci
przebywające
poza
Przemyślem
Styczeń
17
Luty
18
Marzec
18
Kwiecień
18
Maj
13
Czerwiec
13
Lipiec
13
Sierpień
12
Wrzesień
12
Październik
12
Listopad
12
Grudzień
12

Dom dla Dzieci
„Nasza Chata
Typ
socjalizacyjny
1-18

33
32
32
30
30
30
26
32
32
30
29
28

Dom dla Dzieci i Młodzieży „Maciek”
Grupa
Małych
Dzieci
0-3

1
2
3
4
5
6

Zespół
Zespół
Interwencyjny Socjalizacyjny
3-18

16
16
17
15
15
14
15
10
7
10
12
12

38
38
38
39
38
37
37
33
32
31
31
31

Pracownik socjalny MOPS po otrzymaniu orzeczenia sądu rodzinnego przeprowadza wywiad środowiskowy i
wszczyna postępowanie administracyjne w celu skierowania dziecka do właściwej placówki opiekuńczowychowawczej. Na bieżąco prowadzona jest współpraca z sądem w zakresie zapewniania opieki poza rodziną.
Pracownik socjalny MOPS uczestniczy w pracach Stałych Zespołów do spraw Okresowej Oceny Sytuacji
Dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Przemyślu oraz w miarę możliwości również w
placówkach poza Przemyślem w których przebywają dzieci pochodzące z Przemyśla.
Zasadą jest kierowanie dziecka do placówki położonej najbliżej miejsca zamieszkania rodziców w celu
utrzymania kontaktów, chyba, że sąd rodzinny postanowi inaczej. W przypadku braku wolnych miejsc w
przemyskich placówkach MOPS wnioskuje o umieszczenie do innego powiatu. MOPS w miarę wolnych
miejsc w przemyskich placówkach opiekunko-wychowawczych pozytywnie rozpatruje wnioski innych
powiatów o umieszczenie dzieci z nich pochodzących. Każdorazowo niezbędne jest zawarcie porozumienia w
sprawie umieszczenia dziecka i pokrywanie kosztów jego pobytu w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Z
upoważnienia Prezydenta Miasta Przemyśla Dyrektor MOPS zawiera ze Starostami porozumienia dotyczące
umieszczania dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Tabela Nr 22 Ilość porozumień dotyczących zapewnienia opieki poza rodzina naturalną dziecka.
Porozumienia dotyczące pobytu dziecka Porozumienia dotyczące pobytu dziecka w
w rodzinie zastępczej
placówce opiekuńczo-wychowawczej
Ilość
dzieci Ilość
dzieci Ilość
dzieci Ilość
dzieci
pochodzących
z umieszczanych w pochodzących
z umieszczanych
w
Przemyśla
Przemyślu
Przemyśla
Przemyślu
umieszczanych
pochodzących
z umieszczanych
pochodzących
z
poza Przemyślem
innych powiatów
poza Przemyślem
innych powiatów
2004
5
5
17
40
2005
5
5
7
15
2006
4
4
3
7

Tabela Nr 23 Rozpatrywanie wniosków o umieszczenie w placówce opiekuńczo-wychowawczej.
2004
2005
2006
Liczba wniosków o
45
30
29
umieszczenie

W tym
rozpatrzonych
pozytywnie
Liczba skierowań
W tym
W tym obcokrajowcy
W tym na wniosek
PCPR
W tym na podstawie
postanowienia Sądu

15

14

5

41

27
socjalizacja interwencja.
10
17
0
0

5

socjalizacja
25
3

interwencja
16
0

15

10

4

6

9

6

socjalizacja
0

interwencja
5

8

0

5

9

0

0

3. Praca socjalna z rodziną naturalną dziecka.
Ustawa nakłada na rodziców biologicznych dziecka przebywającego w rodzinie zastępczej oraz w
placówce opiekuńczo-wychowawczej obowiązek wnoszenia opłat pokrywających koszty udzielanej pomocy
pieniężnej lub miesięcznego kosztu utrzymania wychowanka. Po ustaleniu sytuacji materialnej rodziców
naturalnych na podstawie Uchwały Nr 136/2004 Rady Miejskiej w Przemyślu Dyrektor MOPS po
przeprowadzeniu postępowania administracyjnego wydaje decyzję ustalającą odpłatność za pobyt dzieci
pochodzących z Przemyśla w placówkach opiekuńczo-wychowawczych bez względu na ich położenie.

Tabela Nr 24 Wydawanie decyzji w sprawie odpłatności za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczowychowawczych w latach 2004-2006.
Liczba
wydanych Decyzje
o Decyzje częściowo Miesięczny
koszt
decyzji w sprawie całkowitym
zwalniające z opłaty
utrzymania dziecka
odpłatności rodziców zwolnieniu z opłaty
w złotych
naturalnych
2004
2005
2004
2005
2004
2005
2004*
2005**
WPOW
57
12
49
10
6
2
2 165
2 409
Zespół
Interwencyjny
WPOW
59
6
58
5
1
1
1 658
1 794
Zespół
Socjalizacyjny
Dom
dla 34
9
34
8
0
3
1 588
1 875
dzieci „Nasza
Chata”
Placówki poza 0
20
0
17
0
3
Budżet Różne
Przemyślem
państwa
kwoty
*Zarządzenie Prezydenta Miasta Przemyśla Nr 34/2004 z dnia 19 marca 2004 r.
** Zarządzenie Prezydenta Miasta Przemyśla Nr 46/2005 z dnia 25 marca 2005 r.

Tabela Nr 25 Decyzje w sprawie odpłatności rodziców biologicznych.
Liczba
wydanych Decyzje
o Decyzje
decyzji w sprawie całkowitym
częściowo
odpłatności rodziców zwolnieniu
z zwalniające
naturalnych
opłaty
opłaty
2006
2006
2006
WPOW Zespół 12
11
1
Interwencyjny
WPOW Zespół 2
2
0
Socjalizacyjny
Dom dla dzieci 7
4
3
„Nasza Chata”

z

Miesięczny koszt
utrzymania dziecka
w złotych ***
2006
3203,00
2062,00
1974,00

Placówki
poza 2
1
2
Przemyślem
*** Zarządzenie Prezydenta Miasta Przemyśla Nr 34/06 z dnia 10 marca 2006 r.

Różne kwoty

Do 31.12.2004 r. powiaty nie ponosiły żadnych opłat za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczowychowawczych- dotacja z budżetu państwa.
Pobyt dziecka w rodzinie zastępczej lub w placówce opiekuńczo-wychowawczej z założenia ma
charakter tymczasowy do momentu odzyskania funkcji opiekuńczych przez rodziców. W ramach pracy
socjalnej prowadzona jest praca z rodzicami biologicznymi w zakresie: utrzymywania stałych kontaktów z
dziećmi umieszczonymi poza rodziną, możliwości wyjścia z trudnej sytuacji życiowej, podjęcia leczenia
odwykowego, rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy i zwiększenia aktywności w poszukiwaniu pracy,
pomocy w załatwianiu spraw urzędowych itp.
Pracownik socjalny MOPS świadczy rodzicom naturalnym pomoc w załatwianiu spraw urzędowych w
zakresie uzyskania zgody na pobyt dziecka w domu w czasie dni wolnych, pomocy w napisaniu odwołania od
postanowienia Sądu Rejonowego odnośnie zarządzeń opiekuńczych. W celu monitorowania pobytu dzieci
poza Przemyślem utrzymywany jest stały kontakt z właściwymi placówkami, również bieżąca analiza
wywiadów środowiskowych przeprowadzanych w rodzinach zastępczych na wniosek MOPS w Przemyślu.
Głównie jednak pracownik MOPS wspiera rodziców naturalnych w ich dążeniu do poprawy sytuacji rodzinnej
w celu umożliwiającej powrót dziecka do domu rodzinnego lub przynajmniej bezpieczny pobyt w okresie
świątecznym lub wakacyjnym, w tym okresie rodzina jest obejmowana również pomocą pieniężna i rzeczową.
4. Usamodzielnianie wychowanków opuszczających rodziny zastępcze lub placówki opiekuńczowychowawcze.
Osoba, która osiągnęła pełnoletniość w rodzinie zastępczej, oraz osoba pełnoletnia opuszczająca
placówkę opiekuńczo-wychowawczą, dom pomocy społecznej, młodzieżowy ośrodek wychowawczy,
specjalny ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy zostaje objęta pomocą mającą
na celu jej życiowe usamodzielnienie i integrację ze środowiskiem. Warunkiem do uzyskania pomocy jest
zobowiązanie się osoby usamodzielnianej do realizacji opracowanego wspólnie z opiekunem indywidualnego
planu usamodzielnienia. Osoba usamodzielniana może uzyskać pomoc:
pieniężna na usamodzielnienie,
pieniężna na kontynuowanie nauki,
rzeczowa na zagospodarowanie,
oraz pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych oraz pomoc w uzyskaniu zatrudnienia.
Tabela Nr 26 Pomoc pieniężna dla osób usamodzielnianych z rodzin zastępczych oraz z placówek
opiekuńczo-wychowawczych w latach 2003-2006.
wyszczególnienie
Ilość osób z rodzin zastępczychpomoc na usamodzielnienie
Wypłacona kwota
Ilość osób z rodzin zastępczych
pomoc rzeczowa
Wartość pomocy rzeczowej
Ilość osób z rodzin zastępczychpomoc na kontynuowanie nauki
Wypłacona kwota
Ilość osób z placówek-pomoc na
usamodzielnienie
Wypłacona kwota
Ilość osób z placówek pomoc
rzeczowa
Wartość pomocy rzeczowej
Ilość osób z placówek- pomoc na
kontynuowanie nauki
Wypłacona kwota

2003

2004

2005

2006

8

2

0

1

34 041
0

9 726
0

0
3

4 863
3

5 700
43

49

176 527
2

37

216 404 zł
5

30 799
0

1

0
0

14
59 815

42

185 280,30

27 557
0
29
149 294

5 700
187 548,80
3

3 863

17 935

5

6

9 449,99

11 894

48
209 352

49
236 991,60

Pomoc dla opuszczających opiekę zastępczą czy instytucjonalną związana jest z faktem rozpoczęcia dorosłego
życia, służy integracji ze środowiskiem. Najczęściej osoby te nie mogą liczyć na żadną pomoc ze strony
swojej rodziny naturalnej, rolę te powinien pełnić opiekun usamodzielnienia powoływany przez dyrektora
MOPS. Opiekun wspólnie z osobą usamodzielnianą opracowuje program usamodzielnienia, który powinien
uwzględniać wszystkie kierunki aktywności życiowej i stanowi kontrakt w sprawie pomocy pieniężnej i
życiowej. Pomoc pieniężną wypłaca powiat właściwy dla miejsca pochodzenia dziecka przez umieszczeniem
w opiece zastępczej, natomiast pomoc rzeczową powiat w którym usamodzielniony wychowanek się osiedlił.
MOPS wspiera młodzież opuszczającą szczególnie placówki opiekuńczo-wychowawcze w podejmowaniu
właściwych decyzji życiowych, monitoruje postępy w nauce, zachęca do podnoszenia kwalifikacji utrzymując
stały regularny kontakt. Rokrocznie wychowankowie opuszczając placówki kontynuują naukę na coraz to
wyższym poziomie nauczania. Wychowankowie, którzy w placówce nie ukończyli gimnazjum z reguły
rezygnują z dalszej nauki. Tylko w jednym przypadku usamodzielnienia osoba rzeczywiście samodzielna –
pracuje zawodowo. Z uwagi na ograniczenia finansowe pomoc na zagospodarowanie udzielana jest w
przypadku uzyskania samodzielnego mieszkania.
5. Mieszkanie chronione.
Osobie, która ze względu na trudną sytuację życiową potrzebuje wsparcia w funkcjonowaniu w
codziennym życiu, w szczególności osobie opuszczająca rodzinę zastępczą, placówkę opiekuńczowychowawcza może być przyznana pomoc w formie pobytu w mieszkaniu chronionym. Mieszkanie
chronione
jest formą pomocy społecznej przygotowująca osoby tam przebywające do prowadzenia samodzielnego życia
zapewniając warunki samodzielnego funkcjonowania w środowisku, w integracji ze społecznością lokalną.
W 2004 roku MOPS opracował projekt utworzenia mieszkania chronionego następnie wykorzystując środki
zabezpieczone w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Miasta Przemyśla oraz środki otrzymane w ramach
programu celowego z budżetu państwa rozpoczęto kapitalny remont otrzymanego pomieszczenia
przekształcając je na dwa mieszkania. W roku 2005 zostały wykonane prace wykończeniowe Od 1 lipca 2005
roku 5 osobom pełnoletnich, które opuściły placówki opiekuńczo-wychowawcze, kontynuujących naukę i
znajdujących się na liście oczekujących na własne mieszkanie przyznano miejsce w mieszkaniu chronionym.
Z uwagi na sytuację kryzysową przyjęto 1 osobę ponad przewidziany limit dogęszczając 1 pokój w
mieszkaniu dziewcząt Pobyt jest przejściowy oraz odpłatny w zależności od posiadanego dochodu i odbywa
się w formie decyzji administracyjnej wydawanej przez MOPS. W 2006 r. wpłaty wyniosły 1 513 zł. Pomimo
wcześniejszego ustalenia okresu pobytu na 1 rok, na wniosek mieszkańców, pobyt przedłużano. W trakcie
2006 r. wyznaczeni pracownicy socjalni na bieżąco wizytowali mieszkanie chronione służąc pomocą i
wsparciem dla mieszkańców ale również egzekwując przestrzeganie ustalonego regulaminu pobytu i reagując
na nieodpowiednie zachowanie się mieszkańców i ich gości. Brak możliwości uzyskania mieszkania
komunalnego po opuszczeniu opieki zastępczej i coraz gorsza sytuacja w domach rodzinnych sprawia, że
wpływa coraz więcej wniosków o pomoc w formie mieszkania chronionego. W jesieni 2006 roku PGM
zlikwidował kotłownię węglową w budynku dostarczającą ciepło do mieszkań chronionych i mimo braku
środków finansowych na ten cel należało niezbędnie i w krótkim okresie czasu zapewnić inny sposób
ogrzewania mieszkań. Wykonano ogrzewanie elektryczne. Trudności z realizacją niezbędnych prac
spowodowały znaczne zawilgocenie mieszkań, w 2007 roku należy koniecznie osuszyć i odmalować
pomieszczenia aby nie dopuścić do ich zagrzybienia.
Tabela Nr 27 Struktura mieszkańców mieszkań chronionych w latach 2005-2006
Wyszczególnienie
2005
Płeć : mężczyźni
2
Kobiety
4
Wykształcenie :podstawowe
4
Zawodowe
1
Średnie
1
Kontynuacja nauki w : szkole zawodowej
1
Szkole średniej
3
Szkole średniej uzupełniającej
1
Szkole pomaturalnej
1
Rodzaj placówki usamodzielniającej;
opiekuńczo-wychowawcza
3
Ośrodek wychowawczy
3

2006
3
6
5
2
2
0
6
0
3
6
3

Tabela Nr 28 Miesięczny koszt utrzymania mieszkania i odpłatność za pobyt w mieszkaniu.
Liczba
miesięczny koszt utrzymania Odpłatność wnoszona przez
Rok 2006
mieszkańców
mieszkań
mieszkańców za pobyt
miesięcznie
Styczeń
6
1151,52
136,00
Luty
6
1151,52
114,00
Marzec
5
1151,52
114,00
Kwiecień
5
1 553,85
155,00
Maj
5
1 553,85
155,00
Czerwiec
5
1 553,85
155,00
Lipiec
4
1 243,08
93,00
Sierpień
4
1 243,08
93,00
Wrzesień
4
1 243,08
124,00
Październik
5
1 553,85
155,00
Listopad
6
1 553,85
155,00
Grudzień
6
1 553,85
155,00

6. Nadzór z upoważnienia Prezydenta nad działalnością jednostek organizacyjnych pomocy społecznej.
W roku 2006 zgodnie z założonym planem zostały przeprowadzone wizytacje we wszystkich domach
pomocy społecznej, placówkach opiekuńczo wychowawczych działających na terenie Przemyśla,
środowiskowym domu samopomocy, warsztatach terapii zajęciowej oraz w Ośrodku AdopcyjnoOpiekuńczym.
W roku 2006 przedmiotem wizytacji w domach pomocy społecznej były zagadnienia z zakresu stopnia
realizacji planu naprawczego, stopnia realizacji planu kulturalno-oświatowego, sposobu planowania i
wdrażania indywidualnego planu wsparcia mieszkańca, jakości świadczonych mieszkańcom usług
opiekuńczych i wspomagających, pracy zespołu terapeutyczno-opiekuńczego oraz skarg i uwag zgłaszanych
przez mieszkańców.
W 2006 r. przedmiotem wizytacji placówek opiekuńczo-wychowawczych była zasadność pobytu
wychowanków w placówce oraz działania podejmowane przez pracowników w/w placówki celem realizacji
postanowień zawartych w trakcie Zespołu do Spraw Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka. W myśl art. 80 ust.
7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej całodobowy pobyt dziecka w placówce opiekuńczowychowawczej powinien mieć charakter przejściowy – do czasu powrotu dziecka do rodziny naturalnej lub
umieszczenia w rodzinie zastępczej.
Chcąc zanalizować działania podejmowane przez pracowników w celu ustabilizowania sytuacji dziecka
dokonano analizy: dokumentacji dzieci (akta), korespondencja z sądem, ośrodkami pomocy społecznej,
poradniami psychologiczno - pedagogicznymi, ośrodkiem adopcyjno - opiekuńczym, protokoły zespołu ds.
okresowej oceny sytuacji dziecka. Działania podejmowane przez pracowników placówki zostały zanalizowane
pod kątem sytuacji dzieci z uwzględnieniem ich kontaktu z rodzicami, rodziną dalszą oraz realizacją
obowiązku szkolnego.
Kontrola działalności Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w 2006 r. dotyczyła realizacji zadań a w
szczególności sposobu prowadzenia dokumentacji osób uczestniczących w szkoleniach prowadzonych w
OAO, zamieszkałych na terenie miasta Przemyśla.
W 2006r. przeprowadzono wizytację w Środowiskowym Domu Samopomocy w Przemyślu, która obejmowała
realizowanie celów i zadań statutowych placówki. Ponadto w związku z masowymi wnioskami o umorzenie
opłat za pobyt kontroli poddano sytuację rodzinną i zdrowotną uczestników.
Warsztaty terapii zajęciowej przedkładają do MOPS regularnie sprawozdania finansowe oraz merytoryczne z
działalności i są analizowane na bieżąco. W roku 2006 przeprowadzona wizytacja WTZ ul. Batorego 22 w

związku z wnioskiem Kierownika i skargą dotyczącą nieprawidłowości wniesionej do MOPS. Zalecenia
zostały wykonane.
Z każdej wizytacji został sporządzony protokół zawierający wskazania do realizacji. W 2007 roku wizytacje
będą prowadzone zgodnie z planem przekazanym dyrektorom jednostek.
Dyrektor oraz pracownicy MOPS bezpośrednio realizujący zadania na bieżąco uczestniczyli w istotnych
spotkaniach organizowanych przez nadzorowane jednostki organizacyjne oraz konsultowali wspólne
działania.
MOPS opiniuje propozycje programowe przedkładane Prezydentowi Miasta oraz sporządza zbiorcze
sprawozdania.
V. Zadania realizowania w oparciu o ustawę o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych.
1.Powiatowy Zespół Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.
Powiatowy Zespół Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności mieszczący się w Przemyślu przy ul. Focha 31
po raz kolejny zmienił swoją siedzibę, w grudniu 2005 r. został przeniesiony na ul. Rogozińskiego 30. ZON
obejmuje swoim zasięgiem Miasto Przemyśl oraz Powiat Przemyski, orzeka o niepełnosprawności lub stopnia
niepełnosprawności na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego lub za ich zgodą na
wniosek ośrodka pomocy społecznej. W orzeczeniu są zawarte wskazania dotyczące odpowiedniego
zatrudnienia, szkolenia, uczestnictwa w terapii zajęciowej, korzystania ze środowiskowego wsparcia,
konieczności zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze oraz pomoce techniczne,
konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innych osób, itp. Powiatowy Zespół Do Spraw
Orzekania o Niepełnosprawności funkcjonuje jako pierwsza instancja, drugą instancją odwoławczą jest
Wojewódzki Zespół Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rzeszowie. Prezydent Miasta Przemyśla
powołuje Przewodniczącego Zespołu oraz zatrudnia w ramach umów zleceń 20 osób w tym :
- 14 lekarzy,
- 1 psychologa,
- 1 pedagoga,
- 2 doradców zawodowych,
- 2 pracowników socjalnych.
Pozostałych pracowników etatowych Zespołu zatrudnia dyrektor MOPS. Wydatki związane z
funkcjonowaniem Zespołu są pokrywane ze środków finansowych budżetu państwa jako zadanie z zakresu
administracji rządowej. Natomiast sprawy administracyjne i księgowe dla potrzeb Zespołu realizują
pracownicy MOPS w ramach budżetu MOPS bez dofinansowania ze środków Zespołu.
Posiedzenia składów orzekających odbywają się od poniedziałku do piątku, w tym w poniedziałek i
środę 2 razy dziennie. Przewodniczącym składu orzekającego jest lekarz, specjalista w dziedzinie
odpowiedniej do choroby zasadniczej dziecka lub osoby zainteresowanej. Członkami składu orzekającego są:
psycholog, pedagog, doradca zawodowy, pracownik socjalny. Wniosek o wydanie orzeczenia o
niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności rozpatruje co najmniej dwuosobowy skład orzekający.
Czas oczekiwania na rozpatrzenie wniosku wynosi około 40 dni.
Tabela Nr 29 Funkcjonowanie Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
Rok

Wysokość
środków
finansowych

Ilość osób
zatrudnionych
etaty/umowy

Ilość wydanych
orzeczeń o
niepełnosprawności

Ilość wydanych
orzeczeń o stopniu
niepełnosprawności

2004
2005
2006

334.453 zł
330.597 zł
336.098 zł

5,5
5,5
5,5

1.941
1.702
1.039

2.081
2.504
2.456

25
24
20

W 2006 roku wydano również:
a) 2 orzeczenia o odmowie ustalenia niepełnosprawności, (dotyczy osób do 16 roku życia)
b) 212 orzeczeń o nie zaliczeniu do osób niepełnosprawnych,
c) 67 orzeczeń o odmowie ustalenia stopnia niepełnosprawności, (dotyczy osób powyżej 16 roku życia)

d) 66 orzeczeń o nie zaliczeniu osób do stopnia niepełnosprawności

2.Pełnomocnik Do Spraw Osób Niepełnosprawnych.
Od 2002 roku w strukturach MOPS funkcjonuje Pełnomocnik do Spraw Osób Niepełnosprawnych,
do którego obowiązków należy dbałość o słuszny interes każdej osoby niepełnosprawnej. Wszelkie
podejmowane działania mają na celu zapobieganie izolacji i marginalizacji osób niepełnosprawnych oraz ich
rodzin. Od 2003 roku jest realizowany Miejski Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
finansowany głównie ze środków PFRON i zawierający zadania realizowane w MOPS. Zarządzeniem
Dyrektora MOPS w każdym roku zostaje powołany Zespół doradczy składający się z przedstawicieli
organizacji społecznych skupiających osoby niepełnosprawne, którego działanie koordynuje i nadzoruje
Pełnomocnik. Zadaniem Zespołu jest opiniowanie sposobu realizacji różnych działań mających na celu
poprawę warunków codziennego życia osób niepełnosprawnych na podstawie składanych wniosków.
Pełnomocnik ściśle współdziała ze wszystkimi organizacjami zrzeszającymi osoby niepełnosprawne i ich
rodziny, jest koordynatorem działań integracyjnych. Aktywnie uczestniczy w imprezach sportowych,
kulturalnych oraz rekreacyjno-turystycznych mających na celu integrację osób niepełnosprawnych ze
środowiskiem lokalnym.
Ważnym zadaniem jest udzielanie informacji w zakresie posiadanych uprawnień przez osoby
niepełnosprawne oraz wskazywanie działań prowadzących do pełnego ich wykorzystywania. Pełnomocnik
rozpowszechnia wiadomości o nowych lub realizowanych programach celowych, udostępnia niezbędne druki
oraz służy wszechstronna pomocą przy uch wypełnianiu.
Istotna rolą jest również informowanie środowiska lokalnego o potrzebach osób niepełnosprawnych,
budowanie właściwej postawy wobec nich.
3. Prawnik na rzecz Osób Niepełnosprawnych.
Od października 2004 roku w ramach programu PFRON osoby niepełnosprawne mogą bezpłatnie
korzystać z porad prawniczych. Osoby te posiadają z reguły niższe wykształcenie i najczęściej nie potrafią
samodzielnie radzić sobie z problemami prawnymi. Osoby niepełnosprawne samotne lub żyjące w rodzinach z
reguły posiadają niższe od przeciętnych dochody a ponoszą wyższe koszty utrzymania. Zatrudniony prawnik
posiada dużą wiedzę z zakresu prawa rodzinnego, administracyjnego, Będąc osobą niepełnosprawną potrafi
zrozumieć specyficzne problemy osób zgłaszających się po poradę. W celu zwiększenia dostępności do usług
prawnik przyjmuje w różnych godzinach, dwa razy w tygodniu do godziny 17.00 po popołudniu.
4. Informacja w sprawie wykorzystanie środków finansowych na rehabilitację społeczną osób
niepełnosprawnych.
Decyzją z dnia 2 marca 2006r Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
dokonał podziału środków przewidzianych w planie finansowym PFRON na 2006 rok z przeznaczeniem na
zadania na rzecz osób niepełnosprawnych należące do kompetencji samorządów powiatowych i przesłał
informację o wysokości środków Funduszu przypadających według algorytmu na realizację zadań w 2006 r. z
zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w powiecie grodzkim Przemyśl na łączną
kwotę 1 913 575 zł, w tym:
− zobowiązania dotyczące finansowania kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej – 737 770 zł
Uchwałą Nr 40/2006 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 30 marca 2006r. określono zadania i
dokonano podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych
na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych.
Na rehabilitację społeczną do realizacji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemyślu
w 2006 roku przeznaczono kwotę 1 663 575 zł, w tym: 925 805 zł na zadania bieżące i 737 770 zł na
zobowiązania dotyczące kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej.
Na wniosek Dyrektora MOPS w miesiącach czerwcu i październiku 2006 r. zostały przeniesione
niewykorzystane środki PFRON z rehabilitacji zawodowej w kwotach odpowiednio: 120 000 zł i 75 000 zł co
dało ogólną kwotę na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej w wysokości: 1 858 575 zł , w tym 1 120 805 zł
na zadania bieżące.
W dniu 26 października 2006r decyzją Zarządu PFRON powiat Przemyśl otrzymał dodatkową kwotę
w wysokości; 285 721 zł. Łączna kwota przeznaczona na realizację zadań z zakresu zadań rehabilitacji
społecznej w 2006r wyniosła 2.171.482,- zł w tym 1 432 547 zł na zadania bieżące i uchwałą nr 40/2006 Rady
Miejskiej w Przemyślu z dnia 18 grudnia 2006r dokonano ostatecznego podziału środków Funduszu na
realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych w roku 2006.

Tabela Nr 30 Podział środków finansowych na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej osób
niepełnosprawnych.
Lp
Kwota
Nazwa zadania
do podziału
1
Dofinansowanie do uczestnictwa osób niepełnosprawnych
i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych
2
3
4
5

Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób
niepełnosprawnych
Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty
ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym
Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się
i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób
niepełnosprawnych
Zobowiązania dotyczące finansowania kosztów działalności warsztatów
terapii zajęciowej
Razem rehabilitacja społeczna:
Razem rehabilitacja zawodowa: realizowana przez Wydział Spraw
Społecznych i Obywatelskich UM
Ogółem:

300 348
55 000
438 864
639 500
737 770
2 171 482
27 814
2 199 296

Realizacja zadań i wykorzystanie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w roku 2006 przedstawia się
następująco:
a. Dofinansowanie do pobytu osób niepełnosprawnych na turnusach rehabilitacyjnych:
W roku 2006 liczba osób ubiegających się o przyznanie dofinansowania do pobytu na turnusie
rehabilitacyjnym wyniosła 648 (wraz z opiekunami), natomiast dofinansowanie otrzymało 502 osoby na
kwotę 300 117 zł, w tym 169 dzieci i młodzieży (wraz z opiekunami) na kwotę 103 605 zł.
Większość osób korzystała z turnusów rehabilitacyjnych organizowanych przez stowarzyszenia i
organizacje pozarządowe jak: Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem, Polskie Stowarzyszenie
Diabetyków, Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Polski Związek
Niewidomych, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci.
Wysokość dofinansowania do pobytu na turnusie rehabilitacyjnym w roku 2006 średnio wynosiła 655 zł dla
dzieci i młodzieży oraz I grupy inwalidzkiej, 616 zł dla II grupy, 567 zł dla III grupy, 444 zł dla opiekuna,
natomiast całkowity koszt turnusu w roku 2006 wynosił od 750- do 1 300 zł.
b. Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.
W 2006 roku w programie sport, kultura, turystyka i rekreacja osób niepełnosprawnych złożono 33 wnioski
na ogólną kwotę dofinansowania 141 000 zł. Wszystkie wnioski zostały rozpatrzone, w tym zrealizowano
19 wniosków na kwotę 54 955zł, w tym 4 wnioski dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej
na kwotę 16 968 zł.
Realizacja zadania w ramach programu sport, kultura, turystyka i rekreacja osób niepełnosprawnych w 2006
roku objęła: dofinansowanie do wycieczek turystyczno-krajoznawczych zorganizowanych dla osób
niepełnosprawnych, dofinansowanie do organizacji turnieju szachowego dla osób niewidomych i
słabowidzących, - dofinansowanie do organizacji imprez kulturalno – integracyjnych,
c. Dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.
W roku 2006 o dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych
i środków pomocniczych starało się 391 osób. Dofinansowanie otrzymało 369 osób, z tego 56 dzieci i
młodzieży. 22 osoby nie otrzymały dofinansowania z powodu braku środków PFRON. Wnioski te zostały
złożone pod koniec roku i będą zrealizowane w I kwartale 2006r. Przedmiotem dofinansowania były w

większości aparaty słuchowe oraz protezy kończyn dolnych i górnych, wózki inwalidzkie, rowery
rehabilitacyjne i urządzenia do hydromasażu. Na realizację tego zadania wydano kwotę 437 982 zł, w tym
dla dzieci 100 800 zł.
d. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w miejscu
zamieszkania osób niepełnosprawnych.
W 2006 roku na likwidację barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych złożonych
zostało 171 wniosków na osoby niepełnosprawne dorosłe i 32 wnioski dla dzieci i młodzieży na łączną
kwotę 1 651 056 zł. Na to zadanie przeznaczono 639 500 zł co pozwoliło na realizację 120 wniosków, w
tym dla 22 dzieci i młodzieży. Realizacja zadania w ramach programu likwidacja barier architektonicznych
w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej w 2006 roku objęła: adaptację niezagospodarowanych
pomieszczeń na budowę od podstaw łazienki przystosowanej do potrzeb osoby niepełnosprawnej mającej
trudności w poruszaniu się poprzez wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, zakup i
montaż kabiny prysznicowej z odpowiednią baterią, umywalki z baterią, kompaktu wc z płuczką, montaż
uchwytów pomocniczych dla osób niepełnosprawnych, wykonanie posadzki antypoślizgowej oraz glazury
ściennej. modernizacja istniejącego pomieszczenia przeznaczonego na łazienkę i ubikację z dostosowaniem
do potrzeb osoby niepełnosprawnej mającej trudności w poruszaniu się. Przystosowanie takie obejmowało
modernizację instalacji wodno-kanalizacyjnej, wymianę wanny na niskopoziomową bądź na kabinę
prysznicową z odpowiednią baterią, umywalki z baterią jedno uchwytową, kompaktu wc z płuczką, montaż
uchwytów pomocniczych dla osób niepełnosprawnych, wykonanie posadzki antypoślizgowej oraz glazury
ściennej. dostosowanie mieszkania do potrzeb osoby niepełnosprawnej poprzez wymianę podłóg na
antypoślizgowe z wypoziomowaniem oraz likwidacją progów w całym mieszkaniu wykonanie instalacji
centralnego ogrzewania w mieszkaniu osoby niepełnosprawnej.
Ogółem na likwidację barier architektonicznych zrealizowanych w 2006r. zostało 46 wniosków na łączną
kwotę 424 683 zł.
W ramach likwidacji barier w komunikowaniu się przyznano dofinansowanie do zakupu: 43 zestawów
komputerowych z łączem internetowym dla osób dorosłych i dla 10 dzieci i młodzieży, 17 dyktafonów
cyfrowych (w tym 1 dziecko), 12 telefonów bezprzewodowych (1 dziecko), 14 telefonów komórkowych,
1 ciśnieniomierza mówiącego i 1 wagi mówiącej.
Na likwidację barier technicznych wydatkowano kwotę 13 238 zł dla 4 osób dorosłych i 2 dzieci, udzielając
pomocy w zakupie pralki automatycznej, kuchni gazowej, szyn podjazdowych na wózki inwalidzkie i
podnośnika przy wannie.
e. Zobowiązania dotyczące finansowania kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej.
W 2006r. na finansowanie 2 warsztatów terapii zajęciowej przeznaczono kwotę 737 770 zł. Jednostkami
prowadzącymi warsztaty terapii zajęciowej są:
Spółdzielnia Niewidomych „START” Przemyśl, ul. Batorego 22, w której terapią zajęciową objętych było
35 osób niepełnosprawnych – 469 490 zł,
Stowarzyszenie Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie w Przemyślu, ul. Ofiar Katania 17,
w którym uczestniczy w terapii zajęciowej 20 osób – 268 280 zł.
Tabela Nr 31 Wykorzystanie przyznanych środków PFRON na zadania z zakresu rehabilitacji
społecznej w roku 2006.
lp Zadania z zakresu Podział
środków Zapotrzebowanie
rehabilitacji
PFRON Uchwałą (złożone wnioski)
społecznej
Rady Miejskiej
ilość
kwota
Dofinansowanie do
pobytu
na
300 348
648
387 000
turnusach
rehabilitacyjnych
W tym dzieci i
X
młodzież
Dofinansowanie
639 500
203
1 651 056
likwidacji
barier
architektonicznych,
w komunikowaniu

wykonanie
ilość

kwota

Wskaźnik
rok 2006
do 2005
%

502

300 117

0,89

169

103.605

0,85

120

639 493

1,64

się
W tym dzieci i
młodzież
Dofinansowanie
do
zakupu
przedmiotów
ortopedycznych,
środków
pomocniczych
i
sprzętu
rehabilitacyjnego
W tym dzieci i
młodzież
Dofinansowanie do
sportu, kultury i
turystyki
osób
niepełnosprawnych
W tym dzieci i
młodzież
razem
Dofinansowanie
kosztów
działalności wtz –
zobowiązanie
ogółem

X

438 864

391

477 800

X
55 000

33

141 000

X
1 433 712
737 770

22

138.553

2,29

369

437 982

1,77

56

100 800

2,22

19

54 955

1,15

4

18 251

1,08

1 432 547

1,40

737 770

1,00

2 170 317

1,23

2 656 856
2/55

2 171 482

737 770

2/55

3 394 626

Tabela Nr 32 Porównanie wykonania zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w
latach 2004-2006.
Lp. Zadania z zakresu
rehabilitacji
społecznej
1
Dofinansowanie do
pobytu na turnusach
rehabilitacyjnych
W tym dzieci i
młodzież
2
Dofinansowanie
likwidacji
barier
architektonicznych
w komunikowaniu
się
W tym dzieci i
młodzież
3
Dofinansowanie do
zakupu przedmiotów
ortopedycznych,
sprzętu
rehabilitacyjnego i
środków
pomocniczych
W tym dzieci i
młodzież
4
Dofinansowanie do
sportu, kultury i
turystyki
osób
niepełnosprawnych
W tym dzieci i
młodzież

Wykonanie 2004

Wykonanie 2005

Wykonanie 2006

Ilość
594

kwota
320 374

ilość
587

kwota
335 389

ilość
502

kwota
300 117

190

105 515

206

121 992

169

103 605

105

482 850

100

390 396

120

639 493

19

86 709

13

60 496

22

138 553

267

253 994

371

246 813

369

437 982

37

72 516

25

45 411

56

100 800

14

67 740

19

47 648

19

54 955

4

31 599

2

16 968

4

18 251

5

razem
X
Dofinansowanie
2/55
kosztów działalności
warsztatów terapii
zajęciowej
zobowiązanie
ogółem

1 124 958
737 770

X
2/55

1 020 246
737 770

1 862 728

X
2/55

1 432 547
737 770

1 758 016

2.170.317

Tabela Nr 33 Realizacja zadań z zakresu rehabilitacji społecznej z podziałem na zadania w talach 20042006.
Zadania z zakresu
Wykonanie 2004
Wykonanie 2005
Wykonanie 2006
lp
rehabilitacji
Ilość
Kwota
Ilość
Kwota
ilość
Kwota
społecznej
Dofinansowanie do
pobytu na
1
594
320 374
587
335 389
502
300 117
turnusach
rehabilitacyjnych
W tym: dzieci i
190
105 515
206
121 992
169
103 605
młodzież
Dofinansowanie
likwidacji barier
architektonicznych,
2
105
482 850
100
390 396
120
639 493
w komunikowaniu
się
w tym: dzieci i
młodzież
Dofinansowanie do
zakupu przedm.
ortopedycznych,
3
sprzętu
rehabilitacyjnego i
środków
pomocniczych
w tym: dzieci i
młodzież
Dofinansowanie do
sportu, kultury i
4
turystyki osób
niepełnosprawnych
w tym: dzieci i
młodzież
Razem:
w tym dzieci i młodzież
Dofinansowanie
kosztów
działalności
5
warsztatów terapii
zajęciowej zobowiązanie
Ogółem:

19

86 709

13

60 496

22

138 553

267

253 994

371

246.813

369

437 982

37

72 516

25

45.411

56

100 800

14

67 740

21

47 648

19

54 955

4

31 599

2

16 968

4

18 251

980
250

1.124..958
296.339

1079
246

1.020.246
244.867

1.010
251

1.432.547
361.209

2/55

737 770

2/55

737 770

2/55

737 770

x

1 862 728

x

1 758 016

x

2 170 317

VI. Świadczenia rodzinne.
Na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych, prawo do świadczeń rodzinnych
przysługuje:
1. rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka;
2. opiekunowi faktycznemu dziecka;

3. osobie uczącej się.
Świadczenia rodzinne, z wyjątkiem zasiłku pielęgnacyjnego, przyznawane są, jeżeli dochód rodziny w
przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 504,00 zł albo 583,00 zł jeżeli
członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o
umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.
Zasiłki rodzinne przysługują do ukończenia przez dziecko 18 roku życia lub nauki w szkole, jednak nie dłużej
niż do ukończenia 21 roku życia, albo 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i
legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.
W okresie zasiłkowym od 1 września 2006 r. do 31 sierpnia 2007 r. zostały zmienione niektóre kwoty i
rodzaje świadczeń rodzinnych.
W okresie zasiłkowym 0d 1.09.2005 do 31.08.2006 r. zasiłek rodzinny wynosił w zależności od wieku dziecka :
43 zł do 5 roku życia, 53 zł powyżej 5 do 18 roku życia i 66 zł powyżej 18 do ukończenia 24 roku życia. W
okresie zasiłkowym od 1.09.2006 do 31.08.2007 odpowiednio 48 zł, 64 zł oraz 68 zł miesięcznie.
I. Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego:

1. Dodatek z tytułu urodzenia dziecka – wypłacany jednorazowo w wysokości 500 zł, od 1.09.06 r. w
2.

3.

4.

5.
6.

7.
8.

wysokości 1000 zł
Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego przysługujący
osobie uprawnionej do urlopu wychowawczego przez okres: 24 miesięcy kalendarzowych lub 36
miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas
jednego porodu lub 72 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad dzieckiem legitymującym
się orzeczeniem o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności. Dodatek
przysługuje w wysokości 400 zł miesięcznie,
Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na
skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania ( od 01.09.2005r. dodatek został uchylony i
przysługuje tylko osobom, które nabyły do niego prawo do dnia 31.08.2005r). Dodatek przysługuje w
wysokości 400 zł miesięcznie i od tego dodatku odprowadzana jest składka na ubezpieczenie
zdrowotne,
Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka przysługujący osobom samotnie wychowującym
dziecko nie posiadającym zasądzonego świadczenia alimentacyjnego na rzecz dziecka od drugiego z
rodziców dziecka, ponieważ drugi z rodziców dziecka nie żyje lub ojciec dziecka jest nieznany.
Dodatek przysługuje również osobie uczącej się, jeżeli oboje rodzice osoby uczącej się nie żyją.
Dodatek przysługuje w wysokości 170,00 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 340,00 zł na
wszystkie dzieci, a w przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub
orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności kwota dodatku wynosi 250 zł , nie więcej jednak
niż 500 zł.
Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, obowiązujący od dnia
01.09.2005r.,przysługuje w wysokości 50,00 zł od 1.09.06 r. w kwocie 80 zł miesięcznie na trzecie i na
następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego,
Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, przysługujący osobie
uprawnionej na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją lub kształceniem dziecka
w wieku do ukończenia 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności lub
powyżej 16 roku życia do ukończenia 24 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o
umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności. Dodatek przysługuje miesięcznie w
wysokości: 50,00 zł od 1.09.06 r. w kwocie 60 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
70,00 zł od 1.09.06 r. 80 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia,
Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego przysługuje na częściowe pokrycie wydatków
związanych z rozpoczęciem w szkole nowego roku szkolnego od 1.09.06 również w klasie „O”.
Dodatek przysługuje raz w roku, w wysokości 90,00 zł od 1.09.06 r. 100 zł na dziecko,
Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania przysługuje w
związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej
lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły
podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem
o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności - w wysokości 80 zł od 1.09.06 r. w kwocie 90
zł miesięcznie na dziecko albo w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w
której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły
artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie
odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej - w wysokości 40 zł , od 1.09.06 r. 50 zł

miesięcznie na dziecko. Dodatek przysługuje przez 10 miesięcy w roku w okresie pobierania nauki od
września do czerwca następnego roku kalendarzowego.
Tabela Nr 34 Realizacja zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami w 2006 r.
Liczba
Wydatki
za
świadczeń
okres 2006 r. w
narastająco
złotych

Lp

Wyszczególnienie

I.

Zasiłki rodzinne

4.174.620

82.311

Dodatki do zasiłków rodzinnych z tytułu:

4.562.863

36.333

369.000

374

1.

Urodzenia dziecka

2.

opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu
wychowawczego

1.082.427

2.731

3.

samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku
dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego
pobierania

89.896

227

4.

samotnego wychowywania dziecka

1.064.270

5.470

5

kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego

686.090

9.720

6

rozpoczęcia roku szkolnego

520.780

5.211

7

podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem
zamieszkania:

28.400

408

7a

na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w
miejscowości, w której znajduje się szkoła

21.690

258

7b

na pokrycie wydatków związanych z
miejscowości, w której znajduje się szkoła

6.710

150

8

wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej

722.000

12.192

dojazdem

Razem
9.

Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka

10.

„Becikowe” w ramach zadań własnych gminy

do

8.737.483
548.000

548

47.500

95

Od 9 lutego 2006 r. wprowadzono jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka tzw. „becikowe”
przysługującą na każde żywo urodzone dziecko ojcu, matce lub opiekunowi prawnemu niezależnie od
dochodu rodziny w wysokości 1000 zł ubiegać się można w okresie 3 miesięcy od daty narodzenia się
dziecka.
Rada Miejska w Przemyślu mocą uchwały Nr 39/2006 wprowadziła pomoc jednorazową zapomogę z tytułu
urodzenia dziecka w wysokości 500 zł na każde żywo urodzone dziecko dla wnioskodawców spełniających
kryterium zawarte w ustawie o pomocy społecznej czyli 351 zł na osobę w rodzinie. Wniosek może składać
w okresie 6 miesięcy od daty urodzenia się dziecka mieszkaniec Przemyśla zamieszkały i zameldowany co
najmniej rok na przed tym faktem terenie miasta.
Tabela Nr 35 Świadczenia rodzinne przyznane i wypłacone
uwzględnieniem świadczeń pobranych nienależnie.
Lp Wyszczególnienie
Kwota
świadczeń
rodzinnych
wypłacona
ogółem w 2006
I.
Zasiłki rodzinne
4 174 620

w okresie od 1.01.2006 do 31.12.2006 z
Zwrot
świadczeń
nienależnie
pobranych
3 510

W tym z lat
ubiegłych

1 509

1
2
3

4
5
6
7
7a
7b
8
1
2
1

Dodatki do zasiłków rodzinnych z tytułu:
4 562 863
X
X
urodzenia dziecka
369 000
X
X
opieki nad dzieckiem w okresie
1 082 427
6 249
564
korzystania z urlopu wychowawczego
samotnego wychowywania dziecka i
89 896
X
X
utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych
na skutek upływu ustawowego okresu
jego pobierania
samotnego wychowywania dziecka
1 064 270
7 036
5 145
kształcenia i rehabilitacji dziecka
686 090
1 079
344
niepełnosprawnego
rozpoczęcia roku szkolnego
520 780
370
270
podjęcia przez dziecko nauki w szkole
28 400
170
80
poza miejscem zamieszkania:
na pokrycie wydatków związanych z
21 400
170
80
zamieszkaniem w miejscowości, w której
znajduje się szkoła
na pokrycie wydatków związanych z
6 710
X
X
dojazdem do miejscowości, w której
znajduje się szkoła
Wychowywania dziecka w rodzinie
722 000
X
X
wielodzietnej
Świadczenie pielęgnacyjne
1 068 004
1 596
1 400
Zasiłek pielęgnacyjny
3 762 508
13 563
3 259
Razem
13 596 105
33 573
12 651
Zaliczka alimentacyjna
2 054 057
4 414
1 365
Razem świadczenia rodzinne i zaliczka
15 650 162
37 987
alimentacyjna
14 016
Liczba rodzin pobierających świadczenia rodzinne w okresie od 1.07.do 31.12.2005 r. – 4 581
Liczba rodzin pobierających świadczenia rodzinne w 2006 roku 5 603
II. Świadczenia opiekuńcze.
1. Zasiłek pielęgnacyjny wypłacany jest do 16 roku życia, jeżeli dziecko legitymuje się orzeczeniem o
niepełnosprawności. Natomiast powyżej 16 roku życia zasiłek pielęgnacyjny przysługuje jeżeli osoba
legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, gdy niepełnosprawność powstała
przed 21 rokiem życia lub gdy legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Zasiłek
pielęgnacyjny przysługuje również osobie powyżej 75 roku życia jeśli nie posiada uprawnień do dodatku
pielęgnacyjnego – wynosi 144 zł miesięcznie od 1 września 2006 r. 153 zł miesięcznie.
2. Świadczenie pielęgnacyjne przyznawany jest z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy
zarobkowej w związku z koniecznością opieki nad dzieckiem, legitymującym się orzeczeniem o
niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej
osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego
współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo
orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Od w/w świadczenia odprowadzana jest składka na
ubezpieczenie zdrowotne jak również składka na ubezpieczenie społeczne. Świadczenie pielęgnacyjne nie
uległo podwyższeniu i wynosi 420 zł .
Tabela Nr 36 Realizacja świadczeń opiekuńczych w latach 2005 - 2006.
Lp Wyszczególnienie

II

Świadczenia opiekuńcze

1.

Zasiłki pielęgnacyjne

Liczba
Wydatki za
świadczeń
okres 1.07narastająco
31.12.2005r.
w 2005 r.

1 385 424

9 621

Wydatki
2006 r.

za Liczba
świadczeń
narastająco
w 2006 r.

3.762.504

25.563

2.

Świadczenia pielęgnacyjne

584 929

Razem

1 970 353

4

Składka na ubezpieczenie społeczne

5

Składka
zdrowotne

na

ubezpieczenie

1 395

1.068.004

2.552

4.830.508

210 794

445

39 007

307

321.954

2.365

60.758

1.668

VII. Zaliczka alimentacyjna.
Od 1 września 2005r. MOPS realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 22 kwietnia 2005r. o
postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej.
Zaliczka alimentacyjna wypłacana jest osobom
uprawnionym, tzn. uprawnionym do świadczenia
alimentacyjnego na podstawie tytułu wykonawczego, którego egzekucja jest bezskuteczna, jeżeli:
1. osoba uprawniona jest wychowywana przez osobę samotnie wychowującą dziecko, w rozumieniu
przepisów o świadczeniach rodzinnych,
2. osoba uprawniona jest wychowywana przez osobę pozostającą w związku małżeńskim z osobą, która
przebywa w zakładzie karnym powyżej 3 miesięcy albo całkowicie ubezwłasnowolniona,
3. jest osobą uczącą się, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych.
Zaliczka alimentacyjna przysługuje do 18 roku życia, a w przypadku gdy osoba uprawniona uczy się w szkole
lub w szkole wyższej, do ukończenia 24 roku życia, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie
nie przekracza kwoty 583zł. Zaliczka alimentacyjna przysługuje w wysokości przyznanego przez sąd
świadczenia alimentacyjnego (albo różnicy pomiędzy kwotą przyznanego świadczenia, a wyegzekwowaną
faktycznie w danym miesiącu kwotą alimentów), jednak nie więcej niż: w sytuacji, gdy w rodzinie jest jedna lub
dwie osoby uprawnione do zaliczki - 170 zł na uprawnioną osobę lub 250 zł, jeśli legitymuje się ona
orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności. Jeżeli uprawnione są 3 lub
więcej osób zaliczka alimentacyjna wynosi po 120 zł na każde dziecko lub 170 zł gdy posiada orzeczenie o
niepełnosprawności.
Wniosek o zaliczkę alimentacyjną wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć do Komornika Sądu lub do
MOPS w przypadku pobytu dłużnika alimentacyjnego za granicami Polski. W roku 2006 551 osób złożyło
wnioski o przyznanie zaliczki alimentacyjnej, łącznie wydano 660 decyzji. W przypadku 202 osób w złożonych
wnioskach wystąpiły braki formalne wymagające dodatkowego postępowania. Współpraca z komornikami
przebiega na ogół poprawnie, występują utrudnienia związane z błędami w zaświadczeniach niezbędnych do
ustalania prawa do zaliczki alimentacyjnej, ponadto pracownicy kancelarii komorniczych nie przywiązują
właściwej uwagi do prawidłowości wypełnienia wniosków i konieczności dołączania załączników określonych
w przepisach obowiązującego prawa w tym zakresie. Ciężar uzupełnienia wniosków i kompletowanie
załączników spoczywa wówczas na MOPS mimo wyraźnego ustawowego obowiązku komorników. Nie
informowanie MOPS o zmianach w prowadzonych postępowaniach egzekucyjnych, w szczególności o
umorzeniu postępowania powoduje powstanie świadczeń nienależnie pobranych, jednak obowiązek
informowania o zmianach ciąży również na osobie pobierającej zaliczkę alimentacyjną. - jednak w 2006 roku
MOPS nie skierował żadnej skargi na opieszałość Komornika.
Zgodnie z w/w ustawą MOPS jest zobowiązany do podejmowania określonych działań wobec dłużników
alimentacyjnych. Pracownicy socjalni MOPS przeprowadzają wywiad środowiskowy dotyczący dłużnika
alimentacyjnego w celu ustalenia przyczyn nie wywiązywania się z obowiązku i możliwości zwrotu
wypłaconych zaliczek alimentacyjnych. W 2006 roku pracownicy socjalni MOPS w Przemyślu dokonali
rozeznania dotyczącego 255 osób, w 2 przypadkach przeprowadzenie wywiadów środowiskowych zlecono
innym OPS. W 110 przypadkach pod adresem wskazanym przez komornika dłużnik nie zamieszkiwał i nie
ustalono jego miejsca zamieszkania.
W sytuacji, której dłużnik nie może wywiązać się z obowiązku alimentacyjnego z powodu braku pracy należy
wystąpić z wnioskiem o skierowanie do robót publicznych – wynagrodzenie jest przeznaczane na realizację
obowiązku alimentacyjnego. W 2006 roku MOPS skierował do Powiatowego Urzędu Pracy wnioski dotyczące
61 osób zobowiązanych do alimentacji w celu skierowania do pracy – pomoc w zatrudnieniu uzyskały 4 osoby.

Problemem jest fakt, iż niektórzy dłużnicy alimentacyjni nie rejestrują się w PUP co uniemożliwia podjęcie
działań.
W 2006 r MOPS skierował 3 wnioski do Prokuratury o ściganie za uchylanie się od obowiązku alimentacji w 2
przypadkach sprawę umorzono, 3 wniosek jest w toku.
Jeżeli dłużnik uporczywie uchyla się od obowiązku alimentacyjnego, ponadto uniemożliwia przeprowadzenie
wywiadu środowiskowego, odmawia podjęcia prac organizowanych na zasadzie robót publicznych MOPS
występuje o zatrzymanie prawa jazdy. W 2006 roku przygotowano 3 wnioski, które zostały uwzględnione i
rozpatrzone pozytywnie.
Tabela Nr 37 Realizacja zaliczki alimentacyjnej w latach 2005-2006
Lp. Wypłacone zaliczki alimentacyjne
1.

Okres od 1.09 do 31.12.2005 r.

2.

Rok 2006

Wydatki w złotych

Liczba
zaliczek
alimentacyjnych narastająco

584 229

3 054

2.054.057

10.514

Liczba rodzin otrzymujących zaliczkę alimentacyjną od 1.09. do 31.12. 2005 r. - 475
Liczba rodzin otrzymujących zaliczkę alimentacyjną w 2006 r. - 477

VIII. Kierunki działania w 2007 r.

•
•
•
•

1. Wzmocnienie działań w celu prezentacji właściwego wizerunku MOPS, rozpowszechniania informacji o
zadaniach i celach pomocy społecznej, świadczeniach rodzinnych, rehabilitacji społecznej osób
niepełnosprawnych oraz zaliczkach alimentacyjnych.
2. Systematyczne podnoszenie jakości świadczonych usług w szczególności wydłużenie godzin pracy MOPS
na podstawie indywidualnego czasu pracy w okresie ustawowego przyjmowania wniosków w sprawie
świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych.
3. Rozwój Ośrodka Wsparcia Socjalnego powołanie Zespołu Interdyscyplinarnego. Organizowanie
wolontariatu na rzecz pomocy osobom, które wymagają pomocy.
4. Motywowanie pracowników pomocy społecznej do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, organizowanie
szkoleń i narad szkoleniowych we własnym zakresie z udziałem specjalistów.
5. Działania w celu uzyskania środków finansowych na realizację programów celowych zawartych w Strategii
Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych oraz w Lokalnym Programie Opieki nad Dzieckiem i
Rodziną a w szczególności:
Cykliczne organizowanie Dnia Rodzicielstwa Zastępczego
Systematyczne szkolenie w ramach Konferencji „Szczęście dzieci naszym szczęściem” pod
honorowym patronatem Prezydenta Miasta Przemyśla
Aktualizacja Biuletynu Informacyjnego
Rozwój rodzicielstwa zastępczego.
6. Zacieśnienie współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie rozwiązywania problemów
społecznych.
7. Systematyczne działania w celu dostosowania posiadanych pomieszczeń w budynku przy ul.
Leszczyńskiego do zakresu realizowanych przez MOPS zadań.
8. Racjonalne doposażenie MOPS w urządzenia biurowe niezbędne w związku z rozwojem usług i poprawą
warunków pracy ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy.
9. Planowe działania w celu uzyskania właściwego stanu zatrudnienia odpowiadającemu przepisom prawa i
rzeczywistym potrzebom.
10. Rozpoczęcie prac związanych z wykonaniem ocieplenia budynku, uporządkowaniem otoczenia oraz
uzupełnieniem ogrodzenia.
Tabela Nr 38 Wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2007 w złotych.
Lp.
Rodzaj zadania
Zapotrzebowanie
wg wskaźnika
Zadania zlecone

Plan
po
zmianach 2007

1.

1 315 300

1 084 500

226 300
361 500
309 600

226 300
306 200
294 400

22 114 000
1 054 800

18 590 600
895 600

Rodziny zastępcze:
w tym pomoc dla usamodzielnianych wychowanków
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie
społeczne
w tym zasiłki okresowe z dotacji wojewody
Ośrodek Pomocy Społecznej
w tym z dotacji wojewody

1 405 400
15 600
2 681 600

1 395 400
15 600
2 141 600

1 581 600
2 010 000
873 000

1 141 600
1 825 800
749 300

4.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

*

*

5.

Pozostała działalność:
Wieloletni Program „Pomoc państwa w zakresie
dożywiania”
Obiady dowożone i w DDP
WTZ
Prace społecznie użyteczne
Placówki opiekuńczo-wychowawcze –
Pomoc dla usamodzielnianych wychowanków

380 000

360 000

39 800
39 064
51 200
273 731
274 464

39 800
40 000
51 000
274 000
190 000

Opłaty za dzieci umieszczane w placówkach
W tym:
Dzieci z Przemyśla umieszczone w innych powiatach
Dzieci z innych powiatów umieszczone w DdD „Nasza
Chata” w Przemyślu

574 392

574 392

308 870

308 870

265 522

265 522

7.

Mieszkanie chronione oraz OWS

66 200

51 000

8.

Opłaty za pobyt mieszkańców Przemyśla skierowanych
do DPS

654 000

654 000

2.
3.
4.
5.
6.

Zasiłki i pomoc w naturze, składki na ubezpieczenie
społeczne
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
dla osób z zaburzeniami psychicznymi
Świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna
Koszt wypłaty świadczeń rodzinnych i zaliczki
alimentacyjnej

Zadania własne
1.
2.
3.

6.

Jednostki organizacyjne pomocy społecznej nadzorowane przez MOPS
Budżety jednostek organizacyjnych
1.
Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy
2.
WPOW Dom dla Dzieci i Młodzieży „Maciek”
3.
Dom dla Dzieci „Nasza Chata”
4.
DPS ul. Wysockiego 99
5.
DPS ul. Basztowa 17
6.
DPS ul. Sw. Brata Alberta 1
7.
Środowiskowy Dom Samopomocy
* kwoty zawarte w budżecie UM
Sporządziła: Dyrektor MOPS Irena Brodzińska
Dokument dostępny na stronie internetowej MOPS:
www.mops.przemysl.pl

222 000
1 573 000
724 000
4 509 400
92 000
1 321 500
258 900

Załącznik 1 Harmonogram pracy Ośrodka Wsparcia Socjalnego Zespołu Interdyscyplinarnego w 2007 roku
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Leszczyńskiego 3
Miejsce
dyżuru

OWS
Poodasze

Pok. 3/2
II piętro

Imię
i nazwisko
dyżurującego
pracownika
MOPS
mgr
Dziedzic
-socjolog

Joanna

Zofia Świetlikowska
starszy
pracownik
socjalny

OWS
Poddasze

Pok. 1/1
parter

mgr Sabina Skubisz
- socjolog

mgr Janina Niemiec
- prawnik

Zakres udzielanego
poradnictwa

Problemy opiekuńczo - wychowawcze - nie
wywiązywanie się z obowiązku szkolnego,
demoralizacja. Doradztwo odnośnie procedur
postępowania. Organizacja czasu pozaszkolnego
- placówki wsparcia dziennego.
Doradztwo i informowanie z zakresu pomocy
środowiskowej

Godziny
dyżurów
od - do

Poniedziałek
1400 - 1700

Poniedziałek
1400 - 1700

Doradztwo
w
procesie
usamodzielniania
pełnoletnim wychowankom rodzin zastępczych.
Ustalanie form wsparcia dla rodziców
naturalnych dzieci umieszczonych w rodzinach
zastępczych.
Poradnictwo prawne:
- dla rodzin zastępczych, wychowanków rodzin
zastępczych
i
placówek
opiekuńczo
wychowawczych,
- dla osób niepełnosprawnych

Poniedziałek
1400 - 1700

Wtorek
1400 - 1700

Dyżur
Specjalisty
spoza MOPS

OWS
Poddasze

OWS
Poddasze

Pok. 3/1
II piętro

Pok. 1/2
Parter

mgr
Katarzyna
Wrześniowska
- folozof - aspirant
pracy socjalnej

Krystyna
Marko
- specjalista
socjalnej

pracy

Doradztwo w zakresie:
- sprawowania opieki, możliwości podjęcia się
rodzinnej opieki zastępczej,

Doradztwo w zakresie:
- sprawowania opieki, możliwości podjęcia się
rodzinnej opieki zastępczej, kwestie opiekuńczowychowawcze,
- prowadzenie Klubu "Wolontariat"
- kontakt z wolontariuszami,
- współpraca z Kołem Rodzin Zastępczych
"DOM"

mgr
Ludmiła
Trojniarz
- socjolog

Doradztwo i informowanie z zakresu pomocy
środowiskowej

mgr Jarosław
Król
- pełnomocnik ds.
osób
niepełnosprawnych

Poradnictwo dla osób niepełnosprawnych i ich
rodzin

wtorek
1400 - 1700

Piątek
1400 - 1700

Piątek
1400 - 1700

Piątek
1400 - 1700

Dokument dostępny na stronie internetowej MOPS :
www.mops.przemysl.pl

Dyżur
psychologa
PPP
mgr
Andrzej
Kochmański Każdy
I-szy
piątek m-ca
w godz.
1400 - 1600
Dyżur
pedagoga
OAO
mgr Edyta
Witkowska
- Mazurek
mgr Alicja
Kotowicz
Każdy II-gi
piątek m-ca
w godz.
1400 - 1600
Dyżur
doradcy
zawodowego PUP
p. Mieczysława
Pilawa
Każdy III-ci
piątek m-ca
w godz.
1400 - 1600

