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

 

 

Według GUS w Polsce 2 mln gospodarstw domowych znajduje się poniżej granicy ubóstwa, 

z uwagi na kryzys gospodarczy na świecie wzrasta liczba osób, którym nie wystarcza 

na podstawowe potrzeby bytowe. Działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczecinku 

w 2012 r. na poziomie lokalnym koncentrowały się wokół wsparcia i poprawy warunków życia 

najuboższych, angażując lokalne środowisko. W tym zakresie współpracowaliśmy z instytucjami 

społecznymi i organizacjami pozarządowymi.  

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

świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, dodatkach mieszkaniowych, 

ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach z funduszu alimentacyjnego, a także 

podejmowaliśmy działania wobec dłużników alimentacyjnych, przemocy w rodzinie oraz wsparcia 

rodziny i pieczy zastępczej. 

W 2012 r. ośrodek wsparc ia  - Dom Dziennego Pobytu „Złota Jesień” obchodz ił   

20- lecie funkcjonowania. Na przestrzeni lat zmieniał się podmiot prowadzący oraz zasady 

funkcjonowania placówki, ale nadal Dom zapewnia wsparcie i aktywizację osób w wieku sędziwym 

i jest liderem działań na rzecz seniorów.  

W części DDP przeprowadzono remont adaptując pomieszczenie po byłej kuchni na potrzeby Filii 

Środowiskowego Domu Samopomocy. W ten sposób ŚDS osiągnął wymagane standardy 

funkcjonowania i rozszerzył zakres świadczeń obejmując wsparciem osoby przewlekle psychicznie 

chore oraz upośledzone umysłowo. 

Realizowaliśmy też Program animowania społeczności lokalnej w ramach, którego wspólnie 

ze społecznością osiedla, organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami samorządowymi 

zorganizowano dla dzieci zamieszkujących osiedle socjalne - „Wakacje na Polnej”, kontynuowaliśmy 

w szczecineckich szkołach gimnazjalnych i średnich akcję zbiórki bielizny zimowej dla osób 

bezdomnych.  

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

do lektury. 

 
 

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  

Grupę odbiorców oferty pomocowej ilustruje tabela zamieszczona poniżej informująca o ilości 

środowisk korzystających z pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych, świadczeń rodzinnych 
i funduszu alimentacyjnego. 

 

Kolejny okres sprawozdawczy wskazuje, że najliczniejszą grupą odbiorców oferty ośrodka 
są świadczeniobiorcy świadczeń rodzinnych. Powyższe wynika zapewne z faktu, iż kryterium 

dochodowe uprawniające do tych form pomocy jest wyższe niż do pozostałych realizowanych przez 

ośrodek. 

Oferta pomocowa ośrodka skierowana jest do osób, które z różnych przyczyn znajdują się w trudnej 

sytuacji, której rozwiązanie lub zniwelowanie jej skutków wymaga sięgnięcia po posiadane 
uprawnienia jakimi są możliwości skorzystania z profesjonalnego wsparcia instytucji pomocy 

społecznej.   

Podstawą podjęcia przez pracownika socjalnego współpracy z klientem pomocy społecznej jest 
przeprowadzenie wywiadu środowiskowego, narzędzia generującego wiedzę o przyczynach i przebiegu 

trudnych sytuacji życiowych rodzin. Dlatego wiedza w tym zakresie jest najszersza i pozwala 
na zaprezentowanie konkretnych danych (patrz tabela poniżej). 

Występujący problem Liczba środowisk 
% z badanej liczby 

środowisk tj. 1969 

Niepełnosprawność 868 44% 

Długotrwała choroba 865 44% 

Bezrobocie 863 44% 

Alkoholizm/problem alkoholowy 530 27% 

Choroby i zaburzenia psychiczne 410 21% 

Niezaradność w prowadzeniu 

gospodarstwa domowego 
353 18% 

Niezaradność wychowawcza 143 7,50% 

Upośledzenie umysłowe 137 7% 

Bezdomność 57 3% 

Zagrożenie bezdomnością 44 2,50% 

Przemoc w rodzinie 36 2% 

Narkomania  24 1,50% 

lp Rodzaj pomocy 
Ilość środowisk 

objętych pomocą 

1 Pomoc społeczna 1 969 

2 Dodatki mieszkaniowe 1 287 

3 Świadczenia rodzinne 2 985 

4 Fundusz alimentacyjny 415 
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W 2012 roku wśród najczęściej występujących i sklasyfikowanych na poziomie 44% przyczyn trudnej 

sytuacji klientów pomocy społecznej znalazły się: niepełnosprawność, długotrwała choroba oraz 
bezrobocie. Mimo tego, iż obserwujemy spadek odsetka osób korzystających z pomocy w związku 

z niepełnosprawnością (2012 r. – 44%, 2011 r. – 48%, 2010 r. – 49%) oraz długotrwałą chorobą 
(2012 r. – 44%, 2011 r. – 47%, 2010 r. – 47%), nadmienić należy, że ta grupa pozostaje w sferze 

naszego szczególnego zainteresowania. Wynika to z faktu, iż powyższe problemy powodują zaburzenie 

funkcjonowania rodzin, a z powodu ubóstwa wymagają 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 zmierzenia się ze swoimi deficytami zdrowotnymi, a to natomiast 

nieodwracalnie zmienia sytuację chorego a często i całej rodziny.  

Dlatego działania pomocowe skierowane do ww. grupy odbiorców, to intensywna praca nad poprawą 
sytuacji osoby chorej. Poczynając od motywowania do leczenia i pomocy w dostępie do diagnostyki 

medycznej, przez wsparcie finansowe pozwalające na leczenie w specjalistycznych ośrodkach 
medycznych poza miejscem zamieszkania, aż po dofinansowanie zakupu leków i rehabilitacji. 

Powyższe pozwala na zmniejszenie obaw i frustracji chorego i choćby częściową i czasową stabilizację 
sytuacji rodzinnej. 
 

44% badanej populacji rodzin dotknięte jest problemem bezrobocia. Porównanie do lat poprzednich 

(2011 r. – 47%, 2010 r. – 46%) daje możliwość zaobserwowania nieznacznego spadku odsetka 
klientów, których bezrobocie dotyczy. Należy jednak nadmienić, że za powyższą wartością procentową 

znajdujemy 863 rodziny, a w nich 1 052 osoby bezrobotne. Tak przedstawiony problem nie budzi 

wątpliwości, że bezrobocie jest wciąż bardzo poważną dysfunkcją. Dodatkowo zjawisko to nie 
pozostaje samodzielnie, a wręcz generuje wiele innych niebezpiecznych problemów społecznych. 

Dlatego tak ważne jest podejmowanie działań aktywizujących zawodowo i społecznie klientów. 
Wśród bezrobotnych klientów ośrodka nadal 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 socjalna 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, opór i kontrowersje. Jednak takie działania są podejmowane 

i kontynuowane, bo w perspektywie mogą przynieść efekty choćby w zmianie sposobu myślenia.  
Naszą uwagę zwraca także zjawisko pokoleniowego bezrobocia. Rodzice pozostający długotrwale bez 

zatrudnienia i prezentujący postawę bierną w tym zakresie, przekazują taki wzorzec swoim dzieciom. 

Dzieci i młodzież funkcjonując w takich rodzinach, nie wykazują potencjału zawodowego, nie widząc 
perspektyw przerywają naukę, a tym samym znacząco obniżają swoją pozycję na rynku pracy. 
 

Alkoholizm dotyczy 27% rodzin objętych pomocą. Doprowadza do destrukcji życia rodzinnego 

i całkowitej degradacji społecznej. Pociąga za sobą szereg kolejnych problemów, od bezrobocia 
poczynając, przez długotrwałe choroby, zaburzenia psychiczne, problemy opiekuńczo-wychowawcze, 

skończywszy na przemocy domowej, czy bezdomności. Praca z tą grupą klientów opiera się na nie 
podlegających negocjacjom zasadach, jej celem jest podjęcie leczenia odwykowego bądź utrzymanie 

abstynencji. Ze szczególną uwagą traktowane są rodziny z problemem alkoholowym, w których 

pozostają dzieci. 

Uwagę należy zwrócić na stały wzrost liczby rodzin dotkniętych chorobami i zaburzeniami 
psychicznymi (2012 r. – 21%, 2011 r. – 20%, 2010 r. – 18%), jako pochodnej wielu innych, trudności 

życiowych klientów. Charakterystyczne w pracy z ww. grupą, jest odwoływanie się do stosowania 

procedur angażujących służbę zdrowia, prokuraturę i sąd.  

Nadal znaczącą pozostaje ilość klientów ośrodka będących w wieku sędziwym (2012 r. - 17,1%, 
2011 r. – 17,7%, 2010 r. – 17,5%, 2009 r. – 18,4%). Dominującym problemem tych osób 

są niezmiennie długotrwała choroba (89,6%), niepełnosprawność (52,5%), brak samodzielności 

w prowadzeniu gospodarstwa domowego (48,7%) oraz pojawiające się coraz częściej trudności 
wynikające z chorób i zaburzeń psychicznych (13,4%). Seniorzy, to grupa, gdzie priorytetem jest 

zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych wszystkich typów, umożliwienie utrzymania stanu 
zdrowia na zadowalającym poziomie poprzez dostęp do leczenia oraz w przypadkach koniecznych 

zapewnienie całodobowej, opieki poprzez umieszczenie na oddziałach opiekuńczo-pielęgnacyjnych 

lub w domach pomocy społecznej. Zaznaczyć należy, że znaczna ilość osób w wieku sędziwym 
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(36,2%) nie posiada rodziny wcale lub nie posiada jej na terenie miasta, dlatego jest zdana, wyłącznie 

na wsparcie służb socjalnych. 

Niezaradność wychowawcza rodzin, dotyka niewielkiego odsetka badanej grupy (7,5%), jednak 

zasługuje na szczególną uwagę ponieważ dotyczy bezpośrednio dzieci. Zaspokajanie ich potrzeb 
jest obowiązkiem rodziców, a niezaradność w wypełnianiu tych obowiązków lub ich zaniechanie przez 

rodziców wymaga interwencji służb socjalnych, wsparcia rodzin, ochrony dzieci, a w sytuacjach braku 
poprawy odwołania się do sądu, który ma możliwość ingerencji w wykonywanie władzy rodzicielskiej. 

Priorytetem naszej pracy z takimi rodzinami jest utrzymanie dziecka w rodzinie i budowanie 
u rodziców poczucia odpowiedzialności. Ważnym elementem pracy jest możliwość obejmowania 

rodziców programami wspierającymi i edukacyjnymi wsparciem asystenta rodziny oraz sięganie 

po profesjonalistów z innych dziedzin. W minionym roku przydzielenie rodzinie asystenta rodziny 
następowało na wniosek pracownika socjalnego i dotyczyło rodzin gdzie nastąpiło lub istniało 

zagrożenie ingerencji sądu w wykonywanie władzy rodzicielskiej, gdzie pracownicy socjalni stwierdzali 
występowanie deficytów opiekuńczych i wychowawczych oraz problemów w prowadzeniu 

gospodarstwa domowego.  

Osoby bezdomne stanowią grupę odbiorców wymagającą specjalnego podejścia. Przez kilka 
kolejnych lat obserwujemy nieznaczny, ale stały spadek klientów dotkniętych bezdomnością (2012 r. – 
57, 2011 r. – 65, 2010 r. – 69, 2009 r. – 89, 2008 r. – 94). W okresie sprawozdawczym,  

w 7 przypadkach osiągnięto cel polegający na wyjściu z bezdomności i usamodzielnienie się. 

To potwierdza, że praca socjalna w połączeniu z zaangażowaniem i determinacją klienta daje 
możliwość zmiany sytuacji i trybu życia, mimo często wieloletniego dysfunkcyjnego funkcjonowania. 

Pamiętać należy jednak, że bezdomność nie jest przyczyną, ale skutkiem trudnej sytuacji. Osoby 
bezdomne, borykają się z wieloma problemami jednocześnie. Wśród najczęściej występujących 

jest niezmiennie alkoholizm, włóczęgostwo, bezrobocie, długotrwała choroba, zaburzenia psychiczne, 
niepełnosprawność, kolizja z prawem i brak stałego źródła dochodu. Bieżąca praca z tą grupą 

odbiorców, to działania zmierzające do zaspokojenia najbardziej elementarnych potrzeb bytowych 

oraz umożliwienie dostępu do świadczeń zdrowotnych. 
Uwagę należy także zwrócić na grupę klientów uwikłanych w przemoc w rodzinie. W 2012 roku 

pracownicy socjalni i specjalista pracy socjalnej ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie pracowali 
z 36 rodzinami (tj. 2% badanej grupy). Analizując dane z lat poprzednich stwierdzić należy, iż nastąpił 

znaczący wzrost ilości rodzin ujawniających problem przemocy (2009 r. – 23, 2010 r. – 19, 2011 r. – 

23, 2012 r. – 36). Powyższe wynika z faktu, że przemoc w rodzinie przestaje być tematem tabu 
i rodziny przekraczają barierę strachu i wstydu przed jej ujawnieniem.  

Obowiązkiem gminy jest powołanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie. To właśnie działania Zespołu oraz podmiotów zaangażowanych w procedurę „Niebieskiej 

Karty” przyczyniły się do szerszego spojrzenia na kwestię przemocy w rodzinie i pomocy osobom 

uwikłanym w przemoc. Zespół realizuje zadania określone w Miejskim Programie Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie oraz ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie. Jego podstawowym celem jest 

integracja i koordynacja działań osób i instytucji w zakresie przeciwdziałania przemocy. Realizacja 
tego zadania obejmuje w szczególności: diagnozowanie problemu, podejmowanie działań 

w środowisku zagrożonym przemocą, inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą, 
rozpowszechnianie informacji o możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym 

oraz inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie (sprawozdanie 

w Aneksie). 
Zespół Interdyscyplinarny powołuje grupy robocze w celu rozwiązywania problemu przemocy 

w indywidualnych przypadkach. W 2012 r. grupy powołano w 34 przypadkach, w tym z inicjatywy: 
Policji - 21, MOPS - 9, MKRPA – 2, Oświaty – 1, PCPR – 1. 

Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Zespół 

z prowadzonej działalności składa sprawozdania Burmistrzowi Miasta Szczecinek dwa razy w roku.  

Praca służb socjalnych opiera się na bezpośredniej relacji z klientami i wkracza w różne sfery ich życia. 

To motywuje do kompleksowego wsparcia klientów i stosowania najefektywniejszych narzędzi, jak 
choćby kontrakt socjalny, który jednocześnie weryfikuje klientów, bo wymaga zaangażowania 

i partnerstwa w działaniu. W okresie sprawozdawczym zawarto 303 kontrakty socjalne (2005r.-67, 
2006r.-144, 2007.-187, 2008r.-201, 2009r.-92, 2010.-267, 2011r.-295). Przywołane dane pokazują 

stały wzrost liczby kontraktów socjalnych w pracy służb socjalnych. 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 6 osobom wypłacono 64 świadczenia na łączną kwotę 10 885,63 zł, 

w tym 5,63 zł stanowiły odsetki za nieterminową wypłatę. Nieterminowa wypłata świadczeń nastąpiła 
z powodu nieprzekazania środków finansowych na realizację zleconego zadania. 

Wydawanie decyzji administracyjnych potwierdzających lub odmawiających prawa 
do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Wydano łącznie 

74 decyzje, w tym: 58 pozytywnych, 2 odmowne, w 14 przypadkach wygaszono uprawnienia osób 
do świadczeń.  

Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone osobom z zaburzeniami psychicznymi. 

Usługi przyznano 23 osobom, wykonano 6 441,5 godzin usług, a ich koszt wyniósł 150 000 zł. 
W jednym przypadku usługi przyznane decyzją administracyjną nie były wykonywane z uwagi 

na hospitalizację klienta.  

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 384 3 654 1 337 255,69 1 337 255,69 

2 

Składki zdrowotne 
opłacane za osoby 
otrzymujące niektóre 
świadczenia z pomocy 
społecznej 

312 2 982 103 315,21 103 315,21 

3 Posiłek w szkołach 597 70 464 495 890,94 347 245,07 

3a w tym dla dorosłych 1 79 553 154,00 

4 
Posiłek przyznany przez 
dyrektora szkoły 

38 2 883 19 420 ---  

5 Przedszkola - wyżywienie 132 13 175 78 458 ---  

6 Przedszkola – opłata stała 71 442 95 964,50 ---  

7 Świetlice 99 X 36 675,00 ---  

8 Pochówek 5 5 10 602,991 ---  

9 
Inne zasiłki celowe  
i w naturze   

 1 299 rodzin X 1 248 232,442 321 187,93 

10 
Schronienie 
NOCLEGOWNIA 

65 3 4983 118 786,17 ---  

11 
Schronienie DDB 
„Zacisze” 

17 3 7234 32 396,665 ---  

12 Zasiłki okresowe 695 3 887 967 579,64 966 391,31 

13 

Domy pomocy społecznej  30 307 612 056,22 ---  

 w tym opłata gminy 29 295 578 352,90   

 w tym opłata zastępcza 4 23 33 703,32   

                                                
1
 W tym 1 pochówek przyznany przez GOPS Rzeczenica, kwota refundacji przez MOPS Szczecinek 2 600 zł. 

2 W tym 32 757 zł. zasiłki celowe w ramach projektu EFS. 
3 W tym 64 noclegi doraźne dla 43 osób.  
4 W tym 1 nocleg doraźny dla jednej osoby. 
5 Koszty ustalono zgodnie z Zarządzeniem Nr 18/11 Dyrektora MOPS z dnia 10 marca 2011 r. i Nr 8/12 z dnia 9 marca 2012 r. 
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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 2012 r. 
w wysokości 668 433 zł, którą w całości wydatkowano. Łączny koszt programu w 2012 r. wyniósł 

1 133 170,94 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 przygotowywanych w Domu Dziennego Pobytu 

„Złota Jesień” dla osób starszych i niepełnosprawnych. Koszt programu uwzględnia także posiłki 
przyznawane przez dyrektorów szkół, a opłacane przez MOPS. Programem objęto 2 454 osoby oraz 

38 dzieci wskazane przez szkoły.  

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 otrzymało 1 299 rodzin na łączną 
kwotę 1 248 232,44 zł, z czego kwota 473 655,64 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 80 zł.  

MOPS w Szczecinku wydaje również decyzje administracyjne w sprawie usług domowych 
i pielęgnacyjnych. W okresie sprawozdawczym usługi te przyznano 137 osobom, a zrealizowano 

33 844,5 godziny.  

W okresie od 30.06.2012 r. do 13.07.2012 r. ośrodek zorganizował wypoczynek letni dla 48 dzieci 
i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych w miejscowości Wisła, Dom Wczasowy „Rozbarczanka”.  

Łączny koszt wypoczynku wynosił 43 632,00 zł brutto i pochodził z Rozdziału 85154 
Przeciwdziałanie Alkoholizmowi.  

Projekt EFS „SZANSA”  

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Jego celem jest 

zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej bezrobotnych w wieku aktywności zawodowej, 

nie radzących sobie w sprawach opiekuńczo-wychowawczych oraz niepełnosprawnych. 

Budżet projektu w 2012 r. wyniósł 325 104,00 zł, z czego 292 347,00 zł to środki otrzymane 

z Europejskiego Funduszu Społecznego, a kwota 32 757,00 zł stanowiła wkład własny. Projekt 
realizowany był od stycznia do grudnia 2012 r. i obejmował 81 klientów ośrodka zagrożonych 

wykluczeniem społecznym, a w szczególności długotrwale bezrobotnych. Ponadto odbiorcami 
tegorocznej edycji projektu były rodziny w kryzysie, doświadczające problemów opiekuńczo- 

wychowawczych, osoby nieaktywne zawodowo z uwagi na opiekę nad osobami zależnymi oraz 

młodzież w wieku 15-25 lat. Ponadto ze wsparcia korzystało 12 uczestników kontynuujących udział 
w Projekcie z roku ubiegłego. Projekt realizowany był za pomocą dwóch narzędzi: kontraktu 

socjalnego - 49 osób i programu Aktywności Lokalnej – 44 osoby (w tym osoby kontynuujące udział 
w Projekcie). 
 

W 2012 r. w ramach kontraktu socjalnego beneficjenci skorzystali z następujących instrumentów 

aktywnej integracji: 

- zajęcia Klubu Integracji Społecznej – 39 osób, 

- kursy zawodowe – 39 osób, 

- usługi wspierające aktywizację zawodową (doradztwo zawodowy) - 49 osób, 

- indywidualne spotkania z psychologiem – 49 osób, 

- turnusy rehabilitacyjne – 10 osób, 

- ćwiczenia usprawniające psychoruchowo i zajęcia rehabilitacyjne – 10 osób,  

- wsparcie asystenta rodziny – 10 osób. 
 

W ramach Programu Aktywności Lokalnej zastosowano następujące narzędzia aktywnej integracji: 

- indywidualne spotkania z psychologiem – 12 osób, 

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

- usługi doradcy zawodowego – 12 osób, 

- wsparcie asystenta rodziny – 9 osób, 

- zajęcia Klubu Młodzieżowego – 35 osób (w tym osoby z otoczenia uczestników Projektu). 
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Ponadto w ramach Projektu sfinansowano: 

- koszty opieki nad dziećmi – 12 osób, 

- badania profilaktyczne w związku z możliwością podjęcia zatrudnienia - 39 osób. 

Ponadto w 2012 r. w ramach wkładu własnego 61 osobom zostały wypłacone zasiłki celowe na łączną 
kwotę 32 757,00 zł, z czego 21 190,00 zł przeznaczono na sfinansowanie kursów zawodowych. 

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 w okresie sprawozdawczym otrzymał łącznie 37 343,36 kg żywności, w tym: 

 mleko płynne – 9 060 l, 
 mąka - 1 760 kg, 

 kasza gryczana – 2 880 kg, 

 makaron – 2 940 kg, 

 mielonka wieprzowa – 1 267,2 kg, 

 klopsiki w sosie pomidorowym – 2 937,6 kg 

 cukier - 840 kg, 

 koncentrat pomidorowy – 1 512 kg, 

 ryż – 6 400 kg, 

 ser topiony – 480 kg, 

 ser żółty – 500 kg, 

 płatki kukurydziane – 840 kg, 

 herbatniki – 672 kg, 

 dżem – 547,56 kg, 

 olej - 675 l, 

 groszek z marchewką – 4 032 kg. 

Pomoc żywnościową otrzymało 629 środowisk (tj. ponad 1700 osób), w tym rodziny z dziećmi, 

zwłaszcza rodziny wielodzietne, osoby starsze, samotne, niepełnosprawni i osoby bezdomne. Średnia 

ilość produktów w przeliczeniu na osobę w rodzinie wyniosła ok. 22 kilogramy. 

W okresie sprawozdawczym na realizację programu wydatkowano kwotę 2 551,80 zł, która 

pokrywała jedynie koszty transportu żywności. Kwota ta nie uwzględnia kosztów osobowych 
związanych z tym zadaniem, które w całości obciążały budżet Ośrodka. 
 

Program oddłużeniowy  

Istotnym problem klientów ośrodka są trudności w regulowaniu opłat mieszkaniowych. Pomocą w tym 
zakresie jest oferta ośrodka w formie „Programu Oddłużeniowego”, którego celem jest: 

 przeciwdziałanie eksmisjom i bezdomności, 

 pomoc w przezwyciężeniu trudnej sytuacji życiowej klientów związanej z zaległościami w opłatach,  

 utrzymanie rodziny w dotychczasowym środowisku zamieszkania, 

 umożliwienie rodzinom życia w warunkach odpowiadających godności człowieka.  

Program kierujemy do klientów, których zadłużenie nie przekroczyło 2 000 zł, (w szczególnie 
uzasadnionych przypadkach 3 000 zł), a ich sytuacja pozwala na partycypowanie w spłacie zadłużenia 

oraz dalsze systematyczne regulowanie opłat. Na realizację programu w 2012 roku przeznaczono 

59 130 zł dzięki czemu pomoc uzyskało 78 środowisk, niektórzy klienci skorzystali z kilku form 
pomocy, i tak:  

 30 środowisk otrzymało pomoc w uregulowaniu zaległości czynszowych na kwotę 25 461 zł,  

 38 środowisk skorzystało z dofinansowania do energii elektrycznej na kwotę 17 545 zł,  

 16 środowisk wsparto środkami na uregulowanie należności za gaz w łącznej wysokości 6 114 zł,  

 do 21 środowisk skierowano pomoc na uregulowanie kosztów zużycia wody na kwotę 10 010 zł. 
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Udzielona pomoc spowodowała uruchomienie dodatków mieszkaniowych w 9 środowiskach,  

w 5 środowiskach nie dopuszczono do odcięcia dopływu gazu i energii, a zadłużenie mieszkaniowe 
uregulowano w całości w 30 środowiskach. 

Finansowy udział klientów w kosztach realizacji programu wyniósł 23 378,32 zł co stanowi 39,54%. 

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 programu jest umożliwienie młodym ludziom rozpoczęcia, bądź 

kontynuacji nauki na uczelni wyższej poza miejscem zamieszkania. 

W roku 2012 na realizację Programu przeznaczono kwotę 53 000 zł. Pomoc łącznie otrzymały 

33 osoby. Wysokość przyznanego świadczenia, w zależności od dochodu rodziny mieściła się 
w przedziale od 850 zł do 1 600 zł na semestr dla jednego studenta. 

W lutym i październiku 2012 r. naboru i weryfikacji uczestników programu dokonywali pracownicy 

socjalni. 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 najważniejszych 
potrzeb (wyżywienie, zakwaterowanie, pomoce dydaktyczne, przejazdy). 

Dziewięć lat realizacji programu spowodowało jego rozpoznawalność w środowisku, popularność 
wśród studentów i daje poczucie, że nawet niewielka pomoc może przełożyć się na powodzenie 

edukacyjne młodych ludzi. Przez ten okres ze wsparcia programu skorzystało 127 studentów.  

Kierowanie do Domów  Pomocy Społecznej  

W roku 2012 złożono 15 wniosków o umieszczenie w domach pomocy społecznej, z tego:  

 7 osób umieszczono w dps,  

 6 osobom odmówiono skierowania do dps,  

 1 postępowanie umorzono z powodu anulowania wniosku,  

 1 osobę skierowano do dps i pozostaje ona w trakcie oczekiwania na miejsce. 

Na dzień 31.12.2012 r. w domach pomocy społecznej przebywało 36 osób, a 1 osoba oczkuje 
na umieszczenie. Pełny koszt osób umieszczonych w dps wyniósł 1 057 519,92 zł, w tym 

partycypować powinni: 
 osoby umieszczone na kwotę 390 418,41 zł, 

 małżonkowie, wstępni, zstępni w wysokości 88 748,61 zł, 

 gmina 578 352,90 zł. 

Z uwagi na nie wywiązywanie się osób zobowiązanych do odpłatności, ośrodek pokrył kwotę 

33 703,32 zł, tytułem opłaty zastępczej. Ośrodek dochodzi zwrotu wydatków poniesionych zastępczo 

przez gminę.  

Miesięczny koszt utrzymania jednego mieszkańca w domu pomocy w 2012 roku wyniósł średnio 

2 782,95 zł, a w poszczególnych domach kształtował się następująco:  
 DPS Borne Sulinowo – 2 840,98 zł, 

 DPS Czarne – 2 583,70 zł, 

 DPS Żydowo – 2 509,88 zł, 

 DPS Białogard – 2 495,06 zł,  

 DPS Resko – 2 618,73 zł,  

 DPS Lębork – 2 974,20 zł,  

 DPS Kołobrzeg – 2 446,66 zł,  

 DPS Nowy Czarnów – 2 383,58 zł,  

 DPS Darskowo – 2 978,20 zł,  

 DPS Mielno – 3 094,15 zł.  
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Analiza kosztów pobytu klientów w DPS w latach 2005-2012 

 

Rok 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Złożone wnioski 24 20 18 21 17 22 15 15 

Osoby przebywające w DPS 9 11 17 19 22 29 31 36 

Osoby oczekujące na DPS 2 2 5 8 3 6 3 1 

Koszt pobytu ogółem 130 000 185 569,18 293 273,10 397 190,10 478 866,13 774 157,35 1 015 336,15 1 057 519,92 

Koszt gminy 25 050 66 923,93 140 544,49 200 522,98 246 769,65 394 155,09 550 123,86 578 352,90 

Koszt poniesiony przez 
umieszczonych 

70 750 82 569,18 109 267,83 151 509,95 175 568,22 302 906,88 380 393,35 390 418,41 

Koszt osób zobowiązanych 34 200 36 193,29 43 460,78 45 157,17 56 528,26 77 095,38 84 818,94 88 748,61 

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 33 703,32 
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W S P A R C I E  R O D Z I N Y  I  A N I M A C J A  S P O Ł E C Z N A  

W ramach wsparcia rodziny i animacji społecznej ośrodek realizuje zadania z zakresu 
specjalistycznego poradnictwa socjalnego i prawnego. Liczbę porad, których udzielono klientom 

wymagającym wsparcia w 2012 r. wskazuje poniższa tabela: 

Wyszczególnienie Poradnictwo specjalistyczne Poradnictwo prawne 

Liczba porad 693 297 

Ponadto do tej kategorii zadań należy: 

1) współpraca z organizacjami pozarządowymi, instytucjami i placówkami działającymi w zakresie 
pomocy społecznej, 

2) koordynowanie programów specjalnych, funkcjonujących w ośrodku: 

a) Samopomocowy Projekt Pomocy Dzieciom „Starszy Brat-Starsza Siostra”, 
b) Program „Wolontariat w OPS”, 

c) „Pogotowie lekcyjne” projekt wyrównujący szanse edukacyjne dzieci i młodzieży ze środowisk 
dysfunkcyjnych. 

3) realizacja zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w tym 
m.in.: 

a) przygotowanie Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2012 - 2014, 

b) realizacja usług asystentów rodziny (4 asystentów pracowało z 61 rodzinami), 
c) ponoszenie kosztów umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej (koszt zadania w 2012 r. wyniósł 

14 309,73 zł). 
4) podejmowanie działań z zakresu animacji społecznej na rzecz społeczności lokalnej, między 

innymi: 

a) realizacja Projektu „Pola Nadziei” polegającego na szerzeniu idei hospicyjnej oraz pozyskiwaniu 
środków finansowych na rzecz Hospicjum Domowego im. Św. Franciszka z Asyżu 

w Szczecinku. W 2012 r. zorganizowano zbiórkę publiczną, w wyniku której pozyskano kwotę 
20 761,12 zł, którą w całości przekazano na działalność Hospicjum. W przedsięwzięciu wzięło 

udział 162 wolontariuszy w większości uczniów szczecineckich szkół, którzy kwestowali pod 

opieką pracowników socjalnych i pedagogów; 
b) realizacja projektu na rzecz społeczności lokalnej zamieszkującej osiedle mieszkań socjalnych 

w ramach cyklu doradczego „Partnerstwo w czterech krokach”. Celem projektu było 
zawiązanie współpracy partnerskiej pomiędzy szczecineckim samorządem, instytucjami, 

organizacjami, oraz biznesem na rzecz podniesienia aktywności mieszkańców Szczecinka oraz 
wzmocnienia lokalnych inicjatyw. Umowę partnerską, w ramach której zrealizowano projekt 

skierowany do dzieci zamieszkujących osiedle socjalne pn. „Wakacje na Polnej” podpisało 

8 podmiotów. Odbyło się 9 spotkań, z których skorzystało łącznie 40 dzieci; 
c) aktywizowanie osób bezrobotnych w ramach Klubu Integracji Społecznej; 

d) organizacja konkursu „Wolontariusz Roku 2012”; 
e) kontynuacja działań skierowanych do osób starszych i niepełnosprawnych zagrożonych 

marginalizacją ze względu na wiek lub chorobę w ramach Projektu „Pomoc na święta”; 

f) wsparcie przy tworzeniu projektów i ich realizacji. Cykliczne projekty zamieszono w poniższej 
tabeli; 

g) koordynowanie projektu systemowego PO KL „Szansa”. 
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Programy i  projekty socjalne 

 

lp. 
Nazwa 

programu/projektu 
Kategoria odbiorców Liczba uczestników Formy realizacji Partnerzy 

1 
Starszy Brat – Starsza 

Siostra 
Dzieci z rodzin dysfunkcyjnych 

49 dzieci  
49 wolontariuszy 

Praca w parach wolontariusz - 
dziecko 

 Fundacja Starszy Brat Starsza Siostra – Polska,  
 Szczecineckie szkoły ponadgimnazjalne 

2 Treningi dla Rodziców 
Rodziny niewydolne 
wychowawczo 

10 rodzin 
Zajęcia z prowadzenia 
gospodarstwa domowego i opieki 
nad dzieckiem 

 Stowarzyszenie „Atut”,  
 Przedszkole "U cioci Gosi" 

3 Przyjazny Dom 

Rodziny dzieci umieszczonych 
lub zagrożonych umieszczeniem 
w placówkach opiekuńczo-
wychowawczych 

101 rodzin 
 wsparcie finansowe,  
 poradnictwo 

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,  
 Kuratorzy Sądu Rodzinnego,  
 Wychowawcy placówek opiekuńczo-

wychowawczych 

4 Pogotowie lekcyjne 
Dzieci i młodzież z rodzin 
dysfunkcyjnych 

8 dzieci  
6 wolontariuszy     

5 Akademia Dyplomacji 
Młodzież wymagająca wsparcia 
w zakresie umiejętności 
społecznych  

6 osób Trening Zastępowania Agresji   

6 Wolontariat w OPS 
Osoby starsze 
i niepełnosprawne 

15 wolontariuszy stałych  
171 wolontariuszy akcyjnych  
27 środowisk 

 pomoc w codziennych 
czynnościach,  

 organizacja czasu wolnego,  
 wsparcie instytucji 

  

7 
Klub Integracji 

Społecznej 
Osoby wykluczone społecznie 

39 osób długotrwale 
bezrobotnych 

 poradnictwo,  
 zajęcia warsztatowe,  
 kursy zawodowe 

Powiatowy Urząd Pracy 

8 Pomoc na święta 
Osoby starsze 
i niepełnosprawne 

7 środowisk,  
16 wolontariuszy 

 pomoc w codziennych 
czynnościach,  

 pomoc w przygotowaniach do 
Świąt Bożego Narodzenia 

Zespół Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej  
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POMOC BEZDOMNYM 

Noclegownia Miejska 

Noclegownia Miejska przeznaczona jest wyłącznie dla mężczyzn i mieści się w budynku ośrodka przy 

ul. Wiejskiej 4. Dysponuje 14 stałymi miejscami noclegowymi, w sytuacjach szczególnych liczba 

miejsc może być zwiększona do 20. 
W okresie sprawozdawczym z pobytu w Noclegowni korzystało 65 bezdomnych mężczyzn, w tym 

22 z noclegów okresowych i 43 osób z noclegów doraźnych. 
W ramach prowadzonej pracy socjalnej z osobami bezdomnymi uzyskano następujące efekty: 

 3 osoby uzyskały orzeczenie o stopniu niepełnosprawności i uprawnienia do zasiłku stałego, 

 2 osoby podjęły zatrudnienie w ramach prac społecznie-użytecznych, 

 2 środowiska powróciły do domu rodzinnego, 

 2 osoby zamieszkały w ośrodkach dla osób bezdomnych, prowadzonych przez stowarzyszenia 

i samodzielnie ponoszą koszty utrzymania w placówkach, 
 5 środowisk wyprowadziło się na stancję, 

 5 osób zarejestrowało się w Powiatowym Urzędzie Pracy, uzyskując status osoby bezrobotnej, 

 5 osób podjęło prace w tym 3 w formie umowy o pracę, 

 4 osoby podjęły leczenie odwykowe w tym 3 utrzymują abstynencję, 

 1 samotna matka z dzieckiem uzyskała świadczenia alimentacyjne, 

 1 środowisko objęte zostało pomocą w formie rodziny wspierającej. 

Ponadto w ramach pracy socjalnej z osobami bezdomnymi przebywającymi w pustostanach, altankach 

działkowych i na dworcu PKP podjęto działania aktywizujące, ukierunkowane na: 

 uzyskanie dokumentu tożsamości, 

 wydanie decyzji uprawniającej do świadczeń zdrowotnych, 

 ustalenie stopnia niepełnosprawności, 

 motywowanie do zabiegania o tzw. „dach nad głową” w schroniskach dla osób uzależnionych 

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

„Zacisze”. 

Dom D la Bezdomnych „ZACISZE”  

Dom 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 pomoc w niżej 

wymienionych formach: 

 wydawanie gorących posiłków – 12 934 porcji, 

- usługi higieniczne: kąpiel – 328 usługi, golenie – 45 usług, strzyżenie – 28 usług, 
 pobyt w świetlicy – średnio 5 osób dziennie, 

 zorganizowanie Świąt Wielkanocnych – 39 osób, 

 zorganizowanie poczęstunku Wigilijnego i paczek świątecznych – 36 osób, 

 wydawanie odzieży – wydano 166 kompletów odzieży, 

 pomoc przedambulatoryjna – skorzystało 29 osób. 

W Hostelu dla kobiet i rodzin oraz pokojach socjalnych miejsce uzyskało łącznie 17 osób, w tym 

9 dzieci oraz 3 środowiska dotknięte problemem przemocy domowej. Całkowity koszt 
funkcjonowania Domu „Zacisze” w okresie sprawozdawczym wyniósł 74 813,56 zł. 
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ZADANIA Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ  ZLECONE 

DO REALIZACJI  INNYM PODMIOTOM  

 

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

Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klienta na 

terenie Miasta Szczecinek 

Usługi świadczone są w celu zaspokajania codziennych, podstawowych potrzeb życiowych osób 

starszych, niepełnosprawnych, wymagających wsparcia i pomocy oraz pielęgnacji, zleconej przez 
lekarza, kontaktu z otoczeniem, a także możliwości pozostawania podopiecznego, jak najdłużej w jego 

miejscu zamieszkania i w lokalnym środowisku. 

W 2012 r. łącznie wykonano 33 844,5 godz. usług. Całkowity koszt świadczonych usług wyniósł 
599 734,06 zł. Do realizacji zadania Stowarzyszenie zatrudniało 20 opiekunek, pracę opiekunek 

wspierało 5 osób bezrobotnych w ramach prac społecznie-użytecznych.  

Z usług opiekuńczych korzystało średnio miesięcznie 100 podopiecznych. Odpłatność klientów 

za jedną godz. usług wynosiła 12 zł i była zróżnicowana ze względu na dochód i sytuację życiową 

klienta. 

Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu 

zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, na terenie Miasta Szczecinek 

Decyzją administracyjną w formie specjalistycznych usługi opiekuńcze uzyskały 23 osoby, łączna 

liczba usług zrealizowanych przez podmiot wyniosła 6 441,5 godz.. Usługi świadczone były przez 
4 opiekunki i 5 specjalistów z zakresu psychologii, pedagogiki i rehabilitacji ruchowej. Usługi 

obejmowały m.in. uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w zakresie 
zaspokajania podstawowych potrzeb, pielęgnację, wspieranie i pomoc w załatwieniu spraw 

urzędowych oraz usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu. 

Całkowity koszt realizacji zadania w okresie od I do XII.2012 r. wyniósł 150 000 zł. Odpłatność 
klientów za jedną godz. usług wynosiła 21 zł i była zróżnicowana ze względu na dochód i sytuację 

życiową klienta. 
 

 

Zadania realizowane przez Fundację „Przystań” w Szczecinku przy ul. Połczyńskiej 2 A. 

Prowadzenie ośrodka wsparcia – Dom Dziennego Pobytu „Złota Jesień” dla osób 

starszych i niepełnosprawnych  

W 2012 r. pensjonariuszami Domu były 52 osoby - seniorzy, w tym 44 kobiety i 8 mężczyzn. 

W ośrodku wsparcia realizowano:  
 stacjonarną usługę opiekuńczą wraz z posiłkiem – 1 decyzja,  

 terapię zajęciową, wsparcie i aktywizację społeczną z posiłkiem - 40 decyzji, 

 terapię zajęciową, wsparcie i aktywizację społeczną – 18 decyzji, 

 posiłek – 12 decyzji, 

 posiłek z dowozem – 69 decyzji. 

Całkowity koszt realizacji zadania w okresie od I do XII 2012 r. wyniósł 369 177 zł, w tym dotacja 
Miasta Szczecinek 341 462 zł.  

Fundacja aktywizuje seniorów w ramach projektu „Aktywny Senior” i klubów „AS”, „AS II” oraz 
„Megabajty”, łączna liczba członków klubów wynosi 69 osób. Seniorzy spędzają czas wolny, m. in. 

uczestnicząc w realizacji projektów międzypokoleniowych tj. „Pokolenia” w ramach, którego poznali 

technikę fotografii cyfrowej. Wspólnie z młodzieżą zaprezentowali swoje prace na wystawie 
pt. „Oczami pokoleń”, zorganizowanej w Muzeum Regionalnym w Szczecinku. W ramach Projektu 

„Wspólnie pasje II” seniorzy wraz z dziećmi przygotowali układy taneczne i montaż słowno-muzyczny.  
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Seniorzy udali się na 3-dniową wycieczkę do Kołobrzegu na Festiwal „Interfolk”.  
W 2012 r. DDP obchodził jubileusz 20-lecia funkcjonowania. Sukcesy i osiągnięcia artystyczne 

Seniorów są znane i cenione zarówno w naszym mieście, jak i poza jego granicami. Lista 

zrealizowanych działań w zakresie aktywizacji i animacji społecznej osób w wieku sędziwym, oraz 
szeroki wachlarz usług są dowodem na to, że Dom Dziennego Pobytu osiąga zamierzone cele i dąży 

do tego, by stać się liderem na rynku usług pomocowych.  

Prowadzenie ośrodka wsparcia – Środowiskowy Dom Samopomocy „Walentynka” dla 

osób z zaburzeniami psychicznymi 

W analizowanym okresie decyzję administracyjną przyznającą miejsce i możliwość korzystania z terapii 

w ŚDS otrzymało 57 osób tj. 21 kobiet i 36 mężczyzn; średnia frekwencja na zajęciach wynosiła 58%.  

ŚDS świadczy usługi osobom z zaburzeniami psychicznymi, które w wyniku upośledzenia niektórych 
funkcji organizmu lub zdolności adaptacyjnych, wymagają pomocy w celu zwiększenia zaradności 

i samodzielności życiowej oraz integracji społecznej. Usługi obejmują: niezbędną opiekę, poradnictwo 
psychologiczne, pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych i w załatwianiu spraw urzędowych, 

terapię zajęciową, ruchową, a także treningi funkcjonowania w codziennym życiu, umiejętności 
interpersonalnych i rozwiązywania problemów oraz spędzania czasu wolnego. W minionym okresie 

domownicy uczestniczyli w praktykach zawodowych w Fundacji im. Karłowicza w Juchowie, 

przygotowywali się do występów Orkiestry Integracyjnej i zdobyli nagrodę Gran Prix na 
V Artystycznych Spotkaniach Osób Niepełnosprawnych „Con Anima” w Wałczu. W ramach profilaktyki 

zdrowia psychicznego zorganizowano spotkania z młodzieżą Prywatnego Liceum i Gimnazjum 
w Szczecinku oraz Zespołem Szkół Nr 3. Domownicy uczestniczyli w wycieczkach do Świnoujścia 

i Międzyzdrojów oraz Mielna 

Całkowity koszt realizacji zadania w okresie od I do XII 2012 r. wyniósł 471 231 zł i zrealizowany 
został ze środków Wojewody Zachodniopomorskiego.  

W minionym roku w ramach dotacji Wojewody Zachodniopomorskiego oraz Miasta Szczecinek 
przeprowadzono remont pomieszczeń kuchennych przy ul. Połczyńskiej 2A na potrzeby Filii ŚDS. 

W ten sposób ŚDS osiągnął wymagane standardy funkcjonowania i jest domem typu A i B tj., 
obejmuje wsparciem osoby przewlekle psychicznie chore oraz upośledzone umysłowo. 

ŚDS „Walentynka” w Szczecinku łącznie dysponuje 50 miejscami pobytu. 
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D O D A T K I  M I E S Z K A N I O W E  

W 2012 roku z dodatku mieszkaniowego skorzystało 1 287 gospodarstw domowych, w tym 791 

to rodziny korzystające jednocześnie z pomocy społecznej. W analizowanym okresie 
96 wnioskodawców po raz pierwszy ubiegało się o przyznanie dodatku mieszkaniowego. 

W okresie sprawozdawczym przyjęto i rozpatrzono 2 146 wniosków, wypłacono 11 594 świadczeń 
na łączną kwotę 2 574 821,45 zł. Dodatki mieszkaniowe stanowią 15% ogółu świadczeń 

wypłaconych z budżetu MOPS. 

Średnia wysokość dodatku mieszkaniowego w rozbiciu na poszczególne zasoby za lata 2010 - 2012. 

Lp. Zasoby 2010r. 2011r. 2012r. 

1. Mieszkaniowy zasób gminy (w tym TBS) 217 zł 242 zł 262 zł 

2 Mieszkania spółdzielcze 154 zł 163 zł 175 zł 

3 Wspólnoty mieszkaniowe 147 zł 163 zł 181 zł 

4 Mieszkania prywatne 168 zł 222 zł 250 zł 

5 Zakładowe i inne 197 zł 202 zł 190 zł 

 
Łącznie wydano 2 569 decyzji administracyjnych, w tym 190 decyzji odmownych. Na okoliczność 

porównania danych zawartych we wnioskach z faktyczną sytuacją Wnioskodawcy przeprowadzono 
230 wywiadów środowiskowych, co stanowi 10,7% rozpatrzonych wniosków. 

W związku z nieprawdziwymi danymi zawartymi we wnioskach w 14 przypadkach zostały wznowione 

postępowania administracyjne, które w 9 przypadkach zakończyły się podwójnym zwrotem nienależnie 
pobranego dodatku mieszkaniowego. 

Z powodu nieopłacania różnicy między dodatkiem, a czynszem wstrzymano 274 decyzje przyznające 
dodatek mieszkaniowy. 

Porównanie ilości składanych wniosków o dodatki mieszkaniowe w latach 2011 - 2012 przedstawia 
wykres: 

 



Sprawozdanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczecinku za 2012 rok 

16 
 

ŚWIADCZENIA RODZINNE,  ŚWIADCZENIA  Z  FUNDUSZU 
ALIMENTACYJNEGO ORAZ POSTĘPOWANIE  WOBEC DŁUŻNIKÓW 

ALIMENTACYJNYCH 

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz postępowanie wobec dłużników 

alimentacyjnych są zadaniem z zakresu administracji rządowej zleconym do realizacji gminie. 

W 2012 roku ze świadczeń rodzinnych skorzystało 2 985 osób i rodzin, a 415 skorzystało 

ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego. 

Łącznie na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę 

10 454 622 zł, co stanowiło 58% ogółu wypłaconych świadczeń z budżetu ośrodka.  

 
Kwota odzyskanych świadczeń nienależnie pobranych za 2012 rok to: 

 5 678 zł z tytułu wypłaconych świadczeń rodzinnych, 

 1 578 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 2 409 220 27 582 

Dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu: 1 448 801 11 012 

 urodzenia dziecka 107 000 107 

 opieki nad dzieckiem w okresie korzystania 

z urlopu wychowawczego 
294 281 755 

 samotnego wychowywania dziecka 387 650 2 205 

 kształcenia i rehabilitacji dziecka 

niepełnosprawnego 
182 280 2 387 

 rozpoczęcia roku szkolnego 170 100 1 701 

 podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza 

miejscem zamieszkania 
14 050 189 

 wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej 293 440 3 668 

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia 

się dziecka 
309 000 309 

Świadczenia opiekuńcze, w tym: 3 608 678 18 317 

 zasiłki pielęgnacyjne  2 461 158 16 086 

 świadczenia pielęgnacyjne 1 147 520 2 231 

Składki na ubezpieczenie: 244 149 2 393   

 emerytalno-rentowe 199 423 1 422 

 zdrowotne 44 726 971 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego 2 434 774 6 968 

W okresie 2012 roku przeprowadzono 52 wywiady z osobami ubiegającymi się o ustalenie prawa 

do świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną. Podobnie 
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jak w ubiegłym roku dało się zauważyć znaczący wzrost liczby wypłaconych świadczeń 
pielęgnacyjnych (1 748 świadczeń wypłaconych w 2011 roku, 2 231 świadczeń wypłaconych  

w 2012 roku).  

Ponadto w 2012 r. realizowaliśmy ponownie Rządowy Program wspierania niektórych osób 
pobierających świadczenie pielęgnacyjne, przyjęty przez Radę Ministrów uchwałami z dnia 27 grudnia 

2011 r., 9 maja 2012 r. i 25 czerwca 2012 r. Zgodnie z treścią rozporządzeń prawo do pomocy 
w wysokości 100 zł miesięcznie przysługiwało matce, ojcu lub opiekunowi faktycznemu dziecka 

mającym ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego za każdy miesiąc roku. Wypłacona na tej 

podstawie pomoc zakwalifikowana została do kręgu świadczeń z pomocy społecznej, a 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 w roku 2012 pomoc dla osób uprawnionych w kwocie 

118 100 zł. 
 

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy 

o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wprowadziła kolejne zmiany przepisów prawa, 
dotyczące ustalania uprawnień do świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego 

od 1 stycznia 2012 r.. Zmienione zostały również przepisy wykonawcze do ww. ustaw. Zmiany 
dotyczyły głównie zasad ustalania dochodu rodziny uprawniającego do korzystania ze świadczeń oraz 

dokumentów niezbędnych do ustalenia dochodu. 

Ponadto rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki 
medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru 

zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką od 1 stycznia 2012 r. zmianie uległy 
zasady przyznawania prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka oraz dodatku do 

zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka. Oba świadczenia uzależnione zostały od przedstawienia 
zaświadczenia lekarskiego lub wydanego przez położną potwierdzającego pozostawanie kobiety pod 

opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.  

Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych  

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy 

o pomocy osobom uprawnionym do alimentów od 1 stycznia 2012 r. zmieniła zasady postępowania 
wobec dłużników alimentacyjnych dotyczące kierowania wniosków do prokuratury o ściganie 

dłużników za przestępstwo określone w art. 209 § 1 kodeksu karnego oraz wniosków do starosty 
o zatrzymanie prawa jazdy. Każdorazowo organ uprawniony do prowadzenia postępowania wobec 

dłużnika ww. wnioski musi poprzedzić wszczęciem postępowania administracyjnego dotyczącego 

uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych. Dopiero gdy 
decyzja w tej sprawie stanie się ostateczna, kieruje się wnioski do starosty i do prokuratury.  

W okresie od stycznia do grudnia 2012 roku prowadzono 500 postępowań wobec dłużników 
alimentacyjnych, których skutkiem było: 

 przekazanie komornikowi sądowemu 207 informacji, mających wpływ na egzekucję zasądzonych 

świadczeń alimentacyjnych, 

 87 dłużników zobowiązano do zarejestrowania się w urzędzie pracy jako osoby bezrobotne albo 

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

dłużników alimentacyjnych, 

 wszczęto 137 postępowań dotyczących uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się 

od zobowiązań alimentacyjnych, 
 wydano 73 decyzje o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań 

alimentacyjnych oraz 16 decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie,  

 63 wnioski skierowano do prokuratury o ściganie dłużników za uporczywe uchylanie się 

od obowiązku alimentacyjnego, 
 5 wniosków skierowano do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika, 

 w stosunku do 66 nowych dłużników alimentacyjnych przekazano informacje do biura informacji 

gospodarczej o zobowiązaniach z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych oraz zaliczek 

alimentacyjnych, 
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 w stosunku do 18 dłużników skierowano wniosek do sądu o ustalenie kuratora dla nieznanego 

z miejsca pobytu. 

W 2012 roku kwota zwrotu przez dłużników alimentacyjnych wyniosła: 

 z tytułu wypłaconych na osoby uprawnione świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 320 483 zł,  

 z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych – 38 242 zł. 

Zmiany przepisów prawa dotyczące ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy 

osobom uprawnionym do alimentów w sposób znaczący nałożyły na osoby zatrudnione w Dziale 
Świadczeń Rodzinnych wykonywanie dodatkowych obowiązków wynikających z tych przepisów. 

Jednocześnie ustawą z dnia 15 lipca 2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania 
administracyjnego oraz ustawy – Ordynacja podatkowa, ustawodawca nałożył od marca 2012 r. 

obowiązek założenia w aktach postępowań administracyjnych metryki sprawy w formie pisemnej lub 
elektronicznej, która stanowi obowiązkową część akt sprawy.  

Od listopada 2012 r. zaprzestaliśmy wypłaty świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego w kasie ośrodka. Wypłata wskazanych świadczeń realizowana jest w punkcie 
kasowym Bałtyckiego Banku Spółdzielczego w Darłowie Oddział w Szczecinku. Również ta zmiana 

spowodowała konieczność realizacji dodatkowych zadań przez pracowników działu, związanych 
z przygotowaniem i przekazywaniem danych do banku.  

Permanentne zmiany przepisów prawa, nakładają na osoby realizujące zadania wynikające z ustawy 

o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów konieczność 
wykonywania dodatkowych zadań, powodując znaczne obciążenie obowiązkami. 

Największą niedogodnością są rokrocznie rozpoczynające się nowe okresy świadczeniowe i zasiłkowe, 
które powodują konieczność ustalenia wszystkim wnioskodawcom ponownie prawa do świadczeń 

(ok. 3 tys. wnioskodawców). Pociąga to za sobą konieczność reorganizacji pracy działu oraz 

zatrudnienie i przeszkolenie dodatkowych osób do pomocy przy obsłudze świadczeniobiorców. 
Zaznaczyć należy, że wraz z rosnącą liczbą zadań nie zwiększa się kwota na ich obsługę pozostając 

nadal na poziomie 3% od wypłaconych świadczeń, co nie zaspokaja potrzeb w tym zakresie 
i powoduje konieczność dofinansowania zadania środkami Budżetu Miasta. 
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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  

W 2012 r. Dyrektor MOPS wydał łącznie 51 zarządzeń, w tym 29 dotyczących organizacji pracy 

ośrodka i 22 zarządzenia finansowe. Zarządzenia dotyczyły m.in.: zmiany w „Systemie komunikacji 
w MOPS w Szczecinku”, zmiany w Instrukcji kancelaryjnej MOPS w Szczecinku, odpłatności za usługi 

opiekuńcze, za schronienie w Domu Dla Bezdomnych „Zacisze”, sposobu prowadzenia metryki sprawy, 

zasad prowadzenia dokumentacji przez pracowników socjalnych. Wprowadzono także zmiany 
w Regulaminie Organizacyjnym oraz strukturze organizacyjnej MOPS, które obowiązują od dnia 

1 stycznia 2013 roku. Wśród zarządzeń dotyczących zamówień na usługi i dostawy wydano m.in. 
zarządzenie w sprawie: 

 wyboru organizatora wypoczynku letniego dzieci i młodzieży, 

 zakupu i dostawy materiałów biurowych, 

 przygotowania i dowozu gorącego posiłku do Domu Dla Bezdomnych „Zacisze” w Punkcie Pomocy 

Bezdomnym i Potrzebującym przy ul. Wodociągowej 6 A w Szczecinku. 

Rada Miasta Szczecinek przyjęła następujące uchwały dotyczące zadań realizowanych przez ośrodek: 

 Zmiany szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze w formie usług 

domowych i pielęgnacyjnych oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego 

zwolnienia od odpłat oraz trybu ich pobierania, 
 Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie 

na lata 2012 - 2018, 

 Gminnego programu wspierania rodziny na lata 2012 - 2014. 

Kontrole 

Szczecinecki Ośrodek Pomocy Społecznej w roku 2012 był poddany 6 kontrolom zewnętrznym 

przez: 
 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Szczecinku, 

 Wydział Nadzoru Urzędu Miasta w Szczecinku, 

 Wydział Polityki Społecznej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Delegatura 

w Koszalinie (dwie kontrole), 

 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, 

 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinku, 

 Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinku. 

Skontrolowano m.in.: 
 książki obiektu Domu Dla Bezdomnych „Zacisze” oraz Noclegowni Miejskiej, 

 realizację celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, 

 realizację przez gminę zadań określonych w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, 

 realizację projektu systemowego EFS PO KL „Szansa”, 

 przestrzeganie przepisów ppoż. oraz rozpoznawania innych miejscowych zagrożeń, 

 warunki sanitarne w Domu Dla Bezdomnych „Zacisze” oraz Noclegowni Miejskiej. 

W Ośrodku przeprowadzono 24 kontrole wewnętrzne, a dotyczyły one m.in.: 

 poprawności zawarcia umów OC związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu pomocy 

społecznej przez Fundację PRZYSTAŃ, Stowarzyszenie „ATUT”, 

 zasadności przyznawania zasiłku pielęgnacyjnego, 

 terminowości doręczania korespondencji do klientów i instytucji, 

 potwierdzenia uprawnień klientów do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych, 

ze środków publicznych, 
 prawidłowości obliczania dochodu do specjalistycznych usług opiekuńczych, 

 terminowości i rzetelności realizacji Planu Działań Promocyjno-Informacyjnych MOPS, 

 poprawności prowadzenia windykacji należności z funduszu alimentacyjnego i świadczeń 

rodzinnych. 
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Inwestycje i  remonty 

W analizowanym okresie przygotowano dokumentację i projekt do zrealizowanej inwestycji przez 

Urząd Miasta Szczecinek polegającej na „Przebudowie części budynku Domu Dziennego 
Pobytu, na potrzeby filii Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób dorosłych 

upośledzonych umysłowo wraz z wykonaniem urządzeń budowlanych, przy 

ul. Połczyńskiej 2A w Szczecinku”, będącego w zarządzie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. 
Wykonawcą remontu było Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe STANDARBUD Spółka 

Jawna Stanisław Niezgoda, Dariusz Syczewski z siedzibą w Szczecinku, wyłonione w trybie przetargu 
nieograniczonego. Na ww. zadanie wydatkowano kwotę 240 249,25 zł.  

Decyzje,  odwołania,  zażalenia  

W 2012 roku ośrodek wydał łącznie 18 377 decyzji administracyjnych, w tym dotyczących: 

 pomocy społecznej - 11 108, 

 świadczeń rodzinnych - 3 441,  

 świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 1 259, 

 dodatków mieszkaniowych - 2 569. 

W ciągu roku 110 osób odwołało się od 128 decyzji administracyjnych. 

Decyzje SKO dot. złożonych 
odwołań 

Pomoc 
społeczna 

Dodatki 
mieszkaniowe 

Świadczenia 
rodzinne 

Świadczenia 
z funduszu 

alimentacyjnego 

Utrzymać w mocy 36 9 16 5 

Uchylono decyzję* 17 8 16 4 

W trakcie rozpatrzenia   1 1 1 

Zmiana klasyfikacji odwołania na 
podanie o pomoc** 4     1 

Odwołanie wniesiono po terminie   1 1 1 

Po ponownym rozpatrzeniu przez 
MOPS przyznano   1 1 1 

Po ponownym rozpatrzeniu przez 
MOPS umorzono       3 

 
Uchylono decyzję* 

 w 8 przypadkach decyzja została uchylona przez SKO i przekazana do ponownego rozpatrzenia – 

po ponownym rozpatrzeniu MOPS przyznał świadczenia, 

 w 16 przypadkach decyzja została uchylona przez SKO i przekazana do ponownego rozpatrzenia – 

po ponownym rozpatrzeniu MOPS odmówił świadczenia, 

 w 1 przypadku decyzja została uchylona przez SKO i przekazana do ponownego rozpatrzenia – 
decyzja w toku ponownego rozpatrywania, 

 w 12 przypadkach decyzja została uchylona w całości, a SKO przyznało świadczenie, 

 w 8 przypadkach uchylono i umorzono postępowanie. 
Zmiana klasyfikacji odwołania na podanie o pomoc** 

 w 5 przypadkach klient anulował odwołanie, zamieniając je na podanie o udzielenie pomocy. 

Skargi i  wnioski  

W 2012 roku 10 osób złożyło 12 skarg/wniosków. We wszystkich przypadkach stwierdzono 

bezzasadność skarg. 

Przedmiot skargi/wniosku 
Ilość wniesionych i rozpatrzonych 

skarg/wniosków 

Pomoc społeczna  9 

Działalność i funkcjonowanie MOPS 3 
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L iczba etatów  

Według stanu na 31 grudnia 2012 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinku zatrudniał 

73 osoby. 

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

 

W ramach współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy: 

 w okresie od marca do listopada 2012 r., 13 osób wykonywało prace społecznie użyteczne, m.in. 

przy sprzątaniu pomieszczeń biurowych, pracach gospodarczych w Punkcie Pomocy Bezdomnym 
i Potrzebującym, Noclegowni Miejskiej oraz wydawanie żywności w ramach Programu Dostarczanie 

Żywności dla Najuboższej Ludności UE, obsłudze administracyjnej świadczeń realizowanych przez 

MOPS, 
 w ramach prac interwencyjnych w okresie od marca do listopada 2012 r., zatrudniano 4 osoby 

bezrobotne do obsługi świadczeń rodzinnych. 
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ZAŁOŻENIA NA 2013 ROK  

 

 

1. Przeprowadzenie zamówienia publicznego na zakup i dostawę opału na potrzeby klientów 

ośrodka. 

 
2. Zapoznanie się i rozważenie możliwości wdrożenia na terenie miasta system opieki na osobami 

niepełnosprawnymi i starszymi pod nazwą „Guzik Życia”, który może stać się m.in. alternatywą dla 
umieszczania klientów w domach pomocy społecznej. 

 
3. Przeorganizowanie Działów Pomocy Środowiskowej poprzez wydzielenie DPŚ III. 

 

4. Kontynuowanie działań w ramach partnerstwo lokalnego na rzecz osób zagrożonych 
i wykluczonych społecznie pn. „Wspólnie”. 

 
5. Zakończenie standaryzacji ośrodka wsparcia dziennego na rzecz dzieci i młodzieży tj. Klubu 

Młodzieżowego. 

 
6. Podejmowanie działań na rzecz uruchomienia pomocy w formie Rodzin Wspierających, w tym 

opracowanie procedur postępowania przy rekrutacji, projektu umowy i zasad zwrotu kosztów ich 
funkcjonowania. 

 

7. Wypracowanie i przedłożenie Burmistrzowi Miasta zmian do regulaminu konkursu „Wolontariusz 
Roku”. 

 
8. Zakończenie prac i wdrożenie programu pn. DROPS, obsługującego rejestr klientów pomocy 

społecznej oraz wspierającego rejonową pracę pracowników socjalnych. 
 

9. Kontynuacja działań związanych z przeniesieniem wypłaty świadczeń realizowanych przez ośrodek 

z kasy MOPS do kas banku. 
 

10. Aktualizacja bazy danych na potrzeby realizacji Programu Dostarczania Żywności Dla Najuboższej 
ludności UE. 

 

11. Remont pokrycia dachowego budynku MOPS przy ul. Wiejskiej 4. 
 

12. Rekrutacja kandydatów na opiekunów prawnych dla całkowicie ubezwłasnowolnionych oraz 
na kuratorów dla częściowo ubezwłasnowolnionych klientów ośrodka lub innych osób wobec, 

których sąd wnioskuje o wskazanie takiego kandydata. 
 

13. Kontynuowanie działań doskonalących i porządkujących organizację pracy, w tym m.in.: 

 wdrożenie programu komputerowego w zakresie gospodarki majątkiem, 

 wdrożenie wewnętrznego systemu komunikacji elektronicznej, 

 szkolenia wewnętrzne z zakresu obsługi programów Word i Excel. 
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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”. 

 W ramach projektu systemowego „SZANSA” współfinansowanego przez UE: 
 uruchomiono Klub Młodzieżowy, przy ul. 1-Maja w Szczecinku 

http://www.mops.szczecinek.pl/
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 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.  

Rok 2012 

 Rozszerzamy zakres funkcjonowania ŚDS „Walentynka” tworząc filię przy ul. Połczyńskiej 2A na 
15 miejsc, w tym dla osób z upośledzeniem umysłowym. Na potrzeby placówki zaadaptowane 

zostają pomieszczenia po byłej kuchni Domu Dziennego Pobytu „Złota Jesień”. Koszt inwestycji 
wyniósł ok. 240 000 zł, w tym 200 000 zł stanowiła dotacja wojewody, pozostała kwota to wkład 

własny z budżetu miasta.  
 Pozyskujemy nowy lokal na siedzibę Klubu Młodzieżowego. Usytuowanie lokalu oraz jego standard 

pozwalają na rozwinięcie działań i aktywizowanie coraz liczniejszej grupy młodych ludzi. 

 Po raz kolejny działalność ośrodka zyskuje uznanie, które tym razem przekłada się na zaproszenie 
do prezentacji w ramach regionalnego podsumowania projektu „Profesjonalne Kadry - Lepsze 

Jutro” oraz dwa wyróżnienia tj. Statuetkę przyznaną przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 
za działania środowiskowe i Statuetkę w kategorii Lider Animacji Społecznej przyznaną przez 

Wojewodę i Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego. 

 Wdrażamy zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, w tym 
uruchamiamy stanowisko asystenta rodziny, pozyskując na ten cel środki w ramach konkursu 

ogłoszonego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. 
 Współdziałając z instytucjami i organizacjami naszego miasta zawiązujemy partnerstwo pod nazwą 

„Wspólnie” na rzecz społeczności zamieszkującej osiedle socjalne i jego najbliższą okolicę. 
W ramach partnerstwa organizujemy „Wakacje na Polnej”, w których udział biorą dzieci, młodzież, 

a także włączają się dorośli.  
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A N E K S  

 
 

1.  Rodzaje i  wartość świadczeń rodzinnych w roku 2012  

I .  Z a s i ł e k  r o d z i n n y  

 
do 31.10.2012r.  

 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    

 

Od 1.11.2012 r.  

 77 zł  na dziecko w wieku do 5 lat 

 106 zł na dziecko w wieku powyżej 5 lat 

 115 zł na dziecko w wieku powyżej 18 lat 

 

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

opieki nad dzieckiem w okresie 
korzystania z urlopu 

wychowawczego 
400 zł miesięcznie 

urodzenia dziecka 1 000 zł jednorazowo na dziecko 

samotnego wychowywania dziecka 

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

kształcenia i rehabilitacji dziecka 
niepełnosprawnego 

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

rozpoczęcia roku szkolnego 100 zł jednorazowo na każde dziecko 

 
nauki w szkole poza miejscem 

zamieszkania 
 

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

wychowywania dziecka 
w rodzinie wielodzietnej 

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

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

zasiłek pielęgnacyjny 153 zł miesięcznie 

świadczenie pielęgnacyjne 520 zł miesięcznie 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   
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2. Kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń  

 

Dochód kwalifikujący d o  ś wi a dc z eń  z  p o mo c y  s p o ł e c z n e j  (suma dochodów netto, 
z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku):  

 477 zł, dla osoby samotnie gospodarującej, 
 351 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. 

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów 

dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r., poz. 823), 

które weszło w życie z dniem 1 października 2012 r., ustalono kryteria dochodowe:  
 542 zł, dla osoby samotnie gospodarującej, 

 456 zł, dla osób w rodzinie. 

 Kryterium dochodowe uprawniające do pomocy w ramach programu „Pomoc państwa 

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

 
Dochód kwalifikujący d o  d o d a t k u  m i es z ka n i o w e g o  (brutto za pełne trzy miesiące 

kalendarzowe poprzedzające datę złożenia wniosku, po potrąceniu składek ZUS i kosztów uzyskania 

przychodu):  
Do 28.02.2012 r. 

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

Od 01.03.2012 r. 
 w gospodarstwie wieloosobowym: 998,98 zł na osobę, tj. 125% najniższej emerytury,  
 w gospodarstwie jednoosobowym: 1 398,57 zł, tj. 175% najniższej emerytury.  

 
Uwaga ! 

Wysokość najniższej emerytury – do 28.02.2012 r. wynosiła – 728,18 zł, od dnia 1.03.2012 r. - 
wynosi 799,18 zł (niniejsza kwota podlega zmianom w ciągu roku w związku z waloryzacją 

świadczeń). 
 
 

 

Dochód kwalifikujący d o  ś w ia dc z e ń  ro d z i n ny c h  (miesięczny na osobę w rodzinie z roku 
poprzedzającego okres zasiłkowy, potwierdzony zaświadczeniem z Urzędu Skarbowego):  

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

 

Od 1.11.2012 r. 
 539 zł netto na osobę, 
 623 zł netto na osobę - w przypadku, gdy w rodzinie jest niepełnosprawne dziecko. 

 
Dochód kwalifikujący d o  ś w ia dc z e ń  z  f u n du s z u  a l i m en t a c y jne g o  (miesięczny na 

osobę w rodzinie z roku poprzedzającego okres zasiłkowy, potwierdzony zaświadczeniem z Urzędu 
Skarbowego): 725 zł netto na osobę. 
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3.  Sprawozdanie  Zespołu  Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie  

Instytucje reprezentowane w składzie Zespołu Interdyscyplinarnego: 
 

1. Komenda Powiatowa Policji, 
2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 

3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, 

4. Sąd Rejonowy w Szczecinku, 
5. Wielofunkcyjna Placówka Pomocy Rodzinie - Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej, 

6. Stowarzyszenie Fundusz Tratwa Szczecinek, 
7. Miejska Jednostka Obsługi Oświaty, 

8. Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Szczecinku, 
9. Urząd Miasta Szczecinek, 

10. Pomorski Ośrodek Diagnostyki Medycznej „Podimed”, 

11. Komenda Straży Miejskiej, 
12. Niepubliczny Zespół Opieki Zdrowotnej „Patronka”, 

13. Zakład Karny w Szczecinku, 
14. Zakład Karny Czarne, 

15. Prokuratura Rejonowa w Szczecinku jako głos doradczy. 
 

Liczba posiedzeń Zespołu: 7. 
 

Liczba prowadzonych spraw: 34, w tym zakończonych 18, w trakcie realizacji 16. 
 

Liczba powołanych grup roboczych: 34, w tym zakończonych 18, działających 16. 
 

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

1. Członkowie Zespołu (7 przedstawicieli) uczestniczyli w dziewięciodniowym cyklu edukacyjnym 
organizowanym i finansowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Szczecinie pod 

nazwą „Zespoły Interdyscyplinarne – tworzenie i funkcjonowanie”. 
2. Zespół dwukrotnie korzystał z superwizji swoich działań w ramach cyklu edukacyjnego 

organizowanego i finansowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Szczecinie pod 

nazwą  „Zespoły Interdyscyplinarne – tworzenie i funkcjonowanie”, prowadzonej przez 
psychologa, trenera i eksperta w dziedzinie przeciwdziałania przemocy Pana Radosława Cieśluka. 

3. Działania, dokonania i doświadczenia Zespołu były przedstawione w dniu 20.11.2012 r. 
w Szczecinie, w trakcie Konferencji podsumowującej realizację Projektu Systemowego 

„Profesjonalne kadry lepsze jutro na rzecz partnerstw lokalnych”. Organizatorem konferencji był 

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Prezentacji dokonała Pani Dyrektor 
MOPS w Szczecinku w wystąpieniu zatytułowanym „Od teorii do praktyki wsparcia rodziny 

i animacji środowiskowej”. 
4. Przewodnicząca w imieniu Zespołu korzystała ze wsparcia merytorycznego ekspertów 

Stowarzyszenia „Niebieska Linia”: psycholog Pani Wandy Paszkiewicz, psycholog Pani Anny 
Wiechcińskiej oraz prawnika Pana Grzegorza Wrony. 

 

Rezultaty pracy Zespołu w indywidualnych sprawach:  
 

1. Zmotywowano 8 osób doznających przemocy do udziału w grupie wsparcia dla ofiar przemocy 

i grupie dla osób współuzależnionych. 

2. W sprawie 11 osób złożono zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa (z art. 207 Kodeksu 
karnego). 

3. Złożono 2 wnioski do Sądu Rodzinnego i Nieletnich o wgląd w sytuację rodziny. 
4. Złożono 11 wniosków o leczenie odwykowe osób uzależnionych od alkoholu. 

5. Złożono jeden wniosek do Sądu Rodzinnego i Nieletnich o leczenie psychiatryczne bez zgody 
osoby. 

6. 14 osób stosujących przemoc zaprzestało jej stosowania. 

7. Do udziału w programie korekcyjno-edukacyjnym dla sprawców przemocy skierowano 9 osób, 
cykl ukończyły 3 osoby. 

8. Udzielono pomocy w postaci odseparowania 1 osoby doznającej przemocy od sprawcy, 1 osoba 
znalazła schronienie w Hostelu dla Ofiar Przemocy „Zacisze”. 
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Inne działania Zespołu: 
 

1. Na mocy podpisanego przez Burmistrza Miasta Szczecinek Porozumienia, rozszerzono skład 

Zespołu o funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Szczecinku i Zakładu Karnego w Czarnem oraz 
przedstawiciela Prokuratury Rejonowej w Szczecinku uczestniczącego w spotkaniach Z.I. 

w charakterze głosu doradczego. 
2. Przewodnicząca Zespołu wspólnie z dwiema jego członkiniami przeprowadziły szkolenia dotyczące 

procedury „Niebieskie Karty’’ oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, dla: 

 pracowników socjalnych MOPS, 

 dyrektorów szkół i przedszkola publicznego, których organem prowadzącym jest Miasto 

Szczecinek (na wniosek Miejskiej Jednostki Obsługi Oświaty), 

 policjantów ogniwa patrolowo-interwencyjnego Komendy Powiatowej Policji, 

 policjantów dzielnicowych Komendy Powiatowej Policji, 

 pielęgniarek z Pomorskiego Ośrodka Diagnostyki Medycznej „Podimed”, 

 lekarzy rodzinnych z Pomorskiego Ośrodka Diagnostyki Medycznej „Podimed”, 

 Rady pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr.1 im. Adama Mickiewicza, 

 Rady pedagogicznej Zespołu Szkół im. Jana III Sobieskiego, 

 Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,  

 Rady pedagogicznej Zespołu Szkół Nr 6 im. St. Staszica, 

 dyrektorów szkół, pedagogów i psychologów w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa 
Powiatowego, 

 Rady pedagogicznej - I Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. Elżbiety, 

 Rady pedagogicznej Zespołu Szkół Nr 3, 

 Pracowników Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej, 

 Rady pedagogicznej Zespołu Szkół Nr 5, 

 Rady pedagogicznej Gimnazjum Nr 1 im. Zjednoczonej Europy, 

 Rady pedagogicznej Zespołu Szkół Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej, 

 Rady pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr 7 im. Noblistów Polskich, 

 Rady pedagogicznej Gimnazjum Nr 3 im. Adama Giedrysa, 

 policjantów ogniwa patrolowo-interwencyjnego Komendy Powiatowej Policji. 

3. W jednym ze spotkań Zespołu uczestniczył Naczelnik Wydziału Prewencji i Rewiru Dzielnicowych 
KPP w Szczecinku Pan podinspektor Jacek Proć. Celem spotkania było wypracowanie i omówienie 

zasad współpracy z policjantami prewencji i dzielnicowymi w zakresie realizacji pomocy osobom 

dotkniętym przemocą. 
 Członkowie Zespołu uczestniczyli w pracach grup roboczych w celach szkoleniowych i jako 

nadzór merytoryczny. 

 Dnia 21 maja 2012 r. Rada Miasta uchwaliła Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Szczecinku na lata 2012 – 2018. 
 Przewodnicząca Zespołu przygotowała projekt regulaminu/zasad pracy Zespołu i przedłożyła 

go do konsultacji członkom Zespołu. 

 Przewodnicząca Zespołu opracowała druki dokumentów niezbędnych do pracy Zespołu oraz 

grup roboczych. 
 Przewodnicząca Zespołu oraz osoba upoważniona do wykonywania obowiązków 

przewodniczącej podczas jej nieobecności, szkoliły i udzielały wsparcia merytorycznego 

i organizacyjnego członkom oraz liderom grup roboczych w prowadzonych przez nich 

sprawach i spotkaniach. 
 Członkowie Zespołu uczestniczyli w 2 dniowym szkoleniu w Bornem Sulinowie na temat 

pozycjonowania i aktualizacji wiedzy z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

Szkolenie prowadził psycholog, trener i ekspert w dziedzinie przeciwdziałania przemocy Pan 
Radosław Cieśluk. Organizacyjnie szkolenie przygotowała Przewodnicząca Zespołu. 

 Przewodnicząca udzielała wsparcia merytorycznego w zakresie tworzenia i funkcjonowania 

Zespołu, prowadzenia spraw oraz funkcjonowania grup roboczych dla przedstawicieli 

Zespołów Interdyscyplinarnych z miast: Koszalin i Puławy. 
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 W ramach rozszerzania kompetencji i uprawnień Przewodnicząca i 2 członków Zespołu 

uczestniczy w kształceniu w ramach specjalizacji II stopnia w Specjalistycznym Studium 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. 

 W ramach rozpowszechniania informacji z zakresu przeciwdziałania przemocy, Przewodnicząca 

i 2 członków Zespołu uczestniczyło w spotkaniu z mediami lokalnymi, którego wynikiem była 

emisja materiału w telewizjach lokalnych oraz artykuł w gazecie lokalnej. 
 

Nadzór i kontrola:  
 

W dniach od 25 do 29 czerwca 2012 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie, Wydział 

Spraw Społecznych Delegatura w Koszalinie, przeprowadził kontrolę w MOPS w Szczecinku. Kontrolą 

objęto zagadnienia dotyczące zadań określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 
przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180 poz. 1493 z późn. zm.) realizowanych przez gminę w okresie od 

1 stycznia 2011 r. do dnia kontroli. Podczas kontroli analizie poddana została następująca tematyka: 
1) opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony 

ofiar przemocy w rodzinie, 

2) prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 
w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych 

i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie, 
3) zapewnienie osobom dotkniętym przemocą miejsc w ośrodkach wsparcia, 

4) tworzenie zespołów interdyscyplinarnych. 
 

Z ustaleń końcowych protokołu kontroli kompleksowej wynika, że na podstawie zebranej w trakcie 
kontroli dokumentacji ogólnej oraz dotyczącej spraw indywidualnych nie stwierdzono nieprawidłowości 

w toku prowadzonego postępowania. Stosowane procedury oraz dokumentacja prowadzone są 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 

Koszt finansowy funkcjonowania Zespołu: 55 219,70 zł, w tym zatrudnienie pracownika, 
koszty szkolenia członków Zespołu i materiały informacyjne i promocyjne. 


