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

 

Działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczecinku w sferze problematyki społecznej na 

poziomie lokalnym koncentrowały się wokół wsparcia i poprawy warunków życia najuboższych. 

Bezpośrednimi przesłankami w obszarze realizacji celów były: szybkość reakcji na pojawiające się 

problemy, trafne rozpoznanie sytuacji poszczególnych środowisk  oraz wykorzystanie potencjału 

społecznego. W tym zakresie współpracowaliśmy z instytucjami społecznymi i organizacjami 

pozarządowymi.  

 

W minionym roku realizowaliśmy zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej, dodatkach 

mieszkaniowych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach z funduszu 

alimentacyjnego, a także podejmowaliśmy działania wobec dłużników alimentacyjnych, 

kontynuowaliśmy działania z zakresu animacji społecznej, przemocy w rodzinie oraz 

przygotowywaliśmy się do realizacji zadań z zakresu wsparcia rodziny i pieczy zastępczej.  

 

W 2011 r.  Ośrodek obchodzi ł 20 - lecie Projektu Starszy Brat, Starsza Siostra. Z tej okazji 

zorganizowal iśmy konferencję pt. „Wolontariat jako metoda animowania społeczności lokalnej. 

XX - lecie Projektu Starszy Brat, Starsza Siostra”.  

 

Realizowaliśmy też Program wsparcia osób bezdomnych, polegający na przeprowadzeniu 

w szczecineckich szkołach gimnazjalnych i średnich akcji edukacyjnych oraz zbiórek bielizny zimowej.  

Szczegółowy opis zadań oraz dane liczbowe znajdują się  w dalszej treści sprawozdania.  

Zapraszamy do lektury i refleksji. 
 
 
 

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

Aby zobrazować grupę odbiorców oferty pomocowej, konieczne jest wskazanie liczby rodzin 
korzystających z poszczególnych rodzajów pomocy. Tabela zamieszczona poniżej informuje o ilości 
środowisk korzystających z pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych, świadczeń rodzinnych 
i funduszu alimentacyjnego. 

 
W omawianym okresie sprawozdawczym, najliczniejszą grupą są świadczeniobiorcy świadczeń 
rodzinnych. Powyższe wynika zapewne z faktu, iż kryterium dochodowe uprawniające do tych form 
pomocy jest wyższe niż do pozostałych. 

Podstawą podjęcia przez pracownika socjalnego współpracy z klientem pomocy społecznej jest 
przeprowadzenie wywiadu środowiskowego, narzędzia dającego wiedzę o przyczynach i przebiegu 
trudnych sytuacji życiowych rodzin (patrz tabela poniżej). 

Występujący problem Liczba środowisk 
% z badanej liczby 

środowisk tj.1889 

Niepełnosprawność 915 48% 

Bezrobocie 881 47% 

Długotrwała choroba 816 43% 

Alkoholizm/problem alkoholowy 501 27% 

Choroby i zaburzenia psychiczne 387 20% 

Niezaradność w prowadzeniu 

gospodarstwa domowego 
360 19% 

Niezaradność wychowawcza 132 7% 

Upośledzenie umysłowe 115 6% 

Bezdomność 65 3,5% 

Zagrożenie bezdomnością 63 3,5% 

Narkomania 28 1,5% 

Przemoc w rodzinie 23 1,5% 

 

Podobnie jak w latach poprzednich, niepełnosprawność (49%) i długotrwała choroba (43%), 
to przyczyny trudnej sytuacji dotykające znaczną grupę klientów pomocy społecznej. Powodują one 
zaburzenie prawidłowego funkcjonowania rodzin, bo z powodu ubóstwa zmuszają do podejmowania 
często dramatycznych decyzji w kwestii rozpoczęcia lub kontynuowania leczenia w zderzeniu 
z koniecznością zaspokojenia podstawowych potrzeb bytowych. Trudności finansowe bardzo często 
powodują wycofanie się lub nawet nie podejmowanie próby leczenia, a to natomiast nieodwracalnie 
zmienia sytuację chorego i dodatkowo przynosi spadek kondycji psychicznej często całej rodziny.  

lp Rodzaj pomocy 
Ilość środowisk 

objętych pomocą 

1 Pomoc społeczna 1889 

2 Dodatki mieszkaniowe 1338 

3 Świadczenia rodzinne 3168 

4 Fundusz alimentacyjny 419 
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Dlatego działania pomocowe skierowane do ww. grupy odbiorców, to intensywna praca nad poprawą 
sytuacji osoby chorej. Poczynając od motywowania do leczenia i pomoc w dostępie do diagnostyki 
medycznej, przez wsparcie finansowe pozwalające na wyjazdy do specjalistycznych ośrodków 
medycznych, aż po pomoc w zakupie leków i wsparcie w rehabilitacji. Powyższe przekłada się na 

zniwelowanie skutków frustracji chorego i choćby częściową i czasową stabilizację sytuacji rodzinnej. 

Nadal znaczna liczba, bo aż 47% rodzin doświadcza problemu bezrobocia. Zjawisko to nie pozostaje 
samodzielnie, a wręcz generuje wiele innych niebezpiecznych dysfunkcji społecznych. Dlatego tak 
ważna w tym zakresie jest aktywność służb socjalnych podejmujących działania aktywizujące 
zawodowo klientów. 

Wśród bezrobotnych znaczną grupę stanowią osoby długotrwale bezrobotne (pozostające bez pracy 
nawet kilkanaście lat) będące w wieku 50 – 60 lat, dla których bezrobocie stało się stylem życia. Praca 
z taką grupą stanowi wielkie wyzwanie dla służb socjalnych. Rozpoczyna się żmudnym procesem 
nastawionym na zmianę podejścia klienta do swojej sytuacji, co w aspekcie wieloletniego 
pielęgnowania świadomości o własnej nieprzydatności na rynku pracy już na początku budzi jego 
niepokój i opór. Jednak działania te są podejmowane i kontynuowane, bo w perspektywie mogą 
przynieść efekty choćby w zmianie sposobu myślenia. 

Na porównywalnym do lat poprzednich poziomie pozostaje odsetek (27%) rodzin, w których przyczyną 
kryzysu jest problem uzależnienia od alkoholu. Praca z tą grupą klientów opiera się na rzeczowych 
i nie podlegających negocjacjom zasadach, których celem nadrzędnym jest podjęcie leczenia 
odwykowego. Ze szczególną uwagą traktowane są rodziny z problemem alkoholowym, w których 
pozostają dzieci. 

Uwagę należy zwrócić także na rodziny dotknięte chorobami i zaburzeniami psychicznymi (20%). 
Służby socjalne mają możliwość obserwowania owego problemu - w znakomitej liczbie przypadków - 
jako pochodnej wielu innych, trudności życiowych klientów. Charakterystyczne w pracy z ww. grupą, 
jest coraz częstsza konieczność odwoływania się do stosowania procedur angażujących służbę 
zdrowia, prokuraturę i sąd rodzinny. 

Nadal pozostaje znacząca liczba klientów ośrodka będących w wieku sędziwym (2007 r.-16,1%, 2008 
r. – 18%, 2009 r. – 18,4%, 2010 r. – 17,5%, 2011 r. – 17,7%). Dominującym problemem tych osób 
są niezmiennie: długotrwała choroba (91%), niepełnosprawność (60%), brak samodzielności 
w prowadzeniu gospodarstwa domowego (42%) oraz pojawiające się coraz częściej trudności 
wynikające z chorób i zaburzeń psychicznych (13%). Priorytetem pracy socjalnej w tej grupie jest 
zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych, umożliwienie utrzymania stanu zdrowia na 
zadowalającym poziomie poprzez dostęp do leczenia oraz w przypadkach koniecznych zapewnienie 
całodobowej, kompleksowej opieki poprzez umieszczenie na oddziałach opiekuńczo-pielęgnacyjnych 
lub w domach pomocy społecznej. Zaznaczyć należy, że znaczna ilość tych osób (36%) nie posiada 
rodziny wcale lub nie posiada jej na terenie miasta, dlatego jest zdana wyłącznie na wsparcie służb 
socjalnych. 

Niezaradność opiekuńczo-wychowawcza rodzin, o ile dotyka niewielkiego odsetka rodzin (7%), 
to zasługuje na szczególną uwagę ponieważ dotyczy najsłabszej grupy jaką są dzieci. Zaspokajanie ich 
potrzeb jest elementarnym obowiązkiem rodziców, a niezaradność w wypełnianiu tych obowiązków lub 
ich całkowite zaniechanie przez rodziców wymaga interwencji służb socjalnych, wsparcia rodzin, 
ochrony dzieci, a w sytuacjach braku poprawy ingerencji sądu w wykonywanie władzy rodzicielskiej. 

Priorytetem pracy socjalnej z takimi rodzinami jest utrzymanie dziecka w rodzinie i budowanie 
u rodziców poczucia odpowiedzialności. Ważnym elementem pracy socjalnej na rzecz ww. grupy jest 
możliwość obejmowania rodziców programami wsparcia a także projektami edukacyjnymi oraz 
sięgania po wsparcie  profesjonalistów z innych dziedzin. W omawianym okresie zastosowano tu 
dodatkowe narzędzie jakim jest wsparcie poprzez asystenta rodziny. Pomocą tą objęto 12 rodzin 
w ramach realizowanego projektu systemowego.  

Osoby bezdomne stanowią odrębną i charakterystyczną grupę odbiorców, a ich liczba na przestrzeni 
ostatnich lat podlega nieznacznym wahaniom (2007 r. - 82, 2008 r. - 94, 2009 r. – 89, 2010 r. – 69, 
2011 r. - 65). Wśród najczęściej współwystępujących z bezdomnością problemów jest alkoholizm, 
włóczęgostwo, bezrobocie, długotrwała choroba, zaburzenia psychiczne, kolizja z prawem i brak 
stałego źródła dochodu. Niezmiennie od lat, praca z tą grupą odbiorców, to działania, zmierzające do 
zaspokojenia najbardziej elementarnych potrzeb bytowych.  
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Zauważyć należy, iż w minionym roku znacznemu zwiększeniu uległa liczba rodzin zagrożonych 
bezdomnością (2007 r. – 20, 2008 r. – 15, 2009 r. – 31, 2010 r. – 22, 2011 r. – 62). Powyższe może 
wynikać ze znacznego wzrostu kosztów utrzymania lokali mieszkalnych, których rodziny nie mogą 
udźwignąć w związku z niskimi dochodami lub ich brakiem. 

Praca służb socjalnych opiera się na bezpośredniej relacji z klientami poprzez wkraczanie - z racji 
pełnionej funkcji - w różne sfery ich życia. To motywuje do posiadania wiedzy interdyscyplinarnej 
i budowania systemu kompleksowego wsparcia klientów i stosowania najefektywniejszych narzędzi 
szeroko rozumianej pracy socjalnej. Jednym z takich narzędzi jest kontrakt socjalny, który weryfikuje 
klientów pomocy społecznej, bo wymaga zaangażowania i partnerstwa w działaniu. W okresie 
sprawozdawczym zawarto 295 kontraktów socjalnych (2005 r.- 67, 2006 r. - 144, 2007 r. 
– 187, 2008 r. – 201, 2009 r. – 192, 2010 r. - 247). Realizacja pracy socjalnej w oparciu 
o kontrakty socjalne, koreluje z założeniami strategii ośrodka i mieści się w działaniach na rzecz 
przeciwdziałania postawom roszczeniowym i uzależnieniu od pomocy społecznej. 
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A N A L I Z A  Ś W I A D C Z E Ń  Z  P O M O C Y  S P O Ł E C Z N E J  

Zadania zlecone gminie realizowane przez ośrodek  

Wypłata wynagrodzenia przyznanego przez sąd, opiekunowi prawnemu z tytułu 
sprawowania opieki. Łącznie 4 osobom wypłacono 40 świadczeń w wysokości 6 075,22 zł, 
w tym 28,55 zł stanowiły odsetki za nieterminową wypłatę świadczeń. Nieterminowa wypłata 
świadczeń nastąpiła z powodu nieprzekazania środków finansowych na realizację zleconego zadania. 
Ponadto ośrodek otrzymał 89,00 zł na koszty obsługi zadania, tj. w ustawowej wysokości 1,5% 
otrzymanej dotacji celowej na wypłacanie wynagrodzeń za sprawowanie opieki. 

Wydawanie decyzji administracyjnych potwierdzających lub odmawiających prawa do 
świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Wydano łącznie 55 
decyzji, w tym: 47 pozytywnych, 1 odmowną, w 6 przypadkach wygaszono uprawnienia osób do 
świadczeń, 1 decyzję zmieniono. 

Zadania własne gminy  realizowane przez ośrodek  

Formy udzielonej pomocy oraz dane liczbowe zamieszczono w poniższej tabeli: 

Lp. Formy pomocy 

Liczba osób, 
którym 

przyznano 
decyzją 

świadczenia 

Liczba 
świadczeń 

Kwota 
świadczeń 

w zł 

W tym dotacja 
z Budżetu 

Państwa (w zł) 

1. Zasiłki stałe 395 3 760 1 320 442,541 1 056 354,03 

2. 

Składki zdrowotne opłacane 
za osoby otrzymujące 
niektóre świadczenia z 
pomocy społecznej 

313 3 022 99 790,98 
 

79 832,78 

3. 
3a 

Posiłek w szkołach 
w tym dla dorosłych 

648 
1 

84 005 
27 

534 046,60 
189 

347 962,71 

4. 
Posiłek przyznany przez 
dyrektora szkoły 

53 4 064 26 320,50 --- 

5. 
Wyżywienie dzieci 
w przedszkolach 

152 13 984 83 081,50 --- 

6. Opłata stała - przedszkola 84 512 99 982,24 --- 

7. Świetlice 96 X 27 146,00 --- 

8. Pochówek 5 5 13 196,552 --- 

9. 
Inne zasiłki celowe 
i w naturze 

1 282 rodziny X 1 081 654,17 352 037,29 

10. 
Schronienie - 
NOCLEGOWNIA 

60 3 6873 119 783,86 --- 

11. Schronienie –DDB „Zacisze” 20 2935 21 454,104 --- 

12. Zasiłki okresowe 689 4 075 988 412,11 985 578,79 

13. 
Domy pomocy społecznej 
w tym opłata gminy 
w tym opłata zastępczo 

33 
31 
6 

319 
298 
21 

585 737,66 
550 123,86 
35 613,80 

--- 

Na realizację zasiłków stałych oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne samorządy w 2011 r. 
otrzymały dotację z budżetu państwa w wysokości 80% kosztów, w poprzednich latach dotacja 
wynosiła 100%. 

                                                
1 Kwota uwzględnia refundacje zasiłków przez inne ośrodki pomocy społecznej oraz dokonywane zwroty (m. in. przez ZUS). 
2 Wg decyzji koszt pochówku 10 osób wyniósł 16 775 zł, w wyniku refundacji 2 świadczeń koszty wyniosły 13 196,55 zł. 
3 W tym 54 noclegi doraźne, dla 36 osób. 
4 Koszty ustalono zgodnie z Zarządzeniem  Dyrektora MOPS Nr 8/10 z dnia 15 marca 2010 r. i Nr 18/11 z dnia 10 marca 2011 r. 



Sprawozdanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczecinku za 2011 rok 

6 

 

Minimalna wysokość zasiłku okresowego wynosiła 50% różnicy między kryterium dochodowym 
a dochodem osoby lub rodziny. Na realizację zasiłków w tej wysokości gminy otrzymują dotację 
celową z budżetu państwa. 

Na podstawie ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc 

państwa w zakresie dożywiania” z Budżetu Wojewody Miasto Szczecinek otrzymało dotację na 
2011 rok w wysokości 700 000 zł, którą w całości wydatkowano. Łączny koszt programu w 2011 r. 
wyniósł 1 174 749,97 zł. W ramach programu świadczono pomoc w formie: wyżywienia dzieci 
w przedszkolach, zakupu posiłku w szkołach i świetlicach socjoterapeutycznych, a także w formie 
zasiłków celowych na żywność oraz w formie posiłków dla osób starszych i niepełnosprawnych. Koszt 
programu uwzględnia także posiłki przyznawane przez dyrektorów szkół a opłacane przez MOPS. 
Programem objęto 2 601 osób oraz 53 dzieci wskazanych przez szkoły. 

W ramach środków finansowych pochodzących z Działu 851 – ochrona zdrowia, Rozdziału 85154 
przeciwdziałanie alkoholizmowi, Ośrodek zorganizował wypoczynek letni dla 59 dzieci 
z najuboższych szczecineckich rodzin. Koszt wypoczynku wyniósł 35 340,17 zł.  
Ponadto Ośrodek kwotą 2 655 zł dofinansował wyjazd dzieci ze świetlicy „Tratwa” do Kłęczna koło 
Bytowa oraz do Drężna.  

W ramach zadań własnych ośrodek świadczy pomoc w formie zasiłków celowych, przeznaczonych 
głównie na żywność, opał, odzież, opłatę czynszu, energii, gazu, remont mieszkania, zakup środków 
czystości, koszty leczenia, zakup lub naprawa sprzętu agd. Pomoc tę otrzymały 1 282 rodziny na 
łączną kwotę 1 081 654,17 zł, z czego kwota 476 206,92 zł została wydatkowana w ramach 
programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na zasiłki celowe na zakup żywności. Średnia 
miesięczna wysokość pomocy udzielonej jednej rodzinie wyniosła 70 zł.  

 

Projekt EFS „SZANSA”  

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 a jego celem 
jest zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej 89 bezrobotnych klientów MOPS, w tym 8 osób 
niepełnosprawnych. 

Budżet projektu w roku 2011 wyniósł 311 830,00zł, z czego 280 645,00 zł to środki otrzymane 
z Europejskiego Funduszu Społecznego, a kwota 31 185,00 zł stanowi wkład własny beneficjenta. 
Projekt obejmował osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, będące w wieku aktywności 
zawodowej, a w szczególności długotrwale bezrobotne z problemami opiekuńczo-wychowawczymi, 
osoby w kryzysie, nieaktywne zawodowo z powodu sprawowanej opieki nad osobami zależnymi, oraz 
młodzież w wieku 15-25 lat.  

Projekt realizowany była za pomocą dwóch narzędzi: 

1) kontraktu socjalnego – 39 osób, 
2) programu aktywności lokalnej – 50 osób. 
W ramach kontraktu socjalnego Beneficjenci skorzystali z następujących instrumentów aktywnej 
integracji: 

 zajęcia w Klubie Integracji Społecznej – 39 osób, 
 usługi wspierające aktywizację zawodową (doradca zawodowy) – 47 osób, 

- terapia psychologiczna – 40 osób, 
- profilaktyczne badania lekarski związane z możliwością podjęcia zatrudnienia – 39 osób, 
- turnusy rehabilitacyjne, ćwiczenia fizyczne usprawniające psychoruchowo i zajęcia rehabilitacyjne 

– 8 osób, 
- kursy zawodowe – 39 osób. 
 

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

- wspieranie psychologiczne w związku z możliwością podjęcia zatrudnienia - 12 osób, 
- zajęcia warsztatowe w ramach treningów kompetencji społecznych - 12 osób, 
- usługi doradcy zawodowego - 32 osoby, 
- wsparcie asystenta rodziny – 20 osób. 
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Na okres udziału w projekcie Beneficjenci mieli sfinansowane koszty opieki nad dzieckiem, na czas 
realizacji zajęć. 
Ponadto wsparciem objęto 20 osób pochodzących z otoczenia Beneficjentów.  
W roku 2011 kontynuowano program pod nazwą „Klub Młodzieżowy”, w którym uczestniczyła 

32 osobowa grupa młodzieży. Celem programu jest wskazanie jego uczestnikom alternatywnych form 
spędzania czasu wolnego oraz aktywizacja społeczna. Uczestnicy zajęć skorzystali m.in. z zajęć 
edukacyjno-korekcyjnych przygotowujących do egzaminu maturalnego oraz uczestniczyli w dwu 
dniowym wyjeździe survivalowym.  
Oprócz aktywnej integracji w projekcie realizowano działania o charakterze środowiskowym. 
Ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego współfinansowano IV Forum Inicjatyw 
Pozarządowych, na którym to, swoją działalność zaprezentowało 13 lokalnych organizacji 

pozarządowych, a także dwudniową konferencję „Wolontariat jako metoda animowania społeczności 
lokalnej. XX-lecie Projektu Starszy Brat, Starsza Siostra”, w której uczestniczyło 105 osób. 
Przedsięwzięcia zorganizowano we współpracy z Samorządową Agencją Promocji i Kultury. 

Program „Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności Unii  Europejskiej  
- PAED”  

Koordynatorem programu na terenie Powiatu Szczecineckiego jest 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. bezdomności, 1 osoba zatrudniona w formie prac społecznie-użytecznych oraz wolontariusze 
z programu „Wolontariat w OPS”. 

Ośrodek otrzymał łącznie 42 346,2 kg żywności, w tym: 

 mleko płynne – 5 040 l, 
 mąka - 4 800 kg, 
 kasza z warzywami – 3 686,4 kg, 
 kawa zbożowa – 540 kg, 
 makaron – 5 040 kg, 
 kasza manna – 1 260 kg, 
 danie gotowe z kaszą – 3 072 kg, 
 danie gotowe z makaronem – 3 456 kg, 
 zupa krupnik – 3 000 kg, 
 zupa pomidorowa – 3 072 kg, 
 ryż – 3 360 kg, 
 ser topiony – 480 kg, 
 ser żółty – 1 425,6 kg, 
 płatki kukurydziane – 3 160 kg, 

 herbatniki – 844,2 kg, 
 owsianka z kremową śmietanką – 40 kg, 
 brokuły z cukinią - 70 kg. 

Pomoc żywnościową otrzymały 629 środowiska (tj. ponad 1 700 osób) w tym rodziny z dziećmi, 
zwłaszcza rodziny wielodzietne, osoby starsze, samotne, niepełnosprawni i osoby bezdomne. Średnia 
ilość przekazanych produktów w przeliczeniu na osobę w rodzinie wyniosła około  
26 kilogramów. 

Na realizację programu wydatkowano kwotę 2 992,65 zł, która pokrywała jedynie koszty transportu 
żywności. Kwota ta nie uwzględnia kosztów osobowych związanych z tym zadaniem, które w całości 
obciążały budżet Ośrodka. 

Program oddłużeniowy  

Istotnym problem wielu mieszkańców naszego miasta są trudności w regulowaniu opłat związanych 
z utrzymaniem mieszkania. Pomocą w rozwiązywaniu tych trudności jest oferta ośrodka w formie 
„Programu Oddłużeniowego”, którego celem jest: 
 przeciwdziałanie eksmisjom i bezdomności, 
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 pomoc rodzinom i osobom w przezwyciężeniu ich trudnej sytuacji życiowej związanej 
z zaległościami w opłatach mieszkaniowych,  

 utrzymanie rodziny w dotychczasowym środowisku zamieszkania, 
 umożliwienie rodzinom życia w warunkach odpowiadających godności człowieka.  

Program kierujemy do klientów, których zadłużenie nie przekroczyło 2 000 zł (w szczególnie 
uzasadnionych przypadkach 3 000 zł), a ich sytuacja pozwala na partycypowanie w spłacie zadłużenia, 
jak również gwarantuje dalsze systematyczne regulowanie opłat.  

Na realizację programu przeznaczono 60 000 zł dzięki czemu pomoc uzyskało 96 środowisk 
(niektórzy klienci skorzystali z kilku form pomocy), i tak:  
 40 środowisk otrzymało pomoc w uregulowaniu zaległości czynszowych na kwotę 35 764 zł,  
 37 środowisk skorzystało z dofinansowania do energii elektrycznej na kwotę 17 292 zł,  
 14 środowisk wsparto środkami finansowymi na uregulowanie należności za gaz w łącznej 

wysokości 4 416 zł,  
 do 5 środowisk skierowano pomoc na uregulowanie odpłatności za zużycie wody na kwotę  

2 528 zł. 

Udzielona pomoc spowodowała uruchomienie dodatków mieszkaniowych w 14 środowiskach, 

w 9 środowiskach nie dopuszczono do odcięcia dopływu gazu i energii, a zadłużenie mieszkaniowe 
uregulowano w całości 34 środowiskach. 

Finansowy udział klientów w kosztach realizacji programu wyniósł 29 851,85 zł co stanowi 49,75%.  
 
Ponadto ośrodek udzielał pomocy na zakup opału. Na ten cel wydatkowano kwotę 100 000 zł, 
a pomocą tą objęto 233 środowiska.  
 

Program „STUDENT” 

Realizowany od 2004 r. program Student zakłada zaspokojenie podstawowych potrzeb bytowych 
studentów studiów dziennych, mieszkańców Szczecinka, pochodzących z rodzin korzystających 
z pomocy społecznej. Celem jest umożliwienie młodym ludziom rozpoczęcia, bądź kontynuacji nauki 
na uczelni wyższej w systemie dziennym. 

W roku 2011 na realizację Programu przeznaczono kwotę 40 000,00 zł. Pomoc łącznie otrzymało 
24 studentów. Wysokość przyznanego świadczenia, w zależności od dochodu rodziny mieściła się 
w przedziale od 800 zł do 1 600 zł na semestr dla jednego studenta. 

Podstawą przyznania pomocy w ramach Programu było podpisanie kontraktu socjalnego.  

Zauważyć należy, iż studenci i ich rodziny sumiennie realizowali zadania kontraktów, a analiza 
dokumentów wskazuje, iż otrzymane środki przeznaczone były na zaspokojenie takich potrzeb jak: 

wyżywienie, zakwaterowanie, pomoce do nauki, przejazdy. 

Osiem lat realizacji programu spowodowało jego rozpoznawalność w środowisku, popularność wśród 
studentów i poczucie realizatorów, ze nawet niewielka pomoc finansowa może przełożyć się na 
powodzenie edukacyjne młodych ludzi. Przez ten okres ze wsparcia programu skorzystało 
już 94 studentów. 

Kierowanie do Domów  Pomocy Społecznej  

W roku 2011 złożono 15 wniosków o umieszczenie w domach pomocy społecznej z tego:  
 5 osób umieszczono w dps-ach,  
 4 osobom odmówiono skierowania do dps-u,  
 2 postępowania umorzono z powodu anulowania wniosków,  
 4 postępowania pozostają w trakcie rozpatrywania. 

Na dzień 31.12.2011 w domach pomocy społecznej przebywało 31 osób, a 3 osoby oczkują 
na umieszczenie. Miesięczny koszt utrzymania jednego mieszkańca w domu pomocy w 2011 roku 
wyniósł średnio 2 644,10 zł. 

W analizowanym okresie pełny koszt osób umieszczonych w dps-ach wyniósł 1 015 336,15 zł w tym 
partycypować powinni: 
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 osoby umieszczone na kwotę 380 393,35 zł 
 małżonkowie, wstępni, zstępni w wysokości 84 818,94 zł 
 gmina 550 123,86 zł 

Z uwagi na nie wywiązywanie się osób zobowiązanych do odpłatności, ośrodek pokrył kwotę 
35 613,80 zł, tytułem opłaty zastępczej. Ośrodek dochodzi zwrotu wydatków poniesionych zastępczo 
przez gminę. 

Analiza kosztów pobytu klientów w DPS w latach 2005-2011 

Rok 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Złożone wnioski 24 20 18 21 17 22 15 

Osoby przebywające w 
DPS 

9 11 17 19 22 29 31 

Osoby oczekujące na 
DPS 

2 2 5 8 3 6 3 

Koszt pobytu ogółem 130 000 185 569,18 293 273,10 397 190,10 478 866,13 774 157,35 1 015 336,15 

Koszt gminy 25 050 66 923,93 140 544,49 200 522,98 246 769,65 394 155,09 550 123,86 

Koszt osób 

umieszczonych 
70 750 82 569,18 109 267,83 151 509,95 175 568,22 302 906,88 380 393,35 

Koszt osób 
zobowiązanych 

34 200 36 193,29 43 460,78 45 157,17 56 528,26 77 095,38 84 818,94 

Kwota dodatkowo 
wniesiona przez MOPS 

zastępczo za osoby nie 
regulujące swoich 
zobowiązań 

18 366 25 661,68 18 978,98 20 202,34 25 096,52 29 727,82 35 613,80 

 
Miesięczna odpłatność za pobyt osoby w dps kształtowała się następująco:  
 DPS Borne Sulinowo – 2 642,76 zł, 
 DPS Czarne – 2 583,70 zł, 
 DPS Żydowo – 2 251,37 zł, 
 DPS Białogard – 2 365.29 zł,  
 DPS Resko – 2 426,49 zł,  
 DPS Łężeczki – 3 1414,64 zł,  
 DPS Lębork – 2 974,02 zł,  
 DPS Kołobrzeg – 2 446,66 zł,  
 DPS Nowy Czarnów – 2 320,64 zł,  
 DPS Mielno – 2 795,20 zł.  
 

 





Sprawozdanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczecinku za 2011 rok 

10 

 

D Z I A Ł  W S P A R C I A  R O D Z I N Y  I  A N I M A C J I  S P O Ł E C Z N E J  

Dział Wsparcia Rodziny i Animacji Społecznej realizuje zadania z zakresu specjalistycznego 
poradnictwa socjalnego i prawnego. Liczbę porad, których udzielono klientom wymagającym wsparcia 
w 2011 r. wskazuje poniższa tabela: 

Wyszczególnienie Poradnictwo specjalistyczne Poradnictwo prawne 

Liczba porad 707 283 

Ponadto do zadań pracowników działu należały: 
1) praca z indywidualnymi przypadkami, 

2) współpraca z organizacjami pozarządowymi, instytucjami i placówkami działającymi w zakresie 

pomocy społecznej, 

3) koordynowanie realizacji programów specjalnych, funkcjonujących w ośrodku: 

 Samopomocowy Projekt Pomocy Dzieciom „Starszy Brat-Starsza Siostra”, 

 Program „Wolontariat w OPS”, 

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

dysfunkcyjnych, 

 

Konsultanci DWRiAS podejmowali i promowali działania z zakresu animacji społecznej na rzecz 
społeczności lokalnej między innymi poprzez: 
1. Realizację Projektu „Pola Nadziei” polegającego na szerzeniu idei hospicyjnej oraz pozyskiwaniu 

środków finansowych na rzecz Hospicjum Domowego im. Św. Franciszka z Asyżu w Szczecinku. 

W 2011 r. zorganizowano zbiórkę publiczną w wyniku której pozyskano kwotę 18 266,32 zł, 

którą w całości przekazano na działalność Hospicjum. W przedsięwzięciu wzięło udział 

244 wolontariuszy w większości uczniów szczecineckich szkół, którzy kwestowali pod opieką 

pracowników socjalnych i pedagogów. 

2. Aktywizowanie osób bezrobotnych w funkcjonującym Klubie Integracji Społecznej. 

3. Organizację IV FORUM INICJATYW POZARZĄDOWYCH, w którym uczestniczyło 11 lokalnych 

organizacji pozarządowych z terenu naszego miasta. 

4. Organizację Konkursu „Wolontariusz Roku 2011”. 

5. Organizację konferencji pt. „Wolontariat jako metoda aktywizowania społeczności lokalnej. XX – 

lecie Projektu Starszy Brat, Starsza Siostra”. 

6. Kontynuację działań skierowanych do osób starszych i niepełnosprawnych zagrożonych 

marginalizacją ze względu na wiek lub chorobę w ramach Projektu „Kolędnicy”. 

7. Wsparcie przy tworzeniu projektów i ich realizacji. 

8. Koordynowanie projektu systemowego PO KL „Szansa”. 
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Programy i projekty socjalne  

lp. 
Nazwa programu/ 

Kategoria odbiorców Liczba uczestników Formy realizacji Partnerzy 
projektu 

1. 
Starszy Brat – Starsza 

Siostra 
Dzieci z rodzin dysfunkcyjnych 

35 dzieci 
Praca w parach wolontariusz - dziecko 

Fundacja Starszy Brat Starsza Siostra – 
Polska, 

35 wolontariuszy Szczecineckie szkoły ponadgimnazjalne 

2. Treningi dla Rodziców Rodziny niewydolne wychowawczo 12 rodzin 
zajęcia z prowadzenia gospodarstwa domowego i opieki 
nad dzieckiem 

Fundacja NOA 

Stowarzyszenie „Atut” 

3. Przyjazny Dom 

Rodziny dzieci umieszczonych lub 
zagrożonych umieszczeniem w 

placówkach opiekuńczo-
wychowawczych 

89 rodzin 

-   wsparcie finansowe, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, 

-   poradnictwo Kuratorzy Sądu Rodzinnego 

  
Wychowawcy placówek opiekuńczo-
wychowawczych 

4. Pogotowie lekcyjne 
Dzieci i młodzież z rodzin 

dysfunkcyjnych 

7 dzieci 
— — 

6 wolontariuszy 

5. Wolontariat w OPS Osoby starsze i niepełnosprawne 

23 wolontariuszy stałych -  pomoc w codziennych czynnościach,   

244 wolontariuszy 
akcyjnych 

-  organizacja czasu wolnego,   

26 środowisk -  wsparcie instytucji _ 

6. 
Klub Integracji 

Społecznej 
Osoby wykluczone społecznie 

39 osób długotrwale 
bezrobotnych 

-   poradnictwo, Powiatowy Urząd Pracy 

-   zajęcia warsztatowe, Zakład Doskonalenia Zawodowego 

-   kursy zawodowe   

7. Kolędnicy Osoby starsze i niepełnosprawne 

12 środowisk Wizyty kolędującej młodzieży w organizacjach, 

instytucjach oraz w środowiskach osób starszych 
i niepełnosprawnych 

Zespół Szkół im. Komisji Edukacji 

Narodowej  

4 organizacje/ instytucje 

6  wolontariuszy 

8. PO KL „Szansa” 

Osoby niepełnosprawne, młodzież 

w wieku 15 - 25 lat 4 osoby 
sfinansowanie ćwiczeń i turnusów rehabilitacyjnych, 

poradnictwo, 
zajęcia edukacyjno-korekcyjne, 
organizacja czasu wolnego. 

SAPiK 

24 osoby 

  

9. 
Zimą też może być 

ciepło 

Osoby bezrobotne 39 osób bezrobotnych zajęcia edukacyjne z młodzieżą, w tym wizyty w 

ośrodkach wsparcia 

Szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne 

uczniowie 9 klas zbiórka bielizny ciepłej i przekazanie jej w formie 
paczek świątecznych 
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P O M O C  I N S T Y T U C J O N A L N A  –  P O M O C  B E Z D O M N Y M  

 

Noclegownia Miejska 

Noclegownia Miejska przeznaczona jest wyłącznie dla mężczyzn i mieści się w budynku przy 
ul. Wiejskiej 4. Dysponuje 14 stałymi miejscami noclegowymi, w sytuacjach szczególnych liczba 
miejsc może być zwiększona do 20. 
W okresie sprawozdawczym z pobytu w Noclegowni korzystało 60 bezdomnych mężczyzn, w tym  
24 z noclegów okresowych i 36 osób z noclegów doraźnych. 
W ramach prowadzonej pracy socjalnej z osobami bezdomnymi uzyskano następujące efekty: 
 5 osób uzyskało orzeczenie o stopniu niepełnosprawności i uprawnienia do zasiłku stałego, 
 2 osoby podjęły zatrudnienie w ramach prac społecznie-użytecznych, 
 2 osoby powróciły do domu rodzinnego, 
 3 osoby zamieszkały w ośrodkach dla osób bezdomnych, prowadzonych przez stowarzyszenia  

i samodzielnie ponoszą koszty utrzymania w placówkach, 
 2 osoby wyprowadziły się na stancję, 
 5 osób zarejestrowało się w Powiatowym Urzędzie Pracy, uzyskując status osoby bezrobotnej, 
 5 osób podjęło leczenie odwykowe, 
 1 osoba otrzymała mieszkanie do remontu. 

Ponadto w ramach pracy socjalnej z osobami bezdomnymi przebywającymi w pustostanach, altankach 
działkowych i na dworcu PKP podjęto działania aktywizujące, ukierunkowane na: 

 uzyskanie dokumentu tożsamości, 
 wydanie decyzji uprawniającej do świadczeń zdrowotnych, 
 ustalenie stopnia niepełnosprawności, 
 motywowanie do zabiegania o tzw. „dach nad głową” w schroniskach dla osób uzależnionych  

i bezdomnych. 

Dom dla Bezdomnych „ZACISZE” 

Dom Dla Bezdomnych „Zacisze” jest ośrodkiem wsparcia o zasięgu miejskim, prowadzącym miejsca 
całodobowe, okresowego pobytu, mieści się w Szczecinku przy ul. Wodociągowej 6 A. 
Dom przeznaczony jest dla: pełnoletnich osób bezdomnych i rodzin, w tym z dziećmi. 
W skład Domu wchodzą: 
 pokoje socjalne, 
 Hostel dla kobiet i rodzin, 
 Punkt Pomocy Bezdomnym i Potrzebującym. 

W okresie sprawozdawczym Punkt Pomocy Bezdomnym i Potrzebującym świadczył następujące formy 
pomocy: 
 wydawanie gorących posiłków – 14 276 porcji, 
 usługi higieniczne:  

- kąpiel – 332 usługi, 

- golenie – 13 usług, 
- strzyżenie – 16 usług, 

 pobyt w świetlicy – średnio 8 osób dziennie, 
 zorganizowanie Świąt Wielkanocnych – 38 osób, 
 zorganizowanie poczęstunku Wigilijnego i paczek z ciepłą bielizną osobistą – 39 osób, 
 wydawanie odzieży – wydano 176 kompletów odzieży, 
 pomoc przedambulatoryjna – skorzystało 36 osób. 

W Hostelu dla kobiet i rodzin oraz pokojach socjalnych miejsce uzyskało łącznie 20 osób w tym 
11 dzieci.  

Całkowity koszt funkcjonowania Domu „Zacisze” w okresie sprawozdawczym wyniósł 76 507,47 zł. 
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Z A D A N I A  Z L E C O N E  D O  R E A L I Z A C J I  I N N Y M  P O D M I O T O M  

Organizowanie i  świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania 
klienta na terenie Miasta Szczecinek realizowane było  przez 
Stowarzyszenie „ATUT” z  siedzibą w Szczecinku przy ul.  Połczyńskiej 2a 

Usługi obejmowały: zaspokajanie codziennych, podstawowych potrzeb życiowych osób starszych  
i niepełnosprawnych, pomoc  usługową oraz pielęgnację zaleconą przez lekarza, a także usprawnianie 
do funkcjonowania w społeczeństwie. Kontynuowano zwyczaj wręczania Klientom usług opiekuńczych, 
życzeń i drobnych upominków z okazji urodzin.  

W 2011 r. łącznie wykonano 35 440 godz. usług, w tym 31 984 w dni robocze i 3 456 godz. w dni 
wolne od pracy. Całkowity koszt świadczonych usług wyniósł 562 600 zł i w całości pochodził  
z dotacji Miasta Szczecinek. Do realizacji zadania Stowarzyszenie zatrudniało 23 opiekunki, pracę 
opiekunek wspierały osoby w ramach prac społecznie-użytecznych oraz praktykanci z Centrum Kariery 
Zawodowej w Szczecinku.  

Z usług opiekuńczych skorzystało 152 klientów. Odpłatność za jedną godz. usług wynosiła 10,50 zł 

w dni powszednie oraz 21 zł w dni wolne od pracy i była zróżnicowana ze względu na dochód oraz 
sytuację życiową klienta. 
 
Organizowanie i  świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych 
w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie 
Miasta Szczecinek było również świadczone przez Stowarzyszenie „ATUT” 

z siedzibą w Szczecinku przy ul.  Połczyńskiej 2a  

Decyzją administracyjną 23 osobom przyznano specjalistyczne usługi opiekuńcze, (w tym 
3 dzieci), łączna liczba usług zrealizowanych przez podmiot wynosi 5 050,5 godz. 

Usługi obejmowały: 
 uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, zaspokajanie 

podstawowych potrzeb oraz pielęgnację,  
 uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia w zakresie interwencji, 

wspieranie i pomocy w załatwieniu spraw urzędowych, 
 rehabilitację fizyczną i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu, w tym usługi psychologiczne. 

Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 140 000 zł i w całości został sfinansowany z dotacji 
Wojewody Zachodniopomorskiego. Odpłatność za jedną godz. usług do 28.02.2011 r. wynosiła 14 zł 
natomiast od 01.03.2011 r. odpłatność wynosiła 20 zł i była zróżnicowana ze względu na dochód oraz 
sytuację życiową klienta. 

Prowadzenie ośrodka wsparcia –  Dom Dziennego Pobytu „ZŁOTA JESIEŃ” 
dla osób starszych i  niepełnosprawnych realizuje Fundacja PRZYSTAŃ  
z siedzibą w Szczecinku przy ul. Połczyńskiej 2A  

W ośrodku wsparcia realizowano usługi opiekuńcze w formie:  

 wyżywienia w DDP – 81 decyzji, 6 731 usług 
 posiłku z dowozem – 98 decyzji, 16 528 usług, 
 stacjonarnej usługi opiekuńczej – 2 decyzje, 110 godz. usług. 
Decyzję na miejsce w ośrodku otrzymało 55 osób. Seniorzy korzystali z terapii zajęciowej w ramach 
zajęć: muzyczno-teatralnych, intelektualnych, manualnych, kulinarnych, rekreacyjno-sportowych oraz 
integracyjnych. Uczestniczyli też w wycieczkach do Kołobrzegu, Unieścia, musicalu „Skrzypek na 
dachu” w Poznaniu, koncercie Andrzeja Rybińskiego oraz projektach międzypokoleniowych: „Wspólne 
pasje”, „Poczytaj mi babciu”. W ramach działalności DDP funkcjonują Kluby Aktywnego Seniora oraz 
Kawiarenka internetowa. Z oferty klubowej skorzystało 64 seniorów. Celem działalności Klubu 
Aktywnego Seniora jest rehabilitacja społeczna, samopomoc oraz organizacja czasu wolnego dla 
osób w jesieni życia. W ramach zajęć Kawiarenki internetowej przeprowadzono dla 39 osób kursy 
komputerowe oraz zajęcia utrwalające zdobytą wiedzę. 
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Całkowity koszt zadania w 2011 r. wyniósł 402 672 zł, w tym dotacje Miasta Szczecinek  
378 532 zł, 24 140 zł to środki własne oraz środki pozyskane z innych źródeł. 

Prowadzenie ośrodka wsparcia –  Środowiskowy Dom Samopomocy 
„WALENTYNKA” dla osób z zaburzeniami psychicznymi również reali zuje 

Fundacja PRZYSTAŃ  z siedzibą w Szczecinku przy ul. Połczyńskiej 2A  

Decyzję administracyjną przyznającą miejsce i możliwość korzystania z terapii w ŚDS w 2011 r. 
otrzymały 53 osoby. W ramach oferty ŚDŚ podopieczni uczestniczyli w terapii zajęciowej  
w pracowniach: kulinarnej, komputerowej, plastycznej, dziewiarsko-krawieckiej oraz technik różnych  
a także brali udział w muzykoterapii, terapii ruchowej, zajęciach tanecznych, psychoedukacji oraz 
spotkaniach i konsultacjach z lekarzem psychiatrą i psychologiem.  
Do najważniejszych wydarzeń minionego roku należy zaliczyć prezentację domowników ŚDS na 
Festiwalu Filmowym Osób Niepełnosprawnych w Kinie Wolność w Szczecinku, integracyjne warsztaty 
plastyczne „O czym szumią drzewa”, zorganizowane we współpracy z młodzieżą z Zespołu Szkół Nr 3 
w Szczecinku. Uczestnicy ŚDS odbyli dwie wycieczki krajoznawcze do Kołobrzegu i Biskupina, brali 
udział w wystawach Muzeum Regionalnego, turniejach tenisa stołowego, konkursach kulinarnych  
i muzycznych. Całkowity koszt zadania wyniósł 412 689 zł, w tym wielkość dotacji 
Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego 411 213 zł, a kwota 1 476 zł to środki własne oraz 
z innych źródeł. 
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D O D A T K I  M I E S Z K A N I O W E  

W 2011 roku z dodatku mieszkaniowego skorzystało 1 338 gospodarstw domowych, w tym 761  
to rodziny korzystające jednocześnie z pomocy społecznej. W analizowanym okresie  
111 wnioskodawców po raz pierwszy ubiegało się o przyznanie dodatku mieszkaniowego. 
W okresie sprawozdawczym przyjęto i rozpatrzono 2 258 wniosków, wypłacono 11 975 świadczeń  
na łączną kwotę 2 454 762,73 zł. Dodatki mieszkaniowe stanowią 16,9% ogółu świadczeń 
wypłaconych z budżetu MOPS. 

Średnia wysokość dodatku mieszkaniowego w rozbiciu na poszczególne zasoby za lata 2009-2011. 

Lp. Zasoby 2009r. 2010r. 2011r. 

1. Mieszkaniowy zasób gminy (w tym TBS) 185 zł 217 zł 242 zł 

2. Mieszkania spółdzielcze 141 zł 154 zł 163 zł 

3. Wspólnoty mieszkaniowe 139 zł 147 zł 163 zł 

4. Mieszkania prywatne 158 zł 168 zł 222 zł 

5. Inne (zakładowe, bez tytułu prawnego) 153 zł 197 zł 202 zł 

Łącznie wydano 2 666 decyzji administracyjnych, w tym 137 decyzji odmownych. Na okoliczność 
porównania danych zawartych we wnioskach z faktyczną sytuacją Wnioskodawcy przeprowadzono 
273 wywiady środowiskowe, co stanowi 12,09% rozpatrzonych wniosków. 

W związku z nieprawdziwymi danymi zawartymi we wnioskach w 9 przypadkach zostały wznowione 
postępowania administracyjne, które w 6 przypadkach zakończyły się podwójnym zwrotem nienależnie 
pobranego dodatku mieszkaniowego. 

Z powodu nieopłacania różnicy między dodatkiem, a czynszem wstrzymano 260 decyzji przyznających 
dodatek mieszkaniowy. 

Porównanie ilości składanych wniosków o dodatki mieszkaniowe w latach 2010 - 2011 przedstawia 
wykres: 
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Ś W I A D C Z E N I A  R O D Z I N N E ,  Ś W I A D C Z E N I A  Z  F U N D U S Z U  

A L I M E N T A C Y J N E G O  O R A Z  P O S T Ę P O W A N I E  W O B E C  

D Ł U Ż N I K Ó W  A L I M E N T A C Y J N Y C H  

W 2011 roku ze świadczeń rodzinnych skorzystało 3 168 osób i rodzin, a 419 skorzystało 
ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego. 
Łącznie na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę  
10 519 514 zł, co stanowiło 58, 80% ogółu wypłaconych świadczeń z budżetu ośrodka.  
Kwota odzyskanych świadczeń nienależnie pobranych za 2011 rok to: 
- 9 234 zł z tytułu wypłaconych świadczeń rodzinnych, 
- 1 965 zł z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego. 

 
Wydatki na poszczególne świadczenia przedstawia poniższa tabela 

Rodzaj świadczenia Wydatki w zł 
Liczba wypłaconych 

świadczeń 

Zasiłki rodzinne 2 565 292 30 053 

Dodatki do zasiłku rodzinnego z 
tytułu: 1 692 421 12 214  

- urodzenia dziecka 174 000 174 

- opieki nad dzieckiem w okresie 
korzystania z urlopu wychowawczego 

367 855 948 

- samotnego wychowywania dziecka 438 626 2 499  

- kształcenia i rehabilitacji dziecka 
niepełnosprawnego 202 400 2 670 

- rozpoczęcia roku szkolnego 186 200 1 862  

- podjęcia przez dziecko nauki w szkole 
poza miejscem zamieszkania 12 700 178 

- wychowywanie dziecka w rodzinie 
wielodzietnej 310 640  3 883 

Jednorazowa zapomoga z tytułu 
urodzenia się dziecka 359 000 359 

Świadczenia opiekuńcze, w tym: 3 417 957 18 246 

- zasiłki pielęgnacyjne  2 524 041 16 498 

- świadczenia pielęgnacyjne 893 916 1 748      

Składki na ubezpieczenie: 190 125 1 897 

- emerytalno–rentowe 160 125 1 235 

- zdrowotne 30 000 662 

Świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego 2 294 719 7 128  

W okresie od stycznia do grudnia 2011 r. przeprowadzono 37 wywiadów z osobami ubiegającymi się 
o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu sprawowania opieki nad osobą 
niepełnosprawną. Dało się zauważyć znaczący wzrost liczby wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych 
w stosunku do roku 2010, z 1 300 świadczeń wypłaconych w 2010 roku do 1 748 świadczeń 
wypłaconych w 2011 roku.  
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Ponadto 7 października 2011 r. zostało opublikowane rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 
4 października 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania 
osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Zgodnie z przepisami rozporządzenia osoby mające 
w listopadzie lub grudniu 2011 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego otrzymały dodatkowe 

świadczenie w wysokości 100 zł miesięcznie we wskazanych miesiącach. Pomoc mogła być przyznana 
na wniosek świadczeniobiorcy, który należało złożyć w siedzibie ośrodka w terminie do 31 października 
2011 r., a w przypadku gdy świadczenie pielęgnacyjne przyznano po tym dniu, w terminie 7 dni od 
dnia, w którym decyzja o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego stała się ostateczna. 
Wypłacona na tej podstawie pomoc nie została zakwalifikowana do kręgu świadczeń rodzinnych tylko 
świadczeń z pomocy społecznej, realizowana przez organ wypłacający świadczenia rodzinne w danej 
gminie. Takie zapisy prawa spowodowały, że realizacja rządowego programu nie wiązała się 

z żadnymi dodatkowymi środkami finansowymi na realizację tego zadania. 

Łącznie wypłacono 316 świadczeń 159 uprawnionym na kwotę 31 500 zł. 

Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych  

W okresie od stycznia do grudnia 2011 roku prowadzono 309 postępowań wobec dłużników 
alimentacyjnych, których skutkiem było: 
- przekazanie komornikowi sądowemu 180 informacji, mających wpływ na egzekucję zasądzonych 

świadczeń alimentacyjnych, 
- 101 dłużników zobowiązano do zarejestrowania się w urzędzie pracy jako osoby bezrobotne albo 

poszukujące pracy, 
- 149 wniosków skierowano do starosty o podjecie działań zmierzających do aktywizacji zawodowej 

dłużników alimentacyjnych, 
- 156 wniosków skierowano do prokuratury o ściganie dłużników za uporczywe uchylanie się 

od obowiązku alimentacyjnego, 
- 23 wnioski skierowano do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika, 
- 4 wnioski skierowano o zwrot zatrzymanego prawa jazdy, 
- w stosunku do 19 dłużników skierowano wniosek do sądu o ustalenie kuratora dla nieznanego  

z miejsca pobytu. 

W 2011 roku łączna kwota zwrotu przez dłużników wypłaconych na osoby uprawnione świadczeń 
z funduszu alimentacyjnego wyniosła – 286 991 zł. 

Do Biura Informacji Gospodarczej przekazano 555 informacji o zobowiązaniach dłużników 
alimentacyjnych z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych oraz świadczeń z funduszu 
alimentacyjnego. 
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D Z I A Ł  O R G A N I Z A C J I  I  K A D R  

Uchwały i  zarządzenia  

Dyrektor MOPS wydał łącznie 59 zarządzeń, w tym 18 finansowych. Zarządzenia dotyczyły m.in.: 
Polityki bezpieczeństwa danych osobowych w Ośrodku; zasad przeprowadzania ankietowego badania 
poziomu zadowolenia klientów z usług MOPS w Szczecinku oraz opracowywania i udostępniania ich 
wyników; udzielania przez Ośrodek zamówień publicznych. 
Przeprowadzono również: 
 procedurę rekrutacyjną na wolne stanowisko urzędnicze - księgowa, 

 procedurę wyboru organizatora wypoczynku letniego dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych 
w 2011 r., 

 otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej realizowanych 
przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego: 
1) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klienta, na terenie 

Miasta Szczecinek, 
2) organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania 

osób z zaburzeniami psychicznymi, na terenie Miasta Szczecinek; 
 inwentaryzację i przekazanie w darowiźnie Stowarzyszeniu „ATUT” w Szczecinku majątku Ośrodka 

przeznaczonego do prowadzenia Warsztatu Terapii Zajęciowej „ATUT” w Szczecinku, 
 likwidację Kancelarii obsługującej dokumenty niejawne o klauzuli „zastrzeżone”. 

Ponadto Rada Miasta Szczecinek przyjęła m.in. uchwały dotyczące: 
 trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego 

ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania;  
 Porozumienia pomiędzy Miastem Szczecinek a Gminą Borne Sulinowo w zakresie powierzenia 

Gminie Borne Sulinowo realizacji zadania publicznego Miasta Szczecinek w zakresie pomocy 
społecznej polegającego na kierowaniu mieszkańców Miasta Szczecinek do Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Bornem Sulinowie, 

 nowego Statutu Ośrodka (wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.). 
Szczecineccy radni uchwałą Nr XVIII/145/2011 z dnia 12.12.2011 r. upoważnili Dyrektora Ośrodka do 
wydawania decyzji administracyjnych w zakresie umarzania, odraczania terminu płatności, rozkładania 
na raty kwot dodatków mieszkaniowych przyznanych na podstawie nieprawdziwych danych 
(upoważnienie obowiązuje od dnia 27 stycznia 2012 r.). 

Kontrole 

Szczecinecki Ośrodek Pomocy Społecznej w roku 2011 był poddany 5 kontrolom zewnętrznym 

przez: 
 Wydział Polityki Społecznej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Delegatura 

w Koszalinie, 
 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, 
 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinku, 
 Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinku. 

Skontrolowano: 
 prawidłowość prowadzenia windykacji należności budżetu państwa, 
 realizację projektu „Szansa” w ramach POKL, 
 stan sanitarno-techniczny pomieszczeń Noclegowni Miejskiej oraz Domu Dla Bezdomnych 

„Zacisze" oraz warunki sanitarno-higieniczne w Punkcie Pomocy Bezdomnym i Potrzebującym, 
 przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych i rozpoznawanie innych miejscowych zagrożeń. 

W Ośrodku przeprowadzane również 26 kontroli wewnętrznych, a dotyczyły one m.in.: 
 rozliczenia spłat należności dłużników alimentacyjnych; 
 stan należności dłużników alimentacyjnych zgłaszanych do BIG po przekazaniu przez komornika 

sądowego na rachunek bankowy Ośrodka kwot wyegzekwowanych od dłużnika; 
 prawidłowości i terminowości odprowadzania do budżetu gminy dochodów pozyskanych przez 

Ośrodek; 
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 wykształcenia i kwalifikacji osób upoważnionych do kierowania powierzonym zadaniem zleconym 
oraz osób zatrudnionych bezpośrednio przy realizacji tego zadania (specjalistyczne usługi 
opiekuńcze; ośrodki wsparcia: DDP „Złota Jesień” i ŚDS „Walentynka”); 

 terminowość aktualizacji wywiadów środowiskowych dot. kontynuacji świadczeń w formie zasiłku 

stałego; 
 rzetelność realizacji Porozumień zawartych z wolontariuszami. 

Inwestycje i  remonty  

W analizowanym okresie dokonano „Przebudowy pomieszczeń biurowych w budynku Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Wiejskiej w Szczecinku”. Wykonawcą remontu była Firma 

Budowlana „KOWBUD” Zbigniew Kowalczyk z siedzibą w Szczecinku, wyłoniona w trybie przetargu 
nieograniczonego. 
Na ww. zadanie wydatkowano kwotę 182 886 03 zł.  

Decyzje, odwołania,  zażalenia  

W 2011 roku ośrodek wydał łącznie 19 634 decyzji administracyjnych, w tym w zakresie: 
- pomocy społecznej - 12 692, 
- świadczeń rodzinnych - 3 829,  
- świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 775, 
- dodatków mieszkaniowych - 2 338. 

W ciągu roku 115 osób odwołało się od 132 decyzji administracyjnych, a 6 osób złożyło zażalenie 
na postanowienie. 

Decyzje SKO dot. 
złożonych odwołań 

Pomoc 
społeczna 

Dodatki 
mieszkaniowe 

Świadczenia 
rodzinne 

Świadczenia z 
funduszu 

alimentacyjnego 

Utrzymać w mocy 52 8 7 6 

Uchylono decyzję* 8 7 5 5 

W trakcie rozpatrzenia 4 3 3 0 

Zmiana klasyfikacji 
odwołania na podanie o 
pomoc** 

2 0 2 7 

Odwołanie wniesiono po 
terminie 

4 3 0 0 

Pozostawiono bez 
rozpatrzenia 

1 0 0 0 

Po ponownym rozpatrzeniu 
przez MOPS przyznano 

3 2 0 0 

Uchylono decyzję* 
 w 11 przypadkach decyzja została uchylona przez SKO i przekazana do ponownego rozpatrzenia – 

po ponownym rozpatrzeniu MOPS przyznał świadczenia, 
 w 5 przypadkach decyzja została uchylona przez SKO i przekazana do ponownego rozpatrzenia – 

po ponownym rozpatrzeniu MOPS odmówił świadczenia, 
 w 2 przypadkach decyzja została uchylona w całości, a świadczenie zostało przyznane przez SKO 
 w 7 przypadkach uchylono i umorzono postępowanie. 

Zmiana klasyfikacji odwołania na podanie o pomoc** 
 w 6 przypadkach SKO uznało, iż pismo nie jest odwołaniem, 
 w 5 przypadkach klient anulował odwołanie, zamieniając je na podanie o pomoc. 
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Skargi i  wnioski  

W 2011 roku 14 osób złożyło 15 skarg. 

Przedmiot skargi/wniosku 
Ilość wniesionych i rozpatrzonych 

skarg/wniosków 

Pomoc społeczna (pracownik socjalny) 13 

Dodatki mieszkaniowe 1 

Działalność MOPS 1 

Po zapoznaniu się z treścią i rozpatrzeniu spraw: 
- w 1 przypadku zmieniono klasyfikację dokumentu na wniosek o pomoc, 
- w 13 przypadkach skarga uznana została jako bezzasadna, 
- w 1 przypadku uznano zasadność skargi. 

 

L iczba etatów  

Według stanu na 31 grudnia 2011 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinku zatrudniał 
70 osób. 

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

 

W ramach współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy: 
 w okresie od marca do listopada 2011 r. 13 osób wykonywało prace społecznie użyteczne, m.in. 

sprzątanie pomieszczeń biurowych, prace gospodarcze w Punkcie Pomocy Bezdomnym 
i Potrzebującym, Noclegowni Miejskiej oraz wydawanie żywności w ramach Programu 
Dostarczanie Żywności dla Najuboższej Ludności UE, obsługę administracyjną świadczeń 
realizowanych przez MOPS, 

 w ramach prac interwencyjnych, w okresie od stycznia do grudnia 2011 r. zatrudnialiśmy 6 osób 
bezrobotnych, 

 w okresie od maja do października 2011 r. zatrudnialiśmy 4 osoby bezrobotne w ramach robót 
publicznych. 

 
 
 



Sprawozdanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczecinku za 2011 rok 

21 

ZAŁOŻENIA NA 2012 ROK 

 

1. Weryfikacja uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego w związku z planowaną zmianą ustawy 
o świadczeniach rodzinnych. 

2. Realizacja przedsięwzięć wynikających z Programu Aktywności Lokalnej, w tym: 

- rozwijanie programu „Klub Młodzieżowy”, 

- kontynuacja projektu poświęconego idei hospicyjnej pod nazwą „Pola Nadziei”, 

- rozpoczęcie działań mających na celu aktywizację społeczności zamieszkującej „osiedle 
socjalne”. 

3. Organizacja wypoczynku letniego połączonego z programem profilaktyki uzależnień dla dzieci 
i młodzieży. 

4. Remont i adaptacja na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy „Walentynka”, części 
budynku przy ul. Połczyńskiej 2a. 

5. Organizacja obchodów Międzynarodowego Dnia Wolontariusza, w tym przeprowadzenie IV edycji 
Konkursu „Wolontariusz Roku”. 

6. Realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, w tym obsługa 
zespołu interdyscyplinarnego oraz uchwalenie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy 
i Ochrony Ofiar. 

7. Wdrożenie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w tym uchwalenie Miejskiego 
Programu Wsparcia Rodziny oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem i rodziną poprzez: 

- zapewnienie usług asystenta rodziny oraz dostępu do poradnictwa specjalistycznego,  

- organizowanie szkoleń i tworzenie warunków do działania rodzin wspierających, 

- ponoszenie kosztów umieszczania dzieci w pieczy zastępczej. 

8. Akcentowanie w środowisku lokalnym Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych 
i Solidarności Międzypokoleniowej. 

9. Opracowanie rozwiązań stanowiących alternatywę dla umieszczenia osób sędziwych w domu 
pomocy społecznej.  

10. Przygotowanie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej, która ma stanowić podstawę opracowania 
budżetu na rok 2013. 

11. Kontynuacja działań doskonalących i porządkujące organizację pracy, w tym: 
 
 aktualizacja zasad prowadzenia dokumentacji i sporządzania wywiadów przez pracowników 

socjalnych, 

 zasady prowadzenia postępowań wyjaśniających w pomocy społecznej, 

 procedury windykacji należności, szczególnie wobec dłużników alimentacyjnych,  

 zasady oszczędności wydatków, w tym m. in. na co, energię, wodę i materiały biurowe, 

 zmiany Zasad Polityki Rachunkowości oraz elementów kontroli zarządczej, 

 modernizacja strony www w zakresie zarządzania treścią.  
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K A L E N D A R I U M  

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

Rok 1990 

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

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

Rok 1991 

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

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

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

Rok 1992 

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

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

Społecznej i Polskiego Czerwonego Krzyża. 

Rok 1993 

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

 Dom Dziennego Pobytu „Złota Jesień” rozpoczyna świadczenie usługi dowozu ciepłego posiłku, 
usług pralniczych i kąpielowych. 

 Powstaje Dział Usług Bezrobotnym. 

Rok 1994 

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

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

Rok 1995 

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

Rok 1996 

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

 Ośrodek organizuje II FORUM INICJATYW POZARZĄDOWYCH. 

Rok 1997 

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

 Kierownik MOPS-u otrzymuje Nagrodę Ministra Pracy i Polityki Socjalnej - Longina Komołowskiego 
za wybitne osiągnięcia na polu pomocy społecznej. 

 Powstaje stanowisko konsultanta ds. wspierania organizacji pozarządowych. 
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Rok 1998 

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

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

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

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

Rok 1999 

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

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

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

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

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

 Następuje likwidacja Działu Usług Opiekuńczych. 

Rok 2000 

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

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

usług opiekuńczych, 
 prowadzenie Punktu Pomocy Bezdomnym i Potrzebującym.  

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

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

Rok 2001 

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

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

 Współpraca z lokalnymi organizacjami pozarządowymi i grupami charytatywnymi w obszarze 

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

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

Rok 2002 

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

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

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

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

Rok 2003 

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

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

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

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

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

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

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

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

Rok 2004 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Ustawa o pomocy społecznej wprowadza kontrakt socjalny jako formę współdziałania pomiędzy 
ośrodkiem a osobą ubiegającą się o pomoc w rozwiązywaniu jej problemów. 
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Rok 2005 

 Ośrodek opracowuje Strategię na lata 2005 - 2010, która jest kontynuacją i rozwinięciem działań 
oraz założeń programowych realizowanych w sferze pomocy społecznej od 1990 roku. 

 Ośrodek inicjuje prace i przygotowuje dokument p.n. Gminny System Profilaktyki i Opieki nad 
Dzieckiem i Rodziną, a także organizuje miejską konferencję na temat roli środowiska lokalnego  
w opiece nad dziećmi i rodziną. 

 Burmistrz Miasta Szczecinka powierza ośrodkowi realizację zadań wynikających z ustawy  
z 2 kwietnia 2005r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej. 

 Przedstawiciel Ośrodka zostaje członkiem Zarządu Ogólnopolskiej Fundacji Projektu „Starszy Brat – 
Starsza Siostra”. 

 Koordynator Projektu „SB-SS” bierze udział w międzynarodowej konferencji nt. mentoringu dla 
dzieci ze środowisk zagrożonych. Konferencja odbyła się w Wilnie, a w jej ramach zaprezentowano 
osiągnięcia Projektu w Polsce, w tym także i w Szczecinku. 

 W wyniku konkursu na prowadzenie DDP „Złota Jesień” i ŚDS „Walentynka” oraz specjalistycznych 
usług opiekuńczych, zadania te zostają powierzone na lata 2006 - 2010 Fundacji „NOA”. 

Rok 2006 

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

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

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

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

Rok 2007 

 Opracowujemy koncepcję adaptacji Punktu Pomocy Bezdomnym i przyległych do niego 

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

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

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

 Po raz pierwszy aktywnie włączamy się w obchody Światowego Dnia Walki z Ubóstwem 

organizując m.in. Dzień Otwartych Drzwi. Nasze zaproszenie najliczniej przyjmuje młodzież ze 
szczecineckich gimnazjów oraz szkół średnich, a szczególne zainteresowanie wzbudza możliwość 
odwiedzenia naszej placówki jaką jest Noclegownia dla bezdomnych mężczyzn.  

 Po ponad 10 latach przeprowadzamy pierwsze ankietowe „Badanie Satysfakcji Pracowników”,  
w którym oceniamy m.in. styl kierowania przełożonych, sposób rozwiązywania konfliktów, obieg 
informacji, warunki na stanowisku pracy, możliwości rozwoju zawodowego, poziom satysfakcji 
z pracy, w tym również wysokość wynagrodzenia, a także stopień realizacji celów ośrodka. Wyniki 

ankiety dają nam wiedzę o słabszych i mocniejszych obszarach funkcjonowania Ośrodka, a przez 
to możliwość właściwego oddziaływania na te obszary. 
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Rok 2008 

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

 MOPS podpisuje umowę na lata 2008 - 2013, na realizację projektu systemowego „Szansa”, 
finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt adresowany jest do osób bezrobotnych i nieaktywnych 
zawodowo, zagrożonych wykluczeniem społecznym, klientów Ośrodka. W pierwszej edycji projektu 
uczestniczy 40 osób, w tym aż 23 znajduje zatrudnienie. 

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

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

 

Rok 2009 

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

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

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

 Opracowaliśmy Program Aktywności Lokalnej na lata 2010 – 2013, który został przyjęty uchwałą 
Rady Miasta Szczecinek. 

 Po raz pierwszy uruchomiliśmy usługi „asystenta rodziny”, kierowane do rodzin niewydolnych 
opiekuńczo i wychowawczo oraz niezaradnych w prowadzeniu gospodarstwa domowego. Usługi 
finansowane były w ramach projektu systemowego „Szansa” EFS a korzystające z nich rodziny nie 
ponosiły odpłatności. 

 W listopadzie 2009r. następuje uruchomienie strony internetowej Ośrodka – 
www.mops.szczecinek.pl. 

 

Rok 2010 

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

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

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

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

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

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

Pozarządowych. 

 Przeprowadzono otwarte konkursy ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej przez 
organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego, tj.: 
 Prowadzenie ośrodków wsparcia: DDP „Złota Jesień” dla osób starszych i niepełnosprawnych 

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

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

 
Rok 2011 

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

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

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

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

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

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

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

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

 Przeprowadzamy kolejną inwestycję w budynku MOPS, tj. remont i adaptację na potrzeby ośrodka 
pomieszczeń opuszczonych przez Straż Miejską. Koszt inwestycji wyniósł 182 886 03 zł.  
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S P R A W O Z D A N I A  F I N A N S O W E  

POZOSTAŁA DZIAŁANOŚĆ (R.85295)  

Zadania własne 

LP NAZWA PLAN WYKONANIE 
%                              

(4:3) 

1 2 3 4 5 

1 NOCLEGOWNIA 124 254,00 119 783,86 96,40% 

  z tego:               § 3020 520,00 520,00 100,00% 

  § 4010 80 712,00 80 711,39 100,00% 

  § 4040 6 035,00 6 034,61 99,99% 

  § 4110 11 769,00 11 769,00 100,00% 

  § 4120 1 862,00 1 862,00 100,00% 

  § 4210 5 706,00 2 033,99 35,65% 

  § 4260 12 800,00 12 613,75 98,54% 

  § 4300 1 970,00 1 873,20 95,09% 

  § 4410 400,00 178,06 44,52% 

  § 4440 2 480,00 2 187,86 88,22% 

2 PROJEKT "SB - SS" 14 832,00 14 825,39 99,96% 

  z tego:               § 4110 546,00 540,40 98,97% 

  § 4120 86,00 85,75 99,71% 

  § 4170 3 500,00 3 500,00 100,00% 

  § 4210 2 800,00 2 799,97 100,00% 

  § 4300 7 900,00 7 899,27 99,99% 

3 
PROJEKT  " PRZYJAZNY 

1 850,00 1 833,00 99,08% 
DOM" 

  § 4210 1 646,00 1 646,00 100,00% 

  § 4300 204,00 187,00 91,67% 

4 

WOLONTARIAT W OPS I 

11 800,00 11 776,51 99,80% 
AKTYWIZACJA 

SPOŁECZNOŚCI 

LOKALNEJ 

  z tego:               § 4170 1 660,00 1 660,00 100,00% 

                           § 4210 4 700,00 4 678,61 99,54% 

  § 4300 5 440,00 5 437,90 99,96% 

5 
POSIŁEK DLA  

700 000,00 700 000,00 100,00% 
POTRZEBUJĄCYCH 

  z tego:                § 3110 700 000,00 700 000,00 100,00% 

6 POMOC ŻYWNOŚCIOWA 4 596,00 2 992,65 65,11% 

  z tego:                § 4300 4 596,00 2 992,65 65,11% 

7 
PRACE SPOŁECZNIE 

8 100,00 5 897,60 72,81% 
UŻYTECZNE 

  z tego:                 § 3110 8 100,00 5 897,60 72,81% 

8 
USŁUGI 

1 200,00 179,94 15,00% 
PRALNICZE 

  z tego:                 § 4300 1 200,00 179,94 15,00% 

OGÓŁEM 866 632,00 857 288,95 - 
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WYKONANIE OD 01.01.2011 - 31.12.2011 

ZADAŃ WŁASNYCH I ZLECONYCH 

ROZDZIAŁ/§ WYDATKÓW 
ZADANIA WŁASNE ZADANIA ZLECONE+ Program EFS ZADANIA OGÓŁEM 

PLAN WYKONANIE PLAN WYKONANIE PLAN WYKONANIE 

1 2 3 4 5 6 7 

85154 PRZECIWDZIAŁANIE 
ALKOHOLIZMOWI 

60 602,00 58 335,00 0,00 0,00 60 602,00 58 335,00 

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 602,00 10 140,00 0,00 0,00 10 602,00 10 140,00 

§ 4300 Zakup usług pozostałych 50 000,00 48 195,00 0,00 0,00 50 000,00 48 195,00 

85195 OCHRONA ZDROWIA 0,00 0,00 3 187,00 3 187,00 3 187,00 3 187,00 

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00   2 265,00 2 265,00 2 265,00 2 265,00 

§ 4110 Składni na ubezpieczenia społeczne 0,00   350,00 350,00 350,00 350,00 

§ 4120 Składki na FP 0,00   55,00 55,00 55,00 55,00 

§ 4300 Zakup usług pozostałych 0,00   517,00 517,00 517,00 517,00 

RAZEM DZIAŁY 851 60 602,00 58 335,00 3 187,00 3 187,00 63 789,00 61 522,00 

85203 OŚRODKI WSPARCIA 82 585,00 76 507,47 0,00 0,00 82 585,00 76 507,47 

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 440,00 380,24     440,00 380,24 

§ 4120 Składki na FP 70,00 60,03     70,00 60,03 

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 800,00 2 450,00     2 800,00 2 450,00 

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 500,00 2 469,36     2 500,00 2 469,36 

§ 4260 Zakup energii 25 560,00 25 560,00     25 560,00 25 560,00 

§ 4300 Zakup usług pozostałych 51 215,00 45 587,84     51 215,00 45 587,84 

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

154 124,00 153 665,02 10 832 505,00 10 801 793,85 10 986 629,00 10 955 458,87 

§ 3110 Świadczenia społeczne   

 

10 347 405,00 10 318 182,90 10 347 405,00 10 318 182,90 

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 104 277,00 104 277,00 230 313,00 230 313,00 334 590,00 334 590,00 

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne     23 110,00 23 109,09 23 110,00 23 109,09 
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§ 4110 Składni na ubezpieczenia społeczne 17 440,00 17 017,08 197 040,00 197 039,08 214 480,00 214 056,16 

§ 4120 Składki na FP 2 283,00 2 246,94 5 963,00 5 963,00 8 246,00 8 209,94 

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 124,00 6 124,00 15 974,00 15 974,00 22 098,00 22 098,00 

§ 4260 Zakup energii 10 000,00 10 000,00     10 000,00 10 000,00 

§ 4300 Zakup usług pozostałych 14 000,00 14 000,00     14 000,00 14 000,00 

§ 4440 Odpisy na ZFŚS     12 700,00 11 212,78 12 700,00 11 212,78 

85213 SKŁADKI ZDROWOTNE 100 800,00 99 790,98 30 000,00 30 000,00 130 800,00 129 790,98 

§ 4130 Składki na ubezpieczenia społeczne 100 800,00 99 790,98 30 000,00 30 000,00 130 800,00 129 790,98 

85214 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE 
ORAZ SKŁADKI SPOŁECZNE 

2 794 005,00 2 739 577,33 0,00 0,00 2 794 005,00 2 739 577,33 

§ 3110 Świadczenia społeczne 2 208 265,00 2 153 839,67 0,00 0,00 2 208 265,00 2 153 839,67 

§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu 
terytorialnego od innych jednostek 

585 740,00 585 737,66 0,00 0,00 585 740,00 585 737,66 

85215 DODATKI MIESZKANIOWE 2 689 060,00 2 683 980,40 0,00 0,00 2 689 060,00 2 683 980,40 

§ 3020 Wydatki osobowe nie zalicz. do 
wynagrodz. 

260,00 260,00     260,00 260,00 

 § 3110 Świadczenia społeczne 2 457 140,00 2 454 762,73     2 457 140,00 2 454 762,73 

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 105 542,00 105 542,00     105 542,00 105 542,00 

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 9 285,00 9 284,80     9 285,00 9 284,80 

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 17 584,00 17 584,00     17 584,00 17 584,00 

§ 4120 Składki na FP 2 734,00 2 732,84     2 734,00 2 732,84 

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25 260,00 25 260,00     25 260,00 25 260,00 

§ 4260 Zakup energii 19 000,00 19 000,00     19 000,00 19 000,00 

§ 4300 Zakup usług pozostałych 40 626,00 38 647,07     40 626,00 38 647,07 

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

6 900,00 6 900,00     6 900,00 6 900,00 

§ 4440 Odpisy na ZFŚS 3 829,00 3 828,76     3 829,00 3 828,76 

§ 4610 Koszty postępowania sądow. i prokurator. 900,00 178,20     900,00 178,20 

85216 ZASIŁKI STAŁE 1 350 000,00 1 320 442,54 0,00 0,00 1 350 000,00 1 320 442,54 

§ 3110 Świadczenia społeczne 1 350 000,00 1 320 442,54 0,00 0,00 1 350 000,00 1 320 442,54 
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85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ 2 988 052,00 2 978 741,29 6 165,00 6 164,22 2 994 217,00 2 984 905,51 

§ 3020 Wydatki osobowe nie zalicz. do 
wynagrodz. 

6 511,00 6 511,00     6 511,00 6 511,00 

§ 3110 Świadczenia społeczne     6 047,00 6 046,67 6 047,00 6 046,67 

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 871 402,00 1 871 401,81 75,00 75,00 1 871 477,00 1 871 476,81 

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 155 021,00 155 020,17     155 021,00 155 020,17 

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 303 959,00 303 844,11 12,00 12,00 303 971,00 303 856,11 

§ 4120 Składki na FP 47 653,00 47 569,38 2,00 2,00 47 655,00 47 571,38 

§ 4140 Wpłata na PFRON 17 000,00 14 682,00     17 000,00 14 682,00 

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 365,00 6 935,00     9 365,00 6 935,00 

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 132 077,00 132 076,77     132 077,00 132 076,77 

§ 4260 Zakup energii 28 600,00 27 912,62     28 600,00 27 912,62 

§ 4270 Zakup usług remontowych 201 952,00 201 951,03     201 952,00 201 951,03 

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 470,00 1 459,00     1 470,00 1 459,00 

§ 4300 Zakup usług pozostałych 93 425,00 91 418,24     93 425,00 91 418,24 

§ 4350 Opłaty za usługi internetowe 792,00 792,00     792,00 792,00 

§ 4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telefon. 
komórkow. 

3 431,00 3 430,56     3 431,00 3 430,56 

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

19 250,00 19 075,90     19 250,00 19 075,90 

§ 4410 Podróże  służbowe krajowe 4 000,00 3 154,92     4 000,00 3 154,92 

§ 4420 Podróże  służbowe zagraniczne 420,00 419,30     420,00 419,30 

§ 4430 Różne opłaty i składki 3 581,00 3 413,00     3 581,00 3 413,00 

§ 4440 Odpisy na ZFŚS 63 631,00 63 203,60     63 631,00 63 203,60 

§ 4480 Podatek od nieruchomości 12 787,00 12 787,00     12 787,00 12 787,00 

§ 4520 Opłaty na rzecz budż. Samorz. Terytor. 2 970,00 2 970,00     2 970,00 2 970,00 

§ 4580 Pozostałe odsetki 8,00 8,00 29,00 28,55 37,00 36,55 

§ 4610 Koszty postępowania sądow. i prokurator. 2 910,00 2 909,38     2 910,00 2 909,38 

§ 4700 Szkolenia pracowników 5 837,00 5 796,50     5 837,00 5 796,50 
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85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 866 632,00 857 288,95 32 600,00 31 500,00 899 232,00 888 788,95 

§ 3020 Wydatki osobowe nie zalicz. do 
wynagrodz. 

520,00 520,00     520,00 520,00 

§ 3110 Świadczenia społeczne 708 100,00 705 897,60 32 600,00 31 500,00 740 700,00 737 397,60 

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 80 712,00 80 711,39     80 712,00 80 711,39 

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 6 035,00 6 034,61     6 035,00 6 034,61 

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 12 315,00 12 309,40     12 315,00 12 309,40 

§ 4120 Składki na FP 1 948,00 1 947,75     1 948,00 1 947,75 

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 160,00 5 160,00     5 160,00 5 160,00 

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14 852,00 11 158,57     14 852,00 11 158,57 

§ 4260 Zakup energii 12 800,00 12 613,75     12 800,00 12 613,75 

§ 4300 Zakup usług pozostałych 21 310,00 18 569,96     21 310,00 18 569,96 

§ 4410 Podróże  służbowe krajowe 400,00 178,06     400,00 178,06 

§ 4440 Odpisy na ZFŚS 2 480,00 2 187,86     2 480,00 2 187,86 

RAZEM DZIAŁY 852 11 025 258,00 10 909 993,98 10 901 270,00 10 869 458,07 21 926 528,00 21 779 452,05 

85395 EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY 31 185,00 31 185,00 280 645,00 279 548,73 311 830,00 310 733,73 

§ 3119 Świadczenia społeczne 31 185,00 31 185,00     31 185,00 31 185,00 

§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników     104 549,00 104 548,73 104 549,00 104 548,73 

§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne     18 881,00 18 571,01 18 881,00 18 571,01 

§ 4127 Składki na FP     2 664,00 2 613,39 2 664,00 2 613,39 

§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe     44 140,00 43 635,00 44 140,00 43 635,00 

§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia     20 792,00 20 791,13 20 792,00 20 791,13 

§ 4267 Zakup energii     2 949,00 2 948,40 2 949,00 2 948,40 

§ 4287 Zakup usług zdrowotnych     1 265,00 1 265,00 1 265,00 1 265,00 

§ 4307 Zakup usług pozostałych     69 815,50 69 647,41 69 815,50 69 647,41 

§ 4309 Zakup usług pozostałych     15 589,50 15 528,66 15 589,50 15 528,66 

RAZEM DZIAŁ 853 31 185,00 31 185,00 280 645,00 279 548,73 311 830,00 310 733,73 

RAZEM DZIAŁY 851, 852 I 853 11 117 045,00 10 999 513,98 11 185 102,00 11 152 193,80 22 302 147,00 22 151 707,78 
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A N E K S  

 
1.  Rodzaje i  wartość świadczeń rodzinnych w roku 201 1  

 

I .  Z a s i ł e k  r o d z i n n y  

 
od 01.11.2009 r.   

 68 zł  na dziecko w wieku do 5 lat 

 91 zł na dziecko w wieku powyżej 5 lat 

 98 zł na dziecko w wieku powyżej 18 lat 

 

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

opieki nad dzieckiem w okresie 
korzystania z urlopu 

wychowawczego 
400 zł miesięcznie 

urodzenia dziecka 1 000 zł jednorazowo na dziecko 

samotnego wychowywania dziecka 

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

kształcenia i rehabilitacji dziecka 
niepełnosprawnego 

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

rozpoczęcia roku szkolnego 100 zł jednorazowo na każde dziecko 

 
nauki w szkole poza miejscem 

zamieszkania 
 

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

wychowywania dziecka 
w rodzinie wielodzietnej 

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

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

zasiłek pielęgnacyjny 153 zł miesięcznie 

świadczenie pielęgnacyjne 520 zł miesięcznie od 01.11.2009 r. 

 

I V .  J e d n o r a z o w a  z a p o m o g a  z  t y t u ł u  u r o d z e n i a  s i ę  d z i e c k a   
/tzw. becikowe/ – 1 000 zł   

 

 
2. Dodatkowa pomoc finansowa realizowana w ramach rządowego programu wspierania 

osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w wysokości 100 zł, za miesiąc listopad 

i grudzień 2011 roku. 
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3.  Kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń  

 
 
Dochód kwalifikujący do  ś wi adczeń  z  pom ocy  s po łeczne j  (suma dochodów netto, 

z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku):  
 477,00 zł, dla osoby samotnie gospodarującej, 
 351,00 zł, dla osób w rodzinie. 
 Kryterium dochodowe uprawniające do pomocy w ramach programu „Pomoc państwa  

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

 
 
Dochód kwalifikujący do  dodat ku  mi es zka n i owego  (brutto za pełne trzy miesiące 
kalendarzowe poprzedzające datę złożenia wniosku, po potrąceniu składek ZUS i kosztów uzyskania 
przychodu):  
Do 28.02.2011r. 

 w gospodarstwie wieloosobowym: 882,86 zł na osobę, tj. 125% najniższej emerytury,  
 w gospodarstwie jednoosobowym: 1 236,01 zł, tj. 175% najniższej emerytury.  

Od 01.03.2011r. 
 w gospodarstwie wieloosobowym: 910,23 zł na osobę, tj. 125% najniższej emerytury,  
 w gospodarstwie jednoosobowym: 1 274,32 zł, tj. 175% najniższej emerytury.  

 
Uwaga ! 
Wysokość najniższej emerytury – do 28.02.2011r. wynosiła - 706,29 zł, od dnia 1.03.2011 r. - wynosi 
728,18 zł (niniejsza kwota podlega zmianom w ciągu roku w związku z waloryzacją świadczeń). 
 
 

 
Dochód kwalifikujący do  ś wi adczeń  rodz i nnych  (miesięczny na osobę w rodzinie z roku 
poprzedzającego okres zasiłkowy, potwierdzony zaświadczeniem z Urzędu Skarbowego):  

 504,00 zł netto na osobę, 
 583,00 zł netto na osobę - w przypadku, gdy w rodzinie jest niepełnosprawne dziecko. 

 
 
 
Dochód kwalifikujący do  ś wi adczeń  z  fundus zu  a l i mentacyjnego  (miesięczny na 
osobę w rodzinie z roku poprzedzającego okres zasiłkowy, potwierdzony zaświadczeniem z Urzędu 
Skarbowego): 725,00 zł netto na osobę. 
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4.  Historia Projektu „Starszy Brat, Starsza Siostra”  w Szczecinku 

  
„W tym mieście (…) wszystko się zaczęło …”  

 
Realizację Projektu „Starszy Brat Starsza Siostra” rozpoczęliśmy w 1991 roku, jako 

pierwszy i jedyny przez kilka następnych lat ośrodek w Polsce.  
 
A zaczęło się tak. 
 
W czasie II Wojny Światowej mieszkanka Szczecinka, dzisiaj już nieżyjąca Pani Olga Zawadzka 

zaopiekowała się pochodzącą ze Lwowa, dziewczynką o imieniu Noa Livne. 
Losy wojny rozdzieliły je, ale po latach Noa odnalazła Panią Olgę i w 1990 roku przyjechała 

z Izraela, aby jej podziękować.  
Pani Olga była już wtedy samotną, starszą osobą. Noa chcąc odwdzięczyć się za pomoc 

w czasie wojny postanowiła zamieszkać z nią i jakiś czas się nią zaopiekować. 
Ponieważ Jej pasja i doświadczenie zawodowe związane były z pracą socjalną, trafiła do 

ośrodka gdzie ówczesna Kierownik - Pani Wiesława Dudzińska-Stankiewicz zatrudniła ją, jako swojego 
konsultanta. Noa na okres dwóch lat związała się z MOPS-em i miała istotny wkład w budowanie 
nowych struktur pomocy społecznej, była trenerem, superwizorem, doradcą. Wśród wielu pomysłów 
i rozwiązań, które nam przekazała, był właśnie Projekt Starszy Brat, Starsza Siostra (w USA 
realizowany od 1903 roku).  

 
Noa przeszkoliła pierwszych opiekunów i wolontariuszy, i Projekt ruszył obejmując swym 

wsparciem 14 dzieci.  
Przez pierwsze lata Projekt realizowali wyłącznie wolontariusze, byli nimi opiekunowie 

i młodzież pracująca z dziećmi. 
 
W 1997 roku nadzór nad Projektem powierzono pracownikom Ośrodka Wsparcia Rodziny 

„UL” powołanego przy MOPS. Nowe formy pracy z młodzieżą i dziećmi, zmiana struktury 
organizacyjnej i wzbogacenie oferty adresowanej do wolontariuszy, zaowocowały jego intensywnym 
rozwojem. 

Rok 1997 był wyjątkowy także, dlatego, że wówczas nawiązała z ośrodkiem kontakt Fundacja 
Stefana Batorego z Warszawy, z informacją, że organizacja Big Brother, Big Sister International 
rozpoczyna wdrażanie Projektu na terenie Europy środkowowschodniej i poszukuje partnera 
do realizacji Projektu na terenie Polski. Bez wahania podjęliśmy tę współpracę, wierząc w sens 
dzielenia się swoim kilkuletnim już wtedy doświadczeniem.   

Współpraca ta zaowocowała tym, że przez następne kilka lat pracownicy ośrodka brali udział 
w międzynarodowych szkoleniach i konferencjach dot. Projektu (Praga, Budapeszt, Wilno) 
a jednocześnie szkolili pracowników ośrodków i organizacji zainteresowanych wdrożeniem pomysłu na 
swoim terenie (m.in. Warszawa, Kraków, Białystok, Poznań, Katowice, Gliwice, Słupsk, Piła, Suwałki, 
Wałcz, Koszalin, Szczecin, Gryfino, Świdnica, Opole, Kędzierzyn-Koźle, Chojnice, Kołobrzeg, Leszno, 
Malbork, Kościan).  

Uczestniczyliśmy w tworzeniu materiałów promujących Projekt, publikowaliśmy własne, 
dzieliliśmy się doświadczeniami uczestnicząc w tworzeniu publikacji prasowych i audycji telewizyjnych. 
Nasi pracownicy zostali powołani do Rady Programowej Projektu przy Fundacji Stefana Batorego. 

 
W wyniku dynamicznego rozwoju Projektu w Polsce, powstała inicjatywa powołania 

samodzielnej organizacji pozarządowej realizującej wyłącznie misję Projektu. I tak w 2002 roku za 
sprawą fundatora, którym była Fundacja Stefana Batorego, powstała Fundacja Starszy Brat Starsza 
Siostra Polska z siedzibą w Warszawie. Pracownicy ośrodka zostali powołani do zarządu i rady 
programowej Fundacji. 

 
Najważniejsze z tego okresu, to poczucie dobrze spełnianej misji nie tylko na terenie naszego 

miasta, to świadomość, że dzięki naszemu doświadczeniu i zapałowi, młodzież i dzieciaki z całej Polski 
mogą mieć przyjaciela, bo zarażaliśmy innych swoją pasją. 
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Nie można tu nie wspomnieć, jak ważne było pozyskiwanie funduszy na realizację tego 
przedsięwzięcia. Cieszyła nas każda zdobyta złotówka.  
Pierwszy grant otrzymaliśmy w 1998 roku, w zawrotnej jak na tamten czas wysokości 25 000 
złotych.  

Przez następne lata dotacje były już mniejsze, ale nie traciliśmy zapału. Mięliśmy szczęście 
pozyskać sponsorów indywidualnych, sponsorów w postaci firm, aplikowaliśmy o środki uczestnicząc 
w konkursach na dotacje ogłaszanych przez różne organizacje. Jednak przez te wszystkie lata 
naszym najwierniejszym, strategicznym sponsorem było Miasto Szczecinek przeznaczając 
w budżecie środki niezbędne na podstawowe funkcjonowanie Projektu.  

 
Innym osiągnięciem w zdobywaniu środków, było pozyskanie w 2003 roku grantu 

z NARODOWEJ AGENCJI PROGRAMU „MŁODZIEŻ”. Była to pierwsza na terenie Szczecinka dotacja 
unijna przyznana na działania społeczne. Otrzymaliśmy kwotę w wysokości 5 275 EURO, co 
w przeliczeniu dało nam kwotę 22 600,00 zł na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „ANTIDOTUM NA 
NUDĘ – SZCZECINECKIE WARSZTATY PROMOCYJNE MŁODYCH WOLONTARIUSZY”. To wydarzenie 
bardzo mocno zapadło w pamięć nie tylko realizatorów i uczestników, ale głównie młodych 
mieszkańców Szczecinka, do których adresowana była tygodniowa kampania z warsztatami, 
prezentacjami, wystawami, w tym plenerowymi. 

 
Z dumą także możemy wspominać organizowane konferencje z okazji 10-lecia i 15-lecia 

Projektu, kiedy to mieliśmy okazję gościć ludzi ważnych dla tej misji.  
Jednym z najznamienitszych była goszcząca w czerwcu 2006 roku Pani Katharine Balsley 

Prezydent Big Brothers Big Sisters International z USA, która po dwóch dniach pobytu w Szczecinku 
wyjechała zauroczona naszymi dokonaniami, a także miastem i Polską.  

 
O Projekcie można mówić długo i barwnie, bo to temat, okraszony uśmiechami dzieci, dumą 

wolontariuszy i łzami wzruszenia realizatorów. A tych, przez lata uzbierała się bardzo pokaźna liczba, 
bowiem Projekt objął swoim działaniem: 

 600 par wolontariusz – dziecko, 
 16 opiekunów grup, 
 7 koordynatorów. 
 
Projekt stał się integralną częścią ośrodka. Zaakceptowali go pracownicy, znalazł uznanie 

u naszych partnerów zawodowych, a przede wszystkim nadal przynosi pomoc i radość dzieciom 
i młodzieży. 

 
Korzystając z okazji, jaką jest przypadający w 2011 roku jubileusz 20-lecia, dziękujemy tym 

wszystkim, którzy na przestrzeni lat podejmowali ważne dla Projektu decyzje, Burmistrzom Miasta, 

z obecnym Burmistrzem Jerzym Hardie-Douglasem, a także tym, którzy te decyzje wspierali 
i współrealizowali. 

Przez minione 20 lat udowodniliśmy, że można zbudować i realizować przedsięwzięcie, które 
przynosi wymierne efekty i daje wszystkim dużo satysfakcji. Potrzebny jest do tego tylko zespół ludzi 
pracujących z misją, pełnych pasji i chęci do działania. 

Mamy nadzieję, że ciąg dalszy, który nastąpi będzie równie bogaty w doświadczenia i efekty. 


