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W P R O W A D Z E N I E  

 
 
Obowiązek przedstawienia rocznego sprawozdania z działalności ośrodka oraz potrzeb w zakresie 
pomocy społecznej wynika z treści art. 110 ust. 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy 
społecznej. 
 

Ośrodek jest jednostką organizacyjną miasta powołaną do realizacji zadań wynikających z ustawy 
o pomocy społecznej oraz zadań przypisanych mu innymi ustawami jak choćby ustawą 
o przeciwdziałaniu przemocy, o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, o prawie do 
świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych. W naszym mieście na ośrodek 
nałożono również dodatkowe zadania w formie przyznawania i wypłaty dodatków mieszkaniowych, 
świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz prowadzenie postępowań wobec 
dłużników alimentacyjnych, a z końcem roku 2013 również przyznawania zryczałtowanych dodatków 

energetycznych.  
 
Utworzenie i utrzymanie ośrodka pomocy społecznej jest zadaniem własnym gminy o charakterze 
obligatoryjnym. Koszt funkcjonowania ośrodka w roku 2013 szacuje się na ok. 15% ogółu 
poniesionych wydatków w dziale budżetowym 852 - Pomoc społeczna oraz w pozostałych działach, 
w których ośrodek realizuje powierzone mu zadania. W roku 2013 na utrzymanie ośrodka z budżetu 
państwa Miasto otrzymało dotację w wysokości 701 026 zł. 

 
W roku 2013 na zdania z zakresu pomocy społecznej oraz inne zadania realizowane przez ośrodek 
wydatkowano kwotę 24 515 104,45 zł, co stanowi ok.  22% wydatków z budżetu Miasta. 
W kwocie tej 15 561 936,57 zł - tj. 63,5% stanowią dotacje z budżetu państwa, w tym na realizację 
zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 11 231 758,20 zł, a 4 330 178,37 zł dotacje do 
zadań własnych gminy. 
 

Ilość środków w formie świadczeń adresowanych bezpośrednio do klientów w poszczególnych 
kategoriach wydatków kształtuje się następująco: 

 świadczenia rodzinne - 10 056 582,45 zł 
 dodatki mieszkaniowe - 2 686 312,23 zł 
 składki na ubezpieczenie zdrowotne - 147 496,03 zł 
 składki na ubezpieczenie społeczne - 359 217,12 zł 
 świadczenia z pomocy społecznej - 5 588 470 zł 

 ośrodki wsparcia i usługi opiekuńcze - 1 781 002 zł. 
 
Zobowiązania klientów wobec ośrodka na koniec 2013 roku wynosiły łącznie 6 570 316,32 zł, w tym 
zobowiązania dłużników alimentacyjnych 6 232 407,72 zł i 337 908,60 zł zobowiązania pozostałe 
tj. głównie z tytułu nienależnie pobranych świadczeń oraz zaległości w opłatach za usługi i inne 
świadczenia odpłatne. 

W ramach prowadzonej egzekucji w/w należności pracownicy ośrodka wystawili 425 upomnień, 
510 wezwań do zapłaty oraz 1527 tytułów wykonawczych.   
Na 31 grudzień 2013 r. liczba czynnych postępowań egzekucyjnych wynosiła 3 371, a zamkniętych 
w 2013 r. - 113.  
 
Szacuje się, że ze wszystkich form pomocy świadczonej przez ośrodek korzysta ok. 25% mieszkańców 
miasta. 

 
W 2013 roku pracownicy socjalni przeprowadzili ok. 4 500 wywiadów środowiskowych, podjęli 267 
interwencji socjalnych w sprawach nagłych, sporządzili 3 877 notatek, pism i przeliczeń w sprawach 
klientów pomocy społecznej oraz wydali 940 zaświadczeń najczęściej potwierdzających uprawnienia 
do świadczeń oraz wysokość, okres i formy udzielonej pomocy. 
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Ilość pracy administracyjnej, jaką wykonuje ośrodek na rzecz mieszkańców miasta obrazuje również 
liczba korespondencji dostarczanej przez gońców zatrudnionych w ośrodku. W minionym roku gońcy 
zobowiązani byli dostarczyć 26 221 sztuk korespondencji, w tym 17 706 doręczyli skutecznie 
bezpośrednio do adresatów, natomiast 8 515 awizowali do odebrania w ośrodku lub Biurze Obsługi 
Interesanta Urzędu Miasta. 
 
Z końcem minionego roku ośrodek zawarł umowę z Powiatowym Urzędem Pracy na wymianę 
informacji o beneficjentach PUP za pośrednictwem Samorządowej Elektronicznej Platformy 
Informacyjnej (SEPI). Umowa weszła w życie od stycznia 2014 r. a jej realizacja obciąża ośrodek 
kolejnymi kosztami i nakłada dodatkowe obowiązki szczególnie na pracowników socjalnych, którzy 
zobowiązani są samodzielnie weryfikować status i aktywność zawodową klientów oraz wysokość 
wypłacanych przez PUP świadczeń.  
Innym zadaniem, które zostało powierzone ośrodkowi zwiększając ilość pracy, odpowiedzialności, 
a także koszty funkcjonowania jest przyznawanie i wypłata zryczałtowanych dodatków 
energetycznych. 
 
Ilość i rodzaj zadań powierzonych ośrodkowi na przestrzeni lat skłania do refleksji nad radykalną 
zmianą jego struktury organizacyjnej w taki sposób, aby gwarantowała ona należyte wykonywanie 
tych zadań, szczególnie w zakresie pomocy społecznej oraz dyscypliny finansów publicznych przy 
dystrybucji świadczeń. 
 
Szczegółowe analizy i opis zadań znajdą państwo w dalszej części sprawozdania. Zachęcamy do 
lektury i chętnie odpowiemy na pojawiające się pytania. 
 
 

Dyrekcja i pracownicy MOPS w Szczecinku 
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C H A R A K T E R Y S T Y K A  Ś R O D O W I S K  

Oferta pomocowa ośrodka skierowana jest do osób, które z różnych przyczyn znajdują się w trudnej 
sytuacji. Ggrupę odbiorców ilustruje poniższa tabela, informująca o ilości środowisk pomocy 
społecznej, dodatków mieszkaniowych, świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego. 
 

 
Najliczniejszą grupą odbiorców oferty ośrodka są świadczeniobiorcy świadczeń rodzinnych, 
należących do świadczeń tzw. zabezpieczenia społecznego. Kryterium dochodowe uprawniające do tej 
form pomocy jest wyższe niż do pomocy społecznej, a świadczenia przyznawane są na dłuższy okres 
zasiłkowy.  
 
Rozwiązanie lub zniwelowanie skutków trudnej sytuacji życiowej osób i rodzin wymaga bardzo często 

nie tylko zabezpieczenia społecznego ale wsparcia instytucji pomocy społecznej. Podstawą podjęcia 
przez pracownika socjalnego współpracy z klientem pomocy społecznej jest przeprowadzenie 
wywiadu środowiskowego, narzędzia generującego wiedzę o przyczynach i przebiegu trudnych sytuacji 
osób lub rodzin. Skalę i rodzaj dominujących problemów środowisk, korzystających ze wsparcia 
ośrodka zaprezentowano w tabeli:  

Występujący problem Liczba środowisk 
% z badanej liczby 
środowisk tj. 1969 

Niepełnosprawność 854 44,5% 

Długotrwała choroba 783 41% 

Bezrobocie 794 41,5% 

Alkoholizm/problem alkoholowy 507 26,5% 

Choroby i zaburzenia psychiczne 415 22% 

Niezaradność w prowadzeniu 
gospodarstwa domowego 

 

335 
 

17,5% 

Niezaradność wychowawcza 135 7,5% 

Upośledzenie umysłowe 120 6,5% 

Bezdomność 57 3% 

Zagrożenie bezdomnością 58 3,5% 

Przemoc w rodzinie 40 2,5% 

Narkomania  30 2% 

 
W 2013 roku wśród najczęściej występujących i sklasyfikowanych na poziomie powyżej 40% przyczyn 
trudnej sytuacji klientów pomocy społecznej znalazły się: niepełnosprawność, bezrobocie oraz 

lp Rodzaj pomocy 
Ilość środowisk 

objętych pomocą 

1 Pomoc społeczna 1921 

2 Dodatki mieszkaniowe 1263 

3 Świadczenia rodzinne 2729 

4 Fundusz alimentacyjny 401 
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długotrwała choroba. Podkreślić należy, że wymienione trzy grupy pozostają w sferze szczególnego 
zainteresowania pomocy społecznej niezmiennie od kilku lat. 
 
Nniepełnosprawność i długotrwała choroba to problemy na przezwyciężenie, których w większości 
przypadków rodziny nie mają znaczącego wpływu. Chorzy i ich losy zależne są od procesu 
diagnostycznego, leczenia, a następnie rehabilitacji i rekonwalescencji. W przypadku klientów pomocy 
społecznej zachodzi konieczność podejmowania często dramatycznych decyzji w kwestii rozpoczęcia 
lub kontynuowania leczenia, a zaspokojenia podstawowych potrzeb bytowych. Trudności finansowe 
bardzo często powodują wycofanie się lub nawet nie podejmowanie próby leczenia.  
Dlatego działania pomocowe skierowane do w/w grupy odbiorców to intensywna praca nad poprawą 
sytuacji osoby chorej. Poczynając od motywowania do leczenia i pomocy w dostępie do diagnostyki 
medycznej, przez wsparcie finansowe pozwalające na dojazd do specjalistycznych ośrodków 
medycznych, pomoc w zakupie leków i wsparcie procesu rehabilitacji.  
 
W 41,5% badanej populacji rodzin występuje problemem bezrobocia. Porównanie do lat poprzednich 
(2010 r. – 46%, 2011 r. – 47%, 2012 r. – 44%) pozwala stwierdzić nieznaczny spadek klientów, 
których bezrobocie dotyczy. Należy jednak nadmienić, że za powyższą wartością procentową znajdują 
się 794 rodziny, a w nich 936 osób bezrobotnych. Tak przedstawiony problem nie budzi wątpliwości, 
że bezrobocie jest w naszym środowisku wciąż bardzo poważną dysfunkcją.  
Wśród bezrobotnych klientów ośrodka nadal znaczną grupę stanowią osoby długotrwale bezrobotne, 
(pozostające bez pracy nawet kilkanaście, kilkadziesiąt lat) będące w wieku 50-60 lat, dla których 
bezrobocie stało się stylem życia. Praca socjalna z taką grupą jest żmudnym procesem nastawionym 
na zmianę podejścia klienta do swojej sytuacji, co w aspekcie wieloletniego pielęgnowania 
świadomości o własnej nieprzydatności na rynku pracy budzi jego niepokój i opór. Część osób 
długotrwale bezrobotnych nie podejmuje zatrudnienia i nie poddaje się proponowanym działaniom 
aktywizujących. Niektórzy znajdują zatrudnienie i sporadycznie korzystają z pomocy ośrodka.  
Uwagę służb socjalnych zajmuje zjawisko pokoleniowego bezrobocia. Rodzice pozostający długotrwale 
bez zatrudnienia i prezentujący postawę bierną w tym zakresie, przekazują taki wzorzec swoim 
dzieciom. Dzieci i młodzież funkcjonujące w takich rodzinach mają trudności w uzyskaniu kwalifikacji 
lub po zakończeniu edukacji nie wykazują potencjału w zakresie poszukiwania zatrudnienia. Często nie 
widząc perspektyw przerywają naukę, a tym samym znacząco obniżają swoją pozycję na rynku pracy.  
Dlatego tak ważna jest aktywność służb socjalnych, podejmujących szereg działań aktywizujących 
zawodowo klienta oraz współpraca z  instytucjami i podmiotami realizującymi zadania w tym zakresie. 
 
 
Alkoholizm dotyczy 26,5% rodzin objętych pomocą, generuje szereg problemów od bezrobocia 
poczynając porzez długotrwałe choroby, zaburzenia psychiczne, problemy opiekuńczo-wychowawcze, 
przemoc domową, kolizję z prawem, a nawet bezdomność. Brak reakcji najbliższych i środowiska 
doprowadza do destrukcji życia rodzinnego i nierzadko całkowitej degradacji społecznej osób. Praca 
z tą grupą klientów opiera się na rzeczowych i niepodlegających negocjacjom zasadach, której celem 
nadrzędnym jest podjęcie leczenia odwykowego, a następnie utrzymywanie abstynencji. Ze szczególną 
uwagą traktowane są rodziny dotknięte problemem alkoholowym, w których pozostają dzieci. Rodziny 
te wymagają intensywnego monitoringu sytuacji, oraz angażowania podmiotów realizujących zadania 
z zakresu zapobiegania skutkom uzależnienia i współuzależnienia. 
 
Liczba rodzin dotkniętych chorobami i zaburzeniami psychicznymi (2013 r. – 22%, 2012 r. – 21%, 
2011 r. – 20%, 2010 r. – 18%) podlega tendencji wzrostowej. Charakterystyczne w pracy z w.w grupą 
problemową jest coraz częstsza konieczność odwoływania się do stosowania procedur angażujących 
służbę zdrowia, prokuraturę i sąd rodzinny. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że praca z osobami 
chorymi lub zaburzonymi psychicznie jest bezwzględnie uzależniona od procesu diagnostycznego, 
a następnie determinacji w procesie leczenia. Osoby chore i zaburzone psychicznie wymagają 
indywidualnego podejścia, wsparcia środowiska i rodziny, a to jest wciąż trudne do wyegzekwowania. 
 
Niezaradność wychowawcza rodzin, o ile dotyka niewielkiego odsetka badanej populacji (7,5%), 
wymaga jednak szczególnej uwagi, ponieważ dotyczy dzieci. Zaspokajanie ich potrzeb jest 
elementarnym obowiązkiem rodziców, natomiast niezaradność w wypełnianiu tych obowiązków lub ich 
całkowite zaniechanie przez rodziców wymaga interwencji służb socjalnych. W sytuacjach braku 
poprawy odwołujemy się do sądu, który ma możliwość ingerencji w wykonywanie władzy 
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rodzicielskiej. Priorytetem pracy socjalnej z takimi rodzinami jest utrzymanie dziecka w rodzinie 
i budowanie u rodziców poczucia odpowiedzialności. Wykorzystywane są tu wszystkie dostępne 
narzędzia pracy z rodziną, w tym możliwość obejmowania rodziców programami wsparcia oraz 
projektami edukacyjnymi czy pomocą asystenta rodziny. W wielu przypadkach powyższy model 
zapobiegł ingerencji sądu w wykonywanie władzy rodzicielskiej.  
Uwagę należy zwrócić także na rodziców samotnie wychowujących dzieci (15%) oraz rodziny 
wielodzietne (6,5%), są to grupy klientów pomocy społecznej wymagające pomocy w organizacji 
codziennego funkcjonowania, w dostępie do przysługujących świadczeń, oferty środowiskowej oraz 
motywacji do realizowania obowiązków rodzicielskich.  
 
Znaczącą liczbę klientów ośrodka stanowią osoby w wieku sędziwym (17,5% środowisk). 
Dominującym problemem tych osób są niezmiennie: długotrwała choroba (87%), orzeczona 
niepełnosprawność (40%), brak samodzielności w prowadzeniu gospodarstwa domowego (41%), brak 
samodzielności w utrzymywaniu higieny osobistej (28,4%). Ponadto pojawiają się coraz częściej 
trudności w funkcjonowaniu, wynikające z chorób i zaburzeń psychicznych (12,5%). Priorytetem pracy 
socjalnej w tej grupie jest zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych wszystkich typów, 
umożliwienie utrzymania stanu zdrowia na zadowalającym poziomie poprzez dostęp do leczenia oraz 
w przypadkach koniecznych zapewnienie całodobowej, kompleksowej opieki poprzez umieszczenie na 
oddziałach opiekuńczo-pielęgnacyjnych lub w domach pomocy społecznej. Zaznaczyć należy, że duża 
ilość osób w wieku sędziwym mieszka samotnie (70%) oraz znaczna część nie posiada rodziny lub nie 
posiada jej na terenie miasta (38,8%), dlatego zależna jest od wsparcia służb pomocowych oraz 
pomocy sąsiedzkiej. 
 
Bezdomność to zazwyczaj skutek nie tylko przyczyna trudnej sytuacji. Przez kilka kolejnych lat 
obserwujemy spadek klientów dotkniętych bezdomnością (2013 r. – 56, 2012 r. – 57, 2011 r. – 65, 
2010 r. – 69, 2009 r. – 89, 2008 r. – 94).  
Osoby bezdomne niezmiennie borykają się z wieloma problemami jednocześnie. Wśród najczęściej 
występujących jest alkoholizm, włóczęgostwo, bezrobocie, długotrwała choroba, zaburzenia 
psychiczne, niepełnosprawność, kolizja z prawem i brak stałego źródła dochodu. Bieżąca praca z tą 
grupą odbiorców, to działania zachowawcze, zmierzające do zaspokojenia najbardziej elementarnych 
potrzeb bytowych oraz umożliwienie dostępu do świadczeń zdrowotnych. Równocześnie prowadzona 
jest praca socjalna na rzecz wyjścia z bezdomności lub rozwiązania innych towarzyszących jej 
problemów. 
 
Na uwagę szczególną zasługują środowiska uwikłane w przemoc w rodzinie. W 2013 roku 
pracownicy socjalni i specjalista pracy socjalnej ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie pracowali 
z 40 rodzinami (tj. 2,5% badanej populacji). Podkreślić należy, że 5 z w/w przypadków to osoby 
w wieku sędziwym.  Utrzymuje się wzrost liczby rodzin dotkniętych przemocą (2009 r. – 23, 2010 r. – 
19, 2011 r. – 23, 2012 r. – 36, 2013 r. - 40). O ile tendencja wzrostowa budzi niepokój, o tyle fakt, iż 
problem przemocy w rodzinie nagłaśniany publicznie, nie posiada przyzwolenia społecznego i przestaje 
być tematem tabu można odnotować za zjawisko pozytywne. Rodziny przekraczają barierę strachu 
i wstydu przed ujawnieniem przemocy domowej. Od czasu gdy zadanie przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie zostało powierzone samorządom, krąg osób zobligowanych do pomocy w tej sferze 
znacznie się poszerzył. Sprawcy przemocy mają dużo mniejszą możliwość pozostawania bezkarnymi, 
a ofiary dużo większą szansę na pomoc w przerwaniu aktów przemocy. 
 
W mieście funkcjonuje Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 
powołany Zarządzeniem Burmistrza Miasta Szczecinek w listopadzie 2011 roku. Jego członkami są 
przedstawiciele 15 różnych instytucji i organizacji. Działania członków Zespołu oraz przedstawicieli 
podmiotów angażowanych w realizację procedury „Niebieskiej Karty” przyczyniły się do szerokiego 
spojrzenia na kwestię przemocy w rodzinie i wypracowania zasad i narzędzi pomocy osobom 
i rodzinom uwikłanym w przemoc. 
Zespół Interdyscyplinarny realizuje zadania określone w Miejskim Programie Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie oraz ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie. Jego podstawowym zadaniem jest 
integracja i koordynacja działań osób i instytucji współpracujących w zakresie przeciwdziałania 
przemocy. Realizacja tego zadania obejmuje w szczególności: diagnozowanie problemu przemocy 
w rodzinie, podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w celu przeciwdziałania temu 
zjawisku, inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą, rozpowszechnianie informacji 
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o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym oraz inicjowanie 
działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie. 
Zespół Interdyscyplinarny powołuje grupy robocze w celu rozwiązywania problemu przemocy 
w indywidualnych przypadkach w oparciu o procedurę „Niebieskiej Karty”. W 2013r. w/w procedurę 
prowadzono łącznie w 43 przypadkach. Główny ciężar realizacji zadań w ramach grup roboczych 
spoczywa na pracownikach socjalnych, policjantach, przedstawicielach oświaty oraz członkach MKRPA. 
 
Wachlarz problemów, z jakimi zmagają się klienci ośrodka jest bardzo duży i dotyka różnych sfer ich 
życia, dlatego konieczne jest wypracowywanie i wykorzystywanie narzędzi oraz metod pracy 
skierowanych do konkretnej grupy osób, a także indywidualnego klienta. Ponieważ priorytetem pracy 
socjalnej jest podmiotowe podejście do klienta, dlatego kierunek planowania wypływa z indywidualnej 
diagnozy środowiska oraz stawiania zadań i celów dotyczących pojedynczych odbiorców/rodzin. 
W okresie sprawozdawczym zawarto 333 kontrakty socjalne (2005r.- 67, 2006 r. - 144, 2007 
r. – 187, 2008 r. – 201, 2009 r. – 192, 2010 r. – 267, 2011 r. – 295, 2012 r. - 303). Realizacja pracy 
socjalnej w oparciu o kontrakty socjalne służy podmiotowemu traktowaniu osób i rodzin 
korzystających z pomocy oraz przeciwdziałania postawom roszczeniowym i uzależnieniu od pomocy 
społecznej. 
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A N A L I Z A  Ś W I A D C Z E Ń  Z  P O M O C Y  S P O Ł E C Z N E J  

Zadania zlecone gminie realizowane przez ośrodek  

Wypłata wynagrodzenia przyznanego przez sąd, opiekunowi prawnemu z tytułu 
sprawowania opieki. Łącznie 5 osobom wypłacono 74 świadczenia na łączną kwotę 13 487,90 zł, 
w tym 7,90 zł stanowiły odsetki za nieterminową wypłatę z powodu opóźnienia w przekazaniu 
środków finansowych przez wojewodę zachodniopomorskiego. 

Wydawanie decyzji administracyjnych potwierdzających lub odmawiających prawa 
do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Wydano łącznie 
96 decyzji, w tym: 74 pozytywne, 3 odmowne, w 19 przypadkach wygaszono uprawnienia osób 
do świadczeń.  

Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone osobom z zaburzeniami psychicznymi. 
Usługami objęto 23 osoby, wykonano 6 394 godziny usług, a ich koszt wyniósł 145 000, 00 zł. 
Łącznie usługi przyznano 24 osobom, 1 osoba nie korzystała z usług. 

Zadania własne gminy realizowane przez ośrodek  

Formy udzielonej pomocy oraz dane liczbowe zamieszczono w poniższej tabeli: 

Lp. Formy pomocy 

Liczba osób, 
którym przyznano 

decyzją 
świadczenia 

Liczba 
świadczeń 

Kwota 
świadczeń  

(w zł) 

W tym dotacja 
z Budżetu 

Państwa (w zł.) 

1 Zasiłki stałe 397 3 748 1 556 980,16 1 556 980,16 

2 
Składki zdrowotne opłacane za 
osoby otrzymujące niektóre 
świadczenia z pomocy społecznej 

322 2995 117 598,06 117 598,06 

3 Posiłek w szkołach 584 67 658 472 976,62 331 891,66 

3a w tym dla dorosłych 79 1 642 8 684,00   

4 
Posiłek przyznany przez dyrektora 

szkoły 
35 2 639 18 342,40  

 
Przedszkola - wyżywienie 112 11 551 70 571 - 

6 Przedszkola – opłata stała 56 375 85 420,00 - 

7 Świetlice 65 - 18 855,00 - 

8 Pochówek 6 6 10 013,681 - 

9 Inne zasiłki celowe i w naturze 1 246 rodzin - 1 084 507,33 302 980,34 

10 Węgiel z dowozem 334 287 ton 191 438,002 - 

11 Schronienie NOCLEGOWNIA 71 3 2243 118 420,21 - 

12 Schronienie DDB „Zacisze” 14 1 479 12 420,324 - 

13 Zasiłki okresowe 706 4 230 1 268 020,72 1 265 663,15 

14 
Domy pomocy społecznej  32 305 599 285,92   

-   w tym opłata gminy 30 281 562 409,82 - 

-   w tym opłata zastępcza 6 24 36 876,10   

15 Usługi domowe i pielęgnacyjne 137 31 558 600 000,00 - 

1 
Koszt pochówku 6 osób wyniósł 11.963,70 zł,  kwota 1.950,02 zł została zwrócona przez ZUS. 

2
 Koszt węgla wyniósł 199.178 zł, kwota 7.740 zł to zwrot klientów, których dochód przekroczył 200% kryterium. 

3 
W tym 94 noclegi doraźne dla 47 osób. 

4 
Koszty ustalono zgodnie z Zarządzeniami Nr 8/12 i 6/13 Dyrektora MOPS. 
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Kryteria dochodowe, uprawniające do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, w okresie 
sprawozdawczym obowiązują od 1 października 2012 r. i wynosiły: 
1) w przypadku osoby samotnie gospodarującej – 542 zł, 
2) w przypadku osób w rodzinie – 456 zł na każdą osobę. 

Kryterium dochodowe uprawniające do pomocy w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie 
dożywiania” wynosiło 150% kryterium dochodowego z pomocy społecznej. 

Minimalna wysokość zasiłku okresowego, wynosiła 50% różnicy między kryterium 
dochodowym, a dochodem osoby lub rodziny. Na realizację zasiłków okresowych w minimalnej 
wysokości gminy otrzymują dotację celową z budżetu państwa. 
 
Na podstawie ustawy z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc 
państwa w zakresie dożywiania” z Budżetu Wojewody Miasto Szczecinek otrzymało dotację 
w wysokości 634 872 zł, którą w całości wydatkowano. Łączny koszt programu w 2013r. wyniósł 
1 169 948,14 zł. W ramach programu realizowano wyżywienia dzieci w szkołach, przedszkolach, 
świetlicach socjoterapeutycznych, a także w formie zasiłków celowych na żywność oraz posiłków 
przygotowywanych w Domu Dziennego Pobytu „Złota Jesień” dla osób starszych i niepełnosprawnych. 
Koszt programu uwzględnia także posiłki przyznane przez dyrektorów szkół a opłacane przez MOPS. 
Programem objęto 2.548 osób, w tym 35 dzieci na wniosek dyrektorów szkół.  
 
W ramach zadań własnych ośrodek świadczy także pomoc w formie zasiłków celowych, 
przeznaczonych głównie na żywność, opał, odzież, opłatę czynszu, energii, gazu, remont mieszkania, 
zakup środków czystości, koszty leczenia, zakup lub naprawa sprzętu agd. Pomoc otrzymało 1.246 
rodzin na łączną kwotę 1.084.50,33 zł, z czego kwota 564.079,75 zł została wydatkowana 
w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na zasiłki celowe na zakup żywności. 
Średnia miesięczna wysokość pomocy udzielonej jednej rodzinie wyniosła 73 zł.   
W okresie od września do grudnia 2013 r. z rozdziału 85154 § 4300 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”, 
opłacono posiłki w świetlicach środowiskowych dla 63 dzieci wydatkując na ten cel kwotę 12 592 zł. 
 
W okresie od 18.08.2013 r. do 31.08.2013 r. ośrodek zorganizował wypoczynek letni dla 46 dzieci 
i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych w miejscowości Karpacz, Ośrodek Kolonijny „Reda”.  
Łączny koszt wypoczynku wynosił 42 550,00 zł brutto i pochodził z Rozdziału 85154 
Przeciwdziałanie Alkoholizmowi.  
 

Kierowanie do Domów Pomocy Społecznej  

W roku 2013 złożono 14 wniosków o umieszczenie w domach pomocy społecznej z tego:  
 7 osób umieszczono w dps-ach,  
 5 osobom odmówiono skierowania do dps-u,  
 1 postępowania umorzono z powodu anulowania wniosku,  
 1 postępowanie pozostaje w trakcie rozpatrywania. 

Na dzień 31.12.2013 r w domach pomocy społecznej przebywało 35 osób. Miesięczny koszt 
utrzymania jednego mieszkańca w domu pomocy w 2013 roku wyniósł średnio 2 843,67 zł. 

W analizowanym okresie pełny koszt osób umieszczonych w dps-ach wyniósł 1 145 997,29 zł, w tym 
partycypować powinni: 
 osoby umieszczone na kwotę 430 802,18 zł, 
 małżonkowie, wstępni, zstępni w wysokości 152 785,29 zł, 
 gmina 562 409,82 zł. 

Z uwagi na nie wywiązywanie się osób zobowiązanych do odpłatności, ośrodek wydatkował kwotę 
36 876,10 zł, tytułem opłaty zastępczej. Ośrodek na drodze postepowania egzekucyjnego 
w administracji dochodzi zwrotu wydatków poniesionych zastępczo przez gminę. 
Miesięczna odpłatność za pobyt osoby w dps kształtowała się następująco: DPS Borne Sulinowo – 
2 840,98 zł, DPS Czarne – 3 040,39 zł, DPS Żydowo – 2 509,88 zł, DPS Białogard – 2 495,06 zł, DPS 
Resko – 2 618,73 zł, DPS Lębork – 2 974,20 zł, DPS Kołobrzeg – 2 446,66 zł, DPS Nowy Czarnów –  
2 383,58 zł, DPS Darskowo – 2 978,20 zł, DPS Mielno – 3 094,15 zł.  
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Analiza kosztów pobytu klientów w DPS w latach 2005-2013 

Rok 
Złożone 

wnioski 

Osoby 
przebywające 

w DPS 

Osoby 
oczekujące 

na DPS 

Koszt pobytu 

ogółem 
Koszt gminy 

Koszt osób 

umieszczonych 

Koszt osób 

zobowiązanych 

Kwota dodatkowo 
wniesiona przez MOPS 
zastępczo za osoby nie 

regulujące swoich 
zobowiązań 

2005 24 9 2 130 000 25 050 70 750 34 200 18 366 

2006 20 11 2 185 569,18 66 923,93 82 569,18 36 193,29 25 661,68 

2007 18 17 5 293 273,10 140 544,49 109 267,83 43 460,78 18 978,98 

2008 21 19 8 397 190,10 200 522,98 151 509,95 45 157,17 20 202,34 

2009 17 22 3 478 866,13 246 769,65 175 568,22 56 528,26 25 096,52 

2010 22 29 6 774 157,35 394 155,09 302 906,88 77 095,38 29 727,82 

2011 15 31 3 1 015 336,15 550 123,86 380 393,35 84 818,94 35 613,80 

2012 15 36 1 1 057 519,92 578 352,90 390 418,41 88 748,61 33 703,32 

2013 14 35 0 1 145  997,29 562 409,82 430  802,18 152 785,29 36 876,10 
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P R O J E K T Y  P O M O C O W E  

 
 
Projekt Europejskiego Funduszu Społecznego  - „SZANSA”  

 
Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Jego celem jest 
upowszechnianie pracy socjalnej oraz zwiększenie szans na integrację społeczną, zawodową 

i bezrobotnych, poszukujących pracy lub niepozostających w zatrudnieniu, będących w wieku 
aktywności zawodowej, nieradzących sobie w sprawach opiekuńczo-wychowawczych oraz 
niepełnosprawnych i młodzieży w wieku 15-24 lata. 
 
Budżet projektu w 2013 r. wyniósł 402.297,36 zł., z czego 360.137,36 zł. to środki otrzymane 
z Europejskiego Funduszu Społecznego, a kwota 42.160,00 zł. stanowiła wkład własny beneficjenta. 
Projekt obejmował 94 klientów ośrodka zagrożonych wykluczeniem społecznym, a w szczególności 

długotrwale bezrobotnych. Ponadto odbiorcami tegorocznej edycji projektu były rodziny w kryzysie, 
doświadczające problemów opiekuńczo-wychowawczych, osoby nieaktywne zawodowo z uwagi 
na opiekę nad osobami zależnymi oraz młodzież w wieku 15-25 lat. Ponadto ze wsparcia korzystało 
12 uczestników kontynuujących udział w Projekcie z roku ubiegłego. 
Projekt realizowany był za pomocą dwóch narzędzi: 
1) kontraktu socjalnego - 50 osób, 

2) Programu Aktywności Lokalnej – 44 osoby (w tym osoby kontynuujące udział w Projekcie). 

W 2013 r. w ramach kontraktu socjalnego Beneficjenci skorzystali z następujących instrumentów 
aktywnej integracji: 

- zajęcia Klubu Integracji Społecznej – 40 osób, 

- kursy zawodowe – 40 osób, 

- indywidualne spotkania z psychologiem – 50 osób, 

- turnusy rehabilitacyjne – 10 osób, 

- ćwiczenia usprawniające psychoruchowo i zajęcia rehabilitacyjne – 10 osób,  

- wsparcie asystenta rodziny – 5 rodzin. 
 

W ramach realizacji Programu Aktywności Lokalnej zastosowano następujące narzędzia aktywnej 
integracji: 

- indywidualne spotkania z psychologiem – 12 osób, 

- zajęcia warsztatowe w ramach treningów kompetencji społecznych – 12 osób, 

- zajęcia warsztatowe dla uczestników Programu „Klub Młodzieżowy” – 14 osób, 

- wsparcie asystenta rodziny – 5 rodzin, 

- zajęcia w ramach Programu Klub Młodzieżowy – 43 osoby (w tym osoby z otoczenia uczestników 
Projektu) 

- badania profilaktyczne przeprowadzane w związku z możliwością podjęcia zatrudnienia - 40 osób. 

- w ramach wkładu własnego zasiłki celowe dla 62 osób, na łączna kwotę 42 160,00 zł. 
 

W celu aktywizacji mieszkańców osiedla socjalnego prowadzono działania o charakterze 
środowiskowym, które zakończone zostały Piknikiem Sąsiedzkim. Odbiorcami działań 
środowiskowych było ok. 150 mieszkańców miasta. 
 
Program „Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności Unii  Europejskiej 
- PAED”  

Koordynatorem programu na terenie Powiatu Szczecineckiego jest Szczecinecka Fundacja 
Na Rzecz Osób Poszkodowanych w Wypadkach Komunikacyjnych w Szczecinku. W Ośrodku 
organizacją tej pomocy zajmował się specjalista pracy socjalnej ds. bezdomności, 1 osoba zatrudniona 
w formie prac społecznie-użytecznych oraz wolontariusze z programu „Wolontariat w OPS”. 
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Ośrodek w okresie sprawozdawczym otrzymał łącznie 44 803,80 kg żywności, w tym: 
- mleko płynne – 3 180 l, 
- mąka – 5 360 kg, 
- kasza gryczana– 4 720 kg, 

- makaron – 5 420 kg, 
- mielonka wieprzowa– 2 016 kg, 
- klopsiki w sosie pomidorowym – 4 488 kg 
- cukier - 180 kg, 
- koncentrat  pomidorowy – 504 kg, 
- ryż – 5 800 kg, 
- ser topiony – 890 kg, 

- ser żółty – 1 200 kg, 
- płatki kukurydziane – 1 190 kg, 
- herbatniki – 1 344 kg, 
- dżem  – 3 345,80 kg, 
- olej - 1 710 l, 
- groszek z marchewką – 3 456 kg. 

 

Pomoc otrzymały 674 środowiska (tj. ponad 1 776 osób), w tym rodziny z dziećmi, zwłaszcza rodziny 
wielodzietne, osoby starsze, samotne, niepełnosprawni i osoby bezdomne. Średnia ilość przekazanych 
produktów w przeliczeniu na osobę w rodzinie wyniosła ponad 25 kilogramów. 

W okresie sprawozdawczym na realizację programu wydatkowano kwotę 3 344,73 zł, która 
pokrywała jedynie koszty transportu żywności. Kwota ta nie uwzględnia kosztów osobowych 
związanych z tym zadaniem, które w całości obciążały budżet ośrodka. 

Program oddłużeniowy  

Istotnym problem klientów ośrodka są trudności w regulowaniu opłat mieszkaniowych. Pomocą w tym 
zakresie jest oferta ośrodka w formie „Programu Oddłużeniowego”, którego celem jest: 
 przeciwdziałanie eksmisjom i bezdomności, 
 pomoc w przezwyciężeniu trudnej sytuacji życiowej klientów związanej z zaległościami w opłatach,  
 utrzymanie rodziny w dotychczasowym środowisku zamieszkania, 
 umożliwienie rodzinom życia w warunkach odpowiadających godności człowieka.  

Program kierujemy do klientów, których zadłużenie nie przekroczyło 2 000 zł, (w szczególnie 
uzasadnionych przypadkach 3 000 zł), a ich sytuacja pozwala na partycypowanie w spłacie zadłużenia 
oraz dalsze systematyczne regulowanie opłat. Na realizację programu w 2013 roku przeznaczono 

60 000 zł, dzięki czemu pomoc uzyskało 79 środowisk, niektórzy klienci skorzystali z kilku form 
pomocy, i tak:  
 42 środowiska otrzymały pomoc w uregulowaniu zaległości czynszowych na kwotę 32 536,45 zł,  
 29 środowisk skorzystało z dofinansowania do energii elektrycznej na kwotę 16 377,55 zł,  
 9 środowisk wsparto środkami na uregulowanie należności za gaz w łącznej wysokości 2 096 zł,  
 do 18 środowisk skierowano pomoc na uregulowanie kosztów zużycia wody na kwotę 8 990 zł. 
Udzielona pomoc spowodowała uruchomienie dodatków mieszkaniowych w 11 środowiskach, 
w 8 środowiskach nie dopuszczono do odcięcia dopływu gazu i energii, a zadłużenie mieszkaniowe 
uregulowano w całości w 35 środowiskach. 
Finansowy udział klientów w kosztach realizacji programu wyniósł 25 843,88 zł, co stanowi 53,84%. 
 

Program „STUDENT”  

 

Program Student realizowany jest od 2004 r. i zakłada zaspokojenie podstawowych potrzeb 
bytowych studentów studiów dziennych, pochodzących z rodzin korzystających z pomocy społecznej, 
w celu umożliwienia im rozpoczęcia, bądź kontynuacji nauki na uczelni wyższej poza miejscem 
zamieszkania. 
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W roku 2013 na realizację programu przeznaczono kwotę 50 000 zł. Pomoc łącznie otrzymało 30 
studentów. Wysokość przyznanego świadczenia, w zależności od dochodu rodziny mieściła się 
w przedziale od 720 zł do 1 400 zł na semestr dla studenta. 
Zgodnie z założeniami programu, studenci otrzymaną pomoc przeznaczali głównie na pokrycie 

kosztów zakwaterowania, wyżywienia, zakup materiałów dydaktycznych i przejazdy z miejsca 
zamieszkania do miejsca nauki i powrót. 
W miesiącach lutym i październiku naboru i weryfikacji uczestników programu dokonywali pracownicy 
socjalni. Podstawą przyznania pomocy w ramach programu było podpisanie kontraktu socjalnego. 
Dziesięć lat realizacji programu spowodowało jego rozpoznawalność w środowisku, popularność wśród 
studentów i poczucie realizatorów, iż nawet niewielka pomoc finansowa może przełożyć się 
na powodzenie edukacyjne ludzi młodych. W całym okresie realizacji programu ze wsparcia 

skorzystało 133 studentów, w tym wielu objętych było pomocą od pierwszego do ostatniego roku 
nauki na studiach wyższych. 
 
Program „Starszy Brat,  Starsza Siostra”  

 
Program realizowany jest od 1991 roku. Celem Programu jest wspieranie dzieci z rodzin 
dysfunkcyjnych. Poprzez osobę „starszego brata lub starszej siostry” wolontariusza w wieku 16-19 lat, 
pokazywany jest dziecku świat właściwych wartości i zachowań.  
Zadaniem wolontariusza jest spotykać się z dzieckiem co najmniej raz w tygodniu, wspierać je, 
pomagać w rozwiązywaniu codziennych trudności, dawać poczucie bezpieczeństwa, przekazywać 
wzorce pozytywnych zachowań, proponować atrakcyjne formy spędzania czasu wolnego, pomagać 
w nauce. Dzieci i wolontariusze uczestniczą w spotkaniach integracyjnych z okazji świąt, rozpoczęcia 
i zakończenia roku szkolnego, w ogniskach, wycieczkach, wyjściach do kina i na basen. 
 
Nabór wolontariuszy odbywa się na początku roku szkolnego. Kandydaci na wolontariuszy odbywają 
szkolenie przygotowujące do pracy z dzieckiem. Każdy wolontariusz ma dorosłego opiekuna, do 
którego może zwrócić się z problemami, wątpliwościami i pytaniami. Wolontariusz dwa razy 
w miesiącu uczestniczy także w spotkaniach grupy wsparcia dla wolontariuszy.  
Dzieci, którymi zajmują się wolontariusze są w wieku od 6 do 12 lat. Praca z dzieckiem trwa co 
najmniej rok. Partnerami programu są szczecineckie szkoły ponadgimnazjalne. 
 
W roku 2013 na realizację programu przeznaczono kwotę 13 187,89 zł. W Programie funkcjonowało 
41 par wolontariusz-dziecko. 
  
Udział wolontariuszy w programie „Starszy Brat, starsza Siostra” w latach 2010 – 2013.  
 

Rok 2010 2011 
2012 2013 Razem 

 
Liczba 
wolontariuszy 
 

25 35 49 41 150 

 

 
Program „Wolontariat w Ośrodku Pomocy Społecznej”  

 
Program zakłada wspieranie osób starszych, niepełnosprawnych, samotnych w wykonywaniu 
czynności dnia codziennego, w podtrzymywaniu kontaktów społecznych, spędzaniu czasu wolnego 
oraz wykonywaniu innych czynności, których nie obejmują standardowe usługi opiekuńcze.  
Zakres działań wolontariusza w środowisku dopasowany jest do potrzeb, możliwości i oczekiwań 
wolontariusza i podopiecznego. Zadaniem wolontariusza jest spotkać się z podopiecznym (zazwyczaj 
przynajmniej raz w tygodniu), drobne zakupy, pomoc w załatwieniu spraw urzędowych, wspólny 
spacer, czytanie książek, prasy, wyprowadzanie zwierząt itp..  
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Wolontariusze i ich podopieczni uczestniczą w spotkaniach integracyjnych, wycieczkach, wyjściach do 
kina.  
W 2013 roku w programie funkcjonowało 13 wolontariuszy.  
 

Projekt „Pogotowie lekcyjne”  

 
Projekt powstał w 2011 r. i zakłada wsparcie edukacyjne dla młodzieży w wieku gimnazjalnym 
wywodzącej się z rodzin korzystających z pomocy społecznej. Formą wsparcia jest udzielanie 
korepetycji przez wolontariuszy – osoby dorosłe. W 2013 roku w projekcie uczestniczyło 6 dzieci i 5 
wolontariuszy. 
 
Klub Integracji  Społecznej  

 
Podstawowa funkcją Klubu Integracji Społecznej jest reintegracja społeczno-zawodowa osób 
długotrwale bezrobotnych, wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym. Warunkiem 
uczestnictwa w Klubie jest podpisanie i realizacja kontraktu socjalnego.  
 
W ramach KIS realizowane są następujące działania: 

a) zajęcia warsztatowe mające na celu poprawę umiejętności interpersonalnych uczestników, 
dostarczenie wiedzy o sposobach poszukiwania zatrudnienia, 

b) poradnictwo specjalistyczne z zakresu funkcjonowania rynku pracy i osób bezrobotnych, 
c) kursy zawodowe, 
d) badanie predyspozycji zawodowych przez doradcę zawodowego, 
e) indywidualne spotkania uczestników z psychologiem.  

 
W 2013 roku w Klubie Integracji Społecznej uczestniczyło 41 osób. Zadanie w całości finansowane 
było ze środków EFS w ramach projektu systemowego SZANSA. 
 
Projekt „Samodzielni”  

 
Celem projektu „Samodzielni” było dostarczenie osobom sprawującym opiekę na niepełnosprawnymi 

członkami rodziny umiejętności i wiedzy w zakresie wykonywania czynności pielęgnacyjnych, 
higienicznych i usprawniających funkcjonowanie chorych, a także wsparcia psychologicznego.  
W projekcie udział wzięło 10 osób. W ramach projektu odbyły się spotkania z psychologiem, cykl 
spotkań z pielęgniarką środowiskową oraz rehabilitantem, a także indywidualne konsultacje i wizyty 
domowe pielęgniarki i rehabilitanta. 
Ponadto odbyło się 10 spotkań grup wsparcia, z których skorzystało 7 uczestników projektu.  

 
Projekt „Przyjazny Dom”  

 
Jest to Program pracy z rodzicami dzieci zagrożonych objęciem i objętych pieczą zastępczą, a także 
rodzinami objętymi nadzorem kuratora z powodu niewydolności opiekuńczo-wychowawczej.  
Celem programu jest: 

a) prawidłowe wypełnianie obowiązków rodzicielskich w rodzinach zagrożonych umieszczeniem 
dzieci w pieczy zastępczej, 

b) wzrost jakości opieki w trakcie pobytu dziecka w domu rodzinnym 
c) motywowanie rodziców do utrzymania kontaktów z dziećmi umieszczonymi w pieczy 

zastępczej, 
d) praca na rzecz powrotu do rodziny biologicznej dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej. 

 
Działania realizowane w ramach Programu umożliwiają utrzymanie więzów emocjonalnych dziecka 
z rodziną, systematyczne kontakty rodziny z dziećmi oraz przygotowanie rodzin do okresowego pobytu 
dzieci w domach rodzinnych. W 2013 r. programem objęto 107 rodzin. 
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Projekt „Treningi dla Rodziców”  

 
Jest to projekt rozszerzonej pracy z rodzicami, u których zdiagnozowano problem natury opiekuńczo–
wychowawczej i w prowadzeniu gospodarstwa domowego. Celem projektu jest: 

a) dostarczenie umiejętności radzenia sobie z problemami opiekuńczo-wychowawczymi, 
b) dostarczenie wiedzy z zakresu psychologii dziecka, 
c) nauczenie właściwego prowadzenia gospodarstwa domowego i racjonalnego gospodarowania 

budżetem domowym, 
d) wzmocnienie zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie i pełnienia odpowiednich ról 

społecznych, 
e) eliminowanie przeszkód napotkanych w dostępie do usług rynku pracy, 
f) wsparcie finansowe rodziny. 

 
Warunkiem objęcia rodziny Projektem jest podpisanie kontraktu socjalnego oraz respektowanie jego 
postanowień. 
W ramach Projektu organizowano zajęcia z psychologiem, pielęgniarką położną, trening kompetencji 
społecznych, zajęcia z terapeutą zajęciowym, spotkanie z doradcą zawodowym.  
 
Kolejnym etapem jest współpraca rodziny z asystentem rodziny, który ma za zadanie wdrożyć 
do codziennego życia wiedzę nabytą przez rodziców w trakcie udziału w projekcie. 
 
W 2013 r. programem objęto 12 rodzin. Program finansowany był ze środków EFS w ramach 
projektu systemowego SZANSA.  
 
Projekt „Zimą też  może być ciepło”  

 
Celem Projektu jest uwrażliwienie społeczności lokalnej na potrzeby osób bezdomnych, poprawa ich 
sytuacji w okresie zimowym oraz pozyskanie ciepłej bielizny, czapek, rękawic, skarpet czy termosów. 
Projekt zakłada aktywizowanie uczniów szczecineckich szkół, jako przyszłych dorosłych i świadomych 
mieszkańców miasta. Realizatorami Projektu jest specjalista pracy socjalnej ds. animacji społecznej 
oraz specjalista ds. bezdomności.  
W 2013 roku kadra pedagogiczna i uczniowie z 6 szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 
przeprowadzili zbiórkę bielizny zimowej, którą przekazano 39 osobom bezdomnym. 
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W S P A R C I E  R O D Z I N Y  I  A N I M A C J A  S P O Ł E C Z N A  

 
Do zadań Działu Wsparcia Rodziny i Animacji Społecznej należy: 

 realizacja specjalistycznego poradnictwa specjalistycznego i prawnego, 
 praca z indywidualnymi przypadkami, 
 tworzenie projektów i wniosków aplikacyjnych w celu pozyskania dodatkowych źródeł 

finansowania działań na rzecz osób wykluczonych społecznie, 
 przygotowanie w formie pisemnej programów, projektów i strategii inicjowanych przez 

pracowników ośrodka, 
 opracowanie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej, 
 współpraca z organizacjami pozarządowymi, instytucjami i placówkami działającymi w zakresie 

pomocy społecznej, 
 prowadzenie Klubu Integracji Społecznej, 
 aktywizowanie społeczności lokalnej, 
 koordynowanie programów specjalnych, funkcjonujących w ośrodku, takich jak: 

- Program „Starszy Brat, Starsza Siostra”, 

- Program „Wolontariat w OPS”, 

- „Pogotowie lekcyjne” projekt wyrównujący szanse edukacyjne dzieci i młodzieży 
ze środowisk dysfunkcyjnych, 

- Projekt systemowy EFS „Szansa”, 
 realizacja zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 

 
Realizacja specjalistycznego poradnictwa socjalnego i  prawnego  

 
Zakres oferowanego w 2013 r. rodzinom wsparcia w formie poradnictwa socjalnego i prawnego 
przedstawia poniższa tabela.  
 

Wyszczególnienie Poradnictwo specjalistyczne Poradnictwo prawne 

Liczba porad 735 209 

 
Aktywizowanie społeczności lokalnej  

 
W 2013 roku pracownicy działu przy zaangażowaniu wybranych pracowników ośrodka realizowali 
następujące projekty aktywizujące społeczność lokalną: 
 
1. Projekt „Pola Nadziei” polegający na szerzeniu idei hospicyjnej oraz pozyskiwaniu środków 

finansowych na rzecz Hospicjum Domowego im. Św. Franciszka z Asyżu w Szczecinku. W 2013r. 
zorganizowano zbiórkę publiczną w wyniku której pozyskano kwotę 16 010,92 zł, którą w całości 
przekazano na działalność Hospicjum. W przedsięwzięciu wzięło udział 199 wolontariuszy w 
większości uczniów szczecineckich szkół, którzy kwestowali pod opieką pracowników ośrodka. 

2. projekt animowania społeczności lokalnej zamieszkującej osiedle mieszkań socjalnych w ramach 
Partnerstwa „Wspólnie”. Odbyło się 6 spotkań wakacyjnych, z których skorzystało łącznie 30 
dzieci oraz zorganizowano Piknik Sąsiedzki, w którym udział wzięło ok. 150 mieszkańców 
osiedla. 

3. Organizacja Konkursu „Wolontariusz Roku 2013”. 
4. Projekt „Zimą też może być ciepło”, którego celem jest uwrażliwienie społeczności lokalnej na 

potrzeby osób bezdomnych, poprawa ich sytuacji w okresie zimowym oraz pozyskanie ciepłej 
bielizny, czapek, rękawic, skarpet czy termosów. Projekt zakłada aktywizowanie uczniów 
szczecineckich szkół jako przyszłych dorosłych i świadomych mieszkańców miasta. W 6 szkołach 
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych uczniowie i kadra pedagogiczna przeprowadzili zbiórkę 
bielizny zimowej, którą przekazano 39 osobom bezdomnym. 
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Realizacja ustawy o wspieraniu rodziny i  systemie pieczy zastępczej  

 
W 2013 roku ośrodek realizował zadanie poprzez: 

 zatrudnienie 3 asystentów rodziny, którzy objęli wsparciem 62 rodziny przeżywające 
trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, 

 ponoszenie wydatków związanych z umieszczeniem dzieci w pieczy zastępczej. Koszt zadania 
w 2013 r. wyniósł 76 814,82 zł. 

 
Analizę kosztów pobytu dzieci w pieczy zastępczej w latach 2012-2013 przedstawia poniższa 
tabela (realizacja art. 191 ust. 8 i 9 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej).  
 

Rok 2012 2013 

 
Liczba dzieci 
umieszczonych w pieczy 
 

22 44 

Koszt gminy (zł) 14 309,73  76 814,82 zł 
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P OM OC BEZD OM NYM  

 
Noclegownia Miejska 

Noclegownia Miejska przeznaczona jest wyłącznie dla mężczyzn i mieści się w budynku ośrodka przy 
ul. Wiejskiej 4. Dysponuje 14 stałymi miejscami noclegowymi, w sytuacjach szczególnych liczba 
miejsc może być zwiększona do 20. 
W okresie sprawozdawczym z pobytu w Noclegowni korzystało 71 bezdomnych mężczyzn, w tym 
24 z noclegów okresowych i 47 osób z noclegów doraźnych. 
W ramach prowadzonej pracy socjalnej z osobami bezdomnymi uzyskano następujące efekty: 
- 3 osoby uzyskały orzeczenie o stopniu niepełnosprawności i uprawnienia do zasiłku stałego, 
- 1 osoba podjęła zatrudnienie w ramach prac społecznie-użytecznych, 
- 2 środowiska powróciły do domu rodzinnego, 
- 4 osoby zamieszkały w ośrodkach dla osób bezdomnych, prowadzonych przez stowarzyszenia 

i samodzielnie ponoszą koszty utrzymania w placówkach, 
- 3 osoby wyprowadziły się na stancję, 
- 5 osób zarejestrowało się w Powiatowym Urzędzie Pracy, uzyskując status osoby bezrobotnej, 
- 3 osoby podjęły zatrudnienie w formie umowy o pracę, 
- 7 osób podjęło leczenie odwykowe, w tym 3 utrzymują abstynencję. 

Ponadto w ramach pracy socjalnej z osobami bezdomnymi przebywającymi w pustostanach, altankach 
działkowych i na dworcu PKP podjęto działania aktywizujące, ukierunkowane na: 
- uzyskanie dokumentu tożsamości, 
- wydanie decyzji uprawniającej do świadczeń zdrowotnych, 
- ustalenie stopnia niepełnosprawności, 
- motywowanie do zabiegania o tzw. „dach nad głową” w schroniskach dla osób uzależnionych 

i bezdomnych, 
- korzystanie z usług świadczonych w Punkcie Pomocy Bezdomnym I Potrzebującym w Domu 

„Zacisze”. 

Dom Dla Bezdomnych „ZACISZE”  

Dom Dla Bezdomnych „Zacisze” jest ośrodkiem wsparcia o zasięgu miejskim, prowadzącym miejsca 
całodobowe okresowego pobytu, mieści się w Szczecinku przy ul. Wodociągowej 6A. Dom 
przeznaczony jest dla pełnoletnich osób bezdomnych i rodzin, w tym z dziećmi. W okresie 
sprawozdawczym miejsce w Domu uzyskało łącznie 14 osób w tym 5 dzieci oraz 5 środowisk 
doświadczających problemu przemocy domowej. 
 
W skład Domu wchodzi również Punkt Pomocy Bezdomnym i Potrzebującym, w którym świadczono 
następujące formy pomocy: 
- wydawanie gorących posiłków – wydano 10 665 porcji, 
- wydawanie suchego prowiantu – wydano 1918 porcji, 
- usługi higieniczne: 

- kąpiel - 659 usług, 
- golenie - 272 usługi, 
- strzyżenie – 150 usług, 

- pobyt w świetlicy – średnio 5 osób dziennie, 
- zorganizowanie Świąt Wielkanocnych – udział wzięło 38 osób, 
- zorganizowanie poczęstunku Wigilijnego i paczek – udział wzięło 39 osób, 
- wydawanie odzieży – wydano 491 kompletów odzieży, 
- pomoc przedmedyczna – skorzystało 29 osób. 
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ZADANIA Z  ZAKRESU POM OCY SPOŁECZNEJ ZLECONE  

DO REALIZACJI  INNYM PODM IOTOM  

 
Zadania realizowane przez Stowarzyszenie „ATUT” z siedzibą w Szczecinku przy ul. Połczyńskiej 2A. 

Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klienta 
na terenie Miasta Szczecinek 

Usługi świadczone są w celu zapewnienia wsparcia i umożliwienia funkcjonowania osobom, które 
z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności lub innej przyczyny wymagają pomocy innych osób, 
a które są tej pomocy pozbawione, by jak najdłużej pozostawały w miejscu zamieszkania, we własnym 
środowisku życia. 
 
W 2013 r. łącznie wykonano 31 558 godz. usług. Całkowity koszt świadczonych usług wyniósł 
600 000 zł. Do realizacji zadania Stowarzyszenie zatrudniało 20 opiekunek, pracę opiekunek 
wspierały 4 osoby bezrobotne w ramach prac społecznie-użytecznych. 

 
Z usług opiekuńczych korzystało średnio miesięcznie 95 podopiecznych. Odpłatność klientów za jedną 
godz. usług wynosiła 12 zł i była zróżnicowana ze względu na dochód i sytuację życiową klienta.  
W ramach realizacji powierzonego zadania w 2013 r. wypożyczano sprzęt pomocniczy i rehabilitacyjny 
klientom usług oraz zorganizowano akcje „Sprzątanie grobów” i „Gwiazdka dla Seniora” przy wsparciu 
22 uczniów z wolontariatu akcyjnego. 

Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu 
zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, na terenie Miasta Szczecinek 

Decyzję administracyjną w formie specjalistycznych usługi opiekuńcze uzyskały 24 osoby, łączna 
liczba usług zrealizowanych przez podmiot wyniosła 6 394 godz. Z usług korzystało średnio 
miesięcznie 18 podopiecznych. Usługi świadczone były przez 4 opiekunki i 4 specjalistów z zakresu 
psychologii i rehabilitacji ruchowej.  
Usługi obejmowały m.in. uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, 
w zakresie zaspokajania podstawowych potrzeb, pielęgnację, wspieranie i pomoc w załatwieniu spraw 
urzędowych oraz usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu. W ramach realizacji powierzonego 
zadania w 2013 r. również wypożyczano sprzęt pomocniczy i rehabilitacyjny klientom usług oraz 
zorganizowano akcje „Sprzątanie grobów” i „Gwiazdka dla Seniora” przy wsparciu 22 uczniów 
z wolontariatu akcyjnego. 
Całkowity koszt realizacji zadania w okresie od I do XII.2013 r. wyniósł 145 000 zł i finansowany był 
z dotacji wojewody zachodniopomorskiego. Odpłatność klientów za jedną godz. usług wynosiła 21 zł 
(01.01.2013 r.–31.03.2013 r.), 23 zł (01.04.2013 r.–31.12.2013 r.) i była zróżnicowana ze względu na 
dochód i sytuację życiową klienta.  

 
Zadania realizowane przez Fundację „Przystań” w Szczecinku przy ul. Połczyńskiej 2A. 
 
Prowadzenie ośrodka wsparcia – Dom Dziennego Pobytu „Złota Jesień” dla osób 
starszych i niepełnosprawnych  

W 2013 r. decyzję administracyjną na pobyt w Domu posiadało 52 seniorów, w tym 45 kobiet 
i 7 mężczyzn. W ośrodku wsparcia realizowano:  
 stacjonarną usługę opiekuńczą wraz z posiłkiem – 1 decyzja,  

 terapię zajęciową, wsparcie i aktywizację społeczną z posiłkiem - 30 decyzji,  

 terapię zajęciową, wsparcie i aktywizację społeczną – 12 decyzji,  

 posiłek – 9 decyzji,  

 posiłek z dowozem – 62 decyzje.  
W okresie od września do listopada 2013 r. pracownicy Komendy Powiatowa Policji w Szczecinku 
przeprowadzili z seniorami program prewencyjny pod hasłem „Bezpieczny senior”. W ramach 
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programu odbyły się 4 spotkania, których celem było uwrażliwienie starszych osób na różnego typu 
przestępstwa; szkolenie z samoobrony (techniki Krav Magi); debata społeczna; zwiedzanie nowej 
siedziby szczecineckiej Policji. 
Seniorzy wzięli udział w projekcie społeczno-edukacyjnym pn. „Sztafeta zdrowia 2013”, którego celem 

była popularyzacja właściwych zachowań zdrowotnych, poprawa świadomości zdrowotnej 
mieszkańców Szczecinka, prezentacja funkcjonujących na terenie naszego miasta podmiotów 
świadczących usługi zdrowotne i społeczne, wspólne działania seniorów i juniorów na rzecz zdrowia 
i zdrowych relacji międzypokoleniowych oraz promocja aktywności fizycznej.  
W 2013 roku Fundacja aktywizowała seniorów w ramach 4 Klubów, w tym: 3 Kluby Seniora – „AS”, 
„AS II” i „Megabajty” – zrzeszające łącznie w ciągu roku 59 osób oraz Klub AFA dla 9 członków 
i grupa wsparcia dla 10 opiekunów. W ramach spotkań Klubów prowadzone były różne formy terapii 

zajęciowej, Klubowicze brali udział w wybranych projektach, imprezach i uroczystościach, wyjazdach 
i wycieczkach, ofertach kulturalnych i rekreacyjnych. 
Dotacja Miasta Szczecinek na realizacje zadania wyniosła 307 041,41 zł. 
Fundacja pozyskała w 2013 roku dodatkowe środki finansowe na działania na rzecz seniorów, dzięki 
dotacjom zrealizowano 3 projekty: przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu seniorów „Seniorzy na 
czasie”; pomoc i wsparcie dla osób z afazją oraz ich rodzin „Klub AFA”; edukacja i turystyka „Poznajmy 
szlaki drogi św. Jakuba”. 

Prowadzenie ośrodka wsparcia – Środowiskowy Dom Samopomocy „Walentynka” dla 
osób z zaburzeniami psychicznymi 

Do przeznaczony jest dla 50 osób przewlekle chorych psychicznie i niepełnosprawnych intelektualnie. 
Ośrodek wsparcia mieści się w pomieszczeniach przy ul. Wodociągowej 6A i ul. Połczyńskiej 2A.  
W analizowanym okresie decyzję administracyjną przyznającą miejsce i możliwość korzystania z terapii 
w ŚDS otrzymało 65 osób tj. 21 kobiet i 44 mężczyzn; średnia frekwencja na zajęciach wynosiła 58%.  
 
ŚDS świadczy usługi osobom z zaburzeniami psychicznymi, które w wyniku upośledzenia niektórych 
funkcji organizmu lub zdolności adaptacyjnych, wymagają pomocy w celu zwiększenia zaradności 
i samodzielności życiowej oraz integracji społecznej. W minionym okresie domownicy uczestniczyli 
w: terapii zajęciowej, indywidualnych i grupowych treningach, terapii ruchowej; korzystali z usług: 
psychologa, psychiatry i pracownika socjalnego, a ramach aktywizacji zawodowej brali udział 
w: praktykach zawodowych w Fundacji im. Karłowicza w Juchowie, projekcie szkoleń zawodowych 
„Energia Osób Niepełnosprawnych”, spotkaniach Klubu Aktywnego Poszukiwania Pracy. 
 
Ośrodek wsparcia prowadził również grupę wsparcia dla rodzin i opiekunów osób chorych 
na Alzheimera, a w ramach profilaktyki zdrowia psychicznego zorganizowano spotkania 
psychoedukacyjne z młodzieżą z Gimnazjum Nr 1 i 3 w Szczecinku.  
 
Prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi jest 
zadaniem zleconym z zakresu administracji którego koszt porywa się z dotacja wojewody - w 2013 r. 
dotacja na realizację tego zadania wyniosła 529 340 zł. 
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D O D A T K I  M I E S Z K A N I O W E  

 
W 2013 roku z dodatku mieszkaniowego skorzystały 1 263 gospodarstwa domowe; wypłacono 
11 303 świadczenia, na łączną kwotę 2 686 312,23 zł.  
 
W okresie sprawozdawczym przyjęto i rozpatrzono 2 129 wniosków, w tym 36,5% wniosków zostało 
złożonych przez rodziny korzystające jednocześnie z pomocy społecznej.  
Po raz pierwszy o przyznanie dodatku mieszkaniowego ubiegało się 114 wnioskodawców.  
Dodatki mieszkaniowe stanowią 14,53% ogółu świadczeń wypłaconych z budżetu MOPS. 
 
Średnia wysokość dodatku mieszkaniowego w rozbiciu na poszczególne zasoby za lata 2011-2013. 

Lp. Zasoby 2011 r. 2012 r. 2013 r. 

1. 
Mieszkaniowy zasób gminy (w tym 
TBS) 

242 zł 262 zł 284 zł 

2 Mieszkania spółdzielcze 163 zł 175 zł 185 zł 

3 Wspólnoty mieszkaniowe 163 zł 181 zł 195 zł 

4 Mieszkania prywatne 222 zł 250 zł 245 zł 

5 Zakładowe i inne 202 zł 190 zł 218 zł 

 

Łącznie wydano 2 485 decyzji administracyjnych, w tym 143 decyzje odmowne. Na okoliczność 
porównania danych zawartych we wnioskach z faktyczną sytuacją wnioskodawcy przeprowadzono 
214 wywiadów środowiskowych, co stanowi 10,05% rozpatrzonych wniosków. 

W związku z nieprawdziwymi danymi zawartymi we wnioskach w 8 przypadkach zostały wznowione 
postępowania administracyjne, które w 5 przypadkach zakończyły się podwójnym zwrotem nienależnie 
pobranego dodatku mieszkaniowego, 3 postępowania nie zostały zakończone. 

Z powodu nieopłacania różnicy między dodatkiem, a czynszem wstrzymano 233 decyzje przyznające 
dodatek mieszkaniowy. 

 
Porównanie ilości wniosków o dodatki mieszkaniowe w latach 2012-2013 przedstawia wykres: 
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ŚWIADCZENIA  RODZINNE,  Ś WIADCZENIA Z  FUNDUSZU  

ALIMENT ACYJNEGO ORAZ POS TĘPOWANIE WOBEC DŁUŻNIK ÓW  

ALIMENT ACYJNYCH  

 

W 2013 roku ze świadczeń rodzinnych skorzystało 2 729 rodzin, a 401 skorzystało ze świadczeń 
z funduszu alimentacyjnego. 

Łącznie na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki 
na ubezpieczenie emerytalno-rentowe i zdrowotne wydatkowano kwotę 10 227 280 zł, co stanowiło 
55,30 % ogółu wypłaconych świadczeń z budżetu ośrodka. 

Kwota odzyskanych świadczeń nienależnie pobranych za 2013 rok to: 

- 10 487 zł z tytułu wypłaconych świadczeń rodzinnych, 

-  2 966 zł z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.  
 
Wydatki na poszczególne świadczenia przedstawia poniższa tabela. 
 

Rodzaj świadczenia Wydatki w zł 
Liczba wypłaconych 

świadczeń 

Zasiłki rodzinne 2 364 392 23 802 

Dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu: 1 187 954 9 391 

- urodzenia dziecka 120 000 120 

- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania 
z urlopu wychowawczego 

172 374 443 

- samotnego wychowywania dziecka 308 070 1 759 

- kształcenia i rehabilitacji dziecka 
niepełnosprawnego 

149 220 1 955 

- rozpoczęcia roku szkolnego 149 100 1 491 

- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza 
miejscem zamieszkania 

9 830 131 

- wychowywania dziecka rodzinie wielodzietnej 279 360 3 492 

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia 
się dziecka 

255 000 255 

Świadczenia opiekuńcze, w tym: 3 306 323 17 004 

- zasiłki pielęgnacyjne  2 330 037 15 229 

- świadczenia pielęgnacyjne 951 933 1 727 

- specjalny zasiłek opiekuńczy 24 353 48 

Składki na ubezpieczenie: 281 694 3 049 

- emerytalno-rentowe 359 074 2 434 

- zdrowotne 29 898 615 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego 2 484 239 6 827 

Dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego 58 800 588 

Pomoc finansowa dla osób uprawnionych 
do świadczenia pielęgnacyjnego 

181 600 908 
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Rok 2013 był okresem wprowadzenia w życie wielu zmian przepisów ustawy o świadczeniach 
rodzinnych.  
 Ustawą z dnia 11 maja 2012. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 

Społecznych oraz niektórych innych ustaw ustawodawca zobowiązał organy realizujące 

świadczenia rodzinne, aby w terminie do 30 czerwca 2013 r. opłaciły składkę na ubezpieczenie 
emerytalne i rentowe za osoby, które pobierały, na podstawie przepisów o świadczeniach 
rodzinnych, świadczenie pielęgnacyjne i którym zaprzestano opłacania składek w związku 
z uzyskaniem 20-letniego okresu ubezpieczenia (składkowego i nieskładkowego). Powyższy 
przepis spowodował konieczność weryfikacji wszystkich osób, które kiedykolwiek pobierały 
świadczenie pielęgnacyjne, pod kątem spełnienia wymogów wskazanego przepisu prawa. 
Działania te wiązały się m. in. z koniecznością weryfikacji dokumentacji przekazanej już 
do archiwum. W efekcie tych działań wyłonione zostały trzy grupy w łącznej liczbie 99 osób, 
od których należało zebrać wymagane dokumenty do ustalenia przez Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych aktualnych okresów ubezpieczenia emerytalno-rentowego. Za 48 osób zostały 
uregulowane składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za okres pobierania świadczenia 
pielęgnacyjnego. 

 Ustawą z dnia 15 listopada 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych z dniem 

1 stycznia 2103 r. zmianie uległy warunki nabywania prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu 
się dziecka. Prawo do zapomogi zostało uzależnione od spełnienia kryterium dochodowego 
na osobę w rodzinie w wysokości 1 922 zł, a tym samym koniecznością dostarczania przez osoby 
zainteresowane kompletu dokumentów niezbędnych do ustalenia dochodu rodziny.  

 Ustawą z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych 
innych ustaw wprowadzone zostały zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2013 r., dotyczące 

głównie świadczeń opiekuńczych. Wprowadzone zostało nowe świadczenie opiekuńcze 
tj. specjalny zasiłek opiekuńczy, jako alternatywa dla osób niekwalifikujących się wg. nowych 
przepisów prawa do świadczenia pielęgnacyjnego. Ustalenie prawa do specjalnego zasiłku 
opiekuńczego poprzedzone jest koniecznością zlecenia pracownikowi socjalnemu 
przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego, w celu weryfikacji okoliczności 
dotyczących spełnienia warunków uprawniających do tego świadczenia. Ponadto wprowadzono 
dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego w wysokości 100 zł miesięcznie na okres od stycznia 
do czerwca 2013 r.. Prawo do dodatku nabyły osoby, które spełniły nowe warunki uprawniające 
do świadczenia pielęgnacyjnego, obowiązujące od 1 stycznia 2013 r. Przepisy przejściowe 
zawarte we wskazanej ustawie pozbawiły z dniem 1 lipca, 2013 r. wszystkie osoby uprawnione 
do świadczenia pielęgnacyjnego prawa do tego świadczenia. Osoby zainteresowane ponownym 
ustaleniem prawa do świadczenia pielęgnacyjnego bądź specjalnego zasiłku opiekuńczego 
zobowiązane były do ponownego złożenia wniosku o ustalenia prawa do jednego ze świadczeń 
opiekuńczych wraz z kompletem dokumentów. W efekcie zmian warunków nabywania prawa 
do świadczeń opiekuńczych 75 osób utraciło prawo do pobierania świadczenia 
pielęgnacyjnego od 1 lipca 2013r., a tylko 1 z nich nabyła prawo do specjalnego zasiłku 
opiekuńczego. Trybunał Konstytucyjny wyrokiem z dnia 5 grudnia 2013 r. orzekł o niezgodności 
z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej zapisów ustawy o świadczeniach rodzinnych na mocy, 
których osobom pobierającym świadczenie pielęgnacyjne prawo do tego świadczenia wygasło 
z dniem 1 lipca 2013 r. 

 Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków 
realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, 
wprowadzona została pomoc dla osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, 
spełniających warunki uprawniające do świadczenia pielęgnacyjnego zgodnie z nowymi 
przepisami prawa, obowiązującymi od 1 stycznia 2013 r. Pomoc w wysokości 200 zł miesięcznie 
przyznawana była na okres od kwietnia do grudnia 2013 r.. 
 
 



                                                                                                  
Sprawozdanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczecinku za 2013 rok
  

23 
 

Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych  

W okresie od stycznia do grudnia 2013 roku prowadzono działania w stosunku do 517 dłużników 
alimentacyjnych, wynikające z przepisów ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom 

uprawnionym do alimentów. 

Skutkiem prowadzonych działań było: 

- przekazanie komornikowi sądowemu 185 informacji, mających wpływ na egzekucję zasądzonych 
świadczeń alimentacyjnych,  

- 96 dłużników zobowiązano do zarejestrowania się w urzędzie pracy, jako osoby bezrobotne albo 
poszukujące pracy, 

- w stosunku do 147 dłużników poinformowano powiatowy urząd pracy o potrzebie aktywizacji 
zawodowej dłużnika alimentacyjnego, 

- wszczęto 187 postępowań dotyczących uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się 
od zobowiązań alimentacyjnych, 

- wydano 122 decyzje o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań 
alimentacyjnych, 

- wydano 24 decyzje o umorzeniu postępowania dotyczącego uznania dłużnika alimentacyjnego 
za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych,   

- 112 wniosków skierowano do prokuratury o ściganie dłużników za uporczywe uchylanie się 
od obowiązku alimentacyjnego,  

- 12 wniosków skierowano do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika, 

- skierowano 1 wniosek o zwrot zatrzymanego prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego,  

- w stosunku do 24 dłużników skierowano wnioski do sądu o ustalenie kuratora dla nieznanego 
z miejsca pobytu, 

- w stosunku do 53 nowych dłużników alimentacyjnych przekazano do Biura Informacji 
Gospodarczej informacje o wysokości zaległości z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu 
alimentacyjnego oraz zaliczek alimentacyjnych, 

- wydano 549 decyzji administracyjnych ustalających dłużnikom alimentacyjnym obowiązek zwrotu 
wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego. 

 
W 2013 roku kwota zwrotu przez dłużników alimentacyjnych wyniosła: 
- z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 273 786,57 zł, 
- z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych - 35 774,98 zł. 
 
Analiza realizacji wypłat świadczeń rodzinnych wykazała, że nastąpił spadek kwoty wydatkowanej na 
wypłaty świadczeń rodzinnych w 2013 roku w stosunku do roku 2012. W przeciwieństwie do spadku 
wydatków nastąpił znaczny wzrost zadań nałożonych przez ustawodawcę na realizatorów tych 
świadczeń, który nie przekłada sie jednocześnie na wzrost zatrudnienia. Spadek wydatków 
na świadczenia wpływa na zmniejszenie środków na ich obsługę, finansowanych z budżetu państwa 
i powoduje konieczność dofinansowania ze środków budżetu Miasta Szczecinek.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                  
Sprawozdanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczecinku za 2013 rok
  

24 
 

D Z I A Ł  O R G A N I Z A C J I  I  K A D R  

Uchwały i  zarządzenia  

 
W 2013 r. Dyrektor MOPS wydał łącznie 42 zarządzenia, w tym 22 dotyczące organizacji pracy 
ośrodka i 20 zarządzeń finansowych. Zarządzenia dotyczyły m.in. zmian w „Regulaminie pracy”, 
„Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych”, 
„Instrukcji kancelaryjnej”, „Zasadach Polityki Rachunkowości”. Określono również sposób sporządzania 
i stosowania metodologii kosztów obsługi zadań z zakresu świadczeń rodzinnych realizowanych 
w ośrodku i zmieniono zarządzenie dot. sprawozdawczości wewnętrznej. Ponadto Dyrektor ośrodka 
określiła wysokość: 
 miesięcznej odpłatności za schronienie w Domu Dla Bezdomnych „Zacisze” w Szczecinku, 
 odpłatności za stacjonarne usługi opiekuńcze realizowane w ramach pobytu w ośrodku wsparcia 

Dom Dziennego Pobytu „Złota Jesień” dla osób starszych i niepełnosprawnych, 
 stawki godzinowej za specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 
 kosztu posiłku w ośrodku wsparcia Dom Dziennego Pobytu „Złota Jesień” dla osób starszych 

i niepełnosprawnych w Szczecinku, 
 kosztu usługi opiekuńczej w formie posiłku z dowozem. 
 
Zarządzenia z zakresu zamówień publicznych na usługi i dostawy w 2013 roku dotyczyły:  
 zakupu i dostawy opału dla klientów ośrodka, 

 wyboru organizatora wypoczynku letniego dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych,  

 zakupu i dostawy materiałów eksploatacyjnych oraz materiałów biurowych,  

 remontu budynku przy ul. Wiejskiej 4 i budynku przy ul. Połczyńskiej 2A. 

 
Rada Miasta Szczecinek przyjęła następujące uchwały dotyczące zadań realizowanych przez ośrodek:  
 tekst jednolity „Szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze 

w formie usług domowych i pielęgnacyjnych oraz szczegółowych warunków częściowego lub 
całkowitego zwolnienia od odpłat oraz trybu ich pobierania”,  

 wydłużenie obowiązywania na rok 2014 „Programu aktywności Lokalnej Miasta Szczecinek na lata 
2010-2013”, 

 zmiany w Statucie ośrodka, 

 upoważnienie Dyrektora ośrodka do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji 
administracyjnych w/s przyznania dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie z dnia 
10.04.1997 r. Prawo energetyczne.  

Kontrole 

 
Szczecinecki Ośrodek Pomocy Społecznej w roku 2013 był poddany 7 kontrolom zewnętrznym 
przez:  
 Najwyższą Izbę Kontroli - Delegatura w Szczecinie, 

 Wydział Kontroli Płatników Składek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - Oddział w Koszalinie, 

 Wydział Nadzoru Urzędu Miasta w Szczecinku,  

 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinku.  

Skontrolowano:  
 obliczanie składek na ubezpieczenie społeczne oraz innych składek, do których pobierania 

zobowiązanych jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia 
zdrowotnego, 

 dochodzenie należności od dłużników alimentacyjnych, które w części stanowią dochód budżetu 
Miasta Szczecinek, 

 wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych, 

 zatrudnienie socjalne, jako instrument działań na rzecz rozwiązywania trudnej sytuacji życiowej 
oraz wzmocnienia aktywności osoby bezrobotnej, 

 warunki sanitarne w Domu Dla Bezdomnych „Zacisze” i Noclegowni Miejskiej oraz jakość posiłków 
wydawanych w Domu „Zacisze”. 
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Ustalenia dokonane na etapie kontroli nie stwierdziły uchybień czy nieprawidłowości w realizacji 
kontrolowanych zadań. 
 
W Ośrodku przeprowadzono 19 kontroli wewnętrznych, które dotyczyły m.in.:  

 realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, powierzonych do realizacji Fundacji PRZYSTAŃ 
i Stowarzyszeniu ATUT, 

 list wypłat zasiłków stałych i zasiłków okresowych (realizowanych w kasie i przelewów na rachunki 
bankowe), 

 rozliczania należności z tytułu spłaty przez dłużników alimentacyjnych świadczeń z funduszu 
alimentacyjnego wypłacanych na osoby uprawnione, 

 naliczania dochodu do postępowań dot. przyznania pomocy w ramach programu „Pomoc państwa 
w zakresie dożywiania”, 

 administrowanie nieruchomościami, będącymi w zarządzie ośrodka, 

 wykonywanie przelewów wydatków i dochodów realizowanych w systemie HOME BANKING. 

 

Decyzje, odwołania,  zażalenia  

W 2013 roku ośrodek wydał łącznie 18 365 decyzji administracyjnych, w tym dotyczących: 
 pomocy społecznej – 11 243, 
 świadczeń rodzinnych – 3 193,  
 świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 1 444, 
 dodatków mieszkaniowych – 2 485. 

 

W ciągu roku 131 osób odwołało się od 153 decyzji administracyjnych. 

Decyzje SKO dot. złożonych 
odwołań 

Pomoc 
społeczna 

Dodatki 
mieszkaniowe 

Świadczenia 
rodzinne 

Świadczenia 
z funduszu 

alimentacyjnego 

Utrzymać w mocy 40 6 35 6 

Uchylono decyzję* 13 6 10 2 

W trakcie rozpatrzenia 1 - 4 1 

Zmiana klasyfikacji odwołania na 
podanie o pomoc** 5 - 2 1 

Odwołanie wniesiono po terminie 1 - 
 

- 

Po ponownym rozpatrzeniu przez 
MOPS przyznano świadczenia 

4 1 
 

1 

Po ponownym rozpatrzeniu przez 
MOPS umorzono postępowania 

- - 3 6 

 
Uchylono decyzję* 

 w 10 przypadkach decyzja została uchylona przez SKO i przekazana do ponownego rozpatrzenia – 
po ponownym rozpatrzeniu MOPS przyznał świadczenia, 

 w 9 przypadkach decyzja została uchylona przez SKO i przekazana do ponownego rozpatrzenia – 
po ponownym rozpatrzeniu MOPS odmówił świadczenia, 

 w 2 przypadku decyzja została uchylona przez SKO i przekazana do ponownego rozpatrzenia – 
decyzja w toku ponownego rozpatrywania, 

 w 10 przypadkach decyzja została uchylona w całości, a SKO przyznało świadczenie. 
 

Zmiana klasyfikacji odwołania na podanie o pomoc** 
 w 8 przypadkach klient anulował odwołanie, zamieniając je na podanie o udzielenie pomocy. 
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Skargi i  wnioski  

W 2013 roku złożono 7 skarg/wniosków. We wszystkich przypadkach stwierdzono bezzasadność 
skarg. 

Przedmiot skargi/wniosku 
Ilość wniesionych i rozpatrzonych 

skarg/wniosków 

Pomoc społeczna  2 

Działalność i funkcjonowanie MOPS 5 

 
 

Zatrudnienie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej  

 
Liczba etatów  

 
 

Lp. Wyszczególnienie Ilość etatów 

1 Ośrodek pomocy społecznej 51,40 

2 Dodatki mieszkaniowe 3 

3 Świadczenia rodzinne 14 

4 Noclegownia 2 

5 Europejski Fundusz Społeczny 4,05 

Ogółem 74,45 

Struktura zatrudnienia  –  wykres poniżej (ilość osób w poszczególnych kategoriach) 

 
 
W ramach współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy: 
 w okresie od marca do listopada 2013 r. 6 osób wykonywało prace społecznie-użyteczne, 

m.in. sprzątanie pomieszczeń biurowych, prace gospodarcze w Punkcie Pomocy Bezdomnym 
i Potrzebującym, Noclegowni Miejskiej oraz wydawanie żywności w ramach Programu 
Dostarczania Żywności dla Najuboższej Ludności UE. 

 w ramach prac interwencyjnych, w okresie od kwietnia do grudnia 2013 r. zatrudniano 
3 osoby bezrobotne, 

 dla 3 osób zorganizowano staż w okresie od lutego do października 2013 r.. 
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S P R A W O Z D A N I A  F I N A N S O W E  

POZOSTAŁA DZIAŁANOŚĆ (R.85295)  

ZADANIA WŁASNE 

LP NAZWA PLAN WYKONANIE 
%                              

(4:3) 

1 2 3 4 5 

1 NOCLEGOWNIA 119 300,00 118 420,21 99,26% 

  

z tego:     § 3020 520,00 368,39 70,84% 

§ 4010 66 980,00 66 980,00 100,00% 

§ 4040 6 187,00 6 186,71 100,00% 

§ 4110 13 688,00 13 473,11 98,43% 

§ 4120 551,00 441,23 80,08% 

§ 4170 10 200,00 10 200,00 100,00% 

§ 4210 2 000,00 1 999,21 99,96% 

§ 4260 14 436,00 14 436,00 100,00% 

§ 4300 2 150,00 2 147,70 99,89% 

§ 4410 400,00 0,00 0,00% 

§ 4440 2 188,00 2 187,86 99,99% 

2 

WOLONTARIAT W OPS I 

10 240,00 10 194,57 99,56% 
AKTYWIZACJA 

SPOŁECZNOŚCI 

LOKALNEJ 

  
z tego:     § 4210 2 847,00 2 809,15 98,67% 

§ 4300 7 393,00 7 385,42 99,90% 

3 
POSIŁEK DLA  

634 872,00 634 872,00 100,00% 
POTRZEBUJĄCYCH 

  z tego:     § 3110 634 872,00 634 872,00 100,00% 

4 POMOC ŻYWNOŚCIOWA 3 800,00 3 344,73 88,02% 

  z tego:     § 4300 3 800,00 3 344,73 88,02% 

5 
PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE 

10 600,00 6 889,40 64,99% 
UŻYTECZNE 

  z tego:     § 3110 10 600,00 6 889,40 64,99% 

6 ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY 54 060,00 53 487,84 98,94% 

  

z tego:     § 4010 36 671,00 36 669,82 100,00% 

§ 4040 2 630,00 2 628,50 99,94% 

§ 4110 6 800,00 6 639,02 97,63% 

§ 4120 960,00 933,53 97,24% 

§ 4210 4 980,00 4 598,04 92,33% 

§ 4300 720,00 720,00 100,00% 

§ 4410 205,00 205,00 100,00% 

§ 4440 1 094,00 1 093,93 99,99% 

7 Pomoc dla Trojaczków 3 000,00 3 000,00 100,00% 

  z tego:     § 3110 3 000,00 3 000,00 100,00% 

OGÓŁEM 835 872,00 830 208,75 99,32% 
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WYKONANIE  01.01.2013 r.-31.12.2013 r. 

ZADAŃ WŁASNYCH I ZLECONYCH  

ROZDZIAŁ/§ WYDATKÓW 
ZADANIA WŁASNE UM ZADANIA WŁASNE UW ZADANIA ZLECONE UW  Program EFS WUP ZADANIA OGÓŁEM 

PLAN WYKONANIE PLAN WYKONANIE PLAN WYKONANIE PLAN WYKONANIE PLAN WYKONANIE 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

85154 PRZECIWDZIAŁANIE 
ALKOHOLIZMOWI 

145 450,00 95 151,12     0,00 0,00     145 450,00 95 151,12 

§ 4110 Składki na 
ubezpieczenia społeczne 

897,00 789,23             897,00 789,23 

§ 4120 Składki na FP 127,00 110,94             127,00 110,94 

§ 4170 Wynagrodzenia 
bezosobowe 

29 670,00 19 458,00             29 670,00 19 458,00 

§ 4210 Zakup materiałów i 
wyposażenia 

1 949,00 1 932,98             1 949,00 1 932,98 

§ 4300 Zakup usług 
pozostałych 

109 807,00 72 859,97             109 807,00 72 859,97 

§ 4700 Szkolenia 
pracowników 

3 000,00 0,00             3 000,00 0,00 

85195 OCHRONA 
ZDROWIA 

0,00 0,00     6 185,00 5 380,00     6 185,00 5 380,00 

§ 4010 Wynagrodzenia 
osobowe pracowników 

        4 416,00 3 790,19     4 416,00 3 790,19 

§ 4110 Składni na 
ubezpieczenia społeczne 

        770,00 660,98     770,00 660,98 
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§ 4120 Składki na FP         108,00 92,83     108,00 92,83 

§ 4300 Zakup usług 
pozostałych 

        891,00 836,00     891,00 836,00 

RAZEM DZIAŁY 851 145 450,00 95 151,12     6 185,00 5 380,00     151 635,00 100 531,12 

85203 OŚRODKI WSPARCIA 82 000,00 81 201,60             82 000,00 81 201,60 

§ 4110 Składki na 
ubezpieczenia społeczne 

434,00 434,00             434,00 434,00 

§ 4120 Składki na FP 62,00 61,35             62,00 61,35 

§ 4170 Wynagrodzenia 
bezosobowe 

2 504,00 2 504,00             2 504,00 2 504,00 

§ 4210 Zakup materiałów i 
wyposażenia 

8 200,00 8 200,00             8 200,00 8 200,00 

§ 4260 Zakup energii 21 400,00 21 208,78             21 400,00 21 208,78 

§ 4300 Zakup usług 
pozostałych 

49 400,00 48 793,47             49 400,00 48 793,47 

85206 WSPIERANIE 
RODZINY 

132 000,00 131 711,78 54 039,00 54 039,00 0,00 0,00 0,00 0,00 186 039,00 185 750,78 

§ 3020 Wydatki osobowe 
nie zalicz. do wynagrodz. 

370,00 340,00             370,00 340,00 

§ 4010 Wynagrodzenia 
osobowe pracowników 

30 511,00 30 511,00 25 026,00 25 026,00         55 537,00 55 537,00 
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§ 4040 Dodatkowe 
wynagrodzenia roczne 

3 171,00 3 170,49             3 171,00 3 170,49 

§ 4110 Składni na 
ubezpieczenia społeczne 

6 653,00 6 653,00 7 857,00 7 857,00         14 510,00 14 510,00 

§ 4120 Składki na FP 935,00 919,47 1 105,00 1 105,00         2 040,00 2 024,47 

§ 4170 Wynagrodzenia 
bezosobowe 

10 436,00 10 436,00 20 051,00 20 051,00         30 487,00 30 487,00 

§ 4210 Zakup materiałów i 
wyposażenia 

2 000,00 1 773,07             2 000,00 1 773,07 

§ 4330 Zakup usług przez 
jednostki samorządu 
terytorialnego od innych 
jednostek 

76 830,00 76 814,82             76 830,00 76 814,82 

§ 4440 Odpisy na ZFŚS 1 094,00 1 093,93             1 094,00 1 093,93 

85212 ŚWIADCZ. RODZ. 
ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. 
EMERYT. I RENT. Z UBEZP. 
SPOŁECZ 

100 000,00 100 000,00     10 603 307,00 10 320 569,33     10 703 307,00 10 420 569,33 

 § 3110 Świadczenia 
społeczne 

        9 925 990,00 9 643 254,33     9 925 990,00 9 643 254,33 

§ 4010 Wynagrodzenia 
osobowe pracowników 

83 480,00 83 480,00     233 540,00 233 540,00     317 020,00 317 020,00 

§ 4040 Dodatkowe 
wynagrodzenia roczne 

        27 258,00 27 257,68     27 258,00 27 257,68 
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§ 4110 Składki na 
ubezpieczenia społeczne 

14 475,00 14 475,00     398 854,00 398 853,12     413 329,00 413 328,12 

§ 4120 Składki na FP 2 045,00 2 045,00     5 084,00 5 084,00     7 129,00 7 129,00 

§ 4440 Odpisy na ZFŚS         12 581,00 12 580,20     12 581,00 12 580,20 

85213 SKŁADKI 
ZDROWOTNE 

    120 000,00 117 598,06 32 238,00 29 897,97     152 238,00 147 496,03 

§ 4130 Składki na 
ubezpieczenia społeczne     

120 000,00 117 598,06 32 238,00 29 897,97     152 238,00 147 496,03 

85214 ZASIŁKI I POMOC  
W NATURZE ORAZ SKŁADKI 
SPOŁECZNE 

1 877 840,00 1 876 735,52 1 338 000,00 1 265 663,15 0,00 0,00 0,00 0,00 3 215 840,00 3 142 398,67 

§ 3110 Świadczenia 
społeczne 

1 278 154,00 1 277 449,60 1 338 000,00 1 265 663,15         2 616 154,00 2 543 112,75 

§ 4330 Zakup usług przez 
jednostki samorządu 
terytorialnego od innych 
jednostek 

599 686,00 599 285,92             599 686,00 599 285,92 

85215 DODATKI 
MIESZKANIOWE 

2 933 500,00 2 930 888,81     0,00 0,00     2 933 500,00 2 930 888,81 

§ 3020 Wydatki osobowe 
nie zalicz. do wynagrodz. 

260,00 216,66             260,00 216,66 

 § 3110 Świadczenia 
społeczne 

2 686 600,00 2 686 312,23             2 686 600,00 2 686 312,23 
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§ 4010 Wynagrodzenia 
osobowe pracowników 

110 650,00 110 650,00             110 650,00 110 650,00 

§ 4040 Dodatkowe 
wynagrodzenia roczne 

7 850,00 7 849,06             7 850,00 7 849,06 

§ 4110 Składki na 
ubezpieczenia społeczne 

20 500,00 20 500,00             20 500,00 20 500,00 

§ 4120 Składki na FP 2 900,00 2 900,00             2 900,00 2 900,00 

§ 4210 Zakup materiałów i 
wyposażenia 

27 000,00 27 000,00             27 000,00 27 000,00 

§ 4260 Zakup energii 22 500,00 22 500,00             22 500,00 22 500,00 

§ 4280 Zakup usług 
zdrowotnych 

340,00 340,00             340,00 340,00 

§ 4300 Zakup usług 
pozostałych 

42 000,00 41 756,77             42 000,00 41 756,77 

§ 4370 Opłaty z tyt. zakupu 
usług telefon. stacjonar. 

7 200,00 7 200,00             7 200,00 7 200,00 

§ 4410 Podróże  służbowe 
krajowe 

500,00 33,30             500,00 33,30 

§ 4440 Odpisy na ZFŚS 4 200,00 3 281,79             4 200,00 3 281,79 

§ 4700 Szkolenia 
pracowników 

1 000,00 349,00             1 000,00 349,00 

85216 ZASIŁKI STAŁE 0,00 0,00 1 570 000,00 1 556 980,16 0,00 0,00 0,00 0,00 1 570 000,00 1 556 980,16 



                                                                                                  Sprawozdanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczecinku za 2013 rok
  

33 
 

 § 3110 Świadczenia 
społeczne     

1 570 000,00 1 556 980,16         1 570 000,00 1 556 980,16 

85219 OŚRODKI POMOCY 
SPOŁECZNEJ 

2 245 000,00 2 243 018,53 701 026,00 701 026,00 13 691,00 13 684,90 0,00 0,00 2 959 717,00 2 957 729,43 

§ 3020 Wydatki osobowe 
nie zalicz. do wynagrodz. 

6 760,00 6 757,34             6 760,00 6 757,34 

§ 3110 Świadczenia 
społeczne 

        13 486,00 13 480,00     13 486,00 13 480,00 

§ 4010 Wynagrodzenia 
osobowe pracowników 

1 424 978,00 1 424 752,55 581 641,00 581 641,00 164,00 164,00     2 006 783,00 2 006 557,55 

§ 4040 Dodatkowe 
wynagrodzenia roczne 

162 365,00 162 363,70             162 365,00 162 363,70 

§ 4110 Składki na 
ubezpieczenia społeczne 

279 128,00 279 088,69 94 052,00 94 052,00 29,00 29,00     373 209,00 373 169,69 

§ 4120 Składki na FP 32 842,00 32 513,97 13 220,00 13 220,00 4,00 4,00     46 066,00 45 737,97 

§ 4170 Wynagrodzenia 
bezosobowe 

12 078,00 11 772,00             12 078,00 11 772,00 

§ 4210 Zakup materiałów i 
wyposażenia 

28 219,00 28 218,90 5 113,00 5 113,00         33 332,00 33 331,90 

§ 4260 Zakup energii 32 437,00 32 028,60 4 000,00 4 000,00         36 437,00 36 028,60 

§ 4270 Zakup usług 
remontowych 

32 269,00 32 268,43             32 269,00 32 268,43 

§ 4280 Zakup usług 
zdrowotnych 

3 000,00 2 971,00             3 000,00 2 971,00 

§ 4300 Zakup usług 
pozostałych 

101 785,00 101 784,78 3 000,00 3 000,00         104 785,00 104 784,78 
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§ 4350 Opłaty za usługi 
internetowe 

792,00 792,00             792,00 792,00 

§ 4360 Opłaty z tyt. zakupu 
usług telefonii komórkowej 

4 078,00 4 077,69             4 078,00 4 077,69 

§ 4370 Opłaty z tyt. zakupu 
usług telefonii stacjonarnej 

8 892,00 8 891,51             8 892,00 8 891,51 

§ 4410 Podróże  służbowe 
krajowe 

2 312,00 2 311,48             2 312,00 2 311,48 

§ 4430 Różne opłaty i 
składki 

11 083,00 11 082,54             11 083,00 11 082,54 

§ 4440 Odpisy na ZFŚS 62 227,00 62 226,35             62 227,00 62 226,35 

§ 4480 Podatek od 
nieruchomości 

17 430,00 17 430,00             17 430,00 17 430,00 

§ 4520 Opłaty na rzecz 
budż. Samorz. Terytor. 

2 970,00 2 970,00             2 970,00 2 970,00 

§ 4580 Pozostałe odsetki         8,00 7,90     8,00 7,90 

§ 4610 Koszty 
postępowania sądowego i 
prokurator. 

6 719,00 6 081,78             6 719,00 6 081,78 

§ 4700 Szkolenia 
pracowników 

2 040,00 2 040,00             2 040,00 2 040,00 

§ 6060 Wydatki na zak. 
Inwest. Jedn. Budż. 

10 596,00 10 595,22             10 596,00 10 595,22 

85295 POZOSTAŁA 
DZIAŁALNOŚĆ 

201 000,00 195 336,75 634 872,00 634 872,00 187 886,00 187 886,00 0,00 0,00 1 023 758,00 1 018 094,75 
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§ 3020 Wydatki osobowe 
nie zalicz. do wynagrodzeń 

520,00 368,39             520,00 368,39 

§ 3110 Świadczenia 
społeczne 

13 600,00 9 889,40 634 872,00 634 872,00 182 300,00 182 300,00     830 772,00 827 061,40 

§ 4010 Wynagrodzenia 
osobowe pracowników 

103 651,00 103 649,82     4 659,00 4 659,00     108 310,00 108 308,82 

§ 4040 Dodatkowe 
wynagrodzenia roczne 

8 817,00 8 815,21             8 817,00 8 815,21 

§ 4110 Składki na 
ubezpieczenia społeczne 

20 488,00 20 112,13     813,00 813,00     21 301,00 20 925,13 

§ 4120 Składki na FP 1 511,00 1 374,76     114,00 114,00     1 625,00 1 488,76 

§ 4170 Wynagrodzenia 
bezosobowe 

10 200,00 10 200,00             10 200,00 10 200,00 

§ 4210 Zakup materiałów i 
wyposażenia 

9 827,00 9 406,40             9 827,00 9 406,40 

§ 4260 Zakup energii 14 436,00 14 436,00             14 436,00 14 436,00 

§ 4300 Zakup usług 
pozostałych 

14 063,00 13 597,85             14 063,00 13 597,85 

§ 4410 Podróże  służbowe 
krajowe 

605,00 205,00             605,00 205,00 

§ 4440 Odpisy na ZFŚS 3 282,00 3 281,79             3 282,00 3 281,79 

RAZEM DZIAŁY 852 7 571 340,00 7 558 892,99 4 417 937,00 4 330 178,37 10 837 122,00 10 552 038,20 0,00 0,00 22 826 399,00 22 441 109,56 

85395 EUROPEJSKI 
FUNDUSZ SPOŁECZNY 

42 160,00 42 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360 137,36 349 922,77 402 297,36 392 082,77 
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§ 3119 Świadczenia 
społeczne 

42 160,00 42 160,00             42 160,00 42 160,00 

§ 4017 Wynagrodzenia 
osobowe pracowników 

            165 890,00 165 888,85 165 890,00 165 888,85 

§ 4117 Składki na 
ubezpieczenia społeczne 

            31 700,00 31 137,11 31 700,00 31 137,11 

§ 4127 Składki na FP             4 280,00 4 174,66 4 280,00 4 174,66 

§ 4177 Wynagrodzenia 
bezosobowe 

            36 995,00 32 449,80 36 995,00 32 449,80 

§ 4217 Zakup materiałów 
 i wyposażenia 

            22 070,00 21 344,90 22 070,00 21 344,90 

§ 4267 Zakup energii             7 000,00 5 538,00 7 000,00 5 538,00 

§ 4287 Zakup usług 
zdrowotnych 

            2 579,00 2 579,00 2 579,00 2 579,00 

§ 4307 Zakup usług 
pozostałych 

            69 671,93 67 411,63 69 671,93 67 411,63 

§ 4309 Zakup usług 
pozostałych 

            19 483,43 18 930,82 19 483,43 18 930,82 

§ 4357 Opłaty za usługi 
internetowe 

            468,00 468,00 468,00 468,00 

RAZEM DZIAŁ 853 42 160,00 42 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360 137,36 349 922,77 402 297,36 392 082,77 

RAZEM DZIAŁY 851, 852 I 
853 

7 758 950,00 7 696 204,11 4 417 937,00 4 330 178,37 10 843 307,00 10 557 418,20 360 137,36 349 922,77 23 380 331,36 22 933 723,45 
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ZAŁOŻENIA  NA 201 4  ROK  

 
 

1. Wdrożenie systemu SEPI polegającego na elektronicznej wymianie informacji pomiędzy 
Powiatowym Urzędem Pracy a Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej. 
 

2. Realizacja pilotażu w projekcie EMPATIA polegającym na sporządzaniu przez pracowników 
socjalnych wywiadów środowiskowych z wykorzystaniem odpowiednio oprogramowanych 
notebooków a następnie zaczytywaniu zebranych informacji do systemu dziedzinowego. 
 

3. Kontynuacja działań z zakresu animacji społecznej w ramach zawartego partnerstwa 
„Wspólnie”. 
 

4. Wypracowanie koncepcji kontynuacji programu „Klub Młodzieżowy” jako placówki wsparcia 
dziennego funkcjonującej na podstawie przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie 
pieczy zastępczej. 
 

5. Opracowanie i wdrożenie projektu wspierającego osoby opiekujące się chorymi bądź 
niepełnosprawnymi członkami rodzin. 
 

6. Doskonalenie kompetencji pracowników socjalnych w zakresie przeprowadzania wywiadów 
środowiskowych oraz pracy z osobami po udarach. 
  

7. Przegląd i aktualizacja dokumentów regulujących zasady udzielania pomocy osobom 
bezdomnym oraz opracowanie materiałów informacyjnych w tym zakresie. 
 

8. Wdrożenie nowego zadania w formie przyznawania i wypłaty zryczałtowanych dodatków 
energetycznych. 
 

9. Opracowanie Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2015 - 2018. 
 

10. Rekrutacja kandydatów na opiekunów prawnych dla całkowicie ubezwłasnowolnionych oraz 
na kuratorów dla częściowo ubezwłasnowolnionych klientów ośrodka lub innych osób wobec, 
których sąd wnioskuje o wskazanie takiego kandydata. 
 

11. Inwentaryzacja majątku oraz zakup i wdrożenie programu do zarządzania majątkiem. 
 

12. Działania na rzecz wykorzystywania możliwości platformy e-PUAP w zakresie realizowanych 
zadań. 
 

13. W przypadku otrzymania dotacji z Funduszy Norweskich przeprowadzenie inwestycji 
polegającej na adaptacja tarasu budynku ośrodka na potrzeby funkcjonowania 
Interdyscyplinarnego Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. 
 

14. Działania doskonalące wewnętrzną organizację pracy: 
 aktualizacja wewnętrznych procedur zamówień publicznych, 
 wdrożenie procedur przeciwdziałania mobbingowi, 
 szkolenia pracowników w wieku 45+ w zakresie nowych technologii informatycznych, 
 wdrożenie standardów obsługi klienta.  
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POT RZEBY NA ROK  2014 W Z AK RES I E  POMOCY  SPOŁECZ NEJ  ORAZ 

INNYCH Z ADAŃ REALIZOWANYCH  PRZEZ OŚ RODEK  

Zestawienie wydatków w Dziale 851, 852 i 853 w zakresie zadań realizowanych przez 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.   

LP Rozdział 

Wykonanie  Plan  % % udział 
środków 

wojewody 
i WUP 

   na 31 XII 2013 2014 wzrostu 

1. 85154 95 151,12 136 880,00 144% x 

2. 85195 5 380,00 6 205,00 115% 100% 

3. 85203 81 201,60 97 000,00 119% x 

4. 85206 185 750,78 283 000,00 152% x 

5. 85212 10 420 569,33 10 972 500,00 105% 98% 

6. 85313 147 496,03 159 000,00 108% 100% 

7. 85214 3 142 398,67 3 540 000,00 113% 49% 

8. 85215 2 930 888,81 3 039 000,00 104% x 

9. 85216 1 556 980,16 1 600 000,00 103% 100% 

10. 85219 2 957 729,43 3 186 000,00 108% 21% 

11. 85295 1 018 094,75 950 000,00 93% 79% 

12. 85395 392 082,77 279 724,64 71% 90% 

13. Ogółem: 22 933 723,45 24 249 309,64 106% x 

 
 

 
Zestawienie wydatków w Dziale 852 w zakresie zadań zleconych do realizacji innym 
podmiotom. 

      
LP Rozdział 

Wykonanie Plan  % 

 2013 2014 wzrostu 

 1. 85203 z. własne - DDP "Złota Jesień" 307 041,41 404 306,00 132% 

 2. 85203 z. zlecone - ŚDS "Walentynka" 529 340,00 591 090,00 112% 

 3. 85228 z. zlecone - usługi specjalistyczne 145 000,00 150 000,00 103% 

 4. 85228 z. własne - usługi opiekuńcze 600 000,00 630 000,00 105% 

 
5. Ogółem: 1 581 381,41 1 775 396,00 112% 
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K A L E N D A R I U M   

M I E J S K I E G O  O Ś R O D K A  P O M O C Y  S P O Ł E C Z N E J  

 

Rok 1990 

 Uchwałą Miejskiej Rady Narodowej w Szczecinku z dnia 30 marca 1990 roku Nr XIII/79/90 
utworzony został Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinku, którego siedzibą są trzy 
pokoje na parterze Urzędu Miasta. 

 Dnia 30.04.1990r. na Kierownika MOPS-u zostaje powołana Wiesława Dudzińska-Stankiewicz. 

Rok 1991 

 Do struktury Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, z Zakładu Budżetowego Żłobków przekazany 
zostaje Dom Pomocy Społecznej, który staje się gospodarstwem pomocniczym MOPS pod nazwą 
Dom Dziennego Pobytu „Złota Jesień”. 

 Konsultantem Ośrodka zostaje Noa Livne – wykładowca pracy socjalnej na Uniwersytecie Ben 
Gurion w Beer Sheva w Izraelu - która ma nieocenione zasługi dla rozwoju pomocy społecznej 
w Szczecinku. 

 Działalność rozpoczyna Samopomocowy Projekt „Starszy Brat – Starsza Siostra”. 

Rok 1992 

 MOPS otrzymuje nową siedzibę przy ulicy Wiejskiej 4. 
 W pomieszczeniach piwnicznych Ośrodka powstaje Noclegownia Miejska. 
 W budynku Domu Dziennego Pobytu „Złota Jesień”, przy ul. Połczyńskiej 2a, powstaje Oddział 

Adaptacyjny dla Dorosłych Upośledzonych Umysłowo „Pogodny Dzień”. 
 Powstaje Dział Usług Opiekuńczych, który przejmuje usługi od Polskiego Komitetu Pomocy 

Społecznej i Polskiego Czerwonego Krzyża. 

Rok 1993 

 W Domu Dziennego Pobytu „Złota Jesień” powstaje „Klub Słoneczny” dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi. 

 Dom Dziennego Pobytu „Złota Jesień” rozpoczyna świadczenie usługi dowozu ciepłego posiłku, 

usług pralniczych i kąpielowych. 
 Powstaje Dział Usług Bezrobotnym. 

Rok 1994 

 MOPS nawiązuje współpracę ze szczecineckimi organizacjami pozarządowymi, znajdując w nich 
partnera do realizacji zadań z pomocy społecznej. 

 W Ośrodku powstaje Klub Młodocianych Matek. 
 Powstaje Dział Pomocy Dzieciom Objętym Wychowaniem Instytucjonalnym i ich Rodzinom. 

Rok 1995 

 Powstaje Warsztat Terapii Zajęciowej „Atut”. 
 Ośrodek wydaje Informator o Organizacjach Pozarządowych i Instytucjach Publicznych Szczecinka. 
 Ośrodek organizuje I FORUM INICJATYW POZARZĄDOWYCH w Szczecinku. 

Rok 1996 

 W maju powstaje Środowiskowy Dom Samopomocy „Walentynka” dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi. 

 Ośrodek organizuje II FORUM INICJATYW POZARZĄDOWYCH. 

Rok 1997 

 W budynku przy ul. Wiejskiej 4, w pomieszczeniach po byłym barze, powstaje Ośrodek Wsparcia 

Rodziny „UL”. 
 Kierownik MOPS-u otrzymuje Nagrodę Ministra Pracy i Polityki Socjalnej - Longina Komołowskiego 

za wybitne osiągnięcia na polu pomocy społecznej. 
 Powstaje stanowisko konsultanta ds. wspierania organizacji pozarządowych. 
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Rok 1998 

 Przy udziale wolontariuszy z Bergen op Zoom powstaje program „Adopcja na Odległość” 
realizowany na rzecz mieszkańców Szczecinka. 

 MOPS nawiązuje współpracę z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży w Warszawie, która zostaje 
stałym sponsorem projektów pomocowych Ośrodka. 

 Minister Pracy i Polityki Socjalnej przyznaje nagrodę Zespołowi Prowadzącemu Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Szczecinku za wkład w nowatorskie rozwiązania z zakresu pomocy 
społecznej. 

 Fundacja im. Stefana Batorego w Warszawie zostaje sponsorem strategicznym Projektu „Starszy 
Brat – Starsza Siostra”. 

Rok 1999 

 MOPS wraz z Szczecineckim Centrum Inicjatyw Społecznych wydaje kolejny Informator 
o Organizacjach Pozarządowych i Instytucjach Społecznych Szczecinka oraz tworzy Świetlicę 
środowiskową „Tratwa”. 

 Odbywa się ogólnopolska konferencja pod patronatem Fundacji im. Stefana Batorego promująca 
Projekt „Starszy Brat – Starsza Siostra”. 

 MOPS organizuje konferencję samorządowych ośrodków pomocy społecznej nt. „Ośrodek pomocy 
jako pomocnik i animator lokalnej społeczności”. 

 Zespół Prowadzący opracowuje a Rada Miejska uchwala Strategię Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Szczecinku na lata 1999-2002. 

 Rozpoczyna swoją dwuletnią działalność rehabilitacyjną Klub „AFA” dla osób niepełnosprawnych 
z zaburzeniami mowy powstałymi na skutek uszkodzenia mózgu. 

 Następuje likwidacja Działu Usług Opiekuńczych. 

Rok 2000 

 W wyniku reorganizacji pracy socjalnej powstają problemowe zespoły pracy socjalnej. 
 W ŚDS „Walentynka” powstaje „Klub Słoneczny”. 
 Ośrodek po raz pierwszy zleca realizację zadań podmiotom niepublicznym: 

 usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania klientów, 
 prowadzenie DDP „Złota Jesień” dla osób starszych i niepełnosprawnych, 
 prowadzenie ŚDS „Walentynka” dla osób z zaburzeniami psychicznymi i specjalistycznych 

usług opiekuńczych, 
 prowadzenie Punktu Pomocy Bezdomnym i Potrzebującym.  

 Powstaje Lokalna Koalicja Na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy Domowej, której Ośrodek jest 
inicjatorem i koordynatorem. 

 Kierownik MOPS Wiesława Dudzińska-Stankiewicz składa rezygnację z funkcji kierownika Ośrodka 
i rozpoczyna działalność prywatną na polu pomocy społecznej. 

Rok 2001 

 Zmiany organizacyjno personalne na stanowiskach kierowniczych, z dniem 01.06.2001 roku 
kierownikiem Ośrodka została Marta Niewczas. 

 W ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej ośrodek organizuje z udziałem Marii Łopatkowej 
konferencję szkoleniową „Dzieciństwo Bez Przemocy”. 

 Współpraca z lokalnymi organizacjami pozarządowymi i grupami charytatywnymi w obszarze 

problemów społecznych – pierwsza wspólna akcja pomocowa zbiórki przyborów szkolnych dla 
dzieci i młodzieży z najuboższych szczecineckich rodzin. 

 Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski, Marszałek Sejmu Maciej Płażyński i Minister Barbara 
Labuda przyjmują grupę wolontariuszy Projektu „Starszy Brat – Starsza Siostra” i honorują Projekt 
za jego dotychczasową działalność. 

Rok 2002 

 Zakończenie realizacji i ewaluacja Strategii Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w latach 1999-
2002. 

 Udział i przygotowanie referatów na ogólnopolskie konferencje dotyczące pomocy społecznej: 
 współpraca samorządu z organizacjami pozarządowymi w zakresie problemów społecznych – 

CIESZYN, 
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 Pomoc społeczna – Praca socjalna – Teoria i Praktyka - BYDGOSZCZ (przygotowane referaty 
zostały zamieszczone przez organizatora konferencji w formie publikacji). 

 Inicjowanie działań promujących współczesną filantropię, współudział w tworzeniu Funduszu 
Lokalnego Miasta Szczecinek „Społeczny Kapitał Przyszłości”. 

Rok 2003 

 W ramach lokalnych obchodów Europejskiego Roku Osób Niepełnosprawnych wspólnie 
z Zespołem Szkół Integracyjnych, organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób 
niepełnosprawnych, PCPR, zakładami pracy chronionej, miejskimi i powiatowymi ośrodkami 
wsparcia zorganizowaliśmy:  
 konferencje na temat: „Praw i obowiązków osób niepełnosprawnych w Unii Europejskiej”, 
 prezentację dorobku, przegląd twórczości i koncerty z udziałem osób niepełnosprawnych, 
 I Pływacki Turniej Osób Niepełnosprawnych zorganizowany przez WTZ „Atut”. 

 Powstaje strona Biuletynu Informacji Publicznej Ośrodka – www.bip.mops.szczecinek.pl. 
 Zostaje opracowany i zrealizowany program popularyzujący ideę wolontariatu i pożytecznego 

spędzania czasu wolnego pn „Antidotum na nudę” przy finansowym wsparciu Wspólnoty 
Europejskiej w ramach Programu Młodzież. 

 Pracownicy Ośrodka uczestniczą aktywnie w opracowaniu raportu, a następnie Strategii Rozwoju 
Miasta Szczecinek w zakresie problemów społecznych na lata 2003 – 2012. 

 Rozszerza działalność WTZ, tworząc nową pracownię terapeutyczną: informatyczno-poligraficzną 
i zwiększając liczbę uczestników do 30 osób. 

 Powstaje Ogólnopolska Fundacja Projektu „Starszy Brat - Starsza Siostra” a członkiem Rady 
Programowej, a także koordynatorem na teren północno-zachodniej Polski zostaje koordynator 
Projektu w MOPS Szczecinek. 

 Ośrodek gości i organizuje wspólnie z PCPR szkolenie dla przedstawicieli Urzędu ds. Kombatantów 
i Osób Represjonowanych oraz pełnomocników wojewodów ds. kombatantów z całej Polski. 

 Następuje rozszerzenie oferty usługowej Punktu Pomocy Bezdomnym i Potrzebującym o miejsca 
hotelowe dla bezdomnych kobiet i rodzin z dziećmi oraz ofiar przemocy domowej. 

Rok 2004 

 Ośrodek Wsparcia Rodziny „UL” zostaje przekształcony w Dział Wsparcia Rodziny i Animacji 
Społecznej. 

 Ośrodek otrzymuje do realizacji nowe zadanie w postaci świadczeń rodzinnych, powstaje Dział 
Świadczeń Rodzinnych. 

 Realizujemy wewnętrzne programy osłonowe: 
 Program oddłużania wydatków mieszkaniowych, ponoszonych przez klientów Ośrodka. 
 Program „Przyjazny Dom” skierowany do rodzin, z których dzieci zostały umieszczone 

w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzin zagrożonych umieszczeniem dzieci 
w takich instytucjach. 

 Program „Student” – wyrównywania szans edukacyjnych młodzieży, podejmującej lub 
kontynuujących naukę w systemie dziennym na wyższych uczelniach. 

 Ośrodek przeprowadza długo oczekiwaną inwestycję przy ul. Wiejskiej 4, tj. izolację zewnętrzną 
piwnic, odprowadzenie wód opadowych, a także utwardzenie parkingu przed budynkiem i remont 
garaży. 

 W wyniku zlecenia zadania w formie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klienta, 
następuje zmiana podmiotu realizującego to zadanie, a jednocześnie na skutek konkurencji 
obniżeniu ulegają koszty tych usług. 

 Z inicjatywy pracowników Ośrodka powstaje Stowarzyszenie „ATUT”, którego celem jest 
wspieranie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Szczecinku, a także rehabilitacji 
niepełnosprawnych mieszkańców Szczecinka. 

 Ośrodek otrzymuje do realizacji nowe zadanie w formie kierowania i ponoszenia odpłatności 
za osoby umieszczane w domach pomocy społecznej. 

 Ustawa o pomocy społecznej wprowadza kontrakt socjalny jako formę współdziałania pomiędzy 
ośrodkiem a osobą ubiegającą się o pomoc w rozwiązywaniu jej problemów. 

Rok 2005 

 Ośrodek opracowuje Strategię na lata 2005 - 2010, która jest kontynuacją i rozwinięciem działań 
oraz założeń programowych realizowanych w sferze pomocy społecznej od 1990 roku. 
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 Ośrodek inicjuje prace i przygotowuje dokument p.n. Gminny System Profilaktyki i Opieki nad 
Dzieckiem i Rodziną, a także organizuje miejską konferencję na temat roli środowiska lokalnego 
w opiece nad dziećmi i rodziną. 

 Burmistrz Miasta Szczecinka powierza ośrodkowi realizację zadań wynikających z ustawy z 2 

kwietnia 2005r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej. 
 Przedstawiciel Ośrodka zostaje członkiem Zarządu Ogólnopolskiej Fundacji Projektu „Starszy Brat – 

Starsza Siostra”. 
 Koordynator Projektu „SB-SS” bierze udział w międzynarodowej konferencji nt. mentoringu dla 

dzieci ze środowisk zagrożonych. Konferencja odbyła się w Wilnie, a w jej ramach zaprezentowano 
osiągnięcia Projektu w Polsce, w tym także i w Szczecinku. 

 W wyniku konkursu na prowadzenie DDP „Złota Jesień” i ŚDS „Walentynka” oraz specjalistycznych 

usług opiekuńczych, zadania te zostają powierzone na lata 2006 - 2010 Fundacji „NOA”. 

Rok 2006 

 15 września zostaje utworzony Klub Integracji Społecznej, jako Sekcja Działu Wsparcia Rodziny 
i Animacji Społecznej. Na utworzenie Klubu Ośrodek uzyskał środki w ramach konkursu 
organizowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. 

 Za zgodą Burmistrza Miasta i Starosty Szczecineckiego Stowarzyszenie „ATUT” przejmuje prawa 
i obowiązki jednostki prowadzącej Warsztat Terapii Zajęciowej od MOPS. W konsekwencji w dniu 
31 grudnia 2006r. następuje likwidacja istniejącego od 11 lat gospodarstwa pomocniczego 
Ośrodka – Warsztatu Terapii Zajęciowej „ATUT”. 

 W wyniku konkursu na realizację usług opiekuńczych w domu klienta zadanie to zostaje 
powierzone na lata 2007-2011 Stowarzyszeniu „ATUT”. 

 W czerwcu organizujemy ogólnopolskie obchody 15-lecia Projektu „Starszy Brat – Starsza Siostra” 
z udziałem Kathrin Balsley – Dyrektora Wykonawczego Big Brothers – Big Sisters z USA oraz 
Zarządu Fundacji Starszy Brat – Starsza Siostra Polska. 

Rok 2007 

 Opracowujemy koncepcję adaptacji Punktu Pomocy Bezdomnym i przyległych do niego 
pomieszczeń magazynowych na Dom Dla Bezdomnych. Wspólnie z Urzędem Miasta 
przygotowujemy dokumentację projektową oraz wniosek o dofinansowanie inwestycji przez Bank 
Gospodarstwa Krajowego w ramach finansowego wsparcia państwa w tworzeniu lokali socjalnych 
(…), pozyskując w ten sposób 40% środków na jej realizację. 

 Kończymy trwającą od 2004r. inwestycję związaną z izolacją budynku, uzyskując dodatkowe 
pomieszczenia biurowe i pomocnicze, które poprawiają komfort naszej pracy oraz warunki obsługi 
klientów. 

 Opracowujemy i składamy pierwszy samodzielny wniosek do Europejskiego Funduszu Społecznego 
Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Wniosek pomyślenie przechodzi ocenę formalną jednak mimo, 
że otrzymuje wymagane 60 punktów w ocenie merytorycznej nie zostaje przyjęty do realizacji. Dla 
nas było to jednak potrzebne i ważne doświadczenie, które wykorzystamy w najbliższej przyszłości 
składając kolejne aplikacje o środki EFS.  

 Po raz pierwszy aktywnie włączamy się w obchody Światowego Dnia Walki z Ubóstwem 
organizując m.in. Dzień Otwartych Drzwi. Nasze zaproszenie najliczniej przyjmuje młodzież 
ze szczecineckich gimnazjów oraz szkół średnich, a szczególne zainteresowanie wzbudza 
możliwość odwiedzenia naszej placówki jaką jest Noclegownia dla bezdomnych mężczyzn.  

 Po ponad 10 latach przeprowadzamy pierwsze ankietowe „Badanie Satysfakcji Pracowników”, 
w którym oceniamy m.in. styl kierowania przełożonych, sposób rozwiązywania konfliktów, obieg 
informacji, warunki na stanowisku pracy, możliwości rozwoju zawodowego, poziom satysfakcji 
z pracy, w tym również wysokość wynagrodzenia, a także stopień realizacji celów ośrodka. Wyniki 
ankiety dają nam wiedzę o słabszych i mocniejszych obszarach funkcjonowania Ośrodka, a przez 
to możliwość właściwego oddziaływania na te obszary. 

Rok 2008 

 Infrastruktura pomocy społecznej powiększa się o kolejną placówkę tj. Dom Dla Bezdomnych 
„Zacisze”. Koszt inwestycji wyniósł ok. 400 000 zł, w tym 40% to dotacja Banku Gospodarstwa 
Krajowego w ramach programu finansowego wsparcia państwa w tworzeniu lokali socjalnych (…). 
Mimo zakończenia inwestycji i wyposażenia placówki część mieszkalna Domu nie może być 
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uruchomiona z uwagi na opieszałość służb UW w opublikowaniu uchwały RM nr XXIV/270/08 
z 27.10.2008r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. 

 MOPS podpisuje umowę na lata 2008 - 2013, na realizację projektu systemowego „Szansa”, 
finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt adresowany jest do osób bezrobotnych i nieaktywnych 
zawodowo, zagrożonych wykluczeniem społecznym, klientów Ośrodka. W pierwszej edycji projektu 
uczestniczy 40 osób, w tym aż 23 znajduje zatrudnienie. 

 W ramach konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej pozyskujemy 
środki i uruchamiamy pierwszą w mieście świetlicę socjoterapeutyczną dla młodzieży w wieku 16 - 
18 lat. Zajęcia cieszą się dużym uznaniem młodzieży, aprobatą rodziców i skutkują zauważalną 
zmianą w funkcjonowaniu młodzieży uczestniczącej w projekcie. 

 Żegnamy pierwszego Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczecinku 
śp. Wiesławę Dudzińską-Stankiewicz, osobę która swoją pracą budowała prestiż i uznanie dla 
naszego zawodu, naszej instytucji, naszego miasta, poświęcając im najbardziej twórcze lata swego 
życia. Dla najbliższych współpracowników była przyjacielem, powiernikiem i doradcą. 
Pożegnaliśmy Ją w smutku, ale także z wiarą, że to co rozpoczęła będziemy kontynuować 
i rozwijać. Zachowamy ją głęboko w naszych sercach i będziemy wspominać jako człowieka 
otwartego na innych, pełnego pasji i entuzjazmu we wszystkim co robiła. 

Rok 2009 

 1 czerwca następują zmiany stanowisk Kierownika MOPS i Zastępcy kierownika na Dyrektora 
i Zastępcę Dyrektora oraz Starszych specjalistów pracy socjalnej ds. świadczeń z pomocy 
społecznej na Kierowników Działów Pomocy Środowiskowej.  

 Wspólnie ze Stowarzyszeniem Hospicjum Domowego im. św. Franciszka z Asyżu Ośrodek 
zainicjował projekt „Pola Nadziei”, którego celem jest uwrażliwianie na potrzeby osób chorych 
w stanach terminalnych, promocja idei hospicyjnej oraz publiczna zbiórka pieniężna na rzecz 
budowy w naszym mieście hospicjum stacjonarnego. 

 W imieniu Burmistrza Miasta Jerzego Hardie-Douglasa, wspólnie z członkami powołanej przez 
niego Kapituły przygotowaliśmy i przeprowadziliśmy I Konkurs „Wolontariusz Roku” wyróżniający 
osoby godne uznania i zasłużone w pracy wolontarystycznej.  

 Opracowaliśmy Program Aktywności Lokalnej na lata 2010 – 2013, który został przyjęty uchwałą 

Rady Miasta Szczecinek. 
 Po raz pierwszy uruchomiliśmy usługi „asystenta rodziny”, kierowane do rodzin niewydolnych 

opiekuńczo i wychowawczo oraz niezaradnych w prowadzeniu gospodarstwa domowego. Usługi 
finansowane były w ramach projektu systemowego „Szansa” EFS a korzystające z nich rodziny nie 
ponosiły odpłatności. 

 W listopadzie następuje uruchomienie strony internetowej Ośrodka – www.mops.szczecinek.pl. 

Rok 2010 

 Zorganizowano uroczyste obchody 20-lecia funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Szczecinku. 

 Otrzymaliśmy wyróżnienia: 
 Pani Elżbieta Dobrzańska - odznaczenie Prezydenta RP B. Komorowskiego Złotym medalem 

za długoletnią służbę w zakresie pomocy społecznej. 
 Pani Iwona Wagner - statuetka Wojewody i Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego 

w kategorii – Nowoczesne, skuteczne zarządzania pomocą społeczną. 
 MOPS - wyróżnienie Burmistrza Miasta Szczecinek za działania podjęte przez MOPS 

w Szczecinku na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców Szczecinka w konkursie 
„Wolontariusz Roku 2010”. 

 W ramach projektu systemowego „SZANSA” współfinansowanego przez UE: 
 uruchomiono Klub Młodzieżowy, przy ul. 1-Maja w Szczecinku 
 wspólnie z lokalnymi organizacjami pozarządowymi zorganizowano III Forum Inicjatyw 

Pozarządowych. 
 Przeprowadzono otwarte konkursy ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej przez 

organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego, tj.: 
 Prowadzenie ośrodków wsparcia: DDP „Złota Jesień” dla osób starszych i niepełnosprawnych 

przy ul. Połczyńskiej 2A w Szczecinku; ŚDS „Walentynka” dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi przy ul. Wodociągowej 6A w Szczecinku. 

http://www.mops.szczecinek.pl/
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 Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania 
dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Miasta Szczecinek. 

 
Rok 2011 

 Po raz pierwszy wprowadzamy ankietowe badanie satysfakcji klienta, którego celem jest poznanie 
opinii na temat jakości usług świadczonych przez Ośrodek, które następnie pomogą dostosować 
poziom tych usług  do oczekiwań klientów. 

 Rada Miasta Szczecinek dnia 16 maja 2011 r. podejmuje uchwałę Nr X/84/2011 w sprawie trybu 
i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. 

 Zarządzeniem Nr 128/2011 z dnia 20 października 2011 roku Burmistrz Miasta powołuje członków 
Interdyscyplinarnego Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. W skład Zespołu weszło 
21 przedstawicieli 13 instytucji, organizacji i służb pracujących z ofiarami i sprawcami przemocy. 

 Zorganizowano IV Forum Inicjatyw Pozarządowych, w którym udział wzięło 13 lokalnych 
organizacji. 

 W ramach obchodów Roku Wolontariatu a także 20-lecia Projektu Starszy Brat, Starsza Siostra 
organizujemy ponadlokalną konferencję jubileuszowo-szkoleniową zatytułowaną „Wolontariat jako 
metoda animowania społeczności lokalnej. XX – lecie projektu Starszy Brat, Starsza Siostra”. 

 Przeprowadzamy kolejny konkurs na zlecenie zadań pomocy społecznej w formie realizacji usług 
opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 
świadczonych w domu klienta. Zadania na okres od 2012 do 2016 roku zostaje powierzone 
stowarzyszeniu „ATUT”. 

 Dyrektor MOPS bierze udział w delegacji do Bergen op Zoom w Holandii, której celem jest 
zapoznanie się z tamtejszym systemem opieki nad osobami starszymi.  

 Po raz pierwszy realizujemy projekt socjalno-edukacyjny, którego celem jest uwrażliwianie 
społeczności lokalnej oraz pozyskanie ciepłej bielizny na potrzeby osób bezdomnych. W ramach 
projektu młodzież odwiedziła ośrodki wsparcia, w których przebywają bezdomni. 

 Przeprowadzamy kolejną inwestycję w budynku MOPS, tj. remont i adaptację na potrzeby ośrodka 
pomieszczeń opuszczonych przez Straż Miejską. Koszt inwestycji wyniósł 182 886 03 zł.  

Rok 2012 
 Rozszerzamy zakres funkcjonowania ŚDS „Walentynka” tworząc filię przy ul. Połczyńskiej 2A na 

15 miejsc, w tym dla osób z upośledzeniem umysłowym. Na potrzeby placówki zaadaptowane 
zostają pomieszczenia po byłej kuchni Domu Dziennego Pobytu „Złota Jesień”. Koszt inwestycji 
wyniósł ok. 240 000 zł, w tym 200 000 zł stanowiła dotacja wojewody, pozostała kwota to wkład 
własny z budżetu miasta.  

 Pozyskujemy nowy lokal na siedzibę Klubu Młodzieżowego. Usytuowanie lokalu oraz jego standard 
pozwalają na rozwinięcie działań i aktywizowanie coraz liczniejszej grupy młodych ludzi. 

 Po raz kolejny działalność ośrodka zyskuje uznanie, które tym razem przekłada się na zaproszenie 
do prezentacji w ramach regionalnego podsumowania projektu „Profesjonalne Kadry - Lepsze 
Jutro” oraz dwa wyróżnienia tj. Statuetkę przyznaną przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 
za działania środowiskowe i Statuetkę w kategorii Lider Animacji Społecznej przyznaną przez 
Wojewodę i Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego. 

 Wdrażamy zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, w tym 
uruchamiamy stanowisko asystenta rodziny, pozyskując na ten cel środki w ramach konkursu 
ogłoszonego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. 

 Współdziałając z instytucjami i organizacjami naszego miasta zawiązujemy partnerstwo pod nazwą 
„Wspólnie” na rzecz społeczności zamieszkującej osiedle socjalne i jego najbliższą okolicę. 
W ramach partnerstwa organizujemy „Wakacje na Polnej”, w których udział biorą dzieci, młodzież, 
a także włączają się dorośli.  
 

Rok 2013 
 Ośrodek po raz pierwszy realizuje projekt pn. „Samodzielni”, którego celem było wsparcie osób 

opiekujących się przewlekle chorymi i niepełnosprawnymi członkami rodzin. Projekt finansowany 
był przez Fundację „Razem Zmieniamy Świat” z Torunia. Przedłużeniem projektu było 
funkcjonowanie grupy samopomocowej zawiązanej z uczestników projektu. 
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 Zawieramy umowę z Powiatowym Urzędem Pracy na wymianę informacji o beneficjentach PUP za 
pośrednictwem Samorządowej Elektronicznej Platformy Informacyjnej (SEPI). Umowa wchodzi 
w życie od stycznia 2014 r.. 

 Otrzymujemy pierwsze dwa terminale mobilne w ramach projektu EMPATIA, które po dostarczeniu 

kodów posłużą pracownikom socjalnym do utrwalania informacji zbieranych w trakcie wywiadów 
środowiskowych, które następnie będą zaczytywane do systemu dziedzinowego pomocy 
społecznej. 
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A N E K S  

 
1.  Rodzaje i  wartość świadczeń rodzinnych w roku 2013  

I .  Z a s i ł e k  r o d z i n n y  

 
Od 1.11.2012 r.  

 77 zł na dziecko w wieku do 5 lat 

 106 zł na dziecko w wieku powyżej 5 lat 

 115 zł na dziecko w wieku powyżej 18 lat 

 

I I .  D o d a t k i  d o  z a s i ł k u  r o d z i n n e g o  z  t y t u ł u :  

opieki nad dzieckiem w okresie 
korzystania z urlopu 

wychowawczego 
400 zł miesięcznie 

urodzenia dziecka 1 000 zł jednorazowo na dziecko 

samotnego wychowywania dziecka 

 
170 zł miesięcznie, nie więcej niż 340 zł na wszystkie dzieci; 
dziecko niepełnosprawne – kwotę dodatku zwiększa się o 80 zł na 
dziecko, nie więcej niż o 160 zł na wszystkie dzieci 
 

kształcenia i rehabilitacji dziecka 
niepełnosprawnego 

60 zł miesięcznie na dziecko w wieku do 5 lat; 
80 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5 lat 

rozpoczęcia roku szkolnego 100 zł jednorazowo na każde dziecko 

 
nauki w szkole poza miejscem 

zamieszkania 
 

50 zł miesięcznie (dojazd) na każde dziecko; 
90 zł miesięcznie (zamieszkiwanie w internacie) na dziecko 

wychowywania dziecka 
w rodzinie wielodzietnej 

 
80 zł miesięcznie na trzecie i kolejne dziecko uprawnione do zasiłku 
rodzinnego 
 

I I I .  Ś w i a d c z e n i a  o p i e k u ń c z e  

zasiłek pielęgnacyjny 153 zł miesięcznie 

świadczenie pielęgnacyjne 
520 zł miesięcznie do 30.06.2013 r.  
620 zł miesięcznie od 01.07.2013 r. 

specjalny zasiłek opiekuńczy 520 zł miesięcznie od 01.01.2013 r. 

 

I V .  J e d n o r a z o w a  z a p o m o g a  z  t y t u ł u  u r o d z e n i a  s i ę  d z i e c k a   

/tzw. becikowe/ – 1 000 zł   
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2. Kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń  

 
Dochód kwalifikujący do  ś wi adczeń  z  pom ocy  s po łeczne j  (suma dochodów netto, 
z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku):  

 542 zł, dla osoby samotnie gospodarującej, 
 456 zł, dla osób w rodzinie. 
 Kryterium dochodowe uprawniające do pomocy w ramach programu „Pomoc państwa  

w zakresie dożywiania” wynosiło 150% kryterium dochodowego z pomocy społecznej. 

 
Dochód kwalifikujący do  dodat ku  mi es zka n i owego  (brutto za pełne trzy miesiące 

kalendarzowe poprzedzające datę złożenia wniosku, po potrąceniu składek ZUS i kosztów uzyskania 
przychodu):  
Do 28.02.2013 r. 

 w gospodarstwie wieloosobowym: 998,98 zł na osobę, tj. 125% najniższej emerytury,  
 w gospodarstwie jednoosobowym: 1 398,57 zł, tj. 175% najniższej emerytury.  

Od 01.03.2013 r. 
 w gospodarstwie wieloosobowym: 1 038,94 zł na osobę, tj. 125% najniższej emerytury,  
 w gospodarstwie jednoosobowym: 1 454,51 zł, tj. 175% najniższej emerytury.  

 
Uwaga! 
Wysokość najniższej emerytury – do 28.02.2013 r. wynosiła – 799,18 zł, od dnia 1.03.2013 r. - 
wynosi 831,15 zł (niniejsza kwota podlega zmianom w ciągu roku w związku z waloryzacją 
świadczeń). 
 
Dochód kwalifikujący do  ś wi adczeń  rodz i nnych  (miesięczny na osobę w rodzinie z roku 
poprzedzającego okres zasiłkowy, potwierdzony zaświadczeniem z Urzędu Skarbowego):  

    539 zł netto na osobę, 
    623 zł netto na osobę - w przypadku, gdy w rodzinie jest niepełnosprawne dziecko,   
    623 zł netto na osobę do specjalnego zasiłku opiekuńczego, 
 1 922 zł netto na osobę w rodzinie do jednorazowej zapomogi z tyt. urodzenia dziecka.         

 
 
Dochód kwalifikujący do  ś wi adczeń  z  fun dus zu  a l i mentac yjnego  (miesięczny 
na osobę w rodzinie z roku poprzedzającego okres zasiłkowy, potwierdzony zaświadczeniem z Urzędu 
Skarbowego): 725 zł netto na osobę. 
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3.  Sprawozdanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds.  Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie  

 

Instytucje reprezentowane w składzie Zespołu Interdyscyplinarnego: 

1. Komenda Powiatowa Policji 
2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
4. Sąd Rejonowy w Szczecinku 
5. Wielofunkcyjna Placówka Pomocy Rodzinie - Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej 
6. Stowarzyszenie Fundusz Tratwa Szczecinek 

7. Miejska Jednostka Obsługi Oświaty 
8. Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Szczecinku 
9. Urząd Miasta Szczecinek 
10. Pomorski Ośrodek Diagnostyki Medycznej „Podimed” 
11. Komenda Straży Miejskiej 
12. Niepubliczny Zespół Opieki Zdrowotnej „Patronka” 

13. Zakład Karny w Szczecinku 
14. Zakład Karny w Czarnem 
15. Prokuratura Rejonowa w Szczecinku, jako głos doradczy. 
Liczba posiedzeń Zespołu: 5 

Liczba prowadzonych spraw wg Procedury „Niebieskie Karty”: 43, w tym zakończonych 30, 
w trakcie realizacji 13. 

Liczba pracujących grup roboczych: 42, w tym powołanych w 2013 r. 26; zakończonych 29; 
działających 13. 

Czy Zespół korzystał z merytorycznego wsparcia i konsultacji specjalistów/ekspertów?  

1. Przewodnicząca w imieniu Zespołu korzystała ze wsparcia merytorycznego ekspertów 
Stowarzyszenia „Niebieska Linia”: psycholog Pani Wandy Paszkiewicz, psycholog Pani Anny 
Wiechcińskiej, prawnika Pana Grzegorza Wrony;  

2. Przewodnicząca w imieniu Zespołu konsultowała kwestie proceduralne z Koordynatorem 
Wojewódzkim ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. 

3. Członkowie Zespołu uczestniczyli w superwizji działań realizowanych w indywidualnych 
przypadkach, organizowanej przez Wydział Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Zachodniopomorskiego, prowadzonej przez trenerów, Panią Justynę Bągorską 
i Pana Radosława Cieśluka. 

4. Przewodnicząca brała udział w dwóch spotkaniach warsztatowych dla przewodniczących gminnych 
zespołów interdyscyplinarnych organizowanym przez Wydział Współpracy Społecznej Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, które odbyło się dnia 14 czerwca 2013 r. 
w Darłowie i 07.11.2013 r. w Świdwinie. Celem cyklu spotkań jest wzmocnienie wiedzy, 
kompetencji i umiejętności osób odpowiedzialnych w gminach za realizację zadań z zakresu 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie.  

 
Rezultaty pracy Zespołu w indywidualnych sprawach:  
1. Zmotywowano 20 osób doznających przemocy do udziału w grupie wsparcia dla ofiar przemocy 

i w grupie wsparcia dla osób współuzależnionych. 
2. W wyniku działań członków grup roboczych nastąpiła zmiana zachowania 24 osób stosujących 

wcześniej przemoc. 
3. Złożono 13 wniosków o leczenie odwykowe. 
4. Członkowie grup roboczych udzielili pomocy w odseparowaniu od sprawcy 6 osób doznających 

przemocy. 
5. Złożono 15 zawiadomień do policji/prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa 

(z art. 207 Kodeksu karnego). 
6. Członkowie grup roboczych motywowali i kierowali osoby stosujące przemoc w rodzinie do udziału 

w konsultacjach prowadzonych w PCPR. 
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Inne działania Zespołu: 
1. Przewodnicząca oraz czterech członków Zespołu przeprowadziło szkolenia dotyczące procedury 

„Niebieskie Karty’’ oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, dla: 
- Rady pedagogicznej Zespołu Szkół Nr 2 im. Ks. Warcisława IV, 

- Rady pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Armii Krajowej, 
- Rady pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Jana Brzechwy, 
- Nauczycieli Przedszkola Niepublicznego „Krasnoludek”, 
- Nauczycieli Przedszkola Niepublicznego „Bajka”, 
- Nauczycieli Przedszkola Niepublicznego „U cioci Gosi”, 
- Nauczycieli Przedszkola Niepublicznego „Tęcza”, 
- Lekarzy, pielęgniarek, położnych i ratowników medycznych Szpitala w Szczecinku. 

2. Członkowie Zespołu uczestniczyli w pracach grup roboczych w celach szkoleniowych i jako nadzór 
merytoryczny. 

3. Przewodnicząca Zespołu oraz osoba upoważniona do wykonywania obowiązków przewodniczącej 
podczas jej nieobecności, szkoliły i udzielały wsparcia merytorycznego i organizacyjnego członkom 
oraz liderom grup roboczych w prowadzonych przez nich sprawach i spotkaniach. 

4. Przewodnicząca Zespołu oraz osoba upoważniona do wykonywania obowiązków przewodniczącej 
podczas jej nieobecności, gościły członków Zespołu Interdyscyplinarnego z Koszalina na wizycie 

studyjnej, prezentując działalność i dokonania Z. I. Szczecinek. Celem spotkania była także 
wymiana doświadczeń z realizacji zadań.  

5. Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego odbyli sesję wyjazdową połączoną z wizytą studyjną 
w Zakładzie Karnym w Czarnem. Jednym z celów wizyty było zapoznanie członków Z.I. 
z programami resocjalizacji osób osadzonych, w tym stosujących przemoc, realizowanymi 
w systemie penitencjarnym. 

6. Członkowie Zespołu uczestniczyli w trzydniowym seminarium szkoleniowym w Jarosławcu, którego 
tematem były „Działania Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Roboczych w praktyce”. 
Seminarium oparte było na moderowanej pracy grupy, wymianie doświadczeń, dyskusji oraz 
wypracowaniu wskazówek do dalszej pracy. 

7. Przewodnicząca brała udział w konferencji organizowanej 23.09.2013 r. przez Zachodniopomorski 
Urząd Wojewódzki w Szczecinie na temat „Krajowej oraz regionalnej polityki przeciwdziałania 
przemocy ze względu na płeć”. 

8. Przewodnicząca oraz osoba upoważniona do wykonywania obowiązków przewodniczącej podczas 
jej nieobecności brały udział w kampanii „Biała wstążka” w związku z akcentowaniem 
1 października - Międzynarodowego Dnia Bez Przemocy, na zaproszenie PCPR w Szczecinku. 

9. W ramach podnoszenia kompetencji i uprawnień Przewodnicząca i 2 członków Zespołu uzyskały II 
stopień specjalizacji w ramach Specjalistycznego Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 
organizowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Niebieska 
Linia. 

10. Przewodnicząca Zespołu brała udział w tworzeniu aplikacji o dofinansowanie działań w zakresie 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie przygotowywanej przez Fundusz Tratwa Szczecinek. 

11. Przewodnicząca oraz osoba upoważniona do wykonywania obowiązków przewodniczącej podczas 
jej nieobecności w imieniu Zespołu zorganizowały w dniu 27.09.2013 r. spotkanie z pedagogami 
szkół gimnazjalnych. Wspólnie zaplanowano akcję „Razem przeciw przemocy” w gimnazjach 
szczecineckich, która trwała od początku października do końca listopada 2013 r. Rezultatem w/w 
działań było wprowadzenie młodzieży w tematykę przeciwdziałania przemocy. 

12. Przewodnicząca Zespołu zajmowała się dystrybucją materiałów szkoleniowych i informacyjnych 
dla podmiotów angażujących się w przeciwdziałanie przemocy, oraz zamieszczała w lokalnych 
publikatorach informacje dotyczącego działań Zespołu oraz instytucji współpracujących 
(m.in. Dwutygodnik „Temat”, portal iszczecinek). 

13. Przewodnicząca była prelegentem podczas debaty społecznej „Bezpieczny senior” organizowanej 
w dniu 15.11.2013 r. przez Komendę Powiatowa Policji w Szczecinku. Tematem prelekcji było 
m.in. zapoznanie z możliwościami otrzymania pomocy i wsparcia w ramach przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie. 
14. Przewodnicząca Zespołu w dniu 16.12.2013 r. uczestniczyła w organizowanych przez Komendę 

Powiatową Policji w Szczecinku spotkaniu roboczym dla Przewodniczących Zespołów oraz 
kierowników ośrodków pomocy społecznej Powiatu Szczecineckiego, dotyczącym współpracy 
i przepływu informacji w związku z wdrażaniem przez KPP narzędzia szacowania poziomu ryzyka 
zagrożenia życia i zdrowia w związku z przemocą w rodzinie. 
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15. W okresie od października do grudnia 2013 r. Przewodnicząca Zespołu prowadziła działania 
zmierzające do realizacji zadania z zakresu profilaktyki i działań informacyjnych, którego celem 
jest podniesienie poziomu wrażliwości społecznej na zjawisko przemocy domowej oraz 
dostarczenie informacji o dostępnych formach pomocy i wsparcia, o którym mowa w Gminnym 

Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 
2012-2018 (załącznik do Uchwały Rady Miasta Szczecinek Nr XXIV/207/2012 z dnia 21.05.2012r.). 
W wyniku w/w działań przygotowano materiały informujące o lokalnej ofercie pomocowej Miasta 
Szczecinek w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, tj. spot społeczny, materiały 
informacyjno-promocyjne (ulotki, plakaty, kalendarzyki, wizytówki, T-shirty). 

 
Koszt funkcjonowania Zespołu: 57.982,89 zł. 


