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WPROWADZENIE 
  

Rok 2005 to 15 – lecie samorządu gminnego, a takŜe funkcjonowania Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Szczecinku. Jak kaŜdy z jubileuszy skłania on do refleksji, podsumowań oraz 

planów na przyszłość. Do  niewątpliwych osiągnięć tego okresu naleŜy przeformułowanie roli i zadań 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, a takŜe sposobów realizacji świadczonej pomocy. 

Dokonaliśmy przejścia  od modelu pomocy, którego zasadniczą funkcją było udzielenie wsparcia 

materialnego, do modelu nastawionego na wzmacnianie postaw aktywnych oraz wspieranie osób i 

rodzin zgłaszających się o pomoc w rozwiązywaniu problemów. 

Na uwagę zasługuje rozwój róŜnorodnych form i metod pracy socjalnej, inicjowanie lokalnych 

programów i akcji samopomocowych, współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz szerzenie idei 

wolontariatu i współczesnej filantropii. Na przestrzeni lat  udało nam się wokół ośrodka skupić ludzi 

dla których, działalność zawodowa stała się Ŝyciową pasją, a swoimi działaniami nie raz angaŜowali 

lokalne środowisko. Podsumowanie minionego okresu zamieszczono w Kalendarium 15-lecia MOPS. 

 Dziękujemy za współpracę, pomoc i zrozumienie władzom samorządowym, 

radnym, przedstawicielom lokalnego biznesu, organizacjom  pozarządowym oraz 

Ŝyczliwym ludziom, których spotkaliśmy w tym czasie na swej drodze. Wszyscy powinniśmy 

mieć poczucie wspólnego budowania czegoś, co ma podstawy trwałości i będzie procentować przez 

długie lata. 

 Za najwaŜniejsze w minionym roku uznajemy opracowanie Strategii Ośrodka na lata 2005-

2010, która jest kontynuacją i rozwinięciem działań oraz załoŜeń programowych realizowanych w 

sferze pomocy społecznej od 1990 roku. Wspólnie z instytucjami społecznymi w mieście 

przygotowaliśmy takŜe Gminny System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną. Zakończyliśmy 

realizację pierwszego okresu zasiłkowego i ogromnym wysiłkiem, ale teŜ z sukcesem, rozpoczęliśmy 

kolejny w świadczeniach rodzinnych. Burmistrz Szczecinka powierzył nam kolejne nowe zadania 

wynikające z ustawy z 22 kwietnia 2005 roku o postępowaniu wobec dłuŜników alimentacyjnych i 

zaliczce alimentacyjnej. Ich realizacja przyniosła nam nowe doświadczenia i poszerzyła grono naszych 

partnerów zawodowych o grupę komorników sądowych i ich asesorów. 

 Mamy nadzieję, Ŝe lektura sprawozdania przybliŜy zainteresowanym zakres działalności 

ośrodka i będzie pomocą w dokonaniu jego oceny. 

 Liczymy takŜe na Państwa uwagi i spostrzeŜenia. 

 

              Kierownik i pracownicy 

           Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

         w Szczecinku 
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POMOC SPOŁECZNA 

CHARAKTERYSTYKA ŚRODOWISK 
 
 Dla zobrazowania, odbiorców oferty  ośrodka przedstawiamy liczbę rodzin korzystających z 
poszczególnych rodzajów pomocy. 
          

 
 

Korzystanie z pomocy ośrodka podyktowane jest zawsze powstaniem sytuacji trudnej, z którą 
osoba/rodzina nie jest w stanie sama się uporać. PoniewaŜ podstawą podjęcia przez pracownika 
socjalnego współpracy z klientem w ramach pomocy społecznej jest przeprowadzenie wywiadu 
środowiskowego, dlatego wiedza na temat przyczyn trudnych sytuacji Ŝyciowych rodzin w tym 
zakresie jest najszersza i pozwala na przedstawienie konkretnych danych. 
 

Występujący problem Liczba środowisk % zbadanej liczby środowisk 
tj.2113 

Bezrobocie 1469 70% 
Niepełnosprawność 921 44% 
Długotrwała choroba 904 43% 
Alkoholizm/problem alkoholowy 481 23% 
Choroby i zaburzenia psychiczne 291 14% 
ZadłuŜenie czynszowe powyŜej 2 
m-cy 

216 10% 

Kolizja z prawem/więzienie 132 6% 
Upośledzenie umysłowe 118 5,5% 
Niezaradność w prowadzeniu 
gospodarstwa domowego 

272 13% 

Niezaradność wychowawcza 83 4% 
Kuratela sądowa 75 3,5% 
 

Wśród najczęściej występujących przyczyn trudnej sytuacji rodzin pozostaje  bezrobocie 
(70%), pociągające za sobą kolejne  negatywne i niebezpieczne zjawiska społeczne, które 
destabilizują prawidłowe funkcjonowanie rodziny. Poczynając od trudności  finansowych 
powodujących brak moŜliwości zaspokojenia podstawowych potrzeb bytowych i znaczne obniŜenie 
poziomu Ŝycia, przez utratę poczucia bezpieczeństwa i zaburzenie relacji w rodzinie. Następuje spadek 
kondycji psychicznej osób które nie potrafią radzić sobie z trudną sytuacją,  aŜ po dość często 
występujące w tej grupie osób zaburzenia psychiczne. Najdotkliwszym zdaje się być jednak 
obserwowana ucieczka w uzaleŜnienia, a przez to marginalizacja społeczna i patologia Ŝycia 
rodzinnego. Dochodzi do rezygnacji z Ŝycia społecznego, zaburzenia relacji społecznych, spadku 
poczucia własnej wartości. 

Uwagę naleŜy zwrócić  na nieodwracalne skutki bezrobocia długotrwałego, które w wielu 
przypadkach staje się stylem Ŝycia, a przez to powoduje przyjmowanie i utrwalanie postawy 
roszczeniowej wobec instytucji pomocowych. 

Porównywalnie do lat ubiegłych, znaczący odsetek klientów ośrodka, to osoby znajdujące się 
w kryzysie z powodu niepełnosprawności (44%) lub długotrwałej choroby (43%). Często bywa tak, Ŝe 
ubóstwo tych osób jest podstawową przeszkodą do zmierzenia się z własnymi deficytami 
zdrowotnymi. Praktyka pokazuje, Ŝe większość tych osób nie jest w stanie udźwignąć kosztów 
związanych z leczeniem, takich jak koszt dojazdu do lekarzy specjalistów  większych ośrodków 

lp Rodzaj pomocy Ilość środowisk 
 

1 Pomoc społeczna 2113 
2 Dodatki mieszkaniowe 2519 
3 Świadczenia rodzinne 2824 
4 Zaliczka alimentacyjna 296 
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medycznych, czy zakupu niezbędnych leków. Z kolei zaniechanie leczenia, przynosi szkody często 
nieodwracalne,  powoduje frustrację oraz brak nadziei  na poprawę swojej sytuacji. 

Istotną pod względem wielkości (10%) jest grupa środowisk, w których przyczyną  trudnej 
sytuacji jest brak moŜliwości terminowego regulowania naleŜności za mieszkanie, oraz grupa rodzin 
zagroŜonych bezdomnością (2,3%). ZagroŜenie utratą  mieszkania pociąga za sobą narastający lęk o 
moŜliwość zaspokojenia jednej z elementarnych potrzeb bytowych jaką jest  posiadanie schronienia.  

Bardzo niepokojący jest zaobserwowany w 2005 roku wzrost liczby klientów ośrodka którzy 
weszli w kolizje z prawem łącznie z osadzeniem w zakładach karnych (6%) oraz rodzin objętych 
kuratela sądową (3,5%). Wskazane zjawisko  jest efektem patologicznych zachowań wynikających z 
łamania norm społecznych, niewłaściwego sprawowanie władzy rodzicielskiej, przemocy i 
demoralizacji osób zmarginalizowanych. 

W roku 2005 po raz pierwszy od dłuŜszego czasu odnotowano wzrost grupy  klientów w wieku 
emerytalnym (14,2%). Podstawowe problemy tych osób to długotrwała choroba, niepełnosprawność i 
samotność. Około jedna trzecia seniorów nie posiada rodziny,  tyleŜ samo ma rodzinę zamieszkującą  
poza Szczecinkiem. Osoby te ze względu na niedomagania wynikające z wieku i chorób nie  są w 
stanie samodzielnie funkcjonować, stąd teŜ konieczność korzystania z oferty ośrodka, z pomocy 
sąsiedzkiej i wolontaryjnej.  Biorąc pod uwagę obserwowane zjawisko demograficzne jakim jest 
starzenie się społeczeństwa, przyjąć naleŜy, iŜ liczba klientów pomocy społecznej w wieku 
emerytalnym będzie z kaŜdym rokiem wzrastać.  
  Osobną i stosunkowo liczną (94 osoby) grupę odbiorców pomocy stanowią osoby bezdomne. 
Specyfika pracy z osobami bezdomnymi polega głównie na działaniach zachowawczych, zmierzających 
do zaspokojenia elementarnych potrzeb tych osób takich, jak zapewnienie posiłku, odzieŜy, obuwia, 
utrzymania higieny osobistej i czasowego schronienia. ZwaŜywszy na fakt, iŜ ponad 73% wskazanej 
grupy, to osoby uzaleŜnione od alkoholu, 41% to osoby z zaburzeniami psychicznymi i 35% to osoby 
długotrwale chore i niepełnosprawne, praca koncentruje się teŜ wokół zapewnienia dostępu do 
bezpłatnych świadczeń medycznych. Grupę osób dotkniętych bezdomnością charakteryzuje duŜa 
labilność, co nie daje moŜliwości zaplanowania i warunkowania pomocy. Wśród głównych przeszkód w 
planowaniu wyjścia z bezdomności jest  brak stałego źródła dochodu, a dotyczy to blisko 50% 
omawianej populacji.   

Istotnym i zarazem pozytywnym efektem działań ośrodka jest coraz większe zainteresowanie 
klientów współpracą opartą o ustalone zasady współdziałania lub kontrakt. W 2005 roku pracownicy 
socjalni zawarli 67 kontraktów socjalnych, które określają zobowiązania stron w celu przezwycięŜenia 
trudnej sytuacji Ŝyciowej. Realizacja kontraktu socjalnego wymaga uporządkowanego postępowania i 
metodycznej etapowości, i jest procesem pracochłonnym, ale teŜ skutecznym. 

Działalność pomocowa ośrodka ma charakter szeroko rozumianej pracy socjalnej nastawionej 
na osiągnięcie celu. Doświadczenie słuŜb socjalnych wskazuje, Ŝe jest to praca Ŝmudna, długofalowa i 
nie pozbawiona przeszkód. Ale to samo doświadczenie wskazuje teŜ, Ŝe w przypadku, gdy pracownik 
socjalny podejdzie do klienta podmiotowo, zaakcentuje jego mocne strony i wspólnie ustalą etapy 
współpracy z uprawnieniami i sankcjami, to osiąganie postawionych celów tej pracy jest moŜliwe.  
Pomocą w tym zakresie słuŜą takŜe realizowane w ośrodku programy i projekty adresowane do 
róŜnych  grup klientów, które są  dodatkowym narzędziem w planowaniu i warunkowaniu pomocy 
społecznej. 
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ANALIZA ŚWIADCZEŃ 
 

W roku 2005 kryterium dochodowe do świadczeń z pomocy społecznej wynosiło 316 zł 
miesięcznie na osobę w rodzinie i 461 zł dla osoby prowadzącej samodzielne gospodarstwo domowe. 

Zadania zlecone gminie 
Lp FORMY POMOCY LICZBA OSÓB 

KTÓRYM 
PRZYZN.DECYZJĄ 

ŚWIADCZENIA 

LICZBA 
ŚWIADCZEŃ 

WYPŁACONYCH 

KWOTA 
ŚWIADCZEŃ 

WYPŁACONYCH 
W ZŁ 

1 ZASIŁKI STAŁE z tyt.niezd. do pracy 362 3 402 1 103 2751 
2 Specjalistyczne usługi opiekuńcze  13 4 885 65 300 
3 SKŁADKI ZDROWOTNE opłacane za 

osoby otrzymujące niektóre 
świadczenia z pomocy społecznej 

241 2 325 72 894 

 RAZEM   X X 1 241 469 

Zadania własne gminy 
Lp 

FORMY POMOCY 
LICZBA OSÓB, KTÓRYM 
PRZYZNANO DECYZJĄ 

ŚWIADCZENIA 

LICZBA 
ŚWIADCZEŃ 

KWOTA 
ŚWIADCZEŃ 

W ZŁ 

1 Posiłek dla dzieci  
1 001 127 180 558 8222/3 

2 Ferie Zimowe dzieci 180 1 704 8 520 
3 Półkolonie letnie 104 1 036 5 180 
4 Kolonie letnie 96 96 36 354 
5 Przedszkola 180 X 116 1614 
6            Świetlice (dzieci) 145 X 21 007 
7 Pochówek 5 5 8 4665 
8 Inne zasiłki celowe i w 

naturze  
1 815 rodzin X 1 109 3676 

9 Schronienie 31 4 200 81 592 
10 Usługi opiekuńcze 128 32 350 164 918 
11 Usługi logopedyczne 36 180 3 600 
12 Zasiłki okresowe 1 024 5 889 664 6287 
13 Domy pomocy 

Społecznej 6 40 43 231 

RAZEM X X 2 821 846 

 
Zasiłki okresowe od 1 maja 2004r. stały się zadaniem własnym gminy o charakterze 

obowiązkowym. Minimalna wysokość zasiłku okresowego została określona w art. 147 ustawy i w roku 
2005 wynosiła:  
                                                 
1 w tym świadczenia w wysokości 2 979 zł naleŜne za 2004r. wypłacone w 2005r. 
2 w tym dotacja wojewody 361.000 zł. 
3 w tym kwota 53.892 zł stanowi koszt posiłków dzieci w przedszkolach. 
4 tylko opłata stała (wyŜywienie w pozycji „Posiłek dla dzieci”). 
5 kwota mniejsza od kwoty wykazanej za I półrocze 2005, gdyŜ 1 świadczenie przyznano w formie zwrotnej. 
6 w tym 188.693 zł to pomoc w formie zasiłków celowych, realizowana w ramach rządowego programu „Posiłek   
   dla potrzebujących”. 
7 w tym 2.970 zł to świadczenia za 2004r. wypłacone w 2005r. oraz kwota 4.486 zł z budŜetu gminy.  
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� w przypadku osoby samotnie gospodarującej – 30% róŜnicy między kryterium dochodowym a 
dochodem osoby,  

� w przypadku rodziny – 20% róŜnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem rodziny,  
W latach 2004-2006 gminy otrzymują dotację celową z budŜetu państwa na pokrycie 

wydatków na zasiłki okresowe, przyznawane w minimalnej ustawowej wysokości.   
 
 W ramach zadań własnych ośrodek świadczy pomoc w formie zasiłków celowych, 
przeznaczonych głównie na Ŝywność, opłatę czynszu, energii, gazu, remont mieszkania, zakup 
środków czystości, opłacanie pobytu młodzieŜy w internacie, zakup leków i koszty leczenia, zakup lub 
naprawa sprzętu agd, turnusy rehabilitacyjne, sprzęt ortopedyczny, itd. Z pomocy tej skorzystało 
1.815 rodzin na łączną kwotę 1.109.367 zł, co w przeliczeniu na rodzinę daje kwotę 611 zł, tj. 51 zł  
miesięcznie. 
 
 W ramach budŜetu zadań własnych w roku 2005 realizowano takŜe pilne potrzeby klientów 
poprzez wydzielenie funduszy celowych, i tak przyznano pomoc na: 
� zakup opału dla 195 rodzin, na łączną kwotę 60.000 zł, 
� zakup niezbędnego sprzętu gospodarstwa domowego dla 32 rodzin, na kwotę 21.600 zł,  
� zakup obuwia, szczególnie dziecięcego dla 187 rodzin, na kwotę 28.500 zł. 
 

Jedną z form pomocy skierowaną do dzieci w 2005r. było finansowanie kosztu 
podwieczorku dzieci przebywających w świetlicach środowiskowych prowadzonych przez 
Zgromadzenie Sióstr Niepokalanek, Szczecineckie Centrum Inicjatyw Społecznych, Caritas Parafii pw. 
Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, MłodzieŜowy Dom Kultury, Fundację Pomocy Rodzinie przy 
Parafii Miłosierdzia BoŜego oraz Przedszkole Niepubliczne „U Cioci Gosi”. Z pomocy tej skorzystało 
łącznie  145 dzieci, a jej koszt wyniósł  21.007 zł (bez kosztów wypoczynku letniego). 

Inną pomocą adresowaną do dzieci i młodzieŜy było opłacenie pobytu na koloniach i 
obozach. Był to wypoczynek zorganizowany przez ZHP (obóz w DręŜnie), Zgromadzenie Sióstr 
Niepokalanek (kolonia w Kościerzynie), Parafię Rzymskokatolicką pw Ducha Świętego, Fundację 
Pomocy Rodzinie przy Parafii pw Miłosierdzia BoŜego. Z pomocy tej skorzystało 96 dzieci, na łączną 
kwotę 36.354 zł.  

Darowizny 
Rosnąca liczba darczyńców indywidualnych powoduje, Ŝe ta forma pomocy klientom, na stałe 

zapisała się w zadaniach ośrodka.                                                                                          
Z uwagi na brak powierzchni magazynowej, praca ośrodka w tym zakresie polega głównie na 

pośrednictwie pomiędzy darczyńcami a osobą potrzebującą oraz na pomocy organizacyjnej związanej 
z przekazaniem darowizny.                                                                                          

Przyjmowaniem informacji o darowiznach oraz ich rozdysponowywaniem zajmuje się 
specjalista ds. osób bezdomnych.                                                                                                    

W okresie sprawozdawczym z tej formy pomocy skorzystało łącznie 86 środowisk, w tym 
między innymi:                                                                                                  
� 21 środowisk  otrzymało odzieŜ , obuwie, bieliznę pościelową ,                                                  
� 18 środowisk otrzymało artykuły gospodarstwa domowego tj. meble, wersalki, dywany, fotele, 

naczynia oraz sprzęt agd, 
� 38 osób otrzymało paczki dla dzieci, przekazane przez Kościół Zielonoświątkowy Zbór „Betel” w 

Szczecinku.                                                                                                                    
Ponadto w 2005r. ośrodek otrzymał darowiznę w postaci 2300 szt. jogurtów z Firmy „Elmilk” 

w Szczecinku. Pomoc ta została przekazana do Punktu Pomocy Bezdomnym  i Potrzebującym w ilości 
1300 szt., Noclegowni Miejskiej w ilości 250 szt. i Świetlicy Środowiskowej „Tratwa” w ilości 750 szt. 

Dostarczanie Ŝywności dla najuboŜszej ludności Unii Europejskiej –PAED 
W 2005 roku znaczącą dla klientów ośrodka była pomoc Ŝywnościowa z Programu 

„Dostarczanie Ŝywności dla najuboŜszej ludności Unii Europejskiej”. 
Koordynatorem programu na terenie Powiatu Szczecineckiego było Stowarzyszenie Osób 

Działających Na Rzecz Usprawnienia Chorych Na Stwardnienie Rozsiane i Osób Niepełnosprawnych 
„Na Pomoc” w Bornem Sulinowie. W ośrodku organizacją tej pomocy zajmował się specjalista pracy 
socjalnej ds. osób bezdomnych. 
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Ośrodek w 2005 roku otrzymał łącznie 46.262 kg Ŝywności, w tym: 
� mleko – 32.880 litrów, 
� ryŜ – 10.180 kg, 
� mąka – 1.000 kg, 
� ser topiony – 1.600 kg, 
� ser Ŝółty - 392 kg.                                  

Pomocą objęto łącznie 1.064 środowiska, klientów ośrodka kwalifikujących się do 
bezzwrotnych i specjalnych świadczeń z pomocy społecznej. 

W gronie osób, które otrzymały pomoc Ŝywnościową znalazły się w pierwszej kolejności 
rodziny z dziećmi zwłaszcza wielodzietne, osoby starsze, samotne, niepełnosprawne i osoby 
bezdomne.  

Na realizację programu w budŜecie ośrodka przeznaczono kwotę 3.176 zł, z której to pokryte 
zostały koszty wynajmu pomieszczeń magazynowych, koszty transportu oraz koszty ubezpieczenia 
towaru; kwota ta nie uwzględnia kosztów osobowych związanych z tym zadaniem, które w całości 
obciąŜały budŜet ośrodka. 

Program oddłuŜeniowy 
Brak moŜliwości bieŜącego regulowania opłat związanych z utrzymaniem mieszkania jest 

problemem wielu środowisk. W roku 2005 co najmniej 2 miesięczne zaległości w opłatach stwierdzono 
u 216 rodzin. 

Celem programu jest:  
� pomoc rodzinom w przezwycięŜaniu ich trudnej sytuacji Ŝyciowej związanej z  zaległościami w 

opłatach mieszkaniowych, 
� przeciwdziałanie eksmisjom i bezdomności, 
� utrzymanie rodziny w dotychczasowym środowisku zamieszkania, 
� umoŜliwienie rodzinom Ŝycia w warunkach odpowiadających godności człowieka.  

Programem zostają objęci klienci, których zadłuŜenie nie przekroczyło 2 tysięcy złotych a 
których aktualna sytuacja materialna i rodzinna uniemoŜliwia spłatę powstałego zadłuŜenia w oparciu 
o własne środki i moŜliwości,  natomiast posiadają zasoby finansowe umoŜliwiające partycypowanie w 
spłacie zadłuŜenia lub dalszym bieŜącym regulowaniu naleŜności.  

Na realizację programu przeznaczono 17.000 zł, a pomocą objęto 23 środowiska, z czego: 
� 19 środowisk otrzymało  pomoc w uregulowaniu zaległości czynszowych na kwotę 13.000 zł, 
� 3 środowiska skorzystały z pomocy w uregulowaniu naleŜności za gaz na kwotę 3.000 zł,  
� 1 rodzinie opłacono rachunek za wodę w kwocie 1.000 zł.  

W efekcie podjętych działań  zadłuŜenie czynszowe w całości uregulowano w 16 przypadkach, 
7 rodzinom przywrócono dodatek mieszkaniowy, 3 rodzinom przywrócono dopływ gazu. 
          Partycypacja klientów w kosztach realizacji programu wyniosła 2.608 zł. tj. 15% nakładów 
ośrodka. 

Domy Pomocy Społecznej 
Kierowanie do domów pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za osoby tam 

przebywające jest zadaniem własnym gminy od kwietnia 2004 roku. 
W roku 2005 wnioski o umieszczenie w dps złoŜyły 24 osoby, z tego:  

� 6 osób skierowano do dps-u, w tym 4 umieszczono, 1 osoba oczekuje na umieszczenie, 1 osoba 
waha się z podjęciem decyzji o wyjeździe, 

� 9 osobom odmówiono skierowanie, wskazując inne moŜliwości zapewnienia opieki,  
� 6 osób w trakcie postępowania zrezygnowało z tej formy pomocy,  
� w pozostałych 3 przypadkach trwają jeszcze postępowania.  

Miesięczny koszt utrzymania jednego mieszkańca w domu pomocy społecznej w 2005r., 
wynosił ok. 1.800 zł.  

Obowiązek wnoszenia opłaty za pobyt w dps spoczywa w kolejności:  
� na osobie umieszczonej – do 70% jej dochodów,  
� na małŜonku, zstępnych przed wstępnymi – jeśli ich dochód na osobę jest wyŜszy od 250% 

kryterium uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej,  
� na gminie, z której osoba została skierowana do dps-u.  

W 2005r. pełny koszt pobytu osób umieszczonych w dps wyniósł 130.000 zł, z tego 
zobowiązani byli wpłacić:  
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� osoby umieszczone  - 70.750 zł, 
� małŜonkowie, zstępni, wstępni – 34.200 zł,  
� gmina -  25.050 zł. 

Ośrodek pomocy, jako realizujący zadania w imieniu gminy pokrył takŜe w kwocie 18.366            
zł koszty pobytu osób umieszczonych w dps, wynikające z obowiązku uiszczenia przez gminę opłaty 
zastępczej w przypadku nie wywiązania się z obowiązku ponoszenia odpłatności przez inne osoby 
zobowiązane. Gminie przysługuje prawo dochodzenia zwrotu wydatków ponoszonych w ramach opłaty 
zastępczej.  
  W stosunku do lat ubiegłych istotnemu skróceniu uległ okres oczekiwania na miejsca w 
domach pomocy społecznej. Najczęściej osoby chętne umieszczone są niezwłocznie po wydaniu 
decyzji, a  przypadki kilkumiesięcznego oczekiwania dotyczą jedynie osób zaburzonych psychicznie z 
uwagi na ograniczoną ilość miejsc w placówkach dla tego typu osób. 
 Priorytetem w działaniach ośrodka, w stosunku do osób wymagających opieki jest jak 
najdłuŜsze utrzymanie ich w środowisku lokalnym. W tym celu organizuje się usługi opiekuńcze w 
formie dowozu posiłku, usług domowych, pielęgnacyjnych, kąpielowych, pralniczych, pomocy 
specjalistycznych ośrodków wsparcia, a takŜe proponowanych działań woluntarystycznych. 
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DZIAŁ WSPARCIA RODZINY I ANIMACJI SPOŁECZNEJ 
 

Dział zajmuje się poradnictwem rodzinnym oraz aktywizowaniem grup mieszkańców 
Szczecinka do działań samopomocowych. Oferowana rodzinom pomoc i wsparcie realizowana jest 
poprzez poradnictwo prawne, pedagogiczne i logopedyczne. Do zadań  działu naleŜy równieŜ: 

� współpraca z organizacjami pozarządowymi, 
� koordynowanie istniejących i tworzenie nowych projektów socjalnych. 

 
Liczbę porad, których udzielono osobom potrzebującym pomocy w  2005  roku  wskazuje 

poniŜsza tabela. 
 

Wyszczególnienie Poradnictwo 
pedagogiczne 

Poradnictwo  
prawne 

Poradnictwo 
logopedyczne 

  
  Liczba porad 

     
        776 

        
         667 
 

 
         180 

Porady logopedyczne obejmują liczbę zrealizowanych jednostek terapii logopedycznej. Średnio na 
jeden cykl terapii przypada 5 jednostek logopedycznych. Oznacza to, iŜ terapią  w roku 2005 objętych 
zostało 36 osób. Były to głównie dzieci biorące udział w zajęciach świetlic środowiskowych. 

 
Ponadto w okresie sprawozdawczym pracownicy działu realizowali : 

1) pracę z indywidualnymi przypadkami; 
2) współpracowali z organizacjami pozarządowymi, instytucjami i placówkami działającymi w zakresie 

pomocy społecznej, 
3) organizowali obchody Światowego Dnia Wolontariusza, 
4) koordynowali realizację programów specjalnych funkcjonujących w ośrodku, takich jak: 

a) samopomocowy Projekt Pomocy Dzieciom „Starszy Brat – Starsza Siostra “, 
b) program  „Wolontariat w ops”, 

5) brali udział w opracowaniu Gminnego Systemu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną, 
6) uczestniczyli w zadaniach związanych z realizacją zaliczek alimentacyjnych oraz przygotowaniach 

do realizacji prac społecznie uŜytecznych. 
W ramach współpracy z Ośrodkiem Usług Społecznych „NOA” pracownik działu prowadził 

grupę wsparcia dla pensjonariuszy Domu Dziennego Pobytu „Złota Jesień” w ramach programu Klubu 
dyskusyjnego „Porozmawiajmy”. 
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PROGRAMY I PROJEKTY SOCJALNE 

Samopomocowy Projekt Pomocy Dzieciom „Starszy Brat – Starsza Siostra” 
Samopomocowy   Projekt   Pomocy   Dzieciom    „Starszy   Brat -  Starsza   Siostra” działa w 

oparciu o metodę mentoringu tj. kierowania przypadkiem. 
 Funkcjonowanie Projektu polega na łączeniu w pary dziecka z rodziny wymagającej wsparcia z 
wolontariuszem, uczniem szkoły średniej. 
 Efektywność funkcjonowania Projektu zaleŜy od dobrze zorganizowanego systemu 
przygotowania i wspierania wolontariuszy w wypełnianiu ich zadań. 

W roku 2005 Projekt obejmował wsparciem 87 dzieci, angaŜując tym samym 87 
wolontariuszy. Nabór wolontariuszy do pracy z dziećmi dokonany został dwukrotnie w marcu oraz w 
listopadzie 2005 roku. 

W ramach Projektu funkcjonowało 7 grup wsparcia wolontariuszy, prowadzonych przez 
siedmiu opiekunów, którzy realizowali program pracy z grupą wolontariuszy, monitorowali pracę w 
parach wolontariusz - dziecko i czuwali nad prawidłową realizacją kontraktów. 

W trakcie roku 2005 organizowane były imprezy i spotkania integracyjne dla uczestników 
Projektu, a były to: 
� zabawa karnawałowa – styczeń, 
� zabawa plenerowa przy ognisku „Zajączek Wielkanocny” – kwiecień, 
� wyjazd integracyjny nad morze dla wolontariuszy – czerwiec, 
� spotkanie w dziupli ekologicznej na rozpoczęcie roku szkolnego – październik, 
� występ grupy kabaretowej z okazji obchodów Światowego Dnia Wolontariusza – grudzień, 
� wyjazd integracyjny dla wolontariuszy do Multikina w Poznaniu – grudzień, 
� spotkania wigilijne w grupach – grudzień. 

W roku 2005 koszt realizacji Projektu wyniósł 12.200 zł, w tym 10.000 zł środki własne oraz 
2.200 zł środki od sponsorów. 
  We wrześniu 2005 roku koordynator Projektu uczestniczył w międzynarodowej konferencji nt. 
mentoringu dla dzieci ze środowisk zagroŜonych. Konferencja odbyła się w Wilnie i połączona była z 
jubileuszem 10-lecia Projektu „Starszy Brat – Starsza Siostra” na Litwie. Spotkanie było okazją do 
zaprezentowania doświadczeń i efektów realizacji Projektu „Starszy Brat – Starsza Siostra” w 
państwach Europy Środkowej i Wschodniej, w tym równieŜ Polski. 
 Jednym z waŜniejszych wydarzeń planowanych na rok 2006 będą uroczyste obchody 
przypadającego na ten rok 15 –to lecia funkcjonowania Projektu „Starszy Brat – Starsza Siostra” w 
Szczecinku i w Polsce. 

Program „Wolontariat w ops” 
 Uzupełnianie specyficznych potrzeb klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Szczecinku pomocą wolontariuszy to idea realizowanego od 2000 roku programu „Wolontariat w ops”. 
Aktualnie w programie uczestniczy 21 wolontariuszy, którzy w 18 środowiskach wspierają osoby 
starsze i niepełnosprawne. 
 W ramach programu odbyło się 69 indywidualnych spotkań z wolontariuszami. Koordynator 
programu 36 razy wchodził w środowiska objęte pomocą. Zorganizowano 9 spotkań z 
wolontariuszami, na których omawiano bieŜące problemy związane z pracą.  
 Ponadto zorganizowane zostały dwa szkolenia dotyczące wolontariatu. Jedno skierowane było 
do osób zainteresowanych pracą wolontariusza i obejmowało zagadnienia związane z ideą 
wolontariatu, regulacjami prawnymi tej działalności oraz prezentacją lokalnych potrzeb i moŜliwości 
ośrodka w zakresie organizacji pracy wolontariuszy. Na drugie, zaproszone zostały osoby 
koordynujące pracę wolontariuszy w organizacjach pozarządowych i instytucjach. Szkolenia te 
prowadził pracownik Centrum Wolontariatu w Poznaniu. 
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Program „Przyjazny dom”  
 Program skierowany jest do rodzin, z których dzieci zostały umieszczone w placówkach 
opiekuńczo-wychowawczych oraz do rodzin zagroŜonych umieszczeniem dzieci w  tego typu 
instytucjach. 
 Program realizowali pracownicy zespołu pracy socjalnej ds. problemów opiekuńczo-
wychowawczych, na podstawie indywidualnie opracowanych planów pomocy we współpracy z 
kuratorami zawodowymi Sądu Rejonowego w Szczecinku III Wydział Rodzinny i Nieletnich. 

W 2005 roku programem objętych było 13 rodzin. Pomoc jakiej udzielono rodzinom to 
poradnictwo w sprawach urlopowania dzieci w okresie dni wolnych od nauki, materialne wsparcie w 
trakcie pobytu dzieci w domu rodzinnym, poradnictwo socjalne, rodzinne,  prawne. 

Ponadto w 2005r. program rozszerzono o nową formę pracy z rodzicami, u których pracownicy 
socjalni zdiagnozowali problemy natury opiekuńczo -  wychowawczej i w prowadzeniu gospodarstwa 
domowego, tj. projekt „Treningi dla Rodziców”. 

W okresie listopad - grudzień 2005r. zrealizowano cykl 9 spotkań warsztatowych, 
prowadzonych przez terapeutę Warsztatu Terapii Zajęciowej, których celem było nabycie przez 
uczestników podstawowych umiejętności z zakresu prowadzenia gospodarstwa domowego. W 
projekcie udział wzięło 6 rodzin. 

W/w  działania umoŜliwiły utrzymanie więzi emocjonalnych dziecka z rodziną, systematyczne 
kontakty rodziny z dziećmi oraz przygotowanie rodzin  do okresowych pobytów dzieci w domach 
rodzinnych.  
  Na realizację tych zadań wydatkowano kwotę 5.000 zł.  

Program „Przyjazny Dom” oraz Projekt „Treningi dla Rodziców” będą kontynuowane w roku 
2006.  

Program „Student” 
 Program adresowany jest do rodzin korzystających z pomocy społecznej, z których dzieci 
podejmują lub kontynuują naukę w systemie dziennym poza miejscem zamieszkania.  

W roku 2005 na realizację Programu wydatkowano kwotę 40.000 zł. Kwota ta została 
wykorzystana na zaspokojenie podstawowych potrzeb bytowych studentów.  

Zgodnie z przyjętymi zasadami wysokość pomocy zróŜnicowana była w zaleŜności od dochodu 
rodziny i  wynosiła od 600 zł do 1.250 zł na semestr. 

Przyznaną pomoc rodziny przeznaczyły głównie na: 
� przejazdy z miejsca zamieszkania do miejsca nauki, 
� zakup materiałów do nauki, 
� częściowe pokrycie kosztów zakwaterowania w bursie akademickiej, domu studenta, stancji, 
� częściowe pokrycie kosztów zakupu Ŝywności. 
 
 Program „Student”  realizowany jest  w oparciu o kontrakt z rodzina. Większość rodzin 
wywiązuje się z dokonanych dla potrzeb programu ustaleń, tym samym ma moŜliwość korzystania z 
pomocy i kontynuowania nauki przez dzieci. 
W roku 2005 pomocą programu objęto 42 osoby. Kilkanaście osób uzyskało w ten sposób moŜliwość 
kontynuowania nauki, a kilku osobom stworzono moŜliwość podjęcia nauki na I roku studiów. 
 Cieszy fakt, iŜ  kaŜdego roku kolejna grupa dzieci z rodzin najniŜej uposaŜonych, podejmuje 
naukę na studiach wyŜszych. Obserwowane zjawisko dowodzi, iŜ świadomość społeczna w zakresie 
edukacji młodych jest coraz większa. Program jest namiastką wyrównywania szans edukacyjnych 
młodych ludzi pochodzących z rodzin dotkniętych ubóstwem i szansą, aby w przyszłości nie 
dziedziczyły problemu ubóstwa swoich rodzin. 

Program „Powrót do Aktywności” 
W 2005 roku kontynuowano, rozpoczętą w październiku 2004r., edycję programu 

przeciwdziałającego zjawisku bezrobocia, „Powrót do Aktywności”. Do udziału w programie 
wytypowano 22 osoby, klientów ośrodka z potencjałem do poszukiwania zatrudnienia. 

Program przewidywał zajęcia grupowe, które były prowadzone przez zespół pracy socjalnej 
ds. bezrobocia oraz doradcę zawodowego PUP, referenta ds. administracji i kadr MOPS oraz 
specjalistę pracy socjalnej ds. bezrobocia. Zajęcia obejmowały blok edukacyjny o tematyce 
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psychologicznych i społecznych skutków długotrwałego bezrobocia oraz zajęcia warsztatowe, które 
dostarczyły wiedzy  z zakresu umiejętności sporządzania Ŝyciorysów, listów motywacyjnych, metod 
poszukiwania zatrudnienia  i podstawowej wiedzy z zakresu prawa pracy. 

Po zakończonym bloku edukacyjnym uczestnicy Programu zostali skierowani na kursy 
przekwalifikowujące: obsługa kas fiskalnych + minimum sanitarne, obsługa wózków widłowych, 
księgowość komputerowa oraz kurs pedagogiczny. 

Wszystkie osoby biorące udział w programie ukończyły kursy zawodowe. W efekcie 7 
uczestników programu podjęło zatrudnienie na umowę o pracę na czas określony, 5 osób podejmuje 
systematycznie prace dorywcze, 2 osoby pracują na zasadzie staŜu z PUP, 2 uczestników podjęło 
pracę za granicą, 2 osoby podjęły pracę na umowy zlecenie. 

Druga edycja programu rozpoczęła się w listopadzie 2005 roku i będzie trwała do czerwca 
2006. W tej edycji programu uczestniczy 16 osób. 

Tematyka zajęć rozszerzona została o nowe zagadnienia dotyczące negatywnych skutków 
długotrwałego bezrobocia oraz metody zapobiegania im, odkrywanie własnych umiejętności, uczenie 
się twórczego myślenia, trening rozmowy z pracodawcą ze zwróceniem szczególnej uwagi na nabycie 
umiejętności odpowiadania na trudne pytania, aktywne i pasywne metody poszukiwania zatrudnienia. 

Po zakończonym bloku edukacyjnego uczestnicy programu zostali skierowani na kursy 
przekwalifikowujące :  

 
Kurs Osoby 

Operator wózka widłowego + magazynier 2 
Kasy fiskalne + minimum sanitarne + fakturzystka 9 
Księgowość komputerowa+ fakturzystka 3 
Kasy fiskalne + minimum sanitarne 1 
 

Z posiadanych informacji wynika, Ŝe czterech uczestników programu zostało juŜ zatrudnionych 
na okres próbny, a dwie osoby podjęły pracę za granicą. 

W 2005r. na realizację programu przeznaczono kwotę 10.830 zł i są to koszty wyłącznie 
związane z opłaceniem kursów zawodowych.  

Lokalna koalicja na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinku był animatorem i jest członkiem lokalnej 

koalicji na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, która skupia instytucje i organizacje 
wspierające ofiary przemocy domowej.  Trzech pracowników socjalnych Ośrodka aktywnie działa w 
Zespole Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej. 

W roku 2005 zorganizowano i przeprowadzono 7 spotkań Zespołu, prowadzono Punkt 
Konsultacyjny dla Ofiar Przemocy Domowej, w którym z porad skorzystało 248 osób. 

Kontynuowany był cykl spotkań z młodzieŜą szkół średnich i gimnazjalnych dotyczących 
zjawiska przemocy w rodzinie, ale takŜe przemocy szkolnej i rówieśniczej. 
            Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego w roku 2005 przeszkoleni zostali w zakresie  
stosowania metody pracy z dziećmi i młodzieŜą o zaburzonym zachowaniu. Metoda ta znana jest pod 
nazwą Trening Zastępowania Agresji ART. Praktyczne zastosowanie tej metody w pracy z dziećmi i 
młodzieŜą miało miejsce w szczecineckich szkołach podstawowych i w świetlicy środowiskowej 
„Tratwa”. 
 WaŜnym wydarzeniem dla osób udzielających wsparcia ofiarom przemocy domowej było 
przyjęcie przez Sejm RP ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. W roku 2006 planowane są 
szkolenia z zakresu jej stosowania.  
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WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I GRUPAMI 
CHARYTATYWNYMI 

W roku 2005 pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczecinku współpracowali 
z 14 działającymi na polu pomocy społecznej organizacjami pozarządowymi i grupami 
charytatywnymi. 

W ramach współpracy udzielano porad z zakresu funkcjonowania organizacji pozarządowych, 
konsultacji w zakresie tworzenia programów, zarządzanie organizacją, nawiązywania kontaktów z 
krajowymi fundacjami wspierającymi działalność stowarzyszeń. Efektami tych działań jest: 
1) udostępnianie nieodpłatnie pomieszczeń, w których przeprowadzane były spotkania członków 

organizacji takich jak „Wojna z Trzema Schodami”, Koła Dzieci Dotkniętych Niepełnosprawnością 
Narządów Ruchu Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, Szczecineckiego Centrum Inicjatyw Społecznych,  

2) współpraca przy realizacji programu „Dostarczanie Ŝywności dla najuboŜszej ludności UE”, 
3) współpraca pracowników socjalnych i przedstawicieli poszczególnych organizacji przy ustalaniu 

potrzeb osób ubiegających się o wsparcie rzeczowe, zaopatrzenie w podręczniki i przybory 
szkolne, kwalifikowanie dzieci do świetlic środowiskowych, 

4) pomoc Zgromadzeniu Sióstr Niepokalanek w zorganizowaniu wypoczynku letniego dla 30 dzieci 
uczestników zajęć świetlicy środowiskowej prowadzonej przez to zgromadzenie, 

5) przekazywanie dla pięciu świetlic środowiskowych celowych środków finansowych z 
przeznaczeniem na podwieczorek dla dzieci uczestniczących w zajęciach tych świetlic. 

6) zlecenie zadań z zakresu pomocy społecznej w formie prowadzenia Domu Dziennego Pobytu dla 
osób starszych, Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób zaburzonych psychicznie oraz 
specjalistycznych usług opiekuńczych, 

7) umieszczanie osób w ośrodkach dla bezdomnych. 
 

Działalność organizacji pozarządowych opiera się na pracy wolontariuszy, dlatego teŜ z okazji 
Światowego Dnia Wolontariusza, który przypada 5 grudnia Ośrodek zorganizował spotkanie, na które 
zostało zaproszonych 200 przedstawicieli organizacji i instytucji wraz z pracującymi w tych 
organizacjach wolontariuszami. Wspólnie uhonorowaliśmy i podziękowaliśmy wszystkim, którzy własny 
czas i wysiłek poświęcają dla potrzeb organizacji; były drobne upominki a całość uświetnił występ 
grupy kabaretowej „Koń Polski”. 
 Pracownik Ośrodka udzielił wsparcia merytorycznego trzem nowym organizacjom powstałym 
w naszym mieście. Udzielone porady obejmowały utworzenie organizacji, opracowanie ich statutu oraz 
przygotowanie wniosków wymaganych przy rejestracji podmiotów prawnych w Krajowym Rejestrze 
Sądowym. Ponadto pięciu organizacjom udzielone zostały porady w zakresie sporządzania wniosków o 
dotacje.  
 Systematyczne kontakty pracowników Ośrodka z przedstawicielami organizacji pozarządowych 
działającymi na polu pomocy społecznej nie wyczerpują potrzeb w zakresie wsparcia sektora 
pozarządowego w Szczecinku. Zadanie w postaci utworzenia Centrum Wspomagania Organizacji 
Pozarządowych wpisane zostało do Strategii Miasta Szczecinek na lata 2003-2013. Utworzenie 
Centrum planowano na lata 2004-2006. Realizacja tego zadania niewątpliwie wzmocniłaby aktywność 
społeczną mieszkańców Szczecinka. 
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POMOC INSTYTUCJONALNA 

Noclegownia Miejska 
Noclegownia przeznaczona jest wyłącznie dla męŜczyzn i mieści się w budynku przy ul. 

Wiejskiej 4. Dysponuje 14 miejscami; w sytuacjach szczególnych liczba miejsc moŜe być zwiększona 
do 20. 

W roku 2005 z pobytu w Noclegowni skorzystało 31 bezdomnych, w tym z pobytu 
okresowego 20 osób oraz z noclegów doraźnych 11 osób.  

W ramach prowadzonej pracy socjalnej z osobami bezdomnymi uzyskano następujące efekty: 
� 1 osoba podjęła zatrudnienie z zakwaterowaniem w Kołobrzegu i opuściła Noclegownię, 
� 1 osoba nabyła uprawnienia do zasiłku stałego, wynajęła stancję i zrezygnowała z pobytu w 

Noclegowni,         
� 5 osób podjęło leczenie odwykowe, w tym 2 osoby ukończyły terapię i utrzymują abstynencję , 1 

osoba jest w trakcie leczenia, 2 osoby przerwały abstynencję i nie kontynuują terapii,                                         
� 7 osób zamieszkało  w ośrodkach dla osób bezdomnych w których w zamian za wykonywana 

pracę na rzecz ośrodka mają zapewnione noclegi z wyŜywieniem,                                                 
� 1 osoba  otrzymała rentę inwalidzką i opuściła Noclegownię. 

Bezdomne kobiety i kobiety z dziećmi mają moŜliwość schronienia w Punkcie Pomocy 
Bezdomnym i Potrzebującym przy ul. Wodociągowej 6A.  
W okresie sprawozdawczym, z tej moŜliwości korzystały 2 rodziny, tj. 6 osób. Rodziny te otrzymały 
mieszkania z zasobów gminnych i opuściły Punkt Pomocy Bezdomnym i Potrzebującym w listopadzie 
2005r.                                                                               

Warsztat Terapii Zajęciowej „ATUT” 
Warsztat Terapii Zajęciowej „Atut” jest gospodarstwem pomocniczym ośrodka. Działalność 

rehabilitacyjną prowadzi w stosunku do 30 osób z niepełnosprawnością intelektualną i fizyczną z 
terenu miasta.  

WTZ finansowany jest ze środków  PFRON, a koszty jego działalności w okresie 
sprawozdawczym wyniosły 406.106 zł (402.420 zł – dotacja PFRON, 3.686 zł z dochodów 
uzyskanych ze sprzedaŜy prac i usług uczestników).  

Głównym zadaniem WTZ jest prowadzenie rehabilitacji poprzez  terapię zajęciową. Równolegle 
w placówce prowadzona jest rehabilitacja społeczna, która przygotowuje uczestników do 
wykonywania czynności Ŝycia codziennego i rozwija zaradność osobistą. Podstawową metodą pracy w 
Warsztacie jest metoda treningów umiejętności zgodna z zasadą „im więcej razy daną czynność się 
wykona, tym lepiej się ją pamięta i sprawniej wykonuje”. 
 W okresie sprawozdawczym podopieczni uczyli się i doskonalili swoje umiejętności oraz  
rozwijali  zainteresowania uczestnicząc w zajęciach:  
� 6 pracowni: stolarskiej, dziewiarskiej, informatyczno –poligraficznej, gospodarstwa domowego, 

ceramicznej i umiejętności społecznych; 
� 5 kół zainteresowań: abc komputera, krawieckie, malarskie, „zrób to sam”, świetlicowe (gry 

stolikowe) 
� rehabilitacji ruchowej: specjalistycznej, ogólnousprawniającej, zajęciach rekreacyjno sportowych w 

terenie. 
Ponadto uczestnicy objęci byli socjoterapią i muzykoterapią. 
 
Efektem prowadzonych działań rehabilitacyjnych jest: 

� pozytywne nastawienie do wykonywanej pracy,  
� wzrost umiejętności zawodowych, 
� większa wytrwałość i dokładność w pracy, 
� pooprawa w codziennym funkcjonowaniu uczestników, szczególnie w zakresie przygotowania 

posiłku i wykonywania czynności porządkowych, poruszania się w środowisku i samodzielnego 
dokonywania podstawowych zakupów, 

� zainteresowanie Ŝyciem społecznym i działaniem na rzecz innych,  
� lepsza komunikacja i otwartość na innych, nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z 

rówieśnikami, zawieranie przyjaźni, 
� zmiany w sposobie spędzania czasu wolnego – robótki ręczne, spacery, itp.; 
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� pełniejsza integracja społeczna – podopieczni coraz chętniej uczestniczą w imprezach otwartych, 
startują w róŜnych konkursach – są partnerami, o specyficznych potrzebach, które inni zaczynają 
dostrzegać. 

 

WaŜne wydarzenia: 

1. Zakończono III edycję programu integracyjnego „Poznajmy się”, w ramach którego odbyła się 
wycieczka do Biskupina. 

2. Rozszerzano działania integracyjne poprzez organizację wspólnych zajęć z dziećmi i młodzieŜą 
szkoły średniej oraz MłodzieŜowego Domu Kultury (wspólne  treningi i gry sportowe, zajęcia 
edukacyjne i rekreacyjne); 

3. Współorganizacja II Jarmarku Twórczości Osób Niepełnosprawnych w ramach obchodów 
Europejskiego Dnia Protestu Przeciwko Dyskryminacji Osób Niepełnosprawnych oraz III Turnieju 
Pływackiego Osób Niepełnosprawnych „Skok do wody”. 

4. Udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Umiejętności Osób Niepełnosprawnych 
„ABILIMPIADA” - Konin 2005, zakończony zajęciem I miejsca przez jednego z uczestników 
placówki w konkurencji „Popisy kulinarne”. 

5. Wydanie kalendarza na rok 2006 ilustrowanego zdjęciami prac podopiecznych dla uczczenia 
Jubileuszu 10 - lecia działalności WTZ. 
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ZADANIA Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ ZLECONE DO REALIZACJI 
INNYM PODMIOTOM 

Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych (domowych i pielęgnacyjnych) 
w miejscu zamieszkania klienta na terenie Miasta Szczecinek 
 W roku 2005 z usług opiekuńczych korzystały średnio miesięcznie 84 osoby. Łącznie 
wykonano 32.350 godz., w tym 29.633 godz. usług w dni robocze i 2.717 godz. w dni wolne od 
pracy. W ciągu roku z usług opiekuńczych zrezygnowało 8 osób, a przybyły 32 nowe środowiska. Do 
realizacji usług w ciągu 1 miesiąca firma zatrudniała ok. 20 opiekunek. 

Usługi obejmowały pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb Ŝyciowych, podstawową 
opiekę higieniczną i zleconą przez lekarza pielęgnację oraz zapewnienie w miarę moŜliwości kontaktów 
z najbliŜszym otoczeniem.  
 Na realizację zadania wydatkowano kwotę 236.832 zł. Odpłatność klientów wyniosła 71.103 
zł, a dotacja 165.729 zł. Zasady odpłatności reguluje uchwała nr XVII/166/04 Rady Miasta 
Szczecinek z 14.06.2004r. w sprawie: szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi 
opiekuńcze w formie usług domowych i pielęgnacyjnych oraz szczegółowych zasad częściowego lub 
całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania.  
 Podmiot realizujący to zadanie – firma „Usługi opiekuńcze” Barbara Szałaśnik w Pile, został 
wyłoniony na podstawie ustawy – Prawo zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego, 
umowa na realizację zadania została zawarta w dniu 27.12.2004r. na okres 3 lat (01.01.2005r. – 
31.12.2007r.). 

Prowadzenie Punktu Pomocy Bezdomnym i Potrzebującym 
Punkt Pomocy Bezdomnym i Potrzebującym przy ul. Wodociągowej 6a prowadzony jest przez 

podmiot prywatny „Zakład Ogólnobudowlany i Stolarstwo” Grzegorz Drewnowski, na podstawie 
umowy z dnia 31.12.2003r. zlecającej to zadanie na okres 5 lat (01.01.2004r. – 31.12.2008r.) 

W okresie od stycznia do grudnia 2005r. Punkt Pomocy Bezdomnym świadczył następujące 
usługi:                                                          
� przygotowanie gorących zup z porcją chleba- wydano łącznie 18.417 porcji, kaŜda co najmniej po 

0,5 l, tj. średnio 51 posiłków dziennie, 
� usługi higieniczne – kąpiel- 1.328 usług,                                                                                    
� prowadzenie świetlicy,                                                                                                        
� zorganizowanie świąt Wielkanocnych i BoŜego Narodzenia dla 185 osób,                      
� wydawanie odzieŜy stosownej do pory roku – skorzystały 32 osoby,                                      
� udzielenie tymczasowego schronienia – skorzystały 2 rodziny, tj. 6 osób.                                                                                  

Z oferty Punktu, za wyjątkiem udzielenia schronienia korzystać mogą wszystkie osoby, które 
mają taką potrzebę, bez konieczności weryfikowania uprawnień przez ośrodek pomocy społecznej. 

Na realizacja tego zadania podmiotowi udzielono dotacji w wysokości 50.000 zł.                     

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi w miejscu zamieszkania podopiecznych 

Decyzję administracyjną przyznającą specjalistyczne usługi opiekuńcze uzyskało 11 osób, w 
tym: 7 kobiet, 3 męŜczyzn,  1 dziecko. Łączna liczba godzin zrealizowanych w 2005r. usług wyniosła 
4.884,5. Cena 1 godz. specjalistycznych usług opiekuńczych wyniosła 13,37 zł. 

Wymierne rezultaty świadczonych usług: 
� poprawa sprawności fizycznej, 
� zmniejszenie pobudzenia psycho-ruchowego, 
� zmniejszenie nasilenia stanów depresyjnych (przewaga dobrego nastroju), 
� znaczne ograniczenie czasu leŜenia w łóŜku, 
� przełamanie bariery lęku przed wyjściem z domu. 

Głównym celem realizowanym w 2005r. w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych było 
mobilizowanie usługobiorców do zwiększenia samodzielności w zakresie samoobsługi.  

W okresie sprawozdawczym kładziono równieŜ duŜy nacisk na rehabilitację ruchową i 
usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu oraz na wsparcie psychologiczno-pedagogiczne 
zmierzające do wielostronnej aktywizacji osób korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych. 
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Działania opiekunek środowiskowych w powyŜszym zakresie wspierane były przez specjalistów – 
fizykoterapeutę i oligofenopedagoga. 

Pracę z podopiecznymi indywidualizowano zgodnie z potrzebami i specyfiką środowiska. 
Świadczono pomoc i opiekę w codziennym funkcjonowaniu klientów, starano się zapewnić 
podopiecznym poczucie bezpieczeństwa, wpływano na wzrost poczucia ich wartości, stwarzano 
warunki do zachowania własnej godności. 

 
Koszt realizacji zdania, całkowicie sfinansowany z budŜetu Wojewody, wyniósł 65.300 zł.  
Zadanie realizowane było przez Ośrodek Usług Społecznych „NOA” Wiesława Dudzińska – 

Stankiewicz w Szczecinku, na podstawie umowy na zlecenia zadań z zakresu pomocy społecznej z dnia 
29.12.2000r. zawartej na okres 5 lat (01.01.2001r. – 31.12.2005r.). 

Prowadzenie Domu Dziennego Pobytu „Złota Jesień”  
 W 2005 roku decyzję na miejsce w DDP „Złota Jesień” otrzymało 57 osób, w tym 7 nowych. 
Są to przede wszystkim osoby starsze, 49 z nich posiada orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.  
 W ramach terapii, w Domu odbywały się zajęcia: 
� muzyczne: wokalne, muzykoterapia, pedagogika zabawy; 
� choreoterapii: zajęcia ruchowe i taneczne, 
� rękodzieła artystycznego, 
� intelektualne – gry i zabawy umysłowe, 
� kulinarne – związane z cyklem zajęć „Kuchnie Europy”, 
� teatralne i kabaretowe, 
� rekreacyjno-sportowe: obejmujące gry i zabawy na powietrzu. 

Treningi umiejętności społecznych prowadzone z seniorami polegały na podtrzymywaniu 
posiadanych umiejętności, których poziom wraz z wiekiem się obniŜa. Treningi dotyczyły konkretnych 
praktycznych czynności z zakresu gospodarstwa domowego oraz sprawności intelektualnych. W 
zaleŜności od potrzeby odbywały się treningi indywidualne lub grupowe. Treningi indywidualne 
polegały m.in. na wypełnianiu gotowych druków oraz redagowaniu pism urzędowych i ukierunkowaniu 
w załatwianiu spraw, np. w urzędach. Treningi grupowe dotyczyły ćwiczenia pamięci, ćwiczenia 
umiejętności współŜycia w grupie. 

W maju odbyły się wybory do Rady Domu, która współorganizowała wiele imprez kulturalnych 
DDP oraz okolicznościowych świąt.  

Od marca 2005r. na terenie Domu działała systematycznie grupa samopomocowa, której 
zadaniem jest odwiedzać chorych domowników oraz byłych pensjonariuszy, którzy ze względu na 
ograniczenia zdrowotne nie mogą juŜ uczęszczać na zajęcia.  W DDP prowadzone było takŜe 
duszpasterstwo seniorów. 

DDP był organizatorem wielu imprez i spotkań kulturalnych, takich jak: wieczory poezji, 
prezentacje artystyczne, spotkania o tematyce historycznej. Pensjonariusze korzystali z oferty 
kulturalnej Szczecinka, zwiedzali wystawy, chodzili do muzeum, kina, galerii oraz uczestniczyli w 
spotkaniach autorskich. 
Pensjonariusze korzystali z porad lekarza internisty, psychiatry, a takŜe mieli zapewnioną opiekę 
pielęgniarską. 

Zespoły działające w DDP wzięły udział w przeglądach i prezentacjach organizowanych na terenie 
naszego województwa i poza nim oraz na terenie naszego miasta. Były to m.in.: 
� Ogólnopolski Przegląd Twórczości Osób Niepełnosprawnych w Górce Klasztornej, 
� Przegląd Twórczości Seniorów w Białogardzie, 
� „Swojska biesiada” w Koszalinie, 
� Spotkania kabaretowe Seniorów, 
� Jasełka wystawiane wspólnie z dziećmi z SP Nr 7. 
� Ogólnopolski Przegląd Twórczości Artystycznej Seniorów w Świdwinie. 
 

W 2005r. DDP zrealizował następujące usługi: 
� miejsce z wyŜywieniem w DDP dla 46 osób, 
� wyŜywienie dla 41 osób                                        usługi Ŝywieniowe – 9.812 usług, 
� posiłek z dowozem dla 47 osób, tj. 7.047 usług, 
� usługi pralnicze dla 10 osób, tj. 32 usługi, 
� usługi kąpielowe dla 2 osób, tj. 88 usług. 
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Uzupełnieniem istniejącego w społeczności lokalnej systemu wsparcia osób strasznych są 
Kluby Aktywnego Seniora, powstałe z inicjatywy Ośrodka Usług Społecznych „NOA”. To 
alternatywa dla osób, które nie oczekują miejsca i usług w dziennych ośrodkach wsparcia, a mają 
potrzebę spotkań w gronie seniorów. Program realizowany jest od ponad trzech lat, przekroczył liczbę 
40 członków, dlatego teŜ trzeba było pomyśleć o otworzeniu nowego Klubu.  

W ramach działalności Klubu realizowane są projekty współpracy międzypokoleniowej: 
Nowoczesny Senior, Tworzymy razem – działalność artystyczna i kulinarna, Poczytaj mi babciu, a 
takŜe cieszący się największą popularnością projekt edukacyjno-turystyczny „Poznajemy latarnie 
morskie polskiego wybrzeŜa”. W ramach tego projektu zwiedzono prawie wszystkie latarnie w Polsce, 
tj. 16 z 17 obiektów. Po kaŜdym wyjeździe odbywały się spotkania podsumowujące i kronikarskie. 

Aktualnie funkcjonują 2 Kluby Aktywnego seniora – jeden z nich liczy 40 osób, drugi 15 osób.  
 
Ogólna kwota dotacji na zadanie wyniosła 300.150 zł i finansowana była z budŜetu miasta w 

ramach zadań własnych. 
Zadanie realizowane było przez Ośrodek Usług Społecznych „NOA” Wiesława Dudzińska – 

Stankiewicz w Szczecinku, na podstawie umowy na zlecenia zadań z zakresu pomocy społecznej 
zawartej na okres 5 lat (01.01.2001r. - 31.12.2005r.). 

Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy „Walentynka” 
 W 2005 roku decyzje administracyjne przyznające miejsce pobytu w ŚDS „Walentynka” 
uzyskało 40 osób, w tym: 18 kobiet oraz 22 męŜczyzn (średnia wieku 43 lata). Źródłem utrzymania 
domowników są: emerytury lub renty, a takŜe świadczenia z zakresu pomocy społecznej, 3 
domowników pracowało zawodowo. 

Celem rehabilitacji społecznej prowadzonej przez ŚDS „Walentynka” było: budowanie 
współpracy z rodzinami i opiekunami osób chorych korzystających z usług placówki, dyscyplinowanie 
domowników w zakresie przestrzegania Regulaminu ŚDS „Walentynka”, uświadamianie domownikom 
skończoności procesu rehabilitacji społecznej w ŚDS „Walentynka”. 

Nadal pracowano nad odtwarzaniem, podtrzymywaniem i wyposaŜaniem domowników w 
umiejętności z zakresu Ŝycia społecznego – poczucia solidarności koleŜeńskiej, współdziałania, 
zaradności, samodzielności, gospodarności i odpowiedzialności za podejmowane działania. Domownicy 
samodzielnie zorganizowali: 
� zabawę karnawałową, w której udział wzięło 55 osób,  
� Turniej warcabowy,  
� śniadanie Wielkanocne dla 40 osób oraz  
� obchody Dnia Dziecka dla 25 maluchów z Przedszkola im.Kornela Makuszyńskiego. 

Ponadto włączyli się w przygotowanie i przebieg Regionalnego Przeglądu Twórczości Osób 
Niepełnosprawnych pod hasłem „Wiosną z nami”, w którym udział wzięło 340 osób oraz III 
Wojewódzkiej Spartakiady Środowiskowych Domów Samopomocy „Radość śycia”, w której 
uczestniczyło 230 osób. 

W okresie sprawozdawczym zwiększono ofertę placówki: 
� poszerzono ofertę „Klubu Przystań” poprzez umoŜliwienie chorym psychicznie mieszkańcom 

Szczecinka korzystanie z zajęć klubowych, 
� zorganizowano grupę psychoedukacyjną „Wsparcie” prowadzoną przez lekarza specjalistę, w 

której uczestniczą rodziny i opiekunowie: domowników ŚDS, osób z chorobą Alzhaimera oraz 
usługobiorców specjalistycznych usług opiekuńczych. 

W ramach bieŜącej działalności podopieczni uczestniczyli w: terapii zajęciowej w pracowniach: 
plastycznej, teatralnej, kulinarnej, dziewiarsko-krawieckiej, stolarsko-technicznej; muzykoterapii; 
psychoedukacji; fizykoterapii, aerobiku; zajęciach pedagogiki zabawy; zajęciach relaksacyjnych oraz 
agroterapii na terenie przyległym do ŚDS. 

Domownicy kierowani przez zespół wspierająco – rehabilitacyjny brali udział w treningach 
umiejętności: farmakologicznym, higienicznym, kulinarnym, budŜetowym. 

Realizując zasadę samorządności odbyły się wybory do Rady Domu, a w celu ustalenia zasad 
jej funkcjonowania opracowano regulamin. W kaŜdy wtorek odbywały się spotkania społeczności 
Domu, podczas których wspólnie analizowano i rozwiązywano powstałe konflikty, przedstawiano 
bieŜące plany i ustalano przebieg ich realizacji, omawiano bieŜące sprawy dotyczące codziennego 
funkcjonowania Domu. 
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W ramach Obchodów Światowego Dnia Solidarności z Osobami Chorymi na Schizofrenię 
wystosowano „List otwarty” do władz miasta i powiatu, radnych, instytucji, banków, szkół, kościołów 
oraz zorganizowano spotkanie adresowane do terapeutów zajęciowych oraz lekarzy psychiatrów pod 
hasłem „MoŜliwości i trudności w rehabilitacji osób zaburzonych psychicznie”. W spotkaniu wzięli 
udział terapeuci z: Połczyna Zdroju, Koszalina, Wałcza, Kołobrzegu, Sianowa, Barwic, Bornego 
Sulinowa, Turowa oraz lekarze z NZOZ „Salus”. Podczas spotkania zaprezentowano innowacyjną w 
Polsce metodę terapii światłem. 

 
Ogólna kwota dotacji na zadanie wyniosła 311.484 zł, w całości finansowana była  z budŜetu 

wojewody w ramach zadań zleconych gminie. Dodatkowo Minister Polityki Społecznej przekazał 
dotację w wysokości 2.800 zł na realizację projektu –Grupa psychoedukacyjna „Wsparcie”. 

Zadanie realizowane było przez Ośrodek Usług Społecznych „NOA” Wiesława Dudzińska – 
Stankiewicz w Szczecinku, na podstawie umowy na zlecenia zadań z zakresu pomocy społecznej 
zawartej na okres 5 lat (01.01.2001r. – 31.12.2005r.). 
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ŚWIADCZENIA RODZINNE I ZALICZKI ALIMENTACYJNE 
Dnia 31 sierpnia 2005r. zakończył się pierwszy okres zasiłkowy wypłaty świadczeń rodzinnych 

przez MOPS. 
W  roku 2005 ze świadczeń rodzinnych na terenie miasta Szczecinek skorzystało ogółem 

2.824 osób i rodzin. Przyjęto i rozpatrzono 4.368 wniosków. Ogółem wypłacono 76.316 świadczeń 
oraz 2.072 składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne na łączną kwotę 7.470.286 zł. Koszt 
świadczeń rodzinnych w budŜecie ośrodka stanowi 47 %. 

Wydatki na poszczególne świadczenia rodzinne kształtowały się następująco: 
 

Rodzaj świadczenia Kwota w złotych Liczba wypłaconych 
świadczeń 

Zasiłki rodzinne 2.001.543  44.658 
Dodatki do zasiłków rodzinnych w 
tym z tytułu:  
- urodzenia dziecka                            
- opieki  nad dzieckiem w okresie 
korzystania z urlopu wychowawczego 
 
- samotnego wychowywania dziecka i 
utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych 
na skutek upływu ustawowego okresu 
jego pobierania 
 
- samotnego wychowywania dziecka 
 
- kształcenia i rehabilitacji dziecka 
niepełnosprawnego  
 
- rozpoczęcia roku szkolnego  
 
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole 
poza miejscem zamieszkania  
 
- wychowania dziecka w rodzinie 
wielodzietnej                   
   

3.862.604 
 

103.500 
652.166 

 
 

134.537 
 
 
 
 

2.388.811  
 

166.080 
 
 

254.430  
 

46.680  
 
 

116.400  
 
 

24.524 
 

207 
1.542 

 
 

342 
 
 
 
 

13.730 
 

2.546 
 
 

2.827 
 

1.002 
 
 

2.328 

Świadczenia opiekuńcze w tym: 
 
- zasiłki pielęgnacyjne   
        
- świadczenie pielęgnacyjne  
         

1.412.648  
 

825.264  
 

587.384  

7.134 
 

5.731 
 

1.403 

Składki na ubezpieczenie:  
  
- społeczne         
 
- zdrowotne    
          

193.491 
 

164.254  
 

29.237  

2.072 
 

1.213 
 

859 
 

     
 W stosunku do 91 osób deklarujących samotne wychowywanie dziecka  przeprowadzono 
wywiad dla potrzeb świadczeń rodzinnych i na tej podstawie w 18 przypadkach zakwestionowano  
uprawnienia do świadczeń przysługujących z tytułu samotnego wychowywania dziecka. 
 Rozpoczęcie kolejnego okresu zasiłkowego od 1 września 2005r., spowodowało konieczność 
obsługi około 3000 wnioskodawców ubiegających się o ustalenie uprawnień do świadczeń rodzinnych 
w okresie niespełna trzech miesięcy. PowyŜsza sytuacja wymagała kadrowego wzmocnienia Działu 
Świadczeń Rodzinnych.  
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 Do realizacji tego zadania zaangaŜowano dodatkowo 11 osób, które w okresie od kwietnia do 
lipca jako staŜyści zdobywali niezbędną wiedzę i umiejętności w zakresie obsługi klienta, realizacji 
ustawy, pracy w systemie informatycznym, a od sierpnia do października jako pracownicy zatrudnieni 
na czas określony realizowali zadania z zakresu obsługi świadczeń rodzinnych. 

Ponadto 4 osoby spośród kadry kierowniczej ośrodka sprawowały nadzór merytoryczny nad 
realizacją zadania, a w sposób szczególny nad poprawnością wydawanych decyzji. Rozpoczęcie 
nowego okresu zasiłkowego oraz zwiększenie liczby osób uprawnionych ubiegających się o 
świadczenia powodowało dodatkowe utrudnienia w pracy ośrodka, konieczność zmian organizacyjnych 
i intensyfikację pracy w pozostałych działach ośrodka, a szczególnie w dziale księgowości, obsługi i 
słuŜb socjalnych. 
 
 Z dniem  01 czerwca 2005r. Burmistrz Miasta Szczecinek powierzył Miejskiemu Ośrodkowi 
Pomocy Społecznej realizację kolejnego nowego zadania, wynikającego z ustawy z dnia 22 kwietnia 
2005r. o postępowaniu wobec dłuŜników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz.U. Nr 86 
poz. 732 z późń. zm.) tj. ustalanie uprawnień i wypłatę zaliczek alimentacyjnych oraz prowadzenie 
postępowania wobec dłuŜników alimentacyjnych. 
 Ogółem wypłacono 1.849 zaliczek alimentacyjnych na łączną kwotę 405.436 zł dla 296 
rodzin. Łącznie na świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne wydatkowano w 2005r. kwotę 
7.875.722 zł, która stanowiła 53% ogółu wypłaconych świadczeń z budŜetu ośrodka pomocy 
społecznej.   

DuŜym utrudnieniem w realizacji obu zadań jest kumulacja okresów zasiłkowych, duŜa liczba 
świadczeniobiorców oraz częste zmiany ustawowe, a takŜe nieprecyzyjność zapisów ustawowych. To 
wszystko sprawia, ze realizacja zadań nastręcza sporo trudności organizacyjnych i dominuje pracę 
ośrodka w okresie aŜ 5 miesięcy w roku.  

NaleŜy pamiętać, Ŝe na 2006 rok zgodnie z ustawą  zaplanowano ostatni etap przejęcia przez 
samorząd gminny zadań związanych z realizacją świadczeń rodzinnych. Zatem w sierpniu 2006 r. 
kolejna, nieznana liczba świadczeniobiorców trafi do ośrodka pomocy społecznej.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sprawozdanie MOPS w Szczecinku za 2005 rok       22 

DODATKI  MIESZKANIOWE 
W  2005 roku z dodatku mieszkaniowego skorzystało 2.519 osób, w tym 994 to osoby 

korzystające z pomocy społecznej. NaleŜy zwaŜyć, Ŝe w/w okresie aŜ 243 osoby po raz pierwszy 
ubiegały się o przyznanie dodatku mieszkaniowego. 

W okresie sprawozdawczym przyjęto i rozpatrzono 4.324 wnioski, wypłacono 23.283 
świadczenia na łączną kwotę 3.245.999 zł. Dodatki mieszkaniowe stanowią 22% ogółu świadczeń 
wypłaconych z budŜetu MOPS. 

Średnia wysokość dodatku mieszkaniowego w rozbiciu na poszczególne zasoby kształtuje się 
następująco: 
- w mieszkaniach  tworzących mieszkaniowy zasób  gminy   - 145 zł, 
- w mieszkaniach spółdzielczych       - 136 zł, 
- w mieszkaniach prywatnych (wspólnoty)     - 123 zł, 
- w mieszkaniach pozostałych ( domki jednorodzinne ,zakładowe)  - 104 zł. 

W okresie od stycznia do grudnia 2005r. na potrzeby dodatków mieszkaniowych 
przeprowadzono łącznie 217 wywiadów środowiskowych, w wyniku których wydano 34 decyzje 
odmowne. 

Ponadto, sprawdzono 270 dodatków przyznanych prawomocnymi decyzjami. W związku z 
nieprawdziwymi danymi zawartymi we wnioskach, a częstokroć dotyczącymi lat ubiegłych w 35 
przypadkach zostało wznowione postępowania administracyjne, które się zakończyły ustaleniem  
podwójnego zwrotu nienaleŜnie pobranego dodatku mieszkaniowego na łączną kwotę 5.729 zł. 

W roku 2005 dokonano zwrotów nienaleŜnie pobranych dodatków mieszkaniowych na kwotę 
6.680 zł. Z powodu nie opłacania róŜnicy między dodatkiem, a czynszem wstrzymano realizację 305 
decyzji przyznających dodatki mieszkaniowe.  

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych  umoŜliwia  gminie  
podwyŜszenie lub obniŜenie maksymalnie o 20 punktów procentowych, wysokość wskaźników 
słuŜących  naliczeniu dodatku mieszkaniowego. 

Obecnie  wysokość dodatku mieszkaniowego w naszym mieście  stanowi  70% wydatków 
przypadających na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu mieszkalnego lub 70% faktycznych 
wydatków ponoszonych za lokal mieszkalny, jeŜeli powierzchnia tego lokalu jest mniejsza lub równa 
normatywnej powierzchni. 
 Przeprowadzona analiza kosztów dodatków mieszkaniowych przy załoŜeniu jego wysokości na 
poziomie 60% i 50% wykazała, iŜ obniŜenie wysokości dodatku mieszkaniowego dotyka głównie 
najuboŜszą grupę wnioskodawców. 
 
Porównanie ilości składanych wniosków o dodatki mieszkaniowe w latach 2004-2005 
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ORGANIZACJA I KADRY 

Uchwały, zarządzenia 
 Burmistrz Miasta Szczecinek z dniem 1 czerwca b.r. powierzył Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy 
Społecznej w Szczecinku realizację zadań naleŜących do jego właściwości, określonych ustawą z dnia 
22.04.2005r. o postępowaniu wobec dłuŜników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. 
Nr 86, poz. 732), upowaŜniając 5 pracowników ośrodka do  wydawania decyzji administracyjnych w 
zakresie zadań wynikających z w/w ustawy. 

Decyzją Burmistrza Miasta Szczecinek ustanowiono trwały zarząd MOPS-u nad nieruchomością 
zabudowaną przy ul. Połczyńskiej 2a w Szczecinku, czasokres zarządu ustalono na 12 lat. W budynku 
tym prowadzone są dwie placówki: Warsztat Terapii Zajęciowej „ATUT” oraz Dom Dziennego Pobytu 
„Złota Jesień”. 

W lipcu b.r. Burmistrz Szczecinka upowaŜnił Kierownika MOPS do przeprowadzenia procedury 
zlecenia zadań z zakresu pomocy społecznej (prowadzenie Domu Dziennego Pobytu „Złota Jesień” dla 
osób starych i niepełnosprawnych, Środowiskowego Domu Samopomocy „Walentynka” dla osób z 
zaburzeniami psychicznymi oraz organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w 
miejscu zamieszkania dla osób zaburzeniami psychicznymi, na terenie Miasta Szczecinek). 
Zarządzeniem 80/05 w dniu 09.09.05r. powołał Zespół Opiniujący oferty złoŜone w otwartym 
konkursie na w/w zadania. Zadania te umową z dnia 30 listopada b.r. zostały przejęte do realizacji w 
latach 2006-2010 przez Fundację „NOA” z siedzibą w Szczecinku przy ul. Kopernika 5b/9.  

W listopadzie b.r. Rada Miasta wyraziła zgodę na oddanie w najem części nieruchomości 
zabudowanej przy ul. Połczyńskiej 2a, stanowiącej własność Miasta Szczecinek pozostającej w 
trwałym zarządzenie MOPS, z przeznaczeniem na prowadzenie Domu Dziennego Pobytu „Złota Jesień” 
dla osób starych i niepełnosprawnych (uchwała Nr XXXI/302/05 z 07.11.05r.). 

W kwietniu b.r. Rada Miasta Szczecinek ustaliła organizację oraz szczegółowe zasady 
ponoszenia odpłatności za pobyt w Noclegowni Miejskiej – ośrodku wsparcia dla bezdomnych 
męŜczyzn w Szczecinku (uchwała nr XXVI/263/05 z 25.04.05r.).  

Kierownik MOPS wydał w 2005 roku 26 zarządzeń, w tym 15 finansowych. Zarządzenia 
dotyczyły m.in. podziału wydatków związanych z bieŜącą działalnością  na poszczególne rozdziały 
klasyfikacji budŜetowej; zmian w Zasadach polityki rachunkowości stosowanych w ośrodku; 
przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych oraz maszyn i urządzeń w Domu Dziennego Pobytu 
„Złota Jesień” i w Środowiskowym Domu Samopomocy „Walentynka”; przyjęcia Strategii 
funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczecinku w latach 2005-2010. 

Umowy sponsoringu 
W okresie sprawozdawczym ośrodek w ramach 5 umów sponsoringu udostępniał swoje 

pomieszczenia szczecineckim organizacjom pozarządowym na działalność statutową, były to 
następujące organizacje: 
� Społeczna Krajowa Sieć Ratownicza – Rejonowy Sztab Ratownictwa, 
� Polskie Stowarzyszenie na rzecz osób z Upośledzeniem Umysłowym, 
� Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – Koło Terenowe Pomocy Dzieciom z Niepełną Sprawnością 

Ruchową i Poszkodowanych w Wypadkach Drogowych, 
� Szczecineckie Centrum Inicjatyw Społecznych, 
� Stowarzyszenie „ATUT”. 

Kadry 
Stan zatrudnienia pracowników wg stanu na 31.12.2005r. 
Lp Wyszczególnienie Etaty Osoby 
1 Rozdział 85219 48,40 49 
2 Rozdział 85215 4 4 
3 Rozdział 85212 5 5 
4 Rozdział 85295 2 2 
5 Warsztat Terapii Zajęciowej 7,63 9 
6 Ogółem 67,03 69 
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55%

Merytoryczni 
39%

Administracyjni

10% Obsługa

W ramach współpracy z  Powiatowym Urzędem Pracy  w ośrodku odbyło: 
1) staŜ  - 11 osób, w tym: 

� 1 osoba w Warsztacie Terapii Zajęciowej „ Atut”, 
� 10 osób w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, w okresie 1.08 – 31.10.05  w/w osoby 

zostały zatrudnione na czas określony, do pomocy przy  obsłudze świadczeń rodzinnych, 
2) przygotowanie zawodowe - 1 osoba, 
3) umowa na prace interwencyjne - 1 osoba. 
 
 
Struktura zatrudnienia 
 
Lp Wyszczególnienie Ilość osób 
 1 55%  Pr. Merytoryczni 38 
 2 34% Pr. Administracyjni 24 
 3 10% Obsługa 7 

 
 
 
 
 
 
 
Struktura wykształcenia 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Zamówienia  publiczne 
1. „Zakup materiałów biurowych , eksploatacyjnych, papieru komputerowego i  kserograficznego dla 

MOPS w Szczecinku” - zapytanie o cenę. 
2. „Wykonanie izolacji budynku, dróg i placów oraz odwodnienia terenu MOPS w Szczecinku przy ul. 

Wiejskiej 4” – przetarg nieograniczony. 
3. „Zakup sprzętu komputerowego dla MOPS w Szczecinku – zapytanie o cenę. 
 
 

  Wykształcenie Merytoryczni Administracyjni Obsługa 
1 WyŜsze 28 9 1 
2 Średnie 10 15 3 
3 Zawodowe 0  0  2 
4 Podstawowe 0  0  1 
  Razem 38 24 7 
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Szkolenia , konferencje, sympozja 
1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  - 1 osoba, 
2. Europejski Fundusz Społeczny - Szansą Rozwoju Pomorza Zachodniego – 1osoba, 
3. Społeczność Powiatu Szczecineckiego Wobec Problemów Bezrobocia ze Szczególnym 

Uwzględnieniem Kobiet – 3 osoby, 
4. Świadczenia Rodzinne i  Zaliczki Alimentacyjne - omówienie ustawy i   
      rozporządzeń wykonawczych  – 1 osoba, 
5. Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru   Gospodarczego 

Szkolenie dla JST oraz Organizacji NON-PROFIT – Opieka   
      zdrowotna  i opieka nad dzieckiem –  2 osoby, 
6. Mentoring – doświadczenia europejskie Program Starszy Brat-Starsza Siostra  
     –  1soba, 
7. Człowiek starzejący się we współczesnym świecie – 4 osoby, 
8. Świadczenia Rodzinne – Nowy okres zasiłkowy -  1 osoba, 
9. Świadczenia Rodzinne – Nowy Okres zasiłkowy – Postępowanie wobec dłuŜników alimentacyjnych 

oraz zaliczka alimentacyjna z uwzględnieniem zmian wynikających ze zmian ustawy o promocji 
zatrudnienia – 1 osoba, 

10. „UPARADE” – modułu Zaliczki Alimentacyjnej do aplikacji Świadczeń rodzinnych    - 2 osoby, 
11. Płatnik – Aktywacja SDWI – 2 osoby, 
12. Spotkanie konsultacyjne dla realizatorów zadań w zakresie zadań pomocy Społecznej - 2 osoby, 
13. Szkolenie Narodowej Agencji Programu „MŁODZIEś” – 1 osoba, 
14. Omówienie obowiązków organu właściwego w postępowaniu z dłuŜnikami alimentacyjnymi po 

wejściu w Ŝycie ustawy z dnia 22 kwietnia 2005r….” – 1 osoba, 
15. Płatnik – Płace – 1 osoba, 
16. Wspólne działanie szansa na zapewnienie bezpieczeństwa – kontrakt socjalny jako narzędzie pracy 

z osobami doznającymi przemocy w rodzinie – 1 osoba, 
17. XIV Ogólna Konferencja Stowarzyszenia Samorządowych Ośrodków Pomocy Społecznej FORUM – 

1 osoba, 
18. Czas pracy – Kontrola wewnętrzna – 1 osoba, 
19. Problem przemocy w rodzinie i moŜliwości minimalizowania jego skutków – 1 osoba, 
20. Zlecanie zadań z pomocy społecznej podmiotom niepublicznym w świetle ustawy o pomocy 

społecznej- 1 osoba, 
21. Dodatki mieszkaniowe – zmiana 2005r. /aktualny stan prawny – praktyka stosowania – 1osoba, 
22. II stopień w zakresie środowiskowej profilaktyki uzaleŜnień”- 1 osoba, 
23. Kontrakt socjalny jako skuteczne narzędzie w pracy socjalnej - 19 osób, 
24. Szkolenie II stopnia w zakresie środowiskowej profilaktyki uzaleŜnień- 2 osoby, 
25. Warsztaty artystyczne – Terapia Sztuką w rewalidacji – 2 osoby. 

Na delegacje wydatkowano kwotę 2.048 zł. 

Decyzje, odwołania,  kontrole 
 W  2005 roku realizując powierzone zadania ośrodek wydał blisko 26.500 decyzji, w tym 
15.300 w zakresie pomocy społecznej, 5.000 dotyczących dodatków mieszkaniowych i 6.200 w 
sprawach świadczeń rodzinnych. 
 

W ciągu roku wpłynęło 170 odwołań od decyzji administracyjnych wydanych  przez  ośrodek, 
w tym 88 odwołań dotyczyło zadań zleconych gminie, 82 odwołania zadań własnych gminy. 

MOPS, po ponownym rozpatrzeniu w 9 sprawach uwzględnił odwołanie i zmienił swoje 
decyzje; 1 odwołanie uznał jako nowy wniosek klienta. 
 Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Koszalinie w zakresie 160 przesłanych odwołań 
postanowiło m.in: 
1) utrzymać decyzje ośrodka w mocy –     92  decyzje, 
2) uchylić i przekazać ośrodkowi do ponownego rozpatrzenia –  33  decyzje, 
3) uchylić i umorzyć postępowanie –   11  decyzji, 
4) uchylić w całości i przyznać świadczenie  –  2 decyzje, 
5) uznać uchybienie terminu do wniesienia odwołania w   5    przypadkach. 

Z przesłanych do SKO odwołań 8 pozostaje jeszcze w toku rozpatrywania.  
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Spośród 33 decyzji uchylonych i przekazanych przez SKO w Koszalinie do ponownego 
rozpatrzenia, ośrodek po uzupełnieniu postępowania lub rozszerzeniu uzasadnienia większość 
utrzymał w mocy. 
 
 W okresie sprawozdawczym ośrodek został poddany 3 kontrolom zewnętrznym. W styczniu 
Burmistrz Miasta Szczecinek zarządził kontrolę w związku ze skargą klienta MOPS dotyczącą odmowy 
przyznania zasiłków. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinku w styczniu 2005r. 
skontrolował urządzenia sanitarne oraz poczekalnię dla klientów ośrodka. W lutym i marcu Burmistrz 
zarządził kontrolę w zakresie gospodarowania środkami publicznymi pod względem legalności, 
gospodarności i celowości. 

Na 2005 rok zaplanowano 20 kontroli wewnętrznych, przeprowadzono 18, od 2 kontroli 
odstąpiono. Przedmiotem kontroli było m.in.: 
� zachowanie terminów administracyjnych załatwiania spraw klientów, 
� prawidłowości dokumentowania kosztów i wydatków ponoszonych na działalność WTZ, 
� prowadzenie dokumentacji Projektu „Starszy Brat – Starsza Siostra”, 
� sposób funkcjonowania dostępu do informacji publicznej w ośrodku, 
� badanie zgodności stanu gotówki w kasie ośrodka z raportem kasowym, 
� prawidłowość naliczania dodatków mieszkaniowych. 
 

Ponadto kierownik ośrodka zarządził 3 dodatkowe kontrole, w tym 2 dotyczące zadań z 
zakresu pomocy społecznej przekazanych do realizacji innym podmiotom: w IV.2005r. organizowanie i 
świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klienta, w XI.2005r. – kontrola Punktu 
Pomocy Bezdomnym i Potrzebującym przy ul. Wodociągowej 6a w Szczecinku.  
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ZAŁOśENIA NA 2006 ROK 
 
Podstawą planowania działań na 2006 rok jest strategia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na 
lata 2005 – 2010, i tak: 
 
 W oparciu o ustawę z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym, ośrodek planuje 
powołanie w swoich strukturach Klubu Integracji Społecznej jako formy przeciwdziałania zjawisku 
długotrwałego bezrobocia i marginalizacji społecznej. Podstawą tworzenia Klubu będzie realizowany 
od kilku lat program „Powrót do aktywności”. 
 
 Pracując z osobami niepełnosprawnymi w Warsztacie Terapii Zajęciowej widzimy konieczność 
stworzenia w naszym mieście kolejnego elementu w  systemie rehabilitacji społecznej i zawodowej tj. 
Zakładu Aktywizacji Zawodowej. 
Rok 2006 chcielibyśmy wykorzystać na zebranie informacji i doświadczeń innych w zakresie warunków 
i moŜliwości tworzenia i funkcjonowania ZAZ, a takŜe na podjęcie decyzji co do podmiotów, które taki 
zakład mogłyby utworzyć i prowadzić. 
 
 W roku 2005 ośrodek przygotował projekt Systemu Opieki i Profilaktyki nad Dzieckiem i 
Rodziną, który został skierowany do Burmistrza Miasta celem przedstawienia i ewentualnego 
uchwalenia przez Radę Miasta. Z uwagi na istotę tego dokumentu dla działalności ośrodka w roku 
2006 planujemy dalsze działania związane z jego wdroŜeniem. Do najwaŜniejszych naleŜało będzie 
opracowanie procedur interwencyjnych w przypadkach krzywdzenia dzieci. 
 

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, nakłada na organy 
administracji samorządowej zadania, których celem ma być zwiększenie skuteczności pomocy 
udzielanej ofiarom przemocy. Temu ma słuŜyć m.in. opracowanie Gminnego Systemu Przeciwdziałania 
Przemocy, nad którym ośrodek planuje prace w roku 2006.   
 
 Na rok 2006 przypada 15 – lecie funkcjonowania w Polsce a zarazem w Szczecinku Projektu 
„Starszy Brat - Starsza Siostra”.  Z okazji tego jubileuszu planujemy konferencje, która będzie okazją 
do promocji projektu, ośrodka i naszego miasta. 
 
            Konstruując budŜet ośrodka na rok 2006, jako pilną potrzebę wskazywaliśmy konieczność 
przeprowadzenia dwóch inwestycji tj. osuszenia i remontu pomieszczeń piwnicznych ośrodka oraz 
ocieplenia i wykonania elewacji budynku, w którym mieszczą się DDP „Złota Jesień” i WTZ „ATUT”. 
Jako priorytet uznajemy remont piwnic ośrodka, z uwagi na fakt, Ŝe jest on kontynuacją rozpoczętej w 
2004 roku inwestycji odprowadzenia wód opadowych i osuszenia budynku przy ul. Wiejskiej 4, a 
pomieszczenia te słuŜą w znacznej części jako Noclegownia dla bezdomnych męŜczyzn. Mamy 
nadzieję, Ŝe budŜet ośrodka na 2006r. chociaŜ w części pozwoli te plany zrealizować.  
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SPRAWOZDANIA FINANSOWE 
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Wykonanie zadań własnych i zleconych 
 

ROZDZIAŁ ZADANIA  WŁASNE ZADANIA  ZLECONE ZADANIA  OGÓŁEM 
 PLAN WYKONANIE PLAN WYKONANIE PLAN  WYKONANIE 
1 2 3 4 5 6 7 

85203 Ośrodki wsparcia 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 
§ 4210 Zakup materiałów i 
wyposaŜenia 

5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 

       
85212 ŚWIAD. RODZ. ORAZ 
SKŁ. NA UB. EMER. I RENT. Z 
UBEZ. SPOŁ. 

0,00 0,00 8.113.478,00 8.082.782,11 8.113.478,00 8.082.782,11 

§ 3110  Świadczenia społeczne  0,00 0,00 7.711.568,00 7.682.230,64 7.711.568,00 7.682.230,64 
§ 4010  Wynagrodz. osobowe 
pracow. 

0,00 0,00 153.012,00 153.012,00 153.012,00 153.012,00 

§ 4040  Dodatkowe 
wynagrodz.roczne 

0,00 0,00 6.759,00 6.758,99 6.759,00 6.758,99 

§ 4110  Składki na ubezp.  
społeczne 

0,00 0,00 193.856,00 192.507,99 193.856,00 192.507,99 

§ 4120  Składki na FP 0,00 0,00 3.905,00 3.904,27 3.905,00 3.904,27 
§ 4210  Zakup  materiałów i 
wyposaŜ. 

0,00 0,00 8.208,00 8.208,00 8.208,00 8.208,00 

§ 4260  Zakup energii 0,00 0,00 8.316,00 8.315,05 8.316,00 8.315,05 
§ 4300  Zakup usług pozostałych 0,00 0,00 22.500,00 22.492,55 22.500,00 22.492,55 
§ 4410  PodróŜe krajowe słuŜbowe 0,00 0,00 303,00 302,30 303,00 302,30 
§ 4440  Odpisy na ZFŚS 0,00 0,00 3.051,00 3.050,32 3.051,00 3.050,32 
§ 6060 Wydat. Na zakup 
inwest.jedn.budŜet. 

0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 

       
85213  SKŁADKI  ZDROWOTNE 0,00 0,00 104.600,00 102.131,21 104.600,00 102.131,21 
§ 4130  Składki  na ubezp. 
zdrowotne 

0,00 0,00 104.600,00 102.131,21 104.600,00 102.131,21 

       
85214  ZASIŁKI  I  POMOC  W  
NAT.            ORAZ  SKŁADKI  
SPOŁ. 

2.232.134,00 2.210.735,86 1.110.456,00 1.103.275,19 3.342.590,00 3.314.011,05 
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§ 3110  Świadczenia społeczne 2.188.903,00 2.167.505,00 1.110.456,00 1.103.275,19 3.299.359,00 3.270.780,19 
§ 4330  Zakup usług przez jedn. 
sam. teryt. od innych jednostek 

43.231,00 43.230,86 0,00 0,00 43.231,00 43.230,86 

85215  DODATKI  
MIESZKANIOWE 

3.641.000,00 3.436.441,84 0,00 0,00 3.641.000,00 3.436.441,84 

§ 3020  Nagrody i wydatki osobowe 400,00 300,00 0,00 0,00 400,00 300,00 
§ 3110  Świadczenia społeczne 3.450.400,00 3.245.998,82 0,00 0,00 3.450.400,00 3.245.998,82 
§ 4010  Wynagrodz. osob. 
pracowników 

106.100,00 106.100,00 0,00 0,00 106.100,00 106.100,00 

§ 4040  Dodatkowe wynagrodz. 
roczne 

7.251,00 7.250,72 0,00 0,00 7.251,00 7.250,72 

§ 4110  Składki na ubezpiecz. 
społeczne 

20.459,00 20.411,43 0,00 0,00 20.459,00 20.411,43 

§ 4120  Składki na FP 2.808,00 2.801,19 0,00 0,00 2.808,00 2.801,19 
§ 4210  Zakup  materiałów i 
wyposaŜ. 

12.070,00 12.070,00 0,00 0,00 12.070,00 12.070,00 

§ 4260  Zakup energii 6.223,00 6.222,33 0,00 0,00 6.223,00 6.222,33 
§ 4300  Zakup usług pozostałych 31.949,00 31.948,32 0,00 0,00 31.949,00 31.948,32 
§ 4410  PodróŜe krajowe słuŜbowe 40,00 39,40 0,00 0,00 40,00 39,40 
§ 4440  Odpis na ZFŚS 3.300,00 3.299,63 0,00 0,00 3.300,00 3.299,63 
       
85219  OŚRODKI  POMOCY  
SPOŁECZNEJ 

2.042.798,00 2.042.187,51 0,00 0,00 2.042.798,00 2.042.187,51 

§ 3020  Nagrody  i wyd. osob. nie 
zalic. do wyna 

4.354,00 4.354,00 0,00 0,00 4.354,00 4.354,00 

§ 4010  Wynagrodz. osob. 
pracowników 

1.316.000,00 1.315.998,26 0,00 0,00 1.316.000,00 1.315.998,26 

§ 4040  Dodatkowe wynagrodz. 
roczne  

94.441,00 94.440,52 0,00 0,00 94.441,00 94.440,52 

§ 4110  Składki na ubezpiecz. 
społeczne 

250.400,00 250.093,94 0,00 0,00 250.400,00 250.093,94 

§ 4120  Składki na FP 34.683,00 34.639,94 0,00 0,00 34.683,00 34.639,94 
§ 4140  Wpłaty na PFRON  3.376,00 3.375,44 0,00 0,00 3.376,00 3.375,44 
§ 4210  Zakup  materiałów i 
wyposaŜ. 

52.798,00 52.632,89 0,00 0,00 52.798,00 52.632,89 

§ 4260  Zakup energii 19.000,00 18.999,06 0,00 0,00 19.000,00 18.999,06 
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§ 4270  Zakup usług remontowych 25.300,00 25.300,00 0,00 0,00 25.300,00 25.300,00 
§ 4300  Zakup usług pozostałych  111.305,00 111.299,40 0,00 0,00 111.305,00 111.299,40 
§ 4350  Opłaty za usługi 
internetowe 

1.560,00 1.560,00 0,00 0,00 1.560,00 1.560,00 

§ 4410  PodróŜe słuŜbowe krajowe  1.750,00 1.663,50 0,00 0,00 1.750,00 1.663,50 
§ 4430 RóŜne opłaty i składki 1.176,00 1.176,00 0,00 0,00 1.176,00 1.176,00 
§ 4440  Odpisy na ZFŚS 38.215,00 38.214,56 0,00 0,00 38.215,00 38.214,56 
§ 4480  Podatek od nieruchomości 9.470,00 9.470,00 0,00 0,00 9.470,00 9.470,00 
§ 4520  Opłaty na rzecz budŜetów 
jedn. samorządu terytorialnego 

2.970,00 2.970,00 0,00 0,00 2.970,00 2.970,00 

§ 6060  Wydatki na zakupy inwest. 
jedn. budŜet. 

76.000,00 76.000,00 0,00 0,00 76.000,00 76.000,00 

       
85228  USŁUGI  OPIEKUŃCZE 289.405,00 164.918,16 0,00 0,00 289.405,00 164.918,16 
§ 4300  Zakup  usług pozostałych 289.405,00 164.918,16 0,00 0,00 289.405,00 164.918,16 
       
85295  POZOSTAŁA  
DZIAŁALNOŚĆ 

528.000,00 527.429,69 0,00 0,00 528.000,00 527.429,69 

§ 3020  Nagrody i wyd. oso. nie 
zalicz.  do wynag 

384,00 384,00 0,00 0,00 384,00 384,00 

§ 3110  Świadczenia społeczne 363.000,00 363.000,00 0,00 0,00 363.000,00 363.000,00 
§ 4010  Wynagrodz. osobowe 
pracowni. 

48.500,00 48.500,00 0,00 0,00 48.500,00 48.500,00 

§ 4040  Dodatkowe wynagrodz.  
roczne 

3.751,00 3.750,74 0,00 0,00 3.751,00 3.750,74 

§ 4110  Składki na ubezpiecz. 
społeczne 

9.992,00 9.823,63 0,00 0,00 9.992,00 9.823,63 

§ 4120  Składki na FP 1.396,00 1.357,46 0,00 0,00 1.396,00 1.357,46 
§ 4210  Zakup materiałów  i  
wyposaŜ. 

20.654,00 20.653,20 0,00 0,00 20.654,00 20.653,20 

§ 4260  Zakup energii 7.718,00 7.717,54 0,00 0,00 7.718,00 7.717,54 
§ 4300  Zakup usług pozostałych 70.575,00 70.224,22 0,00 0,00 70.575,00 70.224,22 
§ 4410  PodróŜe słuŜbowe krajowe 43,00 42,40 0,00 0,00 43,00 42,40 
§ 4430  RóŜne opłaty i składki 520,00 510,00 0,00 0,00 520,00 510,00 
§ 4440  Odpisy na ZFŚS 1.467,00 1.466,50 0,00 0,00 1.467,00 1.466,50 

RAZEM  DZIAŁ  852 8.738.337,00 8.386.713,06 9.328.534,00 9.288.188.51 18.066.871,00 17.674.901,57 
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REALIZACJA  STRATEGII  ROZWOJU  MIASTA I 
WIELOLETNIEGO PLANU INWESTYCYJNEGO 
 
CEL STRATEGICZNY 2 – POPRAWA WARUNKÓW śYCIA MIESZKAŃCÓW 
Programy i Projekty – 2.5.2, 2.5.3, 2.5.4, 2.5.5  
 
1. Ochrona mieszkań najuboŜszych. 

Od 2003 roku ośrodek prowadzi w ramach środków finansowych przyznawanych z budŜetu 
miasta na realizację zadań własnych gminy, Program OddłuŜeniowy, którego celem jest 
przeciwdziałanie eksmisjom i bezdomności, utrzymanie rodzin w dotychczasowym środowisku ich 
zamieszkania oraz umoŜliwienie rodzinom Ŝycia w warunkach odpowiadających godności 
człowieka. Dotychczas z pomocy w ramach Programu skorzystało 258 rodzin. 
 

2. Utrzymanie WTZ jako formy wsparcia środowiskowego osób niepełnosprawnych. 
Ustawa z dnia 21 stycznia 2005 r. zmieniająca ustawę o rehabilitacji zawodowej i społecznej 

oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, oraz o zmianie niektórych innych ustaw 
(Dz.U.05.44.422) przesunęła termin pomniejszania dotacji z PFRON na działalność WTZ z 2005r. 
na 2007 rok. Zatem termin realizacji tego zadania został odsunięty w czasie, a decyzje co do jego 
realizacji powinny zapaść w roku 2006, najpóźniej na etapie projektowania budŜetu miasta i 
ośrodka na rok 2007. 
 

3. Zatrudnienie socjalne. 
Na rok 2006 planowane jest powołanie w strukturach ośrodka, Klubu Integracji Społecznej, 

który będzie funkcjonował w oparciu o ustawę z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym 
(Dz.U.Nr 122,poz.1143 z późń.zm.). Podstawowa działalność Klubu finansowana będzie z budŜetu 
ośrodka, a jednocześnie będą czynione starania o pozyskanie na ten cel środków zewnętrznych. 
 

4. Fundusz Lokalny Miasta Szczecinek – programy stypendialne. 
Fundusz Lokalny w latach 2003-2005 realizował dwa własne programy stypendialne na ogólną 

kwotę 103.300 zł, które objęły 142 osoby. Ponadto Fundusz nominował 13 osób do programów 
ogólnopolskich przeznaczonych dla młodzieŜy szczególnie uzdolnionej, uzyskując dla nich pomoc w 
łącznej wysokości 24.500 zł. Programy stypendialne realizowane były dzięki środkom finansowym 
Urzędu Miasta Szczecinek, Fundacji „Pro Bono Poloniae” w Warszawie, Fundacji Agory w 
Warszawie, Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, Fundacji na rzecz niepełnosprawnych 
mieszkańców Szczecinka z Bergen op Zoom oraz darowizn osób fizycznych. 
 

5. Utworzenie mieszkań chronionych. 
W Strategii Miasta na 2006 rok zaplanowano określenie potrzeb oraz adresatów pomocy w 

formie mieszkań chronionych. Analizując te zagadnienia naleŜałoby równieŜ określić formę 
organizacyjno-prawną w jakiej mieszkania miałyby powstać i funkcjonować. 
 

6. Powołanie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych.  
Zadanie to było planowane na lata 2004-2006. Aktualnie ośrodek współpracuje i prowadzi 

wsparcie organizacji działających na polu pomocy społecznej. Rozszerzenie takiej działalności na 
pozostałe organizacje przekracza moŜliwości kadrowe i finansowe ośrodka. 

 
7. Opracowanie i wdroŜenie programu animatorów społeczności lokalnych. 

Animator społeczności lokalnej to osoba profesjonalnie przygotowana do pracy z grupami 
mieszkańców. Celem jej pracy jest wspólne z obywatelami określanie ich potrzeb i wspólne ich 
zaspakajanie. Zakładano, Ŝe polem działania animatorów mogłyby stać się planowane do 
powołania Rady Osiedli.   

W 2004 roku ośrodek we współpracy z Centrum Innowacji Społecznych w Poznaniu opracował 
i zrealizował pełny cykl szkolenia dla animatorów społeczności lokalnych. W szkoleniu 
uczestniczyło 20 osób, w tym pracownicy ośrodka oraz przedstawiciele instytucji samorządowych i 
organizacji pozarządowych Szczecinka. 
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8. Kształcenie specjalistów pracy socjalnej z osobami starszymi. 

Zadanie to realizowane jest w ramach bieŜącej pracy ośrodka, a takŜe przez podmiot 
prowadzący ośrodek wsparcia dla osób starszych tj. Dom Dziennego Pobytu „Złota Jesień” oraz 
Kluby Seniora. W Dziale Pomocy Środowiskowej ośrodka funkcjonuje zespół pracy socjalnej ds. 
osób starszych i niepełnosprawnych, którego pracownicy specjalizują się w pracy z seniorami. 
Inną moŜliwością specjalizacji, z której pracownicy ośrodka chcą skorzystać, są studia 
podyplomowe z zakresu gerontologii. 
 

9. Utworzenie rodzinnego domu pomocy społecznej. 
Rodzinny dom pomocy stanowi formę usług opiekuńczych i bytowych świadczonych 

całodobowo przez osobę w jej miejscu zamieszkania dla nie mniej niŜ trzech i nie więcej niŜ ośmiu 
osób wymagających opieki z powodu wieku. 
Realizacja tego zadania zaleŜna jest od tego czy na terenie miasta znajdzie się osoba lub rodzina, 
która zechce taką placówkę uruchomić we własnych zasobach mieszkaniowych oraz czy będzie 
dysponowała potencjałem gwarantującym właściwy poziom usług. 
 

10. Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji. 
Na etapie opracowywania przez Urząd Miasta Programu Rewitalizacji, ośrodek przedstawił 

propozycje projektów dotyczących infrastruktury społecznej.  
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ANEKS 
 

Kalendarium 15 – lecia 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczecinku 

 
 
 

Rok 1990 
 
� Uchwałą Miejskiej Rady Narodowej w Szczecinku z dnia 30 marca 1990 roku NrXIII/79/90 

utworzony został Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinku, którego siedzibą są trzy 
pokoje na parterze Urzędu Miasta. 

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

Rok 1991 
 
� Do struktury Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, z Zakładu BudŜetowego śłobków przekazany 

zostaje Dom Pomocy Społecznej, który staje się gospodarstwem pomocniczym MOPS-u 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 KrzyŜa. 
 

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. 
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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. 
 

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 MłodzieŜy 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. 

� Kierownika MOPS Pani Wiesława Dudzińska-Stankiewicz składa rezygnacje z funkcji kierownika 
ośrodka i rozpoczyna działalność prywatną na polu pomocy społecznej 
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Rok 2001 
 

� Zmiany organizacyjno personalne na stanowiskach kierowniczych, z dniem 01.06.2001 roku 
kierownikiem ośrodka została Pani 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 młodzieŜy z najuboŜszych szczecineckich rodzin. 

� Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski, Marszałek Sejmu Maciej PłaŜyński 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, 

� 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 podmiotowa strona Biuletynu Informacji Publicznej Ośrodka – 
www.bip.mops.szczecinek.pl 

� Zostaje opracowany i zrealizowany program popularyzujący ideę wolontariatu i poŜytecznego 
spędzania czasu wolnego pn „Antidotum na nudę” przy finansowym wsparciu Wspólnoty 
Europejskiej w ramach Programu MłodzieŜ 

� 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 takŜe 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: 
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� Program oddłuŜania wydatków mieszkaniowych, ponoszonych przez klientów ośrodka. 
� Program „Przyjazny Dom” skierowany do rodzin, z których dzieci zostały umieszczone w 

placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz rodzin zagroŜonych umieszczeniem dzieci w 
takich instytucjach. 

� Program „Student” – wyrównywania szans edukacyjnych młodzieŜy, podejmującej lub 
kontynuujących naukę w systemie dziennym na wyŜszych uczelniach 

� Ośrodek przeprowadza długooczekiwaną inwestycję przy ul. Wiejskiej 4, tj. izolację zewnętrzną 
piwnic, odprowadzenie wód opadowych, a takŜe utwardzenie parkingu przed budynkiem i remont 
garaŜy. 

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

� Z inicjatywy pracowników ośrodka powstaje Stowarzyszenie „ATUT”, którego celem jest 
wspieranie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Szczecinku, a takŜe 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 załoŜeń programowych realizowanych w sferze pomocy społecznej od 1990 roku. 
� Ośrodek inicjuje prace i przygotowuje dokument p.n. Gminny System Profilaktyki i Opieki nad 

Dzieckiem i Rodziną, a takŜe organizuje miejską konferencje na temat Roli środowiska lokalnego w 
opiece nad dziećmi i rodziną. 

� Burmistrz Miasta Szczecinka powierza ośrodkowi realizację zadań wynikających z ustawy z 2 
kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłuŜników 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 zagroŜonych. Konferencja odbyła się w Wilnie, a w jej ramach zaprezentowano 
osiągnięcia Projektu w Polsce, w tym takŜe 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”. 

 


