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WYJAĝNIENIA SKRÓTÓW UĩYTYCH W SPRAWOZDANIU
AOpMiH – Agencja OpiekuĔczo – Medyczna i Handlowa
B O – beneficjenci ostateczni
CPU – Centrum Pomocy dla Osób UzaleĪnionych i Ich Rodzin
CRS – Centrum Rehabilitacji Społecznej i Poradnictwa Specjalistycznego w sprawach
dotyczących osób z zaburzeniami psychicznymi
CRIS - Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych
DDPS – Dzienny Dom Pomocy Społecznej
DN – Dom Noclegowy
DPS – Dom Pomocy Społecznej
EFS – Europejski Fundusz Społeczny
GUS – Główny Urząd Statystyczny
GZE – GórnoĞląski Zakład Energetyczny
IPD – Indywidualny Plan Działania
IW EQUAL – Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL
KIS – Klub Integracji Społecznej
KWK – Kopalnia WĊgla Kamiennego
MCh – Mieszkanie Chronione
MOPS – Miejski OĞrodek Pomocy Społecznej
MZON – Miejski Zespół ds. Orzekania o NiepełnosprawnoĞci
NFZ – Narodowy Fundusz Zdrowia
NZOZ- Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
NGO – Organizacje pozarządowe
OHP – Ochotniczy Hufiec Pracy
OIK – OĞrodek Interwencji Kryzysowej
OW – OĞrodek Wsparcia
PCAL – Program Centrum AktywnoĞci Lokalnej
PCK – Polski Czerwony KrzyĪ
PCPR – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
PFRON – PaĔstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
POKL – Program Operacyjny Kapitał Ludzki
PUP – Powiatowy Urząd Pracy
PZP – Prawo ZamówieĔ Publicznych
ROEFS – Regionalny OĞrodek Europejskiego Funduszu Społecznego
ROPS – Regionalny OĞrodek Polityki Społecznej
SM – Spółdzielnia Mieszkaniowa
SPP – Sekcja Psychologiczno - Pedagogiczna
SRPD – Sekcja ds. Realizacji Projektu „Damy RadĊ”
SRPJ – Sekcja ds. Realizacji Projektu „Ja wam jeszcze pokaĪĊ…”
SRPK – Sekcja ds. Realizacji Projektu „Klucz do kariery”
SRPN- Sekcja ds. Realizacji Projektu „Nowe perspektywy”
SWR – Stowarzyszenie Współpracy i Partnerstwa Lokalnego
ĝDS – ĝrodowiskowy Dom Samopomocy
TPPS – Terenowy Punkt Pomocy Społecznej
WISP – Inkubator Gospodarki Społecznej
WPS – Wydział Polityki Społecznej
WTZ – Warsztat Terapii ZajĊciowej
WUP – Wojewódzki Urząd Pracy
ZPDR – Zespół Pomocy Dzieciom i Rodzinom
ZAB – Zespół Aktywizacji Społecznej Osób Bezrobotnych
ZPS – Zespół Poradnictwa Specjalistycznego dla Rodzin
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WSTĉP
Miejski OĞrodek Pomocy Społecznej w Katowicach przedstawia kompleksowe
opracowanie, które obrazuje szerokie spektrum realizowanych zadaĔ.
Poprzedni, 2009 rok upłynął pod znakiem widocznych zmian na rynku pracy oraz
ewolucji sytuacji społeczno – ekonomicznej w kraju i regionie. Obserwowalne tendencje
pozostawały w Ğcisłym związku z ogólnoĞwiatowym kryzysem. Wprowadzone nowe regulacje
prawne, w tym zmiany w ustawie o pomocy społecznej, spółdzielniach socjalnych czy ustawie
o promocji zatrudnienia oraz szereg dokumentów związanych z pozyskiwaniem Ğrodków
zewnĊtrznych, w tym w ramach projektów unijnych.
Obszar pozyskania i wykorzystywania Ğrodków zewnĊtrznych, w szczególnoĞci
funduszy unijnych miał duĪe znaczenie dla funkcjonowania OĞrodka. DziĊki ich pozyskaniu
OĞrodek w znacznym stopniu wzbogacił i poszerzył swą ofertĊ wsparcia skierowaną do
mieszkaĔców Katowic, podwyĪszył jakoĞü Ğwiadczonych usług i wdraĪał nowatorskie
rozwiązania. Realizowano na duĪą skalĊ projekt systemowy, projekty konkursowe czy program
romski, skierowane do mieszkaĔców Katowic w trudnej sytuacji Īyciowej. DziĊki pozyskaniu
Ğrodków europejskich uruchomiony został teĪ trzeci na terenie miasta Katowice (obok
funkcjonujących juĪ w dzielnicach Szopienice i Nikiszowiec) Program AktywnoĞci Lokalnej
stanowiący odpowiedĨ na potrzeby rewitalizowanej dzielnicy ZałĊĪe.
OĞrodek reagował na widoczne zmiany w strukturze osób korzystających z pomocy
OĞrodka. Poszerzony został katalog form wsparcia skierowanych do osób starszych,
niepełnosprawnych, rodzin z problemami opiekuĔczo-wychowawczymi i innymi osobami
zagroĪonymi marginalizacją (poprzez np. realizowane programy „Babcia, dziadek i ja”, Miejski
Program Pomocy dla Osób Starszych i Niepełnosprawnych 70+, usługĊ asystenta rodziny czy
nowatorskie rozwiązanie – usługĊ asystenta osoby niepełnosprawnej, program romski i
rozbudowane bezpłatne poradnictwo specjalistyczne). Odpowiedzią były równieĪ stała
rozbudowa i elastyczne dopasowywanie do potrzeb katalogu form wsparcia Ğwiadczonego na
rzecz mieszkaĔców miasta Katowice w trudnej sytuacji Īyciowej. Rozbudowany został
znacząco potencjał OĞrodka rzutujący na wyĪszą jakoĞü Ğwiadczonych usług, pracownicy
OĞrodka bardzo aktywnie włączali siĊ w realizacjĊ programów miejskich (m.in. skierowanych
do osób niepełnosprawnych, nakierowanych na poprawĊ bezpieczeĔstwa czy rozwiązywania
problemu uzaleĪnieĔ). Akcent w działaniach OĞrodka, co było szczególnie waĪne w dobie
kryzysu, połoĪony został na racjonalizacjĊ wydatków i optymalne wykorzystanie zasobów
(wykorzystywanie zewnĊtrznych Ğrodków do realizacji zadaĔ, realizacjĊ bezkosztowych
instrumentów, zmiany w strukturze organizacyjnej OĞrodka, modyfikacjĊ modelu pracy z
osobami w trudnej sytuacji na rynku pracy).
Prowadzono szereg działaĔ skierowanych na zmianĊ wizerunku pomocy społecznej oraz
na promowanie inicjatyw i projektów realizowanych na terenie miasta Katowice stanowiących
odpowiedĨ na zidentyfikowane potrzeby mieszkaĔców. Pracownicy OĞrodka organizowali lub
uczestniczyli w róĪnorodnych przedsiĊwziĊciach (w tym w dzielnicach rewitalizowanych)
takich jak: konferencje (np. konferencja Regionalnego OĞrodka EFS czy konferencja
podsumowująca działalnoĞü OĞrodka Interwencji Kryzysowej), warsztaty, spotkania
merytoryczne, imprezy miejskie i lokalne (Jarmark Miejski, Festyn TrzeĨwoĞciowy w
Szopienicach, Odpust u ĝw. Anny w Nikiszowcu czy Festyn Integracyjny na ZałĊĪu).
Promowano ofertĊ OĞrodka równieĪ za granicą, w ramach projektu „12 miast” skierowanego do
Polaków przebywających w Wielkiej Brytanii.
Realizowano róĪnorodne przedsiĊwziĊcia w oparciu o formułĊ współpracy z
podmiotami zewnĊtrznymi. PogłĊbiono współpracĊ m.in. z Komendą Miejską Policji w
Katowicach, StraĪą Miejską (w ramach „Programu zapobiegania przestĊpczoĞci oraz ochrony
bezpieczeĔstwa obywateli i porządku publicznego na rok 2009”), Powiatowym UrzĊdem Pracy
(umowa partnerska dot. m.in. realizacji projektu systemowego, prac społecznie uĪytecznych,
usprawnienie komunikacji w tym oparciu o Samorządową Elektroniczną PlatformĊ
Informacyjną), Ochotniczym Hufcem Pracy (umowa partnerska dot. realizacji bezkosztowych
instrumentów w ramach projektu systemowego) czy Regionalnym OĞrodkiem Polityki
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Społecznej (w obszarze doskonalenia kadr pomocy społecznej i kształtowanie kierunków
rozwoju pomocy społecznej). ĝciĞle współpracowano z organizacjami pozarządowymi przy
realizacji zadaĔ, w szczególnoĞci w obszarze wspierania osób niepełnosprawnych (od oferty
poradnictwa grupowego - w ramach m.in. klubu integracji społecznej, przez wsparcie
asystenckie i usługi doradcze po wysokospecjalistyczne hipoterapiĊ czy wsparcie logopedy).
Współpraca przejawiała siĊ takĪe we wspólnym aplikowaniu i realizacji przedsiĊwziĊü z
wykorzystaniem Ğrodków zewnĊtrznych (np. projekt „18 w sieci” realizowany przez OĞrodek w
partnerstwie z kilkoma organizacjami pozarządowymi).
Opisany w sprawozdaniu rocznym katalog zadaĔ realizowanych przez OĞrodek bĊdzie
w roku 2010 modyfikowany i aktualizowany. OĞrodek bĊdzie realizował nowe projekty,
wdraĪał innowacyjne rozwiązania. CzĊĞü obecnie realizowanych przedsiĊwziĊü bĊdzie
kontynuowana, niektóre w odpowiedzi na zdiagnozowane potrzeby ulegną modyfikacji i
rozbudowie. Planowana jest dalsza rozbudowa współpracy z podmiotami zewnĊtrznymi oraz
pozyskiwanie Ğrodków zewnĊtrznych na realizacjĊ postawionych przed OĞrodkiem zadaĔ.
Chcemy nadal podnosiü jakoĞü usług, rangĊ i prestiĪ OĞrodka, rozbudowywaü potencjał
kadry pracowników OĞrodka.

6

ZASADY OGÓLNE
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I. INFORMACJE OGÓLNE
Miejski OĞrodek Pomocy Społecznej w Katowicach jest samodzielną jednostką
samorządową, powołaną uchwałą Miejskiej Rady Narodowej Katowic Nr XIII/82/90 z dnia
28 lutego 1990 roku dla realizacji zadaĔ pomocy społecznej. OĞrodek działa zgodnie z ustawą
o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku (jednolity tekst Dz. U. z 2008r, Nr 115, poz.
728 z póĨniejszymi zmianami).
Przedmiotem działalnoĞci OĞrodka są zadania wynikające z:
1) ustawy o pomocy społecznej,
2) ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (w
tym realizacja zadaĔ finansowanych ze Ğrodków PaĔstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych oraz zadaĔ wykonywanych przez Miejski Zespół ds. Orzekania o
NiepełnosprawnoĞci)
3) ustawy o Ğwiadczeniach rodzinnych, ustawy o dodatkach mieszkaniowych,
4) ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach bĊdących ofiarami represji wojennych
i okresu powojennego,
5) ustawy o repatriacji,
6) ustawy o ochronie zdrowia psychicznego,
7) ustawy o postĊpowaniu wobec dłuĪników alimentacyjnych oraz o zaliczce alimentacyjnej
(do 30.09.2008r) ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (od 1.10.2008r.)
ĝrodki na realizacjĊ zadaĔ pomocy społecznej pochodzą ze Ğrodków budĪetu miasta i
z dotacji rządowych, a zadania dzieli siĊ odpowiednio na zadania własne i zadania zlecone.
Plan finansowy Miejskiego OĞrodka Pomocy Społecznej w Katowicach na rok 2009 wynosi:
zadania własne i zlecone
- 128 452 737 zł
fundusz celowy PFRON
- 4 571 236 zł
RAZEM:
133 023 973 zł
ĝrodki otrzymane przez Miejski OĞrodek Pomocy Społecznej w Katowicach za IV kwartały
2009 roku wynoszą:
zadania własne i zlecone
- 123 360 875 zł
fundusz celowy PFRON
- 4 571 236 zł
RAZEM:
127 932 111 zł
W okresie sprawozdawczym MOPS wykorzystał:
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Miejski OĞrodek Pomocy Społecznej realizował zadania wynikające z ustawy o pomocy
społecznej, ustawy o Ğwiadczeniach rodzinnych, o pomocy osobom uprawnionym do
alimentów, o dodatkach mieszkaniowych, o postĊpowaniu wobec dłuĪników alimentacyjnych
oraz zaliczce alimentacyjnej oraz udziela ĞwiadczeĔ finansowanych ze Ğrodków PaĔstwowego
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Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W 2009 roku OĞrodek realizował 4 projekty
współfinansowane ze Ğrodków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Wykonanie wydatków w 2009 roku uległo obniĪeniu. W przypadku ĞwiadczeĔ udzielanych w
formie pieniĊĪnej nastąpił spadek wypłaty ĞwiadczeĔ z pomocy społecznej oraz dodatków
mieszkaniowych, natomiast nastąpił wzrost ĞwiadczeĔ wypłacanych na podstawie ustawy o
Ğwiadczeniach rodzinnych, ĞwiadczeĔ z funduszu alimentacyjnego. Odnotowano spadek
wydatków na pomoc w formie niepieniĊĪnej za wyjątkiem pracy socjalnej, pomocy dla dzieci
oraz systemu opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi.
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Porównanie wydatków MOPS w latach 2008-2009
2008
(8) 9,08%

(9) 5,09%
(7) 0,48%
(1) Ğwiadczenia pomocy
społecznej 11,56%

(6) 0,55%
(4) 0,004%
(5) 0,30%

(3) Projekty unije 2,85%

(1) Ğwiadczenia rodzinne
28,21%

(2) Pomoc niematerialna
30,08%

(1) dodatki mieszkaniowe
11,78%

(1) Pomoc materialna

(1) Pomoc materialna

(1) Pomoc materialna

(2) Pomoc niematerialna

(3) Projekty unijne

(4) KlĊski Īywiołowe

(5) Remonty

(6) Zakupy inwestycyjne

(7) Zadania inwestycyjne

(8) Koszty obsługi związane z przyznawaniem ĞwiadczeĔ i utrzymaniem OĞrodka

(9) PaĔstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
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2009
(8) 9,06%
(10) PFRON 3,57%
(9) 0,10%

(7) 0,15%
(6) 0,00%
(4) 0,20%

(1) Ğwiadczenia pomocy społecznej
11,22%

(5) 0,31%

(3) Projekty unije 2,55%

(1) Ğwiadczenia rodzinne 29,91%

(2) Pomoc niematerialna 31,43%

(1) dodatki mieszkaniowe 11,50%

I.

(1) Pomoc materialna

(1) Pomoc materialna

(1) Pomoc materialna

(2) Pomoc niematerialna

(3) Projekty unijne

(4) Katastrofa górnicza

(5) Remonty

(6) Zakupy inwestycyjne

(7) Zadania inwestycyjne

(8) Koszty obsługi związane z przyznawaniem ĞwiadczeĔ i utrzymaniem OĞrodka

(9) Cudzoziemcy

(10) PaĔstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

POMOC MATERIALNA
Wydatki na pomoc materialną w latach 2008-2009
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WielkoĞü pomocy materialnej ogółem udzielonej w 2009 roku wzrosła w porównaniu do roku 2008.Wzrost obserwuje siĊ
jedynie w przypadku wypłaty ĞwiadczeĔ rodzinnych, natomiast w przypadku ĞwiadczeĔ z pomocy społecznej oraz dodatków
mieszkaniowych juĪ kolejny rok obserwujemy spadek, bĊdący wynikiem wzrostu dochodów mieszkaĔców Katowic, oraz
utrzymania na tym samym poziomie kryteriów dochodowych uprawniających do otrzymania pomocy.

1. ĝwiadczenia z pomocy społecznej na bieĪące potrzeby rodziny
Przyznawanie ĞwiadczeĔ z pomocy społecznej na bieĪące potrzeby rodziny jest
rozumiane jako wsparcie w prowadzonej pracy socjalnej mającej na celu usamodzielnienie
klienta, szczególnie, jeĞli są one przyznawane w formie warunkowej. Uzyskanie pomocy
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materialnej, wyĪszej niĪ obligatoryjna, uzaleĪnione jest od zgody klienta na współudział
w przezwyciĊĪaniu przyczyn własnej trudnej sytuacji bytowej. ĝwiadczenia z pomocy
społecznej udzielane są w szczególnoĞci w formie zasiłków stałych, okresowych oraz
celowych.
W 2009 roku pomoc w formie ĞwiadczeĔ dla 10 233 rodzin wyniosła 14 359 466,83 zł.
2. ĝwiadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne/Ğwiadczenia z funduszu alimentacyjnego
W miesiącu kwietniu 2004 roku MOPS przyjął do wykonania zadania wynikające z
wejĞcia w Īycie ustawy o Ğwiadczeniach rodzinnych – wypłata ĞwiadczeĔ rodzinnych i
opiekuĔczych oraz koszty obsługi tych ĞwiadczeĔ. Kolejno od 1 wrzeĞnia 2005 roku, a
nastĊpnie od 1 wrzeĞnia 2006r. nastąpiło rozszerzenie zadaĔ gminy w zakresie przyznawania i
wypłaty ĞwiadczeĔ rodzinnych. Od 2007 roku OĞrodek wypłaca Ğwiadczenia rodzinne
rozszerzonej grupie Ğwiadczeniobiorców. W 2009 roku wypłacono:
Ö Ğwiadczenia rodzinne w kwocie: 29 712 357,69 zł dla 12 736 rodzin,
Ö składki zdrowotne w kwocie 52 951,83 zł dla 139 osób,
Ö składki emerytalno-rentowe dla podopiecznych w kwocie: 236 944,90 zł dla 191 osób.
Koszt przyznanych w 2009 roku ĞwiadczeĔ rodzinnych wyniósł: 30 002 254,42 zł.
Do 30 wrzeĞnia 2008 roku OĞrodek przyznawał i wypłacał zaliczki alimentacyjne. Od 1
paĨdziernika 2008 roku rozpoczął realizacjĊ ustawy o pomocy osobom uprawnionym do
alimentów. Wypłacane Ğwiadczenia oraz koszty ich obsługi są finansowane w formie dotacji
celowej z budĪetu paĔstwa. Koszty obsługi finansowane w ramach dotacji z budĪetu wynoszą
3% wydatków na Ğwiadczenia.
Koszt wypłaconych w 2009 roku zaliczek alimentacyjnych wyniósł 44 142,22 zł dla 34 osób,
natomiast ĞwiadczeĔ z funduszu alimentacyjnego 8 223 930,65 zł dla 2 385 osób.
Łącznie wypłacono 8 268 072,87 zł.
3. Dodatki mieszkaniowe
Z dniem 1 stycznia 2005 roku MOPS przyjął do wykonania zadania wynikające z
ustawy o dodatkach mieszkaniowych – przyznawanie i wypłata dodatków mieszkaniowych.
W 2009 roku wypłacono dodatki mieszkaniowe w kwocie: 14 706 907,17 zł dla 7 870 rodzin.

II.

POMOC NIEMATERIALNA

Pomoc niematerialna jest udzielana osobom starszym i niepełnosprawnym, rodzinom
zastĊpczym, rodzinom z problemami opiekuĔczo-wychowawczymi, osobom bezrobotnym,
osobom z zaburzeniami psychicznymi, osobom bezdomnym, osobom uzaleĪnionym od
alkoholu oraz ofiarom przemocy. Pomoc ta jest realizowana w formie rzeczowej
i instytucjonalnej.
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Wydatki na pomoc niematerialną w latach 2008-2009
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WielkoĞü udzielanej pomocy niematerialnej wzrosła o 3,6% w roku 2009 w porównaniu do roku 2008 w związku z
rozszerzeniem zakresu zadaĔ realizowanych przez OĞrodek.
- Praca socjalna – wzrost wydatków w 2009 roku, jak i odnotowany w roku 2008 wynika ze wzrostu liczby etatów dla osób
wykonujących pracĊ pracownika socjalnego, co wynika z rozszerzenia zakresu zadaĔ realizowanych w ramach pracy socjalnej
oraz wzrostu wynagrodzeĔ pracowników OĞrodka
- Pomoc dla dzieci – w 2009 roku wzrosły wydatki na realizacjĊ programu „Pomoc paĔstwa w zakresie doĪywiania”
-System pomocy osobom zaburzonym psychicznie i ich rodzinom – w 2009 roku nastąpił spadek wydatków z uwagi na
przekazanie zadaĔ do Wydziału Polityki Społecznej UrzĊdu Miasta
- System opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi – nastąpił wzrost wydatków w związku ze wzrostem Ğrodków
przeznaczonych na usługi opiekuĔcze, wzrostem wydatków na opłacenie pobytu mieszkaĔców Katowic w domach pomocy
społecznej na terenie innych powiatów
- System wsparcia osób niepełnosprawnych – spadek wydatków na realizacjĊ zadaĔ w ramach tego systemu wynika ze
zmniejszenia dofinansowania na realizacjĊ zadaĔ PaĔstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o 2 mln zł
oraz przekazaniem zadaĔ związanych z dotowaniem organizacji pozarządowych do Wydziału Polityki Spolecznej UrzĊdu
Miasta
-Projekty unijne – w 2009 roku nastąpił spadek wydatków na realizacjĊ projektów z uwagi na zakoĔczenie w ciągu roku
projektów "Nowe perspektywy-program aktywizacji zawodowej i społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi", "Klucz do
kariery-program aktywizacji zawodowej i społecznej młodzieĪy 15-25 lat" oraz projektu "Ja Wam jeszcze pokaĪĊ … aktywne
wsparcie szkoleniowo-doradcze dla osób po 45 roku Īycia pozostających bez pracy"

ZAKRES POMOCY NIEMATERIALNEJ
1. Pomoc Ğrodowiskowa – praca socjalna
NajwaĪniejszym zadaniem w pomocy Ğrodowiskowej jest praca socjalna, rozumiana jako
działalnoĞü zawodowa, skierowana na pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub
odzyskaniu zdolnoĞci do funkcjonowania w społeczeĔstwie oraz na tworzeniu warunków
sprzyjających temu celowi, która jest obowiązkowym zadaniem własnym Miasta, prowadzona
przez pracowników socjalnych w Terenowych Punktach Pomocy Społecznej i Sekcji
ds. Bezdomnych przy współudziale Zespołu Poradnictwa Specjalistycznego dla Rodzin oraz
innych komórek organizacyjnych MOPS.
W 2009 roku pracą socjalną objĊto 8 256 rodzin.
Koszt prowadzenia pracy socjalnej wyniósł: 4 610 294,26 zł.
2. System opieki nad dzieckiem i rodziną
Pomoc dla dzieci
Celem pomocy skierowanej na dzieci jest zabezpieczenie ich niezbĊdnych potrzeb oraz
niedopuszczenie do przejĊcia nieprawidłowych postaw wystĊpujących w domu rodzinnym oraz
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pomoc dzieciom zagroĪonym niedostosowaniem społecznym w nabyciu wzorców zachowania
akceptowanych w społeczeĔstwie. Pomoc ta jest realizowana poprzez:
Ö pomoc instytucjonalną: ĝwietlice ĝrodowiskowe, ĝrodowiskowy Klub MłodzieĪowy
prowadzone lub dofinansowywane przez MOPS, których skorzystało 279 dzieci, a
których utrzymanie kosztowało: 3 282 715,44 zł,
Ö dofinansowywanie wypoczynku letniego dla 1 491 dzieci, na kwotĊ 1 098 409,96 zł,
Ö dofinansowanie do „zielonej szkoły” dla 140 dzieci, na kwotĊ 47 887,00 zł,
Ö wyprawki szkolne dla 18 dzieci, na kwotĊ 2 700,00 zł,
Ö obiady dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum (w tym: obiady dowoĪone przez
FirmĊ Babilon, FirmĊ Ando, FirmĊ Handlowo-Usługową SWM ) dla 3 526 dzieci, na
kwotĊ 3 243 423,53 zł,
Ö doĪywianie w Īłobku i przedszkolu dla 1 694 dzieci, na kwotĊ 2 623 180,06 zł,
Ö doĪywianie dodatkowe dla 96 dzieci, na kwotĊ 93 129,74 zł,
Ö poradnictwo dla rodzin z dzieümi i młodzieĪy 166 413,17 zł,
Ö realizacja programów dla rodzin z dzieümi (m. in. „Program na rzecz społecznoĞci
romskiej w Polsce”) na kwotĊ: 234 450,03 zł,
Ö bilety dla 43 dzieci na dojazd do szkół, na kwotĊ: 10 113,00 zł,
Ö bilety dla 16 dzieci z rodzin wielodzietnych na dojazd do szkół, na kwotĊ: 3 464,00 zł.
Koszt pomocy dla dzieci w 2009 roku wyniósł: 10 805 885,93 zł.
Pomoc dla rodzin zastĊpczych i usamodzielniających siĊ wychowanków
Rodziny zastĊpcze oraz usamodzielniający siĊ wychowankowie zarówno rodzin zastĊpczych,
jak i placówek opiekuĔczo – wychowawczych objĊte są pomocą Miejskiego OĞrodka Pomocy
Społecznej w formie finansowej i rzeczowej:
Ö Ğwiadczenia dla 447 rodzin zastĊpczych, w wysokoĞci 4 396 633,58 zł,
Ö potrzeby dziecka oczekującego na umieszczenie w rodzinie zastĊpczej dla 12 dzieci, na
kwotĊ: 9 600,00 zł,
Ö wynagrodzenia i składki dla 10 zawodowych rodzin zastĊpczych, w kwocie:
361 856,01 zł,
Ö pomoc dla 107 usamodzielniających siĊ wychowanków rodzin zastĊpczych, w wysokoĞci
524 673,80 zł,
Ö pomoc dla 68 usamodzielniających siĊ wychowanków placówek opiekuĔczo–
wychowawczych, w wysokoĞci 286 000,10 zł,
Ö prowadzenie mieszkania chronionego dla usamodzielniających siĊ wychowanków,
utrzymanie mieszkania kosztowało: 17 371,60 zł,
Ö Ğwiadczenia dla 1 rodziny zastĊpczej w której przebywa dziecko cudzoziemców, na kwotĊ:
9 882,00zł.
Koszt pomocy dla rodzin zastĊpczych w 2009 roku wyniósł: 5 606 017,09 zł.
Łącznie na system opieki nad dzieckiem i rodziną wydatkowano: 16 411 903,02 zł.
3. System opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi
Celem pomocy osobom starszym jest utrzymanie tych osób jak najdłuĪej w Ğrodowisku
zamieszkania. W tym celu Miejski OĞrodek Pomocy Społecznej prowadzi nastĊpujące
działania:
Ö w miejscu zamieszkania:
- Ğwiadczenie usług opiekuĔczych i specjalistyczno-opiekuĔczych dla 1 617 osób na
kwotĊ 3 923 729,93 zł,
- dzienne domy pomocy społecznej dofinansowywane przez MOPS, z których
skorzystało 869 osób, na kwotĊ 3 697 252,88 zł,
Ö pomoc instytucjonalną:
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-

prowadzenie mieszkania chronionego, z którego skorzystało 18 osób na kwotĊ:
297 481,03 zł,
ponoszenie odpłatnoĞci za pobyt 253 mieszkaĔców Katowic w domach pomocy
społecznej na terenie innych powiatów, na kwotĊ 3 530 857,79 zł,
ponoszenie odpłatnoĞci za pobyt 6 mieszkaĔców Katowic w rodzinnych domach
pomocy społecznej na kwotĊ 136 877,30zł.

Koszt pomocy dla osób starszych w 2009 roku wyniósł: 11 586 198,93 zł.
4. System pomocy osobom zaburzonym psychicznie i ich rodzinom
Pomoc dla osób zaburzonych psychicznie, aby była skuteczna musi byü prowadzona
poprzez sieü placówek wzajemnie ze sobą współpracujących, kompleksowo pomagających
osobie chorej, w tym bezpoĞrednio w Ğrodowisku zamieszkania. W tym celu Miejski OĞrodek
Pomocy Społecznej:
Ö organizuje i finansuje dla podopiecznych specjalistyczne usługi opiekuĔcze dla 14 osób, na
kwotĊ: 36 428,35 zł,
Ö prowadzi Centrum Rehabilitacji Społecznej Ğwiadczące róĪnego typu usługi dla osób
zaburzonych psychicznie, w tym specjalistyczne usługi opiekuĔcze polegające na uczeniu i
rozwijaniu umiejĊtnoĞci niezbĊdnych do samodzielnego Īycia, pielĊgnacji – jako wspieranie
procesu leczenia oraz pomocy mieszkaniowej dla 114 osób oraz poradnictwo
specjalistyczne, łącznie na kwotĊ 680 002,76 zł,
Ö finansuje usługi Ğwiadczone przez Ğrodowiskowe domy samopomocy, z których skorzystało
118 osób, koszt 1 243 467,11 zł.
Koszt pomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 2009 roku wyniósł 1 959 898,22 zł.
5. System pomocy bezdomnym
Osoby bezdomne kierowane są do placówek dla nich przeznaczonych, w tym
prowadzonych przez Miejski OĞrodek Pomocy Społecznej:
Ö udzielenie schronienia w Domu Noclegowym i filii Domu Noclegowego dla 158 osób, na
kwotĊ 630 404,65 zł,
Ö pomoc dla 179 bezdomnych kobiet i dzieci w Hotelu Pomocy Społecznej oraz filiach
Hotelu Pomocy Społecznej, na kwotĊ 634 984,99 zł,
Ö pomoc w formie pracy socjalnej w Sekcji ds. Bezdomnych, 156 352,00 zł,
Ö zakup usług noclegowych w OĞrodku ĝw. Jacka przy Caritas Archidiecezji Katowickiej
dla 93 osób bezdomnych, w kwocie 315 723,60 zł,
Ö realizacja programów na rzecz osób bezdomnych w kwocie 14 034,00 zł, którymi objĊto
28 osób.
Koszt pomocy dla osób bezdomnych w 2009 roku wyniósł 1 751 499,24 zł.
6. System wsparcia osób niepełnosprawnych
Celem pomocy osobom niepełnosprawnym jest umoĪliwienie im pełnego uczestnictwa w
Īyciu społecznym i zawodowym. W tym celu Miejski OĞrodek Pomocy Społecznej prowadzi
nastĊpujące działania:
Ö orzekanie o niepełnosprawnoĞci i stopniu niepełnosprawnoĞci. Łączny koszt poniesiony na
orzekanie wyniósł 398 560,45 zł, wydano 4 927 orzeczeĔ,
Ö realizacja zadaĔ na rzecz osób niepełnosprawnych ze Ğrodków PaĔstwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, wielkoĞü wydatków na rehabilitacjĊ społeczną,
zawodową wyniosła 4 570 934,06 zł, Ğwiadczeniami objĊto 2 020 osób,
Ö zakup usług rehabilitacyjnych w oĞrodkach dla niepełnosprawnych dzieci i młodzieĪy, w
kwocie 2 198 043,58 zł
Koszt pomocy dla osób niepełnosprawnych w 2009 roku wyniósł 7 167 538,09 zł.
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7. Pomoc rodzinie w kryzysie i przeciwdziałanie przemocy
Pomoc dla osób dotkniĊtych problemem przemocy domowej oraz znajdujących siĊ w
innych sytuacjach kryzysowych prowadzą pracownicy OĞrodka Interwencji Kryzysowej
MOPS, OĞrodek Interwencji Kryzysowej przy Stowarzyszeniu „Ad Vitam Dignam” oraz
OĞrodek Interwencji kryzysowej prowadzony przez Stowarzyszenie im. M. Niepokalanej na
Rzecz Pomocy DziewczĊtom i Kobietom. Koszt tej pomocy wyniósł 722 260,58 zł.
W 2009 roku z pomocy skorzystało 1 271 osób.
8. Pomoc rodzinie z problemem bezrobocia
Celem pomocy rodzinom z problemem bezrobocia jest zwiĊkszenie szans na podjĊcie
pracy zawodowej i przeciwdziałanie negatywnym skutkom społecznym wynikającym
z bezrobocia w rodzinie. W tym celu, na terenie OĞrodka indywidualne poradnictwo zawodowe
Ğwiadczone jest przez pracowników Zespołu Aktywizacji Społecznej Osób Bezrobotnych a
indywidualne poradnictwo psychologiczne przez pracowników Zespołu Poradnictwa
Specjalistycznego dla Rodzin. Zespół Aktywizacji Społecznej Osób Bezrobotnych, zajmuje siĊ
ponadto :
Ö
realizacją programów specjalistycznych, opracowywaniem nowych programów i
prowadzeniem superwizji realizowanych programów dla osób bezrobotnych.
Koszt pomocy rodzinie z problemem bezrobocia w 2009 roku wyniósł 312 326,46 zł
9. Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzaleĪnieĔ
Pomoc dla osób z problemem alkoholowym (uzaleĪnionych od alkoholu lub pijących
alkohol w sposób szkodliwy) prowadzona była w Miejskim OĞrodku Pomocy Społecznej w
Katowicach w formie nastĊpujących programów:
Ö program profilaktyczno-edukacyjny dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin,
Ö program diagnostyczny problemu alkoholowego,
Ö program motywująco-wspierający proces leczenia odwykowego,
Ö programy profilaktyczne adresowane do konkretnego beneficjenta z uwzglĊdnieniem
indywidualnego zapotrzebowania.
Realizatorem tej pomocy psychologicznej jest Centrum Pomocy dla Osób UzaleĪnionych i Ich
Rodzin przy współpracy pracowników socjalnych w Terenowych Punktach Pomocy
Społecznej. Koszt tej pomocy wyniósł 255 072,07 zł
W 2009 roku róĪnymi formami pomocy objĊto 562 osoby.
10. Pomoc dla rodzin ofiar Ğmiertelnych i osób poszkodowanych w katastrofie w Kopalni
WĊgla Kamiennego „Wujek-Ruch ĝląsk” w Rudzie ĝląskiej
Wypłacono pomoc pieniĊĪną w łącznej kwocie 254 000,00 zł dla 8 rodzin ofiar
Ğmiertelnych i osób poszkodowanych w katastrofie górniczej.
11. Realizacja projektów realizowanych w ramach funduszy strukturalnych
W 2008 roku OĞrodek rozpoczął realizacjĊ 4 projektów, których wydatki w 2009 roku
wyniosły:
– „Damy radĊ – program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach”
2 438 833,37 zł,
– „Nowe perspektywy – program aktywizacji zawodowej i społecznej osób z
zaburzeniami psychicznymi” 252 469,22 zł,
– „Klucz do kariery – program aktywizacji zawodowej i społecznej młodzieĪy 15-25 lat”
311 290,05 zł,
– „Ja Wam jeszcze pokaĪĊ…aktywne wsparcie szkoleniowo-doradcze dla osób po 45 roku
Īycia pozostających bez pracy” 247 803,42 zł.
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Dodatkowo OĞrodek pokrył koszty wykonania studium wykonalnoĞci projektu „IT – w słuĪbie
potrzebującym” - 7 320,00 zł, którego początek realizacji planuje siĊ na rok 2010.
Łącznie w ramach realizacji projektów: 3 257 716,06 zł.
III.

POZOSTAŁE WYDATKI

Ö Remonty. W 2009 roku w Miejskim OĞrodku Pomocy Społecznej w Katowicach nakłady na
remonty 6 obiektów wyniosły 402 702,56 zł.
Ö Zadania inwestycyjne w roku 2009 zostały zrealizowane w 1 obiekcie na kwotĊ
189 161,16 zł.
Ö Koszt obsługi związany z przyznawaniem ĞwiadczeĔ i utrzymaniem OĞrodka wyniósł
11 589 059,50 zł.
Wydatki na koszty obsługi związane z przyznawaniem ĞwiadczeĔ i utrzymaniem OĞrodka w
2009 roku stanowiły 9,06 % ogółu poniesionych wydatków. W porównaniu do roku 2008
utrzymują siĊ na podobnym poziomie.

II. POMOC ĝRODOWISKOWA
Pomoc Ğrodowiskowa stanowi jeden z elementów Miejskiej strategii rozwiązywania
problemów społecznych (dział II, rozdział 1). Celem strategicznym realizowanym przez
Miejski OĞrodek Pomocy Społecznej jest wspomaganie osób i rodzin we wzmacnianiu lub
odzyskiwaniu zdolnoĞci realizacji potrzeb Īyciowych i uczestnictwa w Īyciu społecznym.
Cele szczegółowe to:
− zapewnienie podstawowych warunków Īycia,
− zaspokajanie tych potrzeb rodzin i osób, które nie mogą byü zaspokajane samodzielnie,
− przeciwdziałanie negatywnym skutkom lub minimalizowanie wpływu tych czynników
(problemów), które nie mogą byü usuniĊte lub zmienione,
− usamodzielnienie poprzez wspomaganie w rozwiązywaniu problemów i pokonywaniu
trudnoĞci we współpracy z rodziną.

&KDUDNWHU\VW\NDSRGRSLHF]Q\FK²NOLHQWyZ
W 2009 roku z pomocy Ğrodowiskowej MOPS skorzystało 10 233 rodzin w tym:
 9786 ze ĞwiadczeĔ pomocy społecznej,
 447 ze ĞwiadczeĔ dla rodzin zastĊpczych.
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NajczĊĞciej
wystĊpującymi
problemami
trudnej
sytuacji
Īyciowej
są:
niepełnosprawnoĞü, długotrwała choroba, bezrobocie. W 2009 r. nastąpił spadek liczby osób
korzystających z pomocy społecznej z powodu bezrobocia.
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Zadania Terenowych Punktów Pomocy Społecznej:
 pomoc materialna,
 praca socjalna skierowana na:
− rodzinĊ,
− grupĊ,
− Ğrodowisko lokalne,
 poradnictwo prawne i psychologiczne,
 konsultacje w sprawach dotyczących uzaleĪnienia od alkoholu.
Pracownicy socjalni dokonują systemowej diagnozy rodziny, badając jej moĪliwoĞci
samodzielnego przezwyciĊĪania trudnych sytuacji Īyciowych, budują wraz z nią plan pomocy i
podejmują róĪne formy pracy socjalnej, ukierunkowanej na rozwiązywanie problemów
i usamodzielnienie rodzin z róĪnymi dysfunkcjami. ĝciĞle współpracują ze specjalistami
i konsultantami w opracowaniu diagnozy, planowaniu i prowadzeniu pracy socjalnej.
Pracownicy socjalni tworzą i realizują programy dla grup z konkretnymi problemami, które
mają charakter grup wsparcia lub grup samopomocowych, przy wykorzystaniu wolontariatu i
zasobów dzielnicy.
Pracownicy socjalni współpracują z działającymi w dzielnicy instytucjami, organizacjami,
w celu lepszego rozeznania potrzeb i organizowania pomocy. WaĪną formą aktywizacji
społecznoĞci lokalnej jest wspieranie i współpraca z organizacjami pozarządowymi.
Pracownicy socjalni wraz z organizacjami i grupami nieformalnymi współtworzą politykĊ
pomocy społecznej w dzielnicy.
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ul. Andrzeja 10
(ĝródmieĞcie - Zachód)
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* 1 pracownik zatrudniony w ramach Ğrodków unijnych
:UHMRQLHW\PG]LDâDMċ
¾ Med-Serwis ul. Piotra Skargi 8,
¾ ĝwietlica ĝrodowiskowa Katolickiej Fundacji Dzieciom, ul. KiliĔskiego 15,
¾ ĝwietlica ĝrodowiskowa zwana Klubem „Szansa dla KaĪdego”, prowadzonym przez Stowarzyszenie
„Szansa dla kaĪdego”, ul. 3 – go Maja 36/2 ,
¾ Centrum Informacji i Poradnictwa dla Kobiet prowadzone przez LigĊ Kobiet Polskich, ul.
Kordeckiego 2,
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Ogrzewalnia dla bezdomnych prowadzona przez Towarzystwo Pomocy im. ĝw. Brata Alberta, ul.
Sądowa 1,
Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miejski i OkrĊgowy w Katowicach, ul. Kozielska 4a,
Polski Czerwony KrzyĪ ĝląski Zarząd OkrĊgowy, ul. PCK 8,
ChrzeĞcijaĔska Organizacja Charytatywna „Tabita”, ul. MłyĔska 17,
Polski Związek Niewidomych, Koło Terenowe Katowice, ul. Andrzeja 13 integracja i rehabilitacja
osób niewidomych,
Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej SKS. OĞrodek Doradztwa Finansowego i
Konsumenckiego ul. Piotra Skargi 8,
Instytut Współpracy i Partnerstwa Lokalnego ul. ĩwirki i Wigury 14/3,
ĝląskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski i Osobom z UpoĞledzeniem
Umysłowym „ Szansa” ul. PCK 2,
OĞrodek Poradnictwa i Terapii Psychologicznej prowadzony przez Stowarzyszenie Psychologów
ChrzeĞcijaĔskich, ul. Chopina 6/6,
Stowarzyszenie Na Rzecz Niepełnosprawnych SPES ul. KoĞciuszki 46,
Dom Pomocy Społecznej „PrzystaĔ” ul. Adamskiego 22,
Przedszkole Niepubliczne przy Rzymsko-Katolickiej Parafii ĝw. Apostołów Piotra i Pawła,
ĝwietlica ĝrodowiskowa im. ĝw. Wojciecha ul. Chopina 8c/1 prowadzona przez Caritas Archidiecezji
Katolickiej.

7HUHQRZ\3XQNW3RPRF\6SRâHF]QHM1U
ul. Warszawska 42
( Osiedle Paderewskiego, ĞródmieĞcie Wschód)
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:UHMRQLHW\PG]LDâDMċ
¾ Jadłodajnia prowadzona przez GórnoĞląskie Towarzystwo Charytatywne ul. JagielloĔska 19,
¾ Ogrzewalnia dla bezdomnych prowadzona przez GórnoĞląskie Towarzystwo Charytatywne ul.
Sienkiewicza 32,
¾ Jadłodajnia prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr ĝw. ElĪbiety, Katowice ul. Warszawska 52,
¾ Jadłodajnia przy Rzymsko-Katolickiej Parafii Pod Wezwaniem Niepokalanego PoczĊcia NMP Pl.
Szramka 1,
¾ Punkt wydawania odzieĪy przy Parafii Ewangelicko-Augsburskiej ul. Warszawska 18,
¾ Katolickie Centrum MłodzieĪy KANA Pl. Szramka 4,
¾ ĝląskie Centrum Edukacji i Rehabilitacji ARTERIA ul. Francuska 29,
¾ Dzienny Dom Pobytu dla Seniorów SYMEONÓWKA prowadzony przez OĞrodek ĝw. Jacka Caritas
Archidiecezji Katowickiej ul. Brata Alberta 4,
¾ ĝwietlica Terapeutyczna im. ĝw. Brata Alberta prowadzona przez OĞrodek ĝw. Jacka Caritas
Archidiecezji Katowickiej ul. Brata Alberta 4,
¾ Dom Zgromadzenia Sióstr Misyjnych Matki Teresy z Kalkuty przy ul. KrasiĔskiego27B, udzielający
pomocy bezdomnym i ubogim,
¾ Ochronka dla Dzieci z rodzin ubogich przy Parafii p/w WniebowziĊcia NajĞwiĊtszej Marii Panny ul.
Graniczna 26,
¾ Dom Dziecka „ TĊcza” ul. Rybnicka 1,
¾ Placówka wielofunkcyjna Dom Dziecka „Stanica” ul. Plebiscytowa 46,
¾ ĝrodowiskowy Dom Samopomocy dla Osób UpoĞledzonych Umysłowo prowadzony przez OĞrodek
ĝw. Jacka Caritas Archidiecezji Katowickiej ul. Brata Alberta 4,
¾ WypoĪyczalnia SprzĊtu Rehabilitacyjnego prowadzona przez ParafiĊ Ewangelicko i Augsburską ul.
Warszawska 18.

7HUHQRZ\3XQNW3RPRF\6SRâHF]QHM1U
ul. Oblatów 24
( Koszutka , czĊĞü Wełnowca, Bogucic i ĝródmieĞcia )
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:UHMRQLHW\PG]LDâDMċ
¾ Dzienny Dom Pomocy Społecznej nr 6 prowadzony przez Katowickie Stowarzyszenie na Rzecz Osób
Starszych, Niepełnosprawnych i Oczekujących Wsparcia OPOKA, ul. Oblatów 24,
¾ ĝwietlica socjoterapeutyczna „ Gniazdo” wraz z MłodzieĪowym Klubem Wspierania Rozwoju
Osobistego prowadzona przez FundacjĊ dla Ludzi Potrzebujących Pomocy „Gniazdo”, ul. Morcinka
19a,
¾ Parafia NajĞwiĊtszego Serca Pana Jezusa ul. Oblatów 12 prowadząca poradnictwo socjalne, punkt
przyjmowania i wydawania odzieĪy oraz drobnych artykułów gospodarstwa domowego oraz Punkt
Konsultacyjny ds. UzaleĪnieĔ i Sekt,
¾ Wspólnota Dobrego Pasterza przy ul. Opolskiej 9 prowadząca Punkt Pomocy Kryzysowej,
¾ Dom Kultury „Koszutka”, ul. GraĪyĔskiego 19 prowadzący działalnoĞü kulturalno-oĞwiatową,
wspierający dzieci i seniorów,
¾ Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 5 oraz Specjalistyczna Poradnia Rodzinna ul. Okrzei 4,
¾ Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Sokolska 26,
¾ Polskie Forum Edukacji Europejskiej ul. Sokolska 10a,
¾ Towarzystwo Walki z Kalectwem ul. Sokolska 3 prowadzące Klub Aktywizacji osób
niepełnosprawnych i ich rodzin.
¾ Klub Seniora ul. GraĪyĔskiego 5 prowadzący działalnoĞü kulturalno-oĞwiatową i rekreacyjną,
wspierający seniorów.

7HUHQRZ\3XQNW3RPRF\6SRâHF]QHM1U
ul. Gliwicka 96
(ZałĊĪe, Osiedle Witosa)
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* 1 pracownik zatrudniony w ramach Ğrodków unijnych
:UHMRQLHW\PG]LDâDMċ
¾ Dzienny Dom Pomocy Społecznej nr 7 prowadzony przez Katowickie Stowarzyszenie na Rzecz Osób
Starszych, Niepełnosprawnych i Oczekujących Wsparcia OPOKA, ul. Gliwicka 74a,
¾ ĝwietlica ĝrodowiskowa nr 3, ul. Gliwicka 74a,
¾ ĝrodowiskowy Dom Samopomocy nr 2 prowadzony przez AgencjĊ OpiekuĔczą i OpiekuĔczo –
Medyczną Anna Szopa, ul. Gliwicka 74a,
¾ Rzymsko – Katolicka Parafia ĝw. Józefa w ZałĊĪu, ul. Gliwicka 76,
¾ Klub MłodzieĪowy „ Wysoki Zamek ”, prowadzony przez WspólnotĊ Dobrego Pasterza ul. Gliwicka
96 a,
¾ Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i MłodzieĪy „ Dom Aniołów StróĪów”, ul. Gliwicka 148,
¾ ChrzeĞcijaĔska Organizacja Charytatywna „Tabita”, ul. Gliwicka 87,
¾ Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Gliwicka 89,
¾ Punkt PrzyjĊü Policji ul. Gliwicka 102,
¾ MłodzieĪowy Dom Kultury, ul. Gliwicka 214 ,
¾ KoĞciół ZielonoĞwiątkowy „ Betania”, ul. Gliwicka 267,
¾ ĝląskie Stowarzyszenie Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych OĞrodek Aktywizacji
Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych OAZIS ON„Akcent”, ul. Rataja 14,
¾ Klub dla dzieci i młodzieĪy „ Plus”, ul. Kossutha 11,
¾ Rzymsko – Katolicka Parafia PodwyĪszenia KrzyĪa ĝwiĊtego i ĝw. Herberta, ul. Barlickiego 2,
¾ Stowarzyszenie Klub Abstynenta „JĊdruĞ”, ul. Macieja 10,
19

¾
¾

Program AktywnoĞci PCAL Miejskiego OĞrodka Pomocy Społecznej w Katowicach, ul. Gliwicka
78,
Miejski Zespół ds. Orzekania NiepełnosprawnoĞci, ul. Gliwicka 102.

7HUHQRZ\3XQNW3RPRF\6SRâHF]QHM1U
ul. DĊbowa 16c
(Osiedle Tysiąclecia, Dąb, czĊĞü Wełnowca)
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:UHMRQLHW\PG]LDâDMċ
¾ Poradnia Socjalna Caritas przy Rzymsko-Katolickiej Parafii M. B. Piekarskiej, ul. UłaĔska 13,
¾ Dzienny Dom Pomocy Społecznej nr 3 prowadzony przez Katowickie Stowarzyszenie na Rzecz Osób
Starszych, Niepełnosprawnych i Oczekujących Wsparcia OPOKA, ul. Tysiąclecia 45,
¾ Stowarzyszenie Osób Wspierających SORO Samodzielny OĞrodek Rehabilitacyjno-OĞwiatowy dla
Dzieci Niepełnosprawnych, ul. UłaĔska 5a,
¾ ĝrodowiskowy Dom Samopomocy prowadzony przez Stowarzyszenie Działające na Rzecz osób
Chorych Psychicznie i Ich Rodzin „PrzystaĔ”, ul. Tysiąclecia 41,
¾ Hostel przy ĝrodowiskowym Domu Samopomocy, ul. Tysiąclecia 45,
¾ Warsztat Terapii ZajĊciowej prowadzony przez Stowarzyszenie Wspomagania TwórczoĞci i
Rozwoju Osób Niepełnosprawnych UNIKAT, ul. Kotlarza 8-10,
¾ OĞrodek ĝw. Jacka Caritas Archidiecezji Katowickiej, ul. DĊbowa 23, w ramach którego działa :
ĝwietlica Terapeutyczna im. ,, Ğw. Jacka ’’ dla dzieci przedszkolnych i szkolnych,
Dom Noclegowy,
¾ Dom dla Bezdomnych prowadzony przez GórnoĞląskie Towarzystwo Charytatywne, ul Bracka 18,
¾ ĝwietlica ĝrodowiskowa Rzymsko -Katolickiej Parafii Ğw. Józefa Robotnika, ul. MikusiĔskiego 8,
dla dzieci przedszkolnych,
¾ Klub Osiedlowy Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Józefinka”, ul. Józefowskiej 100
wspierający dzieci i seniorów,
¾ Spółdzielczy OĞrodek Kultury przy Spółdzielni Mieszkaniowej ,, PIAST”, ul. Zawiszy Czarnego 8
¾ Fundacja ,, Pomoc Dzieciom ĝląska”, ul ĝciegiennego 7,
¾ Fundacja ,, Człowiek dla Człowieka”, ul. Chorzowska 70.

7HUHQRZ\3XQNW3RPRF\6SRâHF]QHM1U
ul. Czecha 2
( Osiedle „Gwiazdy”, Bogucice, Zawodzie do ul. Boh. Monte Cassino, Dąbrówka Mała do
autostrady)
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:UHMRQLHW\PG]LDâDMċ
¾ Specjalny OĞrodek Wychowawczy im. ks. L. Markiefki Oddział, ul. Strzelców Bytomskich 1 ,
¾ OĞrodek Szkolno-Wychowawczy ul. Leopolda 1-3,
¾ Polski Związek Głuchych Oddział Głuchych ul. Pod Młynem 1B,
¾ Dzienny Dom Pomocy Społecznej nr 1 prowadzony przez AgencjĊ OpiekuĔczą i OpiekuĔczo –
Medyczną Anna SZOPA, ul. Czecha 2,
20

¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Dzienny Dom Pomocy Społecznej nr 2 prowadzony przez AgencjĊ OpiekuĔczą i OpiekuĔczo –
Medyczną Anna SZOPA, ul. WiĞlana 9,
Fundacja na Rzecz Zdrowia Dzieci i MłodzieĪy Rejonu ĝląsko-Dąbrowskiego im. Grzegorza
Kolosy, ul. Floriana 7,
ĝwietlica ĝrodowiskowa nr 5 Miejskiego OĞrodka Pomocy Społecznej, ul. Czecha 2.
Klub KSM „ Pod Gwiazdami” ul. Al. RoĨdzieĔskiego 86A,
Parafia Rzymskokatolicka Ğw. Szczepana ul. Markiefki 89,
Przedszkole Publiczne przy Parafii Rzymskokatolickiej Ğw. Szczepana ul. Markiefki 89,
Stowarzyszenie im. Marii Niepokalanej na rzecz pomocy dziewczĊtom i kobietom ul. KrasiĔskiego
21,
ĝwietlica profilaktyczna „Promyczek” ul. Paderewskiego 46,
Miejski Dom Kultury ul. Markiefki 42 c.

7HUHQRZ\3XQNW3RPRF\6SRâHF]QHM1U
ul. ĝwidnicka 35a
(Ligota, Panewniki, Stara Ligota , Brynów)
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*1 pracownik zatrudniony w ramach Ğrodków unijnych
:UHMRQLHW\PG]LDâDMċ
¾ Dzienny Dom Pomocy Społecznej nr 5 prowadzony przez Katowickie Stowarzyszenie na Rzecz Osób
Starszych, Niepełnosprawnych i Oczekujących Wsparcia OPOKA, ul. ĝwidnicka 35a,
¾ Klub Seniora, prowadzony przez Polski Komitet Pomocy Społecznej, ul. HetmaĔska 1,
¾ Klub Seniora, prowadzony przez Polski Komitet Pomocy Społecznej, ul. Panewnicka 75,
¾ ĝląskie Stowarzyszenie Osób DotkniĊtych Chorobą Parkinsona, ul. Medyków 14,
¾ Warsztat Terapii ZajĊciowej prowadzony przez Stowarzyszanie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES,
ul. Panewnicka 463,
¾ ĝwietlica ĝrodowiskowa Nr 4 Miejskiego OĞrodka Pomocy Społecznej, ul. ĝwidnicka 35a,
¾ ĝwietlica ĝrodowiskowa Nr 1 Miejskiego OĞrodka Pomocy Społecznej, ul. Orkana 7a,
¾ Odział Domu Dziecka „TĊcza”, ul. Kaszubska 16,
¾ Hotel Pomocy Społecznej i Schronisko dla Kobiet i Kobiet z Dzieümi, ul. Orkana 7a,
¾ Klub dla osób bezrobotnych przy Parafii Ğw. Ludwika i WniebowziĊcia NMP, ul. Panewnicka 76,
¾ Kawiarenka internetowa dla dzieci i młodzieĪy przy Parafii Ğw. Ludwika i WniebowziĊcia NMP, ul.
Panewnicka 76,
¾ Klub szachowy ul. Panewnicka 76,
¾ Poradnia ĩycia Rodzinnego ul. Panewnicka 76,
¾ Porady prawne ul. Panewnicka 76 w Ğrody po godz. 17.00
¾ Zgromadzenie Zakonne Sióstr SłuĪebniczek NMP, ul. Panewnicka 84 - wydawanie posiłków,
¾ Kuria Prowincjonalna Franciszkanów, ul. Panewnicka 76 – wydawanie produktów o długotrwałym
terminie do spoĪycia,
¾ OĞrodek Promocji Zdrowia, TrzeĨwoĞci i Rozwoju Osobistego „Astiro”, ul. Rolna 7,
¾ Stowarzyszenie „ Meritum” ul. Panewnicka 36,
¾ Miejski Dom Kultury „ Ligota” ul. FranciszkaĔska 33,
¾ Grupa AA przy Domu Parafialnym ul. Związkowa 22,
¾ Poradnia ĩycia Rodzinnego ul. Panewnicka 67,
¾ ĝląskie Stowarzyszenie Alzheimera ul. Medyków 14 – rehabilitacja i terapia osób dorosłych z
chorobami otĊpiennymi,
¾ Dom Pomocy Społecznej „Zacisze”, ul. Traktorzystów 22.
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ul. ŁĊtowskiego 6a
(Ochojec, Piotrowice, czĊĞü Brynowa, Podlesie, Zarzecze, Kostuchna)
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:UHMRQLHW\PG]LDâDMċ
¾ Dzienny Dom Pomocy Społecznej nr 2 prowadzony przez Katowickie Stowarzyszenie na Rzecz Osób
Starszych, Niepełnosprawnych i Oczekujących Wsparcia OPOKA, ul. Głogowska 23,
¾ Klub Seniora prowadzony przez Katowickie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Starszych,
Niepełnosprawnych i Oczekujących Wsparcia OPOKA, ul. Głogowska 23,
¾ OĞrodek Rehabilitacyjno-OĞwiatowy Dziennego Pobytu dla Dzieci Niepełnosprawnych ĝląskie
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski i Osobom z UpoĞledzeniem Umysłowym, ul.
Radockiego 280,
¾ ĝwietlica Charytatywna przy Rzymsko-Katolickiej Parafii Trójcy PrzenajĞwiĊtszej w Kostuchnie,
ul. ĩeleĔskiego 34 ( czynna w soboty),
¾ Archidiecezjalny Dom Hospicyjny Caritas im. Jana Pawła II przy ul. RóĪyckiego 14d, dla osób z
zaawansowaną chorobą nowotworową ,
¾ Dom Dziecka „Zakątek” ul. Brynowska 70a,
¾ Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. ŁĊtowskiego 6a ,
¾ Mieszkanie Chronione Agencji OpiekuĔczo-Medycznej i Handlowej Anna Szopa ul. ŁĊtowskiego 6a,
¾ Rodzinny Dom Pomocy Społecznej ul. KrupiĔskiego 11,
¾ ChrzeĞcijaĔska Organizacja Charytatywna TABITA ul. Huberta 25.


7HUHQRZ\3XQNW3RPRF\6SRâHF]QHM1U
ul. Krakowska 138
(Janów, Nikiszowiec, Giszowiec, Wilhelmina i czĊĞü Szopienic tj. ulica Lwowska, Krakowska,
Wałowa oraz Ogród Dworcowy, Wypoczynkowa i 11-go Listopada, Murcki, czĊĞü Zawodzia
od ul. Boh. Monte Cassino w kierunku Szopienic)
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:UHMRQLHW\PG]LDâDMċ
¾ Jadłodajnia przy Rzymsko- Katolickiej Parafii Ğw. Anny w Nikiszowcu , Pl. Wyzwolenia 21,
¾ ĝwietlica ĝrodowiskowa przy Rzymsko-Katolickiej Parafii Ğw. Anny w Nikiszowcu , Pl. Wyzwolenia
21,
¾ ĝwietlica ĝrodowiskowa Profilaktyczno-Wychowawcza im. Brata Alberta prowadzona przez
Rzymsko – Katolicką ParafiĊ Ğw. Barbary w Giszowcu, ul. MłodzieĪowa 10,
¾ ĝrodowiskowy Dom Samopomocy prowadzony przez ĝląskie Stowarzyszenie „Ad Vitam Dignam” w
Janowie, ul. Oswobodzenia 92,
¾ Warsztaty Terapii ZajĊciowej dla osób zaburzonych psychicznie prowadzone przez ĝląskie
Stowarzyszenie „Ad Vitam Dignam” w Janowie, ul. Oswobodzenia 92,
¾ Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna Nr 3, ul. Szopienicka 58,
¾ OĞrodek Rehabilitacyjno – Wychowawczy im. Dr M. TrzciĔskiej – Fajfrowskiej prowadzony przez
Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z UpoĞledzeniem Umysłowym w Giszowcu, ul. GoĞcinna 8,
¾ Warsztaty Terapii ZajĊciowej „Promyk” prowadzony przez FundacjĊ Pomocy Dzieciom i MłodzieĪy
Niepełnosprawnej im. ĝw. Stanisława Kostki, ul. Ociepki 8A,
22

¾
¾
¾
¾
¾
¾

Warsztaty Terapii ZajĊciowej prowadzony przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z
UpoĞledzeniem Umysłowym, ul. Wojciecha 23,
Zakład Opieki Długoterminowej, ul. Szopienicka 10,
ĝwietlica ĝrodowiskowa im. ĝw. Agaty ul. Sokolska 2,
ĝrodowiskowy Klub MłodzieĪowy Miejskiego OĞrodka Pomocy Społecznej ul. Krakowska 138.
Hospicjum CORDIS, ul. Ociepki 2 (w trakcie budowy, w XII otwarcie wyremontowanej czĊĞci)
PCAL Nikiszowiec Miejskiego OĞrodka Pomocy Społecznej w Katowicach, przy RzymskoKatolickiej Parafii ĝw. Anny w Nikiszowcu.

7HUHQRZ\3XQNW3RPRF\6SRâHF]QHM1U
ul. Krakowska 138 (Szopienice bez ul. Krakowskiej i Lwowskiej oraz bocznych, Burowiec do
trasy A-1 i Borki)
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¾ ĝwietlica ĝrodowiskowa Nr 2 Miejskiego OĞrodka Pomocy Społecznej, Pl. PowstaĔców 3,
w pomieszczeniach Rzymsko-Katolickiej Parafii ĝw. Jadwigi,
¾ ĝrodowiskowa ĝwietlica MłodzieĪowa „Ekipa” przy Parafii Ewangelicko-Augsburskiej, ul. Bednorza
20,
¾ ĝrodowiskowy Klub MłodzieĪowy, ul. Krakowska138,
¾ OĞrodek Interwencji Kryzysowej prowadzony przez ĝląskie Stowarzyszenia „Ad Vitam Dignam”, ul.
Bednorza 22,
¾ TrzeĨwoĞciowe Stowarzyszenie Kulturalno-Turystyczne, ul. Bednorza 22,
¾ Katowickie Stowarzyszenie TrzeĨwoĞciowe „Dwójka” (prowadzi grupy wsparcia dla Osób
UzaleĪnionych i ich Rodzin), ul. Bednorza 22,
¾ Gimnazjum nr 13 i SP 44, które umoĪliwiają realizacjĊ na swoim terenie korepetycji dla dzieci w
ramach PCAL Szopienice (uĪyczają sal lekcyjnych),
¾ Hotel przy ĝrodowiskowym Domu Samopomocy Ad Vitam Dignam dla osób zaburzonych
psychicznie prowadzony przez Stowarzyszenie Ad Vitam Dignam, ul. ObroĔców Westerplatte 54,
¾ Filia Domu Kultury, ul. ObroĔców Westerplatte 10,
¾ OĞrodek Terapii UzaleĪnieĔ i WspółuzaleĪnieĔ, ul. Korczaka 2,
¾ ĝląskie Stowarzyszenie Ad Vitam Dignam, ul. Korczaka 27,
¾ Szpital Psychiatryczny „Centrum Psychiatrii” z oddziałem dla osób uzaleĪnionych,
ul. Korczaka 27
¾ Specjalny OĞrodek Wychowawczy, ul. Brynicy 14,
¾ Miejski Dom Kultury, ul. Hallera 28
¾ Gminne Centrum Informacji, ul. Hallera 28,
¾ Rada Jednostki Pomocniczej, ul. Wiosny Ludów 21,
¾ Szpital Geriatryczny, ul. Morawa 31,
¾ PCAL Szopienice Miejskiego OĞrodka Pomocy Społecznej w Katowicach, ul. Krakowska 138.



3UDFDL]DGDQLDSUDFRZQLNyZVRFMDOQ\FK
Miejski OĞrodek Pomocy Społecznej stawia wysokie wymagania w zakresie kompetencji
wobec pracowników socjalnych. Podstawowym zadaniem pracownika socjalnego jest
szczegółowe rozeznanie sytuacji osoby i rodziny zwracającej siĊ o pomoc oraz na podstawie
wywiadu Ğrodowiskowego stworzenie diagnozy w sferach:
- rodzinnej,
- zawodowej ,
- mieszkaniowej,
- finansowej,
- zdrowotnej.
23

W diagnozie zawarte są informacje wynikające z relacji klienta, jak i pochodzące z zebranej
dokumentacji. Diagnoza zawiera równieĪ ocenĊ funkcjonowania osoby/rodziny, wystĊpujące
trudnoĞci oraz problemy, a takĪe ich przyczyny. Opracowana diagnoza jest punktem
wyjĞciowym do skonstruowania długofalowego planu pracy z osobą/rodziną realizowanego
poprzez kontrakt socjalny lub porozumienie . W 2009 roku OĞrodek wypracował nowy sposób
zawierania i dokumentowania współpracy z klientem – porozumienie, które zawierane jest ze
zdecydowaną wiĊkszoĞcią klientów OĞrodka. Dalej nastĊpuje konsekwentna praca socjalna,
udzielanie wsparcia, systematyczna ocena i ewentualna modyfikacja celów i działaĔ.
Biorąc pod uwagĊ szerokie spektrum problemów dotykających mieszkaĔców Katowic, OĞrodek
wypracował standardy w ich rozwiązywaniu.
W kolejnym rozdziale prezentowana jest szczegółowo Ğwiadczona praca socjalna.
Mając na uwadze podniesienie jakoĞci Ğwiadczonych usług, pracownicy socjalni rozwijają
realizowane juĪ metody pracy oraz podejmują nowe zadania. NaleĪy w szczególnoĞci zwróciü
uwagĊ na:
- współpracĊ z Policją, w ramach której odbywają siĊ cykliczne spotkania zespołów
roboczych, mających na celu wymianĊ informacji, ustalanie wspólnych działaĔ na rzecz
Ğrodowisk zagroĪonych patologią oraz działania mające charakter interwencyjny
(współpraca ta koordynowana jest w kaĪdym Terenowym Punkcie Pomocy Społecznej
przez wyznaczonych pracowników socjalnych),
- Ğcisły kontakt z przedstawicielami szkół, przedszkoli, Īłobków, poradni
psychologiczno- pedagogicznych nakierowany na zaspokojenie potrzeb dzieci,
- przekazywanie systematycznie informacji do Sądu Rodzinnego na temat rodzin
objĊtych nadzorem kuratora, ponadto wnioskowanie o wydanie zarządzeĔ opiekuĔczo –
wychowawczych oraz stała współpraca z kuratorami na rzecz zagroĪonych Ğrodowisk,
- udział pracowników socjalnych w zespołach ds. okresowej oceny sytuacji dziecka w
Domach Dziecka i podejmowanie przez nich działaĔ na rzecz powrotu dziecka do
rodziny naturalnej,
- kontakt z Parafiami i organizacjami pozarządowymi działającymi w obszarze pomocy
społecznej,
- utrzymywanie stałej współpracy z przychodniami, szpitalami, mającej na celu
zaspokojenie potrzeb klientów i udzielenie odpowiedniego wsparcia,
- realizacjĊ przez Terenowe Punkty Ğrodowiskowych form pracy socjalnej,
- przyjmowanie przez pracownika socjalnego funkcji opiekuna prawnego dla osoby
całkowicie ubezwłasnowolnionej
oraz kuratora dla osoby czĊĞciowo
ubezwłasnowolnionej,
- udział pracowników w działaniach akcyjnych, takich jak np: Wigilia organizowaną
przez Zakon MaltaĔski, DzieĔ Dziecka, impreza Mikołajkowa itp.
- udział pracowników w działaniach akcyjnych dotyczących zdarzeĔ losowych i klĊsk
Īywiołowych tj. udzielenie wsparcia rodzinom i ofiarom katastrofy w KWK Wujekĝląsk,
- przeprowadzanie wywiadów Ğrodowiskowych na zlecenie Sądu bądĨ innych
zewnĊtrznych instytucji.
Ponadto pracownicy socjalni angaĪowali siĊ w realizacjĊ „Programu zapobiegania
przestĊpczoĞci oraz ochrony bezpieczeĔstwa obywateli i porządku publicznego na rok 2009” ,
poprzez miĊdzy innymi udział w patrolach przeprowadzanych ze StraĪą Miejską i Policją,
realizowanie procedury:
- „ Niebieskiej Karty” i „Niebieskiego Misia” (opis szczegółowy w rozdz. IX, pkt 9.7),
- Miejskiego Programu dla osób starszych i niepełnosprawnych „Siedemdziesiąt Plus”( opis
szczegółowy w rozdziale V, pkt. 5.7),
- Miejskiego Programu dla rodzin z dzieümi „ Dziadek, Babcia i Ja” ( opis szczegółowy w
rozdziale IV, pkt. 4.1.3).
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Mając na uwadze wspomaganie osób i rodzin we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu
zdolnoĞci realizacji potrzeb Īyciowych i uczestnictwa w Īyciu społecznym, pracownicy socjalni
inicjują i realizują programy dostosowane do potrzeb Ğrodowisk lokalnych.
Na terenie poszczególnych Punktów Terenowych realizowane są nastĊpujące programy:
¾ 7336
Program rozszerzonej pracy socjalnej z rodziną realizowany we współpracy ze
ĝwietlicą ĝrodowiskową i Klubem MłodzieĪowym Katolickiej Fundacji Dzieciom przy Parafii
Piotra i Pawła oraz ĝwietlicą ĝrodowiskową Caritas im. ĝw. Wojciecha. Łącznie objĊto tą
formą wsparcia 100 dzieci i młodzieĪy.
Głównym celem programów jest poprawa funkcjonowania rodziny, przede wszystkim w sferze
opiekuĔczo-wychowawczej. W ramach programów pracownik socjalny Punktu sporządza
wspólnie z pracownikiem Ğwietlicy/klubu diagnozĊ sytuacji rodziny dziecka, przeprowadza
wspólne interwencje w sytuacjach kryzysowych oraz współpracuje ze specjalistami i
instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny.

¾ 7336
Program rozszerzonej pracy socjalnej z rodziną realizowany we współpracy ze
ĝwietlicą ĝrodowiskową typu specjalistycznego Ğw. Brata Alberta przy Caritas Archidiecezji
Katowickiej OĞrodek ĝw. Jacka ul. Brata Alberta 4. W programie wziĊło udział 25 rodzin.

¾ 7336
Grupa wsparcia dla rodziców i opiekunów niepełnosprawnych dzieci, to program wsparcia
edukacyjnego, pedagogicznego i psychologicznego oraz socjalnego rodziców lub opiekunów
dzieci niepełnosprawnych, zamieszkałych w rejonie działania Punktu oraz korzystających z
pomocy MOPS.
CzĊsto rodziny te borykają siĊ z problemami związanymi nie tylko z zaspokajaniem
niezbĊdnych potrzeb dzieci niepełnosprawnych, opieką nad nimi, realizacją procesu leczenia i
rehabilitacji, ale równieĪ z problemem bezradnoĞci w sprawach opiekuĔczo-wychowawczych,
czy czĊsto pojawiającym siĊ wypaleniem związanym z długoletnią opieką nad osobą
niepełnosprawną.
WiĊkszoĞü opiekunów to matki samotnie wychowujące niepełnoletnie dzieci, nie mogące liczyü
na wsparcie w Ğrodowisku sąsiedzkim i lokalnym, przez co czują siĊ przemĊczone, zniechĊcone
i wyobcowane.
Zachodzi zatem potrzeba wspierania tych rodzin w zakresie prawidłowego funkcjonowania i
obniĪenia poziomu stresu związanego ze sprawowaniem długotrwałej opieki nad dzieümi
niepełnosprawnymi.
Głównym celem realizowanego programu jest
poprawa funkcjonowania rodziców
sprawujących opiekĊ nad dzieümi niepełnosprawnymi w sferze opiekuĔczo-wychowawczej i
emocjonalnej oraz integracja rodzin w Ğrodowisku lokalnym.
ZajĊcia odbywają siĊ na zasadzie comiesiĊcznych spotkaĔ, prowadzone techniką grupy
wsparcia, zakładają takĪe udział specjalistów z róĪnych dziedzin.
W programie brało udział 10 osób.

¾ 7336
Program rozszerzonej pracy socjalnej z rodziną realizowany jest we współpracy
pracownika socjalnego Punktu oraz wychowawców ze ĝwietlicy ĝrodowiskowej nr 3.
Tą formą pomocy jest objĊtych 18 rodzin - 27 dzieci.
Programem są objĊte rodziny, które mają trudnoĞci w pełnieniu funkcji opiekuĔczowychowawczej i socjalno-bytowej. Celem programu jest uwraĪliwienie rodziców na potrzeby
dzieci i podejmowanie przez nich odpowiednich działaĔ, mających na celu przezwyciĊĪenie
powstałych trudnoĞci. Rolą pracownika jest głównie wsparcie, edukacja, doradztwo oraz
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współpraca z kuratorami, pedagogami, policją na rzecz poprawy funkcjonowania dzieci i
rodzin.

¾ 7336
W 2009 kontynuowano realizacjĊ programu skierowanego dla rodzin, u których
zdiagnozowano róĪnorodne problemy opiekuĔczo-wychowawcze – „Nasza Dzielnica”.
Celem głównym programu było:
 Uaktywnienie rodzin do podejmowania działaĔ na rzecz poprawy własnej sytuacji.
Cele szczegółowe:
 Poprawa jakoĞci Īycia.
 Poprawa funkcjonowania rodzin na płaszczyĨnie norm i wartoĞci społecznych.
 Włączenia rodziców w proces dydaktyczno- wychowawczy dzieci.
 Zdobycie przez rodziców wiedzy w zakresie rozpoznawania uzaleĪnieĔ dzieci,
młodzieĪy i osób dorosłych.
 Nabycie wiedzy w zakresie zapobiegania przemocy domowej.
 Nabycie umiejĊtnoĞci gospodarowania posiadanymi Ğrodkami finansowymi.
Program był realizowany metodą warsztatowo – informacyjną i obejmował 15 spotkaĔ raz w
tygodniu do 2 godzin. Zakres tematyczny realizowanych zajĊü obejmował trening umiejĊtnoĞci
społecznych, profilaktykĊ uzaleĪnieĔ, problem przemocy domowej oraz proces edukacji.
ZajĊcia w poszczególnych grupach tematycznych realizowane były przez pracowników
socjalnych oraz konsultantów, pedagogów, psychologów zatrudnionych w jednostkach
organizacyjnych.
Programem objĊto 7 rodzin, w tym 5 rodzin pełnych i 2 rodziny niepełne. W rodzinach tych
wychowuje siĊ łącznie 17 dzieci w wieku szkolno – przedszkolnym.
PowyĪszy program bĊdzie kontynuowany w 2010 roku. Planowane jest przeprowadzenie zajĊü
programu „Nasza Dzielnica” dla rodziców dzieci uczĊszczających do Ğwietlicy typu
opiekuĔczego przy Parafii Ğw. Józefa Robotnika przy ul. MikusiĔskiego 8.
Program „Rozszerzona praca socjalna z rodziną – współpraca Terenowego Punktu
Pomocy Społecznej 5 ze ĝwietlicą ĝw. Jacka Caritas Archidiecezji Katowickiej rozpoczął
siĊ w kwietniu 2009 r. i obejmował swoim oddziaływaniem 41 dzieci z 28 rodzin.
Celami głównymi programu są:
• wzmocnienie poczucia odpowiedzialnoĞci rodziców za własną sytuacjĊ Īyciową, los
dzieci; wzmocnienie poczucia sprawstwa,
• właĞciwe pełnienie ról rodzicielskich i innych ról społecznych,
• prawidłowe zaspokajanie potrzeb dzieci.
Współpraca ze Ğwietlicą polega miĊdzy innymi na wspólnym sporządzaniu oceny sytuacji
rodziny, wspólnych wizytach w Ğrodowisku rodzinnym, motywowanie rodzin do
rozwiązywania problemów, z jakimi siĊ borykają.
WaĪnym elementem w realizacji programu były regularne spotkania pracownika socjalnego i
wychowawców Ğwietlicy, które miały na celu bieĪącą wymianĊ informacji o funkcjonowaniu
dzieci i ich rodzin, co umoĪliwiało szybkie diagnozowanie problemów i podejmowanie
natychmiastowych działaĔ.
Oceniając efekty rozszerzonej pracy socjalnej z rodzinami stwierdziü moĪna, Īe
prowadzony program zaczyna przynosiü czĊĞciowe efekty, jednak krótki okres jego trwania
powoduje, Īe efekty te nie są dostrzegane jeszcze w wiĊkszoĞci rodzin objĊtych programem.
WyraĨniejsze rezultaty spodziewane są przy dokonywaniu kolejnej ewaluacji w czerwcu
2010 r.
¾ 7336
Program „ Jak dobrze byü aktywnym” skierowany był do wybranych rodzin z dzielnic
Zawodzie, Bogucice i Dąbrówka Mała.
PrzyjĊto załoĪenie dotyczące naboru uczestników programu:
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1. DoroĞli członkowie rodziny gotowi pracowaü nad rozwiązaniem problemów i gotowi do
przyjĊcia wsparcia w tym zakresie.
2. DoroĞli członkowie rodzin, którzy nie wykazują aktywnoĞci zmierzającej do poprawy
sytuacji rodziny, a w ocenie pracownika socjalnego posiadają potencjał, który moĪe
przyczyniü siĊ do zmiany postaw.
Z uwagi na wagĊ problemów wewnątrz rodziny i przewidywane trudnoĞci z dzieleniem siĊ
nimi, załoĪono stworzenie grupy 8 – 12 osobowej.
Celem programu było usprawnienie funkcjonowania i uaktywnienie rodziny do zmiany
swojej sytuacji poprzez m.in.
• Nabycie wiedzy dotyczącej problemu przemocy i uzaleĪnienia przy współudziale
specjalistów w tym zakresie.
• Nabycie umiejĊtnoĞci właĞciwego gospodarowania Ğrodkami finansowymi rodziny.
• Poprawa jakoĞci Īycia.
• Poprawa funkcjonowania rodzin na płaszczyĨnie norm i wartoĞci społecznych.
• Podniesienie poziomu bezpieczeĔstwa i rozeznanie sieci wsparcia.
Program był realizowany od wrzeĞnia do grudnia 2009 roku. ZałoĪono, Īe uczestnicy
programu powinni byü gotowi do pracy nad rozwiązaniem problemów, bądĨ winni posiadaü
potencjał mogący przyczyniü siĊ do zmiany postaw.
W wyniku przeprowadzonego procesu rekrutacji, do programu zakwalifikowano 10
uczestniczek, z czego udział rozpoczĊło 8, a zakoĔczyło 5. Udział w zajĊciach w trakcie ich
trwania przerwały 3 osoby. Udział w zajĊciach został przerwany z uwagi na zły stan zdrowia.
Pracownicy Punktu planują od wrzeĞnia 2010 roku rozpocząü kolejną edycjĊ programu z nową
grupą uczestników.
Efekty programu są trudne do zmierzenia. Jednym z wymiernych efektów jest wysoki poziom
zadowolenia uczestników, oceniony na podstawie ankiet.
Dodatkowo program jest jednym z elementów inicjujących zmiany, uwraĪliwiających
uczestników na pojawiające siĊ problemy, wskazującym gdzie moĪna szukaü wsparcia i
pomocy.
¾ 7336
Program lokalny „Bezpieczna dzielnica” kierowany jest do osób zaleĪnych (osób
starszych i dzieci), gdzie istnieje przypuszczenie naduĪycia ze strony opiekunów / rodziców.
Kierowany jest zarówno do osób korzystających z pomocy tutejszego OĞrodka, jak i osób, o
których informacje uzyskane zostają ze Ğrodowiska lokalnego (sąsiedzi, szkoła, przedszkole,
policja, szpital itp.).
Program realizowany jest głównie poprzez wspólne wejĞcia w Ğrodowisko pracowników
socjalnych wraz z funkcjonariuszami Komisariatu Policji III w Katowicach oraz wspólne
spotkania w celu omawiania sytuacji ofiar przemocy i podejmowania wspólnych działaĔ na
rzecz ofiar przemocy. Celem programu jest poprawa bezpieczeĔstwa osób zaleĪnych poprzez:
nabycie wiedzy w zakresie zapobiegania zaniedbaniom opiekuĔczo-wychowawczymi i
opiekuĔczym, nabycie umiejĊtnoĞci radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych związanych z
przemocą, wyuczenie prawidłowego pełnienie ról społecznych, zwiĊkszenie poczucia
bezpieczeĔstwa osób zagroĪonych naduĪyciem.
W programie roku 2009 brało udział 19 rodzin w tym 10 dzieci.
Program rozszerzonej pracy socjalnej „Słonko” – Współpraca Terenowego Punktu
Pomocy Społecznej nr 7 ze ĝwietlicą ĝrodowiskową nr 1.
Program rozszerzonej pracy socjalnej „Promyk” – Współpraca Terenowego
Punktu Pomocy Społecznej nr 7 ze ĝwietlicą ĝrodowiskową nr 4.
Programy adresowane są do rodzin objĊtych pomocą Terenowego Punktu Pomocy
Społecznej nr 7, których dzieci uczĊszczają do ĝwietlicy ĝrodowiskowej nr 1 oraz nr 4.
Rodziny objĊte działaniami programu borykają siĊ z takimi problemami jak: niewydolnoĞü
opiekuĔczo – wychowawcza, niezaradnoĞü Īyciowa, samotne wychowywanie dzieci,
bezrobocie jednego lub obu rodziców, choroba i niepełnosprawnoĞü, trudna sytuacja finansowa
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i mieszkaniowa, problem alkoholowy lub podejrzenie jego wystĊpowania, problemy
wychowawcze z dzieümi, zagroĪenie demoralizacją.
Programy realizowane są poprzez systematyczne spotkania pracownika socjalnego z
wychowawcami Ğwietlicy Ğrodowiskowej w celu omawiania aktualnej sytuacji rodziny,
sporządzaniu co najmniej raz na pół roku wspólnej diagnozy sytuacji rodzinnej, wspólne
sporządzanie kontraktu, wspólne wizyty w domach rodzinnych, wspólne interwencje w
sytuacjach kryzysowych, motywowanie rodzin do uczestnictwa w formach pracy socjalnej
proponowanych przez tutejszy OĞrodek, współpracĊ z sądami i kuratorami, a takĪe współpraca
z innymi instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny (m.in. szkoły, policja).
Celem programów jest poprawa funkcjonowania rodziny, szczególnie w sferze
opiekuĔczo-wychowawczej poprzez wzmocnienie poczucia odpowiedzialnoĞci rodziców za
własną sytuacjĊ Īyciową, los dzieci; wzmocnienie poczucia sprawstwa, właĞciwe pełnienie ról
rodzicielskich oraz innych ról społecznych, prawidłowe zaspokajanie potrzeb dzieci.
W programie rozszerzonej pracy socjalnej „Słonko” brało udział 7 rodzin w tym 11 dzieci.
W programie rozszerzonej pracy socjalnej „Promyk” brało udział 18 rodzin w tym 23 dzieci.

¾ 7336
Grupa Wsparcia dla Niezawodowych Rodzin ZastĊpczych - podstawowym celem
grupy jest wymiana doĞwiadczeĔ, dostarczanie wzajemnego wsparcia oraz edukacja.
Uczestnicy zajĊü wymieniają siĊ swoimi doĞwiadczeniami, problemami, udzielają sobie
wzajemnego wsparcia i pomocy. Na spotkania zapraszani są psycholodzy, pedagodzy,
kuratorzy i policjanci. Spotkania odbywają siĊ raz w miesiącu w godzinach popołudniowych.
W zajĊciach wziĊło udział 10 osób.
Grupa Wsparcia dla Osób, które zakoĔczyły program Rodzina – grupa powstała na
Īyczenie samych uczestników. Na spotkaniach kontynuowane są tematy, które realizowano
zgodnie z załoĪeniami programu „Rodzina”. ZajĊcia odbywają siĊ raz w miesiącu. W zajĊciach
wziĊło udział 5 osób.
„Razem” – Grupa Wsparcia dla Osób Starszych – program skierowany jest do osób
powyĪej 60 roku Īycia, które doĞwiadczają pewnych ograniczeĔ w funkcjonowaniu
społecznym związanych z wiekiem. Celem programu jest wparcie oraz wzrost aktywnoĞci osób
starszych. Na spotkania grupy zapraszani są psycholodzy, policjanci, lekarzy. Spotkania
odbywają siĊ raz w miesiącu. W zajĊciach wziĊło udział 6 osób.
¾ 7336
W rejonie Terenowego Punktu Pomocy Społecznej nr 9 realizowany jest w dalszym ciągu
„Program rozszerzonej pracy socjalnej z rodzinami wychowanków Ğwietlicy”.
Podstawowym celem programu jest poprawa funkcjonowania rodzin dzieci
korzystających z pomocy ĝwietlicy ĝw. Anny w zakresie właĞciwego realizowania funkcji
opiekuĔczo – wychowawczych przez rodziców.
Liczba rodzin objĊtych powyĪszym wsparciem to 26, w tym 30 dzieci.
Program prowadzony jest przez pracownika socjalnego przy współpracy kierownika ĝwietlicy
oraz zatrudnionych tam wychowawców. W pracy z rodzinami korzysta siĊ równieĪ ze wsparcia
kuratorów, pedagogów, dzielnicowych oraz specjalistów z oĞrodków wsparcia np. OIK, CPU.
Przewidywane efekty programu to:
- przejmowanie odpowiedzialnoĞci przez rodziców za funkcjonowanie dziecka,
- wzrost kompetencji opiekuĔczo-wychowawczych,
- wykorzystanie oferty pomocowej instytucji wspierających rodzinĊ w sferze socjalnej i
opiekuĔczo-wychowawczej oraz pozostawienie dzieci w Ğrodowisku naturalnym przy wsparciu
instytucji jaką jest ĝwietlica.
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W rejonie TPPS 9 od II/09 realizowany jest takĪe drugi „Program rozszerzonej pracy
socjalnej z rodzinami wychowanków Ğwietlicy Ğrodowiskowej” w Ğwietlicy Ğrodowiskowej
typu specjalistycznego im ĝw. Agaty w Katowicach ul. Solskiego 2, który dotyczy dzielnicy
Murcki. Celem głównym programu jest: poprawa funkcjonowania rodzin poprzez zwiĊkszenie
umiejĊtnoĞci społecznych rodziców/ opiekunów oraz kompetencji w zakresie sprawowania
opieki i wychowania dzieci.
Liczba rodzin objĊtych w 2009 r. wsparciem to 27 rodzin w tym dzieci 41. Na koniec grudnia
2009 r. wsparciem objĊtych było 19 rodzin, w których 29 dzieci uczĊszczało regularnie do
placówki.
Program prowadzony jest przez pracownika socjalnego przy współpracy koordynatora
Ğwietlicy, dwóch zatrudnionych tam wychowawców oraz pomocy ZastĊpcy Dyrektora „
Caritas”. Kadra pozostaje w stałym kontakcie z kuratorami, pedagogami , dzielnicowymi oraz
specjalistami MOPS - głównie psychologami.
Przewidywane efekty programu:
- przejĊcie odpowiedzialnoĞci przez rodziców za funkcjonowanie społeczne swoich dzieci,
- wzrost kompetencji opiekuĔczo – wychowawczych rodziców/ opiekunów prawnych,
- nabycie umiejĊtnoĞci wykorzystania ofert pomocowych instytucji wspierających rodziny w
sferze socjalnej i opiekuĔczo – wychowawczej,
- utrzymanie dzieci w rodzinach naturalnych przy zoptymalizowanych warunkach socjalno –
bytowych oraz wparciu instytucji jaką jest Ğwietlica.

¾ 7336
Realizowany jest program –„Szopienice moĪna Īyü lepiej i bezpieczniej”. Jego celem
jest poprawa bezpieczeĔstwa osób, których Īycie i zdrowie moĪe byü zagroĪone. Realizacja
programu opiera siĊ na partnerskiej współpracy z lokalnymi instytucjami. Wypracowywane są
zasady współpracy z Policją, szkołami i poszczególnymi instytucjami działającymi na terenie
tut. Punktu. Pracownicy socjalni uwraĪliwiają takĪe Ğrodowisko lokalne na sytuacjĊ osób
zaleĪnych.
Programem objĊtych było w roku 2009 112 rodzin, w tym 36 dzieci.
„Program rozszerzonej pracy socjalnej z rodzinami wychowanków Ğwietlicy i
ĝrodowiskowego Klubu MłodzieĪowego” – pomocą objĊtych było 36 rodzin (Ğwietlica 25
rodzin, ĝKM 17 rodzin, przy czym dzieci z 6 rodzin uczĊszczały równoczeĞnie do Ğwietlicy i
ĝKM). Z programu skorzystało 38 dzieci uczĊszczających do ĝwietlicy ĝrodowiskowej oraz 23
dzieci uczĊszczających do ĝrodowiskowego Klubu MłodzieĪowego.
Miejski OĞrodek Pomocy Społecznej w
związku z pozyskiwaniem Ğrodków z
Europejskiego Funduszu Społecznego w 2009 roku kontynuował realizacjĊ projektu
systemowego „Damy RadĊ” i nastĊpujących projektów konkursowych takich jak „Ja wam
jeszcze pokaĪĊ”, „ Klucz do kariery”, „ Nowe Perspektywy”.
Pracownicy socjalni Terenowych Punktów, w ramach powyĪszego zadania podejmowali
nastĊpujące działania:
- promowali programy,
- przeprowadzali rekrutacjĊ beneficjentów,
- gromadzili dokumentacjĊ wymaganą do udziału w projektach,
- monitorowali udział beneficjenta w projekcie,
- wspierali beneficjenta w zaplanowanej ĞcieĪce rozwoju.
IloĞü realizowanych kontraktów jest równieĪ wymiernym wskaĨnikiem obrazującym
zaangaĪowanie pracowników socjalnych. Kontrakty w ramach projektów unijnych rozkładają
siĊ w poszczególnych jednostkach w nastĊpujący sposób:
29

2009 rok

IloĞü kontraktów w
programie
DAMY RADĉ

IloĞü kontraktów w
programie
JA WAM
JESZCZE
POKAĩĉ

IloĞü kontraktów w
programie KLUCZ
DO KARIERY

IloĞü kontraktów w
programie
NOWE
PERSPEKTYWY

TPPS 1
TPPS 2
TPPS 3
TPPS 4
TPPS 5
TPPS 6
TPPS 7
TPPS 8
TPPS 9
TPPS 10
ZPDR
RAZEM

30
35
31
26
24
31
31
27
30
31
0
296

2
2
1
3
3
3
4
7
4
1
0
30

4
3
0
2
2
2
5
2
0
0
0
20

2
2
5
3
8
3
3
2
0
1
1
30

Zmniejszona iloĞü kontraktów jest wynikiem przyznania mniejszych Ğrodków na realizacjĊ
projektu systemowego „Damy radĊ” tj. z kwoty 3 481 443,00 zł na kwotĊ 2 717 300,00 zł.
Szczegółowe informacje zawarte są w rozdziale X poĞwiĊconym m.in. projektom
konkursowym i projektowi systemowemu.
Ponadto elementami obrazującymi pracĊ pracowników socjalnych jest:
 liczba kartotek przypadających na pracownika socjalnego,
 liczba przeprowadzonych wywiadów,
 liczba zawieranych porozumieĔ/kontraktów socjalnych,
 liczba prowadzonych grup w ramach programów.
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* Od dnia 1 sierpnia 2009 r. przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych – stosownie do postanowieĔ art.17 ust.1
pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 z póĨn. zm.) oraz
opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne okreĞlonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w
Narodowym Funduszu Zdrowia - stosownie do postanowieĔ art.17 ust.1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o
pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 z póĨn. zm.) - jest zadaniem własnym gmin o charakterze
obowiązkowym (do dnia 31 lipca 2009 r. było to zadanie z zakresu administracji rządowej). Przepis ten został
zmieniony ustawą z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i
podziale zadaĔ administracji publicznej w województwie (Dz. U. Nr 92, poz. 753 z póĨn. zm.).

ĝwiadczenia dla rodzin górników
W 2009 r. wypłacono pomoc pieniĊĪną dla 8 rodzin i osób poszkodowanych w wyniku
katastrofy górniczej w łącznej kwocie 254 000 zł.
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W celu zapobieĪenia marnotrawieniu przyznanych ĞwiadczeĔ lub wykorzystywaniu ich
niezgodnie z przeznaczeniem Miejski OĞrodek Pomocy Społecznej przyznaje Ğwiadczenia do
realizacji w formie niepieniĊĪnej. Przyznanie Ğwiadczenia w formie niepieniĊĪnej gwarantuje,
Īe Ğwiadczenie zostanie wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem i zaspokoi podstawowe
potrzeby klienta. ĝwiadczenia te przyznawane były w formie:
 zasiłków stałych, okresowych i celowych w formie bonów ĪywnoĞciowych, które mogą byü
realizowane wyłącznie w celu zakupu ĪywnoĞci.
 pomocy warunkowej:
− na leki – wypłata zasiłku nastĊpowała z zaliczki w TPPS, a zakup leków dokonywany
był bezpoĞrednio przez pracownika socjalnego,
− na bieĪące wydatki mieszkaniowe – zwrot klientowi po okazaniu dowodu wpłaty
okreĞlonych sum na bieĪące opłaty mieszkaniowe, zgodnie z zawartym
porozumieniem. Istotnym elementem przyznawania pomocy warunkowej jest trening
umiejĊtnoĞci gospodarowania Ğrodkami finansowymi oraz wyrobienie nawyku
regularnego opłacania wydatków mieszkaniowych,
 bezgotówkowej realizacji recept w aptekach. Na podstawie zawartych umów
z aptekami na terenie miasta klienci mogli zrealizowaü przepisane na recepcie leki na
podstawie decyzji administracyjnych. NaleĪnoĞü za zrealizowane recepty była przelewana
na konto apteki po przedstawieniu rozliczenia za dany okres zgodnie z umową,
 posiłków wydawanych codziennie dla około 630 osób przez Jadłodajnie prowadzone przez
organizacje pozarządowe na podstawie umów na dotacje zawieranych przez Wydział
Polityki Społecznej UrzĊdu Miasta Katowice:
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Ponadto osoby potrzebujące mogą skorzystaü z Punktu wydawania odzieĪy prowadzonego
równieĪ na podstawie umowy o dotacjĊ przez ParafiĊ Ewangelicko-Augsburską.
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Pracownicy socjalni zatrudnieni w Terenowych Punktach Pomocy Społecznej nadal pracują
w ramach czterech specjalizacji:
•

osób starszych i niepełnosprawnych – działania w ramach tej specjalizacji polegają na
stworzeniu sieci wsparcia, która ma zapewniü udział w Īyciu społecznym pomimo
niepełnosprawnoĞci, wieku bądĨ długotrwałej choroby, uniemoĪliwiającej samodzielne
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funkcjonowanie. NajwaĪniejszym elementem pracy z powyĪszą grupą klientów jest jak
najpełniejsze rozeznanie potrzeb , wraĪliwoĞü i czujnoĞü na pojawiające siĊ nowe
sygnały ze Ğrodowiska oraz natychmiastowe podejmowanie działaĔ. W szczególnie
trudnych okresach dla osób starszych, takich jak zima i lato pracownicy socjalni
dodatkowo monitorują Ğrodowiska i dostosowują pomoc do warunków
atmosferycznych. Pracownik socjalny pozostaje w centrum działania wszystkich
instytucji powołanych do pracy na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych, zarówno
współpracując, jak i koordynując działania powyĪszych jednostek.
osób bezrobotnych – w stosunku do tej grupy klientów, praca pracowników
socjalnych polega na podejmowaniu działaĔ aktywizujących zawodowo i społecznie w
celu zwiĊkszenia szans klienta na podjĊcie zatrudnienia. W 2009 roku działania
pracownika socjalnego ukierunkowane były głównie na
szeroko rozumianą
indywidualną pracĊ socjalną z osobą bezrobotną. Zaprzestano realizacji grupowych
form pracy socjalnej w ramach programów dotychczas realizowanych w OĞrodku.
Ponadto kontynuowano pogłĊbioną pracĊ socjalną z osobami bezrobotnymi,
zagroĪonymi wykluczeniem społecznym, poprzez realizacjĊ kontraktów socjalnych w
ramach projektów unijnych.
W celu realizacji zadaĔ OĞrodka rozszerzona jest współpraca z Powiatowym UrzĊdem Pracy w
Katowicach w zakresie aktywizacji zawodowej klientów OĞrodka.
•

rodzin z trudnoĞciami opiekuĔczo – wychowawczymi – załoĪeniem pracy w tej
specjalizacji jest zaspokojenie podstawowych potrzeb dzieci. Dotychczas wypracowane
standardy oraz zdobyte doĞwiadczenie pozwalają na systemowe podejĞcie do pracy z
rodziną. Jej celem jest udzielenie pomocy i wsparcia w przezwyciĊĪaniu wystĊpujących
w rodzinie problemów i niwelowaniu istniejących zaniedbaĔ, jak równieĪ
przeciwdziałanie powstawaniu czy pogłĊbianiu siĊ demoralizacji i patologizacji. W
ramach prowadzonej pracy socjalnej, Terenowe Punkty Pomocy Społecznej podejmują
szereg działaĔ o charakterze profilaktycznym, edukacyjnym oraz wspierającym,
zmierzających do funkcjonowania rodziny zgodnie z przyjĊtymi normami społecznymi.
Cel ten realizowany jest zarówno poprzez indywidualną pracĊ socjalną jak i formy
grupowe. Pracownicy motywują rodziny do udziału w juĪ istniejących w tut. OĞrodku
programach tj. „ ABC i co dalej”, „ Szansa”, „Rodzina” czy programy Ğwietlicowe. Są
równieĪ inicjatorami i realizatorami programów lokalnych. Podczas wykonywania
bieĪących obowiązków, pracownik socjalny nawiązuje szeroko rozumianą współpracĊ z
instytucjami pracującymi na rzecz rodziny. W sytuacjach zagroĪenia dobra i
bezpieczeĔstwa dziecka podejmowane są działania interwencyjne przy współudziale
Policji, Sądu i OĞrodka Interwencji Kryzysowej.
Jednym z waĪnych elementów pracy jest organizowanie i współudział pracowników w
imprezach okolicznoĞciowych np.; Mikołaj oraz akcji skierowanych bezpoĞrednio do dzieci w
formie przyznawanych paczek ĪywnoĞciowych w związku ze ĝwiĊtami BoĪego Narodzenia,
wyprawek szkolnych, koloni i półkolonii.
Niezwykle istotne w tej specjalizacji jest uwraĪliwienie pracownika socjalnego na zapewnienie
ciągłoĞci ĞwiadczeĔ, takich jak ciepły posiłek dla dziecka.
•

•

rodzin zastĊpczych, naturalnych oraz usamodzielnianych wychowanków – praca
socjalna ukierunkowana jest głównie na utrzymaniu dziecka w rodzinie zastĊpczej,
poprzez udzielanie wsparcia finansowego oraz psychologicznego. Raz do roku
dokonywana jest obowiązkowo ocena funkcjonowania rodziny zastĊpczej, a w
przypadku pojawiających siĊ trudnoĞci ocena dokonywana jest co pół roku.
Z młodymi osobami opuszczającymi placówki lub rodziny zastĊpcze prowadzona jest
praca, której celem jest umoĪliwienie samodzielnego funkcjonowania w dorosłym
Īyciu.
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Pracownicy socjalni biorą czynny udział w realizowaniu programów nakierowanych na
wsparcie rodzin zastĊpczych i usamodzielnianych wychowanków.
Podział na powyĪsze specjalizacje pozwala pracownikom na regularne udoskonalanie
pracy. Biorąc pod uwagĊ złoĪonoĞü problemów, pracownicy wykorzystują narzĊdzie jakim jest
zespół interdyscyplinarny, w skład którego wchodzą specjaliĞci z róĪnych dziedzin. Korzystają
równieĪ z konsultacji indywidualnych i grupowych Ğwiadczonych przez specjalistów.
Ponadto w celu podniesienia efektywnoĞci Ğwiadczonych usług, pracownicy socjalni
systematycznie poddają siĊ superwizji pracy socjalnej.
W ramach pracy socjalnej wszyscy pracownicy socjalni Ğwiadczą szeroko rozumiane
poradnictwo nie tylko dla osób korzystających z pomocy OĞrodka, ale równieĪ dla
mieszkaĔców Katowic, w zaleĪnoĞci od zgłaszanych potrzeb.
NaleĪy wskazaü, iĪ istnieje specyficzna grupa klientów mających problem z przyjmowaniem
wsparcia, którego wymagają. Wzrastająca ĞwiadomoĞü i odpowiedzialnoĞü społeczeĔstwa za
los nieporadnego człowieka, pozwala pracownikom socjalnym dotrzeü do takich Ğrodowisk.
Praca z tą grupą klientów wymaga od pracownika duĪych umiejĊtnoĞci nawiązania
odpowiedniej relacji, w celu zmotywowania osoby do otwarcia siĊ na przyjĊcie pomocy.
Sytuacje te czĊsto wymagają szeroko zakrojonych działaĔ w Ğrodowisku.
DziĊki wysokiemu poziomowi prowadzonej metodyki pracy socjalnej w Miejskim
OĞrodku Pomocy Społecznej w Katowicach, moĪliwe jest aktywne włączenie w rozwiązywanie
swoich problemów duĪej liczby osób i rodzin, co obrazuje przedstawiona tabela i wykres.
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Poradnictwo metodyczne dla pracowników socjalnych OĞrodka Ğwiadczone przez Zespół
Poradnictwa Specjalistycznego dla Rodzin a od 09.09.2009 r. przez Zespół Aktywizacji
Społecznej Osób Bezrobotnych oraz SekcjĊ Psychologiczno – Pedagogiczną (w czĊĞci
dotyczącej superwizji psychologicznych)
W lipcu 2008 r. uruchomione zostało Poradnictwo dla pracowników socjalnych, w
szczególnoĞci nowo przyjĊtych, bądĨ z krótkim staĪem pracy, w zakresie metodyki pracy
socjalnej i standardów pracy z poszczególnymi grupami klientów, obowiązujących w OĞrodku
a ustalonych Zarządzeniem WewnĊtrznym Dyrektora MOPS. Poradnictwo to realizowane było
34

przez konsultanta Zespołu Poradnictwa Specjalistycznego dla Rodzin a od 09.09.2009r. przez
konsultanta Zespołu Aktywizacji Społecznej Osób Bezrobotnych.
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Inną formą poradnictwa, którego celem jest wspieranie pracowników socjalnych,
prowadzących pracĊ socjalną z rodzinami są superwizje psychologiczne realizowane przez
psychologów Zespołu Poradnictwa Specjalistycznego dla Rodzin – od 09.09.2009 r. Sekcji
Psychologiczno - Pedagogicznej.
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W kaĪdym Terenowym Punkcie Pomocy Społecznej zatrudniony jest konsultant ds.
prawnych prowadzący poradnictwo prawne dla podopiecznych. Udziela równieĪ porad
pracownikom socjalnym w indywidualnych sprawach, dotyczących ĞwiadczeĔ pomocy
społecznej i pracy socjalnej. W 2009 roku udzielono porad w nastĊpującym zakresie:
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W 2009 r. kontynuowano realizacjĊ unijnego programu pod nazwą PEAD, którego celem
było nieodpłatne przekazywanie, za poĞrednictwem organizacji charytatywnych pomocy
ĪywnoĞciowej dla najuboĪszej ludnoĞci kraju.
W ramach programu PEAD, Banki ĩywnoĞci otrzymały do rozdysponowania artykuły
spoĪywcze w postaci: mleka UHT, sera Īółtego, sera topionego, mąki, makaronu, cukru,
płatków kukurydzianych, kaszy jĊczmiennej, dĪemu, syropu owocowego, musli, daĔ gotowych,
mleka w proszku, herbatników, masła oraz kawy zboĪowej rozpuszczalnej.
Realizatorami programu dla miasta Katowice były nastĊpujące organizacje pozarządowe:
- Polski Komitet Pomocy Społecznej w Katowicach przy ul. Kozielskiej 4a,
- ChrzeĞcijaĔska Organizacja Charytatywna „Tabita” w Katowicach przy ul. Gliwickiej 87.
Miejski OĞrodek Pomocy Społecznej współuczestniczył w realizacji w/w programu
poprzez wydawanie kart ĪywnoĞciowych, na podstawie imiennych list z organizacji
pozarządowych dla osób korzystających ze ĞwiadczeĔ, posiadających niski dochód
uniemoĪliwiający zaspokojenie najniezbĊdniejszych potrzeb we własnym zakresie.
Ogółem w roku 2009 wydano karty ĪywnoĞciowe dla 812 rodzin.
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PoniĪej przedstawiamy ocenĊ realizacji celów Miejskiej strategii rozwiązywania
problemów społecznych w zakresie pomocy Ğrodowiskowej.
W roku 2009 r. obserwuje siĊ nieznaczną tendencjĊ spadkową liczby rodzin
korzystających z pomocy OĞrodka. Jest to związane z podejmowaniem wiĊkszej iloĞci działaĔ
na rzecz aktywizacji zawodowej i społecznej klientów, miĊdzy innymi poprzez pozyskiwane
fundusze z Europejskiego Funduszu Społecznego. Nadal jednak niepełnosprawnoĞü, bezrobocie
i długotrwała choroba są najczĊstszą przyczyną zgłaszania siĊ po pomoc.
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Liczba rodzin korzystających z pomocy materialnej w 2009 roku nieznacznie zmalała w
stosunku do roku poprzedniego. Jest to związane z nowymi rozwiązaniami stosowanymi przez
pracowników socjalnych w ramach prowadzonej pracy socjalnej. Rozwiązania te mobilizują
podopiecznych do wiĊkszej aktywnoĞci i wychodzenia z systemu pomocy społecznej.
Struktura rodzin korzystających z pomocy
Ğrodowiskowej
100.00%
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60.00%
40.00%
20.00%
0.00%
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dochód niĪszy niĪ kryterium
dochód w yĪszy lub rów ny kryterium

W 2009 r. stwierdzono nieznaczny spadek liczby rodzin, których dochód nie przekracza
kryterium dochodowego okreĞlonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej w stosunku do
liczby osób, których dochód przekracza w/w kryterium. Wynika to z faktu, Īe w systemie
pomocy społecznej pozostają osoby z dysfunkcjami niepełnosprawnoĞci i długotrwałej
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choroby, które wymagają zwiĊkszonego wsparcia w formie pomocy na cele związane z
leczeniem.
EfektywnoĞü pomocy Ğrodowiskowej:
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Kwota brakująca do wyrównania dochodu do kryterium dochodowego po
przyznaniu pomocy materialnej MOPS
300.00 zł
250.00 zł
200.00 zł
150.00 zł
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50.00 zł
-

zł
2005

2006

2007

2008

2009

W 2009 r. utrzymywała siĊ tendencja spadkowa kwoty niezbĊdnej do wyrównania
róĪnicy miĊdzy dochodem, a kryterium dochodowym osób korzystających ze ĞwiadczeĔ
pomocy społecznej wraz z przyznaną pomocą materialną. Zmniejszenie tej kwoty związane
było ze wzrostem wysokoĞci wypłacanych ĞwiadczeĔ rodzinnych, a takĪe z utworzeniem
Funduszu Alimentacyjnego. Spowodowało to wzrost wypłacanego Ğwiadczenia
alimentacyjnego oraz podwyĪszenie kryterium dochodowego, uprawniającego do korzystania z
tego rodzaju Ğwiadczenia.

III. WSPÓŁPRACA ZE SPOŁECZNOĝCIĄ LOKALNĄ
Współpraca z podmiotami uprawnionymi stanowi jeden z elementów Miejskiej strategii
rozwiązywania problemów społecznych (dział II, rozdział 2 Współpraca ze społecznoĞcią
lokalną). Celem strategicznym realizowanym przez Miejski OĞrodek Pomocy Społecznej w
Katowicach jest wzmacnianie zdolnoĞci grup i społecznoĞci lokalnych do samodzielnego
rozwiązywania własnych problemów.
Cele szczegółowe to:
 zapewnienie podstawowych warunków Īycia,
 zaspakajanie tych potrzeb rodzin i osób, które nie mogą byü zaspakajane samodzielnie,
 przeciwdziałanie negatywnym skutkom lub minimalizowanie wpływu tych czynników
(problemów), które nie mogą byü usuniĊte lub zmienione,
 usamodzielnienie poprzez wspomaganie w rozwiązywaniu problemów i pokonywaniu
trudnoĞci we współpracy z rodziną.
Ponadto Miejski OĞrodek Pomocy Społecznej w Katowicach realizuje „Programu
współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi” koordynowany przez Wydział
Polityki Społecznej. Podstawowym celem programu jest stworzenie koalicji na rzecz pracy w
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Ğrodowisku i wokół społecznych problemów, inicjowanie ruchów samopomocowych i
obywatelskich, promowanie i wdraĪanie pracy wolontaryjnej i zespołowej, inicjowanie
lokalnych prospołecznych akcji i wydarzeĔ.


:VSyâSUDFD ]H ĤURGRZLVNLHP ORNDOQ\P Z ]DNUHVLH VSRâHF]QHM
UHDGDSWDFMLRVyEEH]URERWQ\FK
Szczegółowy opis współpracy ze społecznoĞcią lokalną w zakresie readaptacji osób
bezrobotnych znajduje siĊ w podrozdziale 10.3

'RWRZDQLH]DGDĚSRPRF\VSRâHF]QHMUHDOL]RZDQ\FKSU]H]SRGPLRW\
XSUDZQLRQH
W 2009 roku Wydział Polityki Społecznej UrzĊdu Miasta Katowice prowadził dotowanie
zadaĔ z pomocy społecznej realizowanych przez podmioty uprawnione.

 =OHFDQLH XVâXJ SRGPLRWRP QLHSXEOLF]Q\P QD SRGVWDZLH XVWDZ\
3UDZR=DPyZLHĚ3XEOLF]Q\FK ']8]UQUSR] 
Zadania z zakresu pomocy społecznej zlecane są równieĪ podmiotom niepublicznym w
formie zakupu usług na podstawie ustawy prawo zamówieĔ publicznych. Przy zakupie usług,
usługa realizowana jest dla konkretnego podopiecznego, któremu Ğwiadczenie przyznano
decyzją administracyjną.
PoniĪej przedstawiamy zestawienie wszystkich zadaĔ zleconych do prowadzenia podmiotom
niepublicznym w podziale na podmiot prowadzący.
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Ponadto, od maja 2004 r., na podstawie ustawy prawo zamówieĔ publicznych Ğwiadczone są usługi
na rzecz dzieci i młodzieĪy niepełnosprawnej.
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W 2009 roku liczba osób pracujących w ramach wolontariatu uległa zwiĊkszeniu w
stosunku do roku 2008. Liczba godzin przepracowanych przez Wolontariuszy uległa
zmniejszeniu, poniewaĪ OĞrodek intensywniej szkolił osoby zgłaszające siĊ do pracy
wolontaryjnej. Ponadto zmniejszona liczba godzin zezwalała Wolontariuszom na bardziej
aktywne poszukiwanie pracy.
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Wolontariat daje moĪliwoĞü pozyskania dodatkowych Ğrodków w postaci Ğwiadczenia
usług na rzecz podopiecznych i OĞrodka. Szacunkowy koszt wolontariatu wynosi 95 389,08 zł.
(Jako podstawĊ kalkulacji przyjĊto: dla wolontariatu na rzecz dzieci i młodzieĪy, osób
dotkniĊtych problemem przemocy – Ğrednią godzinową stawkĊ pracownika socjalnego
zatrudnionego w terenie 15,28 zł.; dla wolontariatu na rzecz osób starszych i
niepełnosprawnych, osób bezdomnych – Ğrednią godzinową stawkĊ opiekuna 12,01 zł.; dla
wolontariatu w postaci prac administracyjno-biurowych – Ğrednią godzinową stawkĊ referenta
10,30 zł.).
41

'RFKRG\ZâDVQHLGDURZL]Q\QDU]HF]0LHMVNLHJR2ĤURGND3RPRF\6SRâHF]QHM
W ramach dochodów własnych Miejskiego OĞrodka Pomocy Społecznej w 2009 roku
otrzymano:
 dary rzeczowe, m. in. artykuły spoĪywcze, sprzĊt gospodarstwa domowego, bielizna
poĞcielowa, Ğrodki czystoĞci – 18 381,95 zł
 Ğrodki pieniĊĪne na kwotĊ - 2 610,02 zł
Łączna kwota darowizn pieniĊĪnych i rzeczowych wyniosła 20 992,15 zł
 odszkodowania za utracone mienie na kwotĊ – 56 772,55 zł

'DURZL]Q\QDU]HF]SRGRSLHF]Q\FK
Miejski OĞrodek Pomocy Społecznej w Katowicach poĞredniczy w przekazywaniu
osobom potrzebującym mebli, artykułów gospodarstwa domowego oraz innych elementów
wyposaĪenia mieszkania.
Osoby chĊtne przekazują uĪywane, sprawne rzeczy do dyspozycji OĞrodka, który prowadzi
listĊ osób potrzebujących oraz organizuje transport sprzĊtu.
W 2009r. przekazano na rzecz podopiecznych Miejskiego OĞrodka Pomocy Społecznej
nastĊpujące darowizny:
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PoniĪej przedstawiamy ocenĊ realizacji celów Miejskiej strategii rozwiązywania
problemów społecznych z zakresu „Współpracy ze społecznoĞcią lokalną”.
Zakres współpracy:
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Oceniając efektywnoĞü realizacji celów z zakresu współpracy z podmiotami
niepublicznymi naleĪy zaznaczyü, iĪ w 2009 roku nastąpił co prawda duĪy spadek liczby
realizowanych projektów, a co za tym idzie, organizacji realizujących projekty oraz wysokoĞci
poniesionych przez MOPS wydatków na ten cel. Zaistniała sytuacja wynika z faktu, iĪ z dniem
1 stycznia 2009 roku Wydział Polityki Społecznej UrzĊdu Miasta Katowice przyjął do realizacji
wymienione poniĪej zadania przekazane z Miejskiego OĞrodka Pomocy Społecznej w
Katowicach. JednoczeĞnie zakup usług zgodnie z trybem okreĞlonym w ustawie Prawo
ZamówieĔ Publicznych w dalszym ciągu realizowany jest przez MOPS Katowice. PodkreĞliü
naleĪy, Īe projekty realizowane we współpracy z organizacjami pozarządowymi są skierowane
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do duĪego grona odbiorców (usługi opiekuĔcze, specjalistyczne usługi opiekuĔcze, Dzienne
Domy Pomocy Społecznej), stąd teĪ Ğredni koszt projektu jest wyĪszy.
Zadania przekazane do Wydziału Polityki Społecznej UrzĊdu Miasta Katowice to:
Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji Īyciowej oraz
wyrównania szans tych rodzin i osób:
a) udzielanie schronienia, posiłku i niezbĊdnego ubrania,
b) prowadzenie pracy socjalnej,
c) prowadzenie poradnictwa specjalistycznego,
d) prowadzenie oĞrodków adopcyjno - opiekuĔczych i placówek opiekuĔczo wychowawczych,
e) prowadzenie oĞrodków interwencji kryzysowej,
f) prowadzenie Ğwietlic i klubów Ğrodowiskowych dla dzieci,
g) prowadzenie oĞrodków wsparcia,
h) prowadzenie oĞrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
i) prowadzenie domów pomocy społecznej, mieszkaĔ chronionych.
Warto jednak zaznaczyü, iĪ wartoĞü Ğrodków finansowych przekazywanych
organizacjom pozarządowym w formie zakupu usług nadal pozostaje na wysokim poziomie, co
w wielu przypadkach zapewnia ich prawidłowe funkcjonowanie.
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IV. SYSTEM OPIEKI NAD DZIECKIEM I RODZINĄ

WSPIERANIE RODZIN

P
P PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE
P TERAPIA RODZINNA

PRACA SOCJALNA
+ĝWIETLICE, KLUBY, OCHRONKI

RODZINA

v
È

INTERWENCJA

vZawodowe rodziny

+ Placówka

zastĊpcze o charakterze
pogotowia rodzinnego

vRODZINNA

OPIEKA ZASTĉPCZA
- RODZINY ZASTĉPCZE
w tym zawodowe

wielofunkcyjna


+ OPIEKA
+ vRODZINNE INSTYTUCJONALNA
DOMY DZIECKA

- RODZINY ADOPCYJNE
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- PLACÓWKI SOCJALIZACYJNE
- PLACÓWKI WIELOFUNKCYJNE

System opieki nad dzieckiem i rodziną stanowi jeden z elementów Miejskiej strategii
rozwiązywania problemów społecznych (dział II, rozdział 3). Celem strategicznym jest
tworzenie systemu pomocy dziecku i rodzinie, pozwalającego na utrzymanie dziecka w
rodzinie naturalnej lub zapewnienie opieki i wychowania poza rodziną naturalną z
zachowaniem preferencji form prorodzinnych. Do celów szczegółowych systemu opieki nad
dzieckiem i rodziną naleĪą:
 utrzymanie dziecka w rodzinie
- pomoc rodzinom niewydolnym wychowawczo w przezwyciĊĪaniu problemów
opiekuĔczo – wychowawczych poprzez odtworzenie lub wzmocnienie ich funkcji,
- zapewnienie dzieciom i młodzieĪy odpowiednich warunków do Īycia i rozwoju zgodnie
z ich potrzebami i przysługującymi im prawami,
- pomoc młodzieĪy w Īyciowym usamodzielnieniu poprzez nabycie umiejĊtnoĞci
społecznych umoĪliwiających prawidłową adaptacjĊ społeczną oraz integracjĊ ze
Ğrodowiskiem,
- przeciwdziałanie rozszerzaniu siĊ postaw destrukcyjnych, agresywnych, aspołecznych
w Ğrodowisku dzieci i młodzieĪy,
 zapewnienie opieki i wychowania dzieciom pozbawionym czĊĞciowo lub całkowicie
opieki rodziców z zachowaniem priorytetu prorodzinnych form opieki zastĊpczej
- zagwarantowanie dzieciom i młodzieĪy właĞciwych warunków opiekuĔczo–
wychowawczych poprzez umieszczenie w prorodzinnych formach opieki najbardziej
zbliĪonych do Ğrodowiska rodzinnego lub formach instytucjonalnych, odpowiednio do
diagnozy dziecka, na czas kryzysu rodziny naturalnej,
- reintegracja rodziny poprzez ponowne podjĊcie funkcji opiekuĔczo – wychowawczych
przez rodzinĊ naturalną dziecka, po przezwyciĊĪeniu problemów Īyciowych
stanowiących przyczynĊ umieszczenia dziecka poza rodziną oraz odtworzeniu
i wzmocnieniu funkcji rodziny naturalnej.
Na system opieki dla tej kategorii klientów, na który w roku 2009 wydatkowano kwotĊ:
16 411 903,02 zł, składa siĊ:


:VSLHUDQLHURG]LQ\ZMHMIXQNFMDFKRSLHNXĚF]RZ\FKRZDZF]\FK
3UDFDVRFMDOQD z rodzinami z problemami opiekuĔczo – wychowawczymi, prowadzona
jest przez pracowników socjalnych Terenowych Punktów Pomocy Społecznej, których
działania w omawianym obszarze są nakierowane na zabezpieczenie podstawowych potrzeb
socjalno – bytowych dzieci. Ponadto prowadzona jest równieĪ praca z rodzinami zastĊpczymi,
naturalnymi oraz usamodzielnianymi wychowankami. Działania pracowników socjalnych mają
w tym przypadku na celu diagnozĊ sytuacji dziecka umieszczonego w rodzinie zastĊpczej,
rozpoznanie nieprawidłowoĞci w pełnieniu funkcji rodziny zastĊpczej oraz wynikających z tego
problemów opiekuĔczo – wychowawczych. W odniesieniu do rodzin naturalnych, praca
socjalna ma na celu przygotowanie rodziny do ponownego podjĊcia opieki nad dzieckiem.
3RUDGQLFWZRVSHFMDOLVW\F]QH
Poradnictwo specjalistyczne dla rodzin z problemami opiekuĔczo - wychowawczymi i
dla młodzieĪy oraz dla rodzin zastĊpczych i usamodzielnianych wychowanków realizowane
było do 09.09.2009 roku przez Zespół Poradnictwa Specjalistycznego dla Rodzin, a od
09.09.2009 roku przez SekcjĊ Psychologiczno – Pedagogiczną (SPP) zatrudniającą wysoko
wykwalifikowaną kadrĊ merytoryczną: psychologów i pedagoga. Poradnictwo to Ğwiadczone
było mieszkaĔcom Katowic, bez wzglĊdu na ich sytuacjĊ dochodową. Poradnictwo
specjalistyczne obejmowało diagnozowanie problemów rodzin, ich zasobów i barier oraz
udzielanie wsparcia, pomocy psychologicznej i pedagogicznej.
W ramach poradnictwa prowadzone były programy psychologiczne. Poradnictwo miało
na celu wzmocnienie poczucia odpowiedzialnoĞci rodziców za własną sytuacjĊ Īyciową, los
dzieci, adekwatne spostrzeganie swoich problemów oraz zmianĊ stylu wychowania dzieci i
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zwrócenie uwagi na ich indywidualne potrzeby i umiejĊtnoĞci w poszczególnych okresach
rozwojowych, dostarczanie wiedzy na temat prawidłowego wypełniania obowiązków rodziców,
a takĪe w stosunku do młodzieĪy wzrost umiejĊtnoĞci planowania swojej przyszłoĞci
zawodowej i osobistej oraz wzrost motywacji do podjĊcia pracy, naukĊ budowania celów
Īyciowych poprzez spoĪytkowanie własnych zasobów.
Formy poradnictwa;
- porady indywidualne, rodzinne,
- programy dla rodzin i dzieci oraz młodzieĪy,
- zespoły interdyscyplinarne,
/LF]EDXG]LHORQ\FKVSHFMDOLVW\F]Q\FKLQG\ZLGXDOQ\FKSRUDG
SV\FKRORJLF]QR±SHGDJRJLF]Q\FKGODURG]LQLNOLHQWyZ
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Łączny kosz poradnictwa specjalistycznego Ğwiadczony przez pracowników w 2009r. wyniósł
166 413,17 zł.
Program dla usamodzielnianych wychowanków
Adresatami programu byli pełnoletni usamodzielnieni wychowankowie z rodzin
zastĊpczych i/lub opuszczający placówki opiekuĔczo-wychowawcze, którzy mieli problemy w
relacjach społecznych, nie radzili sobie w samodzielnym funkcjonowaniu w dorosłym Īyciu
oraz mieli problem z zaplanowaniem swojej drogi Īyciowej.
Celem programu było:
1. Wsparcie wychowanków w samodzielnym funkcjonowaniu jako osoby dorosłej, a w
efekcie zbudowanie sieci wsparcia.
2. Wzrost kompetencji społecznych wychowanków.
ZałoĪono, Īe w trakcie realizacji programu nastąpi:
1. Poprawa funkcjonowania wychowanków w róĪnych sferach i grupach społecznych.
2. Podniesienie samooceny, zwiĊkszenie samodzielnoĞci wychowanków.
3. Skonkretyzowanie przez uczestników celów Īyciowych na najbliĪszą przyszłoĞü.
4. Zawiązanie grupy wsparcia spoĞród osób uczestniczących w programie.
W I półroczu 2009r. odbyło siĊ spotkanie na terenie Domu Dziecka „Zakątek”, celem było
stworzenie programu usamodzielnienia dla wychowanki. Pracownicy placówki zadeklarowali
chĊü kontynuacji spotkaĔ z nową grupą wychowanków po okresie wakacyjnym.
W okresie 07/09 – 09/09 nawiązano kontakt z placówkami z terenu Katowic, umówiono
terminy spotkaĔ z wychowankami od paĨdziernika 2009r. W ostatnim kwartale kontynuowano
spotkania z wychowankami i pracownikami Domu Dziecka „Zakątek” oraz spotkano siĊ z
pracownikami Domu Dziecka „TĊcza” – te placówki wyraziły chĊü Ğcisłej współpracy z
pracownikami OĞrodka w ramach programu. Łącznie w ostatnim kwartale odbyły siĊ 3
spotkania na terenie placówek. Z ramienia OĞrodka w spotkaniach z wychowankami i
pracownikami placówek uczestniczyło dwóch psychologów Sekcji Psychologiczno –
Pedagogicznej oraz pracownik socjalny Terenowego Punktu Pomocy Społecznej – 2. Celem
tych spotkaĔ było przybliĪenie wychowankom procedury usamodzielnienia, wsparcie ich w
pokonywaniu własnych lĊków związanych z wchodzeniem w samodzielne Īycie oraz wsparcie
ich w próbie konkretyzowania planów na najbliĪszą przyszłoĞü.
Praca socjalna i pomoc psychologiczna dla mieszkaĔców mieszkania chronionego dla
usamodzielnianych wychowanków
Od lipca 2008r. Zespół Poradnictwa Specjalistycznego dla Rodzin – obecnie Sekcja
Psychologiczno – Pedagogiczna, przejął prowadzenie spraw związanych z mieszkaniem
chronionym dla pełnoletnich wychowanków opuszczających rodziny zastĊpcze i placówki
opiekuĔczo – wychowawcze.
46

W ramach pracy socjalnej konsultant Zespołu odpowiedzialny był za prowadzenie zespołów
interdyscyplinarnych, które odbywały siĊ w celu podjĊcia decyzji o przyznaniu/bądĨ odmowie
przyznania pobytu w mieszkaniu chronionym, za przyjmowanie wychowanków do mieszkania
oraz za sprawy związane z opuszczaniem przez nich mieszkania. W okresie sprawozdawczym
odbyło siĊ 20 spotkaĔ w wymiarze łącznym 23,5 godz.
Konsultant i 2 psychologów Zespołu Poradnictwa Specjalistycznego dla Rodzin prowadzili
spotkania społecznoĞci mieszkania chronionego, które miały na celu poprawĊ relacji pomiĊdzy
mieszkaĔcami, nabycie umiejĊtnoĞci współdecydowania i współodpowiedzialnoĞci.
Na spotkaniach poruszane były równieĪ tematy proponowane przez wychowanków, za zgodą
wszystkich uczestniczących w spotkaniu. Oprócz społecznoĞci odbywały siĊ równieĪ wizyty
pracowników ZPS w mieszkaniu chronionym mające na celu monitorowanie sytuacji
poszczególnych wychowanków jak równieĪ wszystkich mieszkaĔców.
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Jednym z celów pomocy niesionej osobom usamodzielnianym jest zapewnienie
zamieszkania w odpowiednich warunkach. Osoby, które nie mają moĪliwoĞci powrotu do
rodziców, bądĨ krewnych i jednoczeĞnie nie mogą u rodziny zastĊpczej lub w placówce
oczekiwaü na własne mieszkanie, do sierpnia br. mogły siĊ ubiegaü o przyznanie pobytu w
mieszkaniu chronionym przy ul. JagielloĔskiej 36/4.
Liczba osób, którym w okresie od stycznia do wrzeĞnia 2009 roku udzielono pomocy
w formie pobytu w mieszkaniu chronionym: 12
Łączne wydatki związane z utrzymaniem mieszkania chronionego do 30 wrzeĞnia 2009 roku
wyniosły 17 371,60 zł.
W dniu 9 wrzeĞnia br. zakoĔczono działalnoĞü mieszkania chronionego, zaĞ wychowankowie
uzyskali moĪliwoĞü okresowego zamieszkania w Hotelu Pomocy Społecznej ul. Orkana 7a
(kobiety) lub w Domu Noclegowym, ul. Krakowska 138 (mĊĪczyĨni).
Program „Rodziny zastĊpcze”
Adresatami programu były rodziny zastĊpcze spokrewnione i niespokrewnione, w
których wystĊpowały problemy opiekuĔczo – wychowawcze oraz problemy w relacji
wychowankowie – opiekunowie. Rodzice zastĊpczy mieli potrzebĊ uzyskiwania wsparcia
psychologicznego i edukacji psychologicznej związanej ze specyfiką wychowywania dzieci w
rodzinie zastĊpczej. W funkcjonowaniu tych dzieci zauwaĪane były głównie problemy
emocjonalne ( nadmierne zamykanie siĊ w sobie, nieĞmiałoĞü, zachowania agresywne), a takĪe
problemy z zachowaniem na terenie szkoły i/lub w rodzinie.
Celem programu było:
1. PogłĊbienie diagnozy sytuacji rodziny.
2. Wsparcie rodziców zastĊpczych w radzeniu sobie z problemami z dzieckiem, a w
efekcie zbudowanie sieci wsparcia.
3. Wzrost kompetencji i umiejĊtnoĞci wychowawczych rodziców zastĊpczych.
ZałoĪono, Īe w toku realizacji programu nastąpi:
1. Poprawa funkcjonowania rodziny w zakresie zadaĔ opiekuĔczo-wychowawczych.
2. Zawiązanie grupy wsparcia spoĞród rodzin uczestniczących w programie.
W trakcie realizacji programu, odbywały siĊ zajĊcia grupowe edukacyjne i wspierające oraz na
wniosek rodziny – spotkania indywidualne.
ZajĊcia grupowe realizowane były raz w tygodniu, w wymiarze 3 godzin i obejmowały
nastĊpujące tematy:
• Potrzeby dziecka w rodzinie zastĊpczej i ich realizacja.
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Relacje w rodzinie a funkcjonowanie dziecka.
ToĪsamoĞü dziecka w kontekĞcie pozostawania poza rodziną naturalną.
Rola i znaczenie rodziny naturalnej w procesie wychowywania dziecka.
Zachowania charakterystyczne dla wieku dziecka, trudne do zaakceptowania
przez rodziców.
• Zaburzenia zachowania.
• Sposoby radzenia sobie z dzieümi w trudnych sytuacjach.
• Budowanie sieci wsparcia w kontekĞcie rozwiązywania problemów dziecka.
W pierwszym kwartale we współpracy z kierownikami TPPS 9 i 8 oraz Centrum
Pomocy UzaleĪnionym opracowywano koncepcjĊ pracy socjalnej i poradnictwa dla rodzin
naturalnych, dzieci umieszczonych w rodzinach zastĊpczych i placówkach opiekuĔczowychowawczych.
W II kwartale 2009r. odbywały siĊ spotkania indywidualne z dwoma rodzinami
zastĊpczymi; w czerwcu bieĪącego roku odbyło siĊ dwugodzinne spotkanie z rodzinami
zastĊpczymi z okazji Dnia Rodzicielstwa ZastĊpczego. W spotkaniu uczestniczyło 6 rodzin
zastĊpczych (zaproszonych zostało 21 rodzin, 3 wczeĞniej zgłosiły swoją nieobecnoĞü),
pracownik socjalny TPPS – 2 oraz psycholog ZPS – obecnie SPP.
W czwartym kwartale 2009r. rozpoczĊto realizacjĊ spotkaĔ grupowych dla rodziców
zastĊpczych. W paĨdzierniku 2009r. pracownicy socjalni Terenowych Punktów Pomocy
Społecznej zaprosili wybrane przez siebie rodziny zastĊpcze do udziału w programie. Spotkania
grupowe rozpoczĊły siĊ 05.11.2009r. i były prowadzone przez dwóch psychologów Sekcji
Psychologiczno – Pedagogicznej oraz pracownika socjalnego Terenowego Punktu Pomocy
Społecznej – 2.
•
•
•
•
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Program „A, B, C i co dalej…?"
Celem realizowanego od 2002 roku programu jest wspieranie dzieci z rodzin
korzystających z pomocy MOPS w realizacji obowiązku szkolnego, w sytuacji wystĊpowania
niekorzystnych uwarunkowaĔ domowych i rodzinnych, rzutujących na funkcjonowanie dziecka
w Ğrodowisku szkolnym. Czas trwania edycji obejmuje rok szkolny.
Cele szczegółowe to:
1. Poprawa ocen szkolnych.
2. Nabycie umiejĊtnoĞci systematycznego uczenia siĊ.
3. Doskonalenie umiejĊtnoĞci komunikacyjnych.
Program realizowany był w dwóch etapach od stycznia 2009r. do czerwca 2009r. W miesiącach
wakacyjnych korepetycje były zawieszone. Od wrzeĞnia 2009r. nastąpiła kontynuacja
programu. Dzieci, które zostały objĊte korepetycjami w pierwszym półroczu 2009r. otrzymały
promocjĊ do nastĊpnej klasy.
Korepetycje były realizowane w miejscu zamieszkania dzieci. Koordynator programu
utrzymywał stały kontakt z rodzinami objĊtymi wsparciem oraz wolontariuszami.
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Program „Romowie - Polacy do dialogu i współpracy”
Program adresowany był do rodzin romskich objĊtych pomocą społeczną i realizowany
przez Zespół Poradnictwa Specjalistycznego dla Rodzin – obecnie przez SekcjĊ Psychologiczno
- Pedagogiczną, we współpracy z Wydziałem Edukacji UrzĊdu Miejskiego w Katowicach, z
przedstawicielami społecznoĞci romskiej oraz wolontariuszami. Program jest dotowany za
poĞrednictwem ĝląskiego UrzĊdu Wojewódzkiego.
Cele programu to:
a) organizacja pomocy w nauce dla dzieci romskich, w tym korepetycji z udziałem
wolontariuszy,
b) wyposaĪenie dzieci romskich w ksiąĪki i artykuły szkolne,
Nawiązano kontakt z pedagogami szkolnymi ze szkół podstawowych, do których uczĊszczają
dzieci romskie, w celu zaopatrzenia uczniów w zamówione podrĊczniki oraz artykuły szkolne,
a takĪe w celu kontynuacji dalszej współpracy. PodrĊczniki i artykuły szkolne otrzymało 30
dzieci. Od wrzeĞnia 2009r. pedagodzy szkolni nie zgłosili dzieci romskich, które ich zdaniem
powinny otrzymaü wsparcie w ramach korepetycji.
Program ,,Równe szanse”
W 2009r. programem „Równe szanse” objĊtych zostało 11 dzieci romskich. Program
realizowany był w dwóch ĝwietlicach ĝrodowiskowych Miejskiego OĞrodka Pomocy
Społecznej w Katowicach, tj. w ĝwietlicy ĝrodowiskowej Nr 2 oraz ĝwietlicy ĝrodowiskowej
Nr 3. Programem objĊte zostały dzieci w wieku od 6 do 15 lat. Wszystkie rodziny dzieci
objĊtych programem, korzystają z pomocy Miejskiego OĞrodka Pomocy Społecznej.
ZajĊcia w ramach programu odbywały siĊ w wymiarze 16 godzin miesiĊcznie (czerwiec,
wrzesieĔ-grudzieĔ) oraz 32 godz. (lipiec-sierpieĔ). CzĊĞü zajĊü odbywała siĊ na terenie ĝwietlic
ĝrodowiskowych, czĊĞü miała charakter zajĊü wyjazdowych. Program dotowany jest ze
Ğrodków Ministerstwa Spraw WewnĊtrznych i Administracji..
NajwaĪniejszym celem programu „Równe szanse” było przeciwdziałanie zjawisku
marginalizacji i wykluczeniu społecznemu rodzin romskich i rodzin o niskim statucie
społecznym. Działania realizatorów programu nastawione były przede wszystkim na integracjĊ
dzieci wywodzących siĊ z ww. opisanych Ğrodowisk ze Ğrodowiskiem lokalnym oraz na
udzielanie im i ich rodzinom profesjonalnego wsparcia i pomocy. W efekcie tych działaĔ udało
siĊ doprowadziü do pełnej integracji dzieci romskich z ich rówieĞnikami na terenie ĝwietlic
ĝrodowiskowych, w których program był realizowany, z rówieĞnikami ze Ğrodowiska
lokalnego oraz na terenie ich szkoły. Dzieci romskie zostały w pełni zaakceptowane przez
swoich rówieĞników, czĊsto zapraszane są do wspólnej zabawy, wspólnych zajĊü.
Dzieci objĊte programem, miały okazjĊ wziąü udział w wielu zajĊciach o charakterze
rekreacyjno – sportowym, tanecznym, plastycznym, kółkach zainteresowaĔ (np. kółko
plastyczne, komputerowe,), uczestniczyły w róĪnego rodzaju imprezach m. in.:
¾ Wyjazd na biwak do Zarzecza koło ĩywca
¾ Wycieczka do ZOO
¾ Wycieczka do Ustronia – zabawa na całorocznym torze saneczkowym
¾ Kilkukrotny wyjazd do parku wodnego w Tarnowskich Górach
¾ WyjĞcia do kina – Ciemna City, Imax , Kosmos
¾ WyjĞcia do sali zabaw dla dzieci „Figlarnia”.
¾ WyjĞcia do Centrum Wspinaczkowego „Transformator” w Katowicach – Ligocie
¾ WyjĞcia na basen Rolna
¾ Udział w wieczerzy wigilijnej
¾ Festyn z okazji Dnia Dziecka
¾ Udział w festynie zorganizowanym przez KomendĊ Miejską Policji w Katowicach
¾ Udział w festynie zorganizowanym na rzecz rozpowszechniania wiedzy o FAS
¾ Wycieczka do zagrody Īubrów w Pszczynie
¾ Zabawy w Parku Linowym na terenie Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku
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Dodatkowo dzieci uczestniczyły w uroczystych obchodach Dnia Dziecka, w
tradycyjnej Wieczerzy Wigilijnej połączonej ze wspólnym kolĊdowaniem oraz Jasełkami,
wrĊczeniem wychowankom Ğwiątecznych paczek ĪywnoĞciowych.
Wszyscy uczestnicy programu objĊci zostali „Akcją Lato 2009” realizowaną
w ĝwietlicach ĝrodowiskowych.
WaĪnym celem zrealizowanego programu było przeciwdziałanie zjawisku opóĨnionej
gotowoĞci szkolnej dzieci. Realizacja tego celu była moĪliwa dziĊki systematycznej stymulacji
rozwoju psychospołecznego, psychoruchowego i emocjonalnego dzieci, a takĪe dziĊki
motywowaniu rodziców do przejĊcia odpowiedzialnoĞci za regularne realizowanie obowiązku
szkolnego. W efekcie podjĊtych działaĔ 11 dzieci regularnie i poprawnie realizuje obowiązek
szkolny, a rodzice tych dzieci utrzymują stały kontakt z nauczycielami i pedagogami
szkolnymi, pracownikami ĝwietlic. Jedno dziecko realizuje obowiązek udziału w zajĊciach
klasy „zerowej”. Dzieci objĊte zostały teĪ zajĊciami reedukacyjnymi i kompensacyjnymi,
treningami umiejĊtnoĞci społecznych. Dwoje dzieci rozpoczĊło regularny udział w zajĊciach
ĝwietlicy ĝrodowiskowej.
Od momentu wprowadzenia w Īycie programu, realizatorzy programu oraz wszystkie
osoby zaangaĪowane w jego prowadzenie (wychowawcy ĝwietlic) zauwaĪyli, Īe
w zachowaniu dzieci nastąpiły widoczne zmiany. OsiągniĊte efekty wskazują teĪ na duĪy
postĊp w szeroko rozumianym rozwoju dzieci. WaĪnym elementem prowadzonego programu
był systematyczny kontakt z rodzicami dzieci i edukowanie ich w zakresie właĞciwego
zaspokajania potrzeb dzieci. Wiele czasu w rozmowach z rodzicami dzieci romskich,
poĞwiecono na wyjaĞnianie róĪnic kulturowych determinujących sposoby spostrzegania
problemów dzieci oraz róĪnic dotyczących stosowanego stylu wychowania dzieci.
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Program „Moje Dziecko”
Program skierowany był do mieszkaĔców Katowic. W programie brały udział kobiety w
ciąĪy oraz matki wychowujące dzieci w wieku 0-3 lat. Program realizowany był od 2008r. W
roku 2009 realizowana była druga edycja programu, spotkania rozpoczĊły siĊ w czerwcu 2009r,
a zakoĔczyły w listopadzie 2009r. Początkowo zajĊcia grupowe odbywały siĊ w siedzibie
Zespołu Poradnictwa Specjalistycznego, a nastĊpnie w Sekcji Psychologiczno - Pedagogicznej.
Spotkania miały charakter warsztatowy, prowadzone były przez pedagoga i psychologa SPP.
Dodatkowo z uczestnikami programu były prowadzone spotkania w miejscu ich zamieszkania.
CELE PROGRAMU:
1. Nabycie przez kobiety wiedzy i umiejĊtnoĞci umoĪliwiających właĞciwe przygotowanie do
roli matki ( kobiety ciĊĪarne).
2. Nabycie wiedzy i umiejĊtnoĞci umoĪliwiających prawidłowe pełnienie roli matki ( matki
posiadające dzieci).
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W okresie styczeĔ – wrzesieĔ 2009 r. Miejski OĞrodek Pomocy Społecznej w
Katowicach realizował rozpoczĊtą w czerwcu 2008 r. V edycjĊ programów skierowanych do
obojga rodziców/opiekunów oraz rodziców samotnie wychowujących dzieci, korzystających z
pomocy tutejszego OĞrodka. Realizowano nastĊpujące programy:
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„Rodzina” - Zespół Poradnictwa Specjalistycznego dla Rodzin prowadził zajĊcia dla rodzin
korzystających ze wsparcia Terenowych Punktów Pomocy Społecznej Nr 1 – 10. W okresie
I –VI 2009 r. zajĊcia w ramach tego programu prowadzone były w 5 grupach, raz na dwa
tygodnie. W Terenowym Punkcie Pomocy Społecznej Nr 10 do wrzeĞnia 2008r. program ten
nazywał siĊ „Daj szansĊ swojemu dziecku”, zmiana nastąpiła w celu ujednolicenia
nazewnictwa. Od tego czasu zajĊcia grupowe prowadzone były przez psychologów z Zespołu
Poradnictwa Specjalistycznego dla Rodzin.
Cele programu były nastĊpujące:
1. Lepsze zaspakajanie potrzeb socjalno - bytowych i emocjonalnych dzieci.
2.Wzrost umiejĊtnoĞci i kompetencji wychowawczych rodziców.
Program składał siĊ z dwóch modułów:
I Diagnostyczno - edukacyjnego, w trakcie, którego rodzice dokonali oceny swojego sposobu
realizacji potrzeb dzieci, opracowali plany poprawy realizacji potrzeb dzieci, nabywali wiedzĊ
o właĞciwych sposobach zaspakajania potrzeb dzieci.
II Realizacji wypracowanych planów przy wsparciu prowadzących program i pracowników
socjalnych Terenowych Punktów Pomocy Społecznej.
PowyĪsze cele zrealizowano poprzez zajĊcia grupowe, które miały charakter grup
wsparcia dla rodziców, działania rodziców na rzecz dzieci w Ğrodowisku domowym oraz
współpracĊ rodziców z pracownikami socjalnymi w Ğrodowisku. W trakcie zajĊü grupowych
rodzice korzystali ze wsparcia udzielanego przez psychologów, pedagoga oraz innych
uczestników grupy w zakresie realizacji zaplanowanych działaĔ, słuĪących właĞciwej realizacji
potrzeb dzieci.
Efektem realizacji ww. programu było:
- zwiĊkszenie stopnia zaspokojenia potrzeb socjalno – bytowych dzieci,
- wzrost ĞwiadomoĞci rodziców dotyczący opieki i wychowania,
- nabycie umiejĊtnoĞci i kompetencji wychowawczych.
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Koszt realizacji programu w 2009 r. wyniósł: 17 000,00 zł.
Program ,,Babcia, dziadek i ja w Katowicach”
Program jest skierowany do dziadków/babü z wnukami, w tym takĪe do dziadków/babü
pełniących funkcjĊ rodzin zastĊpczych, mających pod swoją opieką wnuczĊta w róĪnym wieku
i na róĪnych etapach rozwoju psychospołecznego.
Program realizowany jest wspólnie z Wydziałem Polityki Społecznej UrzĊdu Miasta Katowice,
Wydziałem Kultury UrzĊdu Miasta Katowice oraz z Wydziałem Sportu i Turystyki UrzĊdu
Miasta Katowice.
Cele programu:
1. Wzmacnianie funkcji rodzin i wspieranie ich w budowaniu wiĊzi rodzinnych.
2. Kształtowanie pozytywnego wizerunku rodzin.
3. Wspieranie dziadków/babü, bĊdących rodzicami zastĊpczymi w prawidłowym wypełnianiu
ich funkcji i podnoszeniu kompetencji oraz umiejĊtnoĞci wychowawczych.
51

4. ZwiĊkszanie dostĊpnoĞci do dóbr kultury, sportu, wypoczynku dla dziadków/babü i wnuków
w rodzinach zastĊpczych, wielodzietnych i ubogich.
Miejski OĞrodek Pomocy Społecznej realizował program poprzez:
1. ZajĊcia grupowe o charakterze wspierającym i edukacyjnym.
2. Indywidualne poradnictwo psychologiczne i pedagogiczne dla wszystkich
zainteresowanych poradnictwem dziadków/babü i ich wnuków.
3. UdostĊpnieniem dziadkom/babciom bĊdącym rodzinami zastĊpczymi, ubogimi i
wielodzietnymi pakietu ulgowych/bezpłatnych usług kulturalno-oĞwiatowych i sportowo –
rekreacyjnych, rozwijających zainteresowania dzieci i umoĪliwiających pogłĊbienie wiĊzi
rodzinnych, dostosowanych do wieku zarówno dzieci, jak i dziadków.
4. ZajĊcia dla dziadków i babü organizowane na terenie ĝwietlic ĝrodowiskowych i Dziennych
Domów Pomocy Społecznej z udziałem dzieci.
W 2009r. wydano 341 legitymacji dla uczestników programu.
Program: Grupa Wsparcia „Na swoim”- realizowany przez Zespół Pomocy Dziecku i
Rodzinie
Do koĔca marca 2009 r. raz w miesiącu kontynuowany był program: Grupa Wsparcia
„Na swoim” bĊdący kontynuacją programu „Moje mieszkanie”, w którym udział biorały
bezdomne mieszkanki Zespołu Pomocy Dzieciom i Rodzinom, umieszczone na liĞcie
oczekujących na przydział lokali z zasobów UrzĊdu Miasta Katowice.
Celem realizacji programu było dostarczenie wiedzy z zakresu prowadzenia gospodarstwa
domowego, oszczĊdnych sposobów gospodarowania i załatwiania spraw formalnych
związanych z utrzymaniem mieszkania, prawidłowej komunikacji z otoczeniem, umiejĊtnoĞci
utrzymywania higieny osobistej i czystoĞci mieszkania.
Program był realizowany do marca 2009r.
„Mój Dom – Moją Przystanią” – projekt socjalny poprawy warunków mieszkaniowych dla
osób starszych i niepełnosprawnych oraz rodzin wielodzietnych i niepełnych
Adresaci programu:
a) rodziny z dzieckiem/dzieümi z orzeczeniem niepełnosprawnoĞci lub stopniu
niepełnosprawnoĞci,
b) osoby starsze korzystające z usług opiekuĔczych lub osoby niepełnosprawne z orzeczonym
znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawnoĞci (osoby samotne lub 2-osobowe
rodziny osób starszych bądĨ niepełnosprawnych),
c) rodziny niepełne, w których opiekun jest osobą niepełnosprawną (I lub II gr. inwalidzka lub
znaczny/umiarkowany stopieĔ niepełnosprawnoĞci),
d) rodziny niepełne,
e) rodziny wielodzietne (3 i wiĊcej dzieci).
Cele na jakie moĪna było przeznaczyü pomoc z programu:
a) zakup farb na malowanie mieszkania dofinansowanie w formie zasiłku celowego w
wysokoĞci do 80 zł, zakup wykładziny dofinansowanie w formie zasiłku celowego w
wysokoĞci do 220 zł.
W przypadku osób wymienionych w pkt. b nie posiadających rodziny, która mogła wykonaü
usługĊ, istniała moĪliwoĞü przyznania dofinansowania do wykonania usługi w formie zasiłku
celowego do kwoty 300zł.
b) zakup 1 sprzĊtu do wyboru:
- bojlera,
- piecyka Junkers,
- kuchenki 2-3 palnikowej,
- pralki,
- lodówki,
- tapczanu lub wersalki (lub łóĪko piĊtrowe dla dzieci).
Program „Mój Dom – Moją Przystanią” miał na celu lepsze zaspokojenie potrzeb
mieszkaniowych rodzin i dzieci. W 2009 roku z tej formy pomocy skorzystały 23 rodziny.
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Koszt realizacji programu wyniósł: 9 784,38 zł.
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Zadanie w czĊĞci realizowane w ramach:
- Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, działającego
na podstawie Uchwały Nr XXXIII/707/08 Rady Miasta Katowice z dnia 2 listopada 2008 r. w
sprawie przyjĊcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na 2009 r. oraz
- Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, działającego na podstawie Uchwały Nr
XXXIII/708/08 Rady Miasta Katowice z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie przyjĊcia
Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 r.
• ĝWIETLICE ĝRODOWISKOWE MIEJSKIEGO OĝRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ adresują
swoją pomoc do dzieci i młodzieĪy w wieku 7-16 lat, uczĊszczających do szkoły podstawowej
lub gimnazjum, wywodzących siĊ z rodzin kwalifikujących siĊ do pomocy społecznej z
powodu bezradnoĞci w sprawach opiekuĔczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa
domowego, w szczególnoĞci z rodzin ubogich, rozbitych, niepełnych, niezaradnych bądĨ
zagroĪonych wykluczeniem społecznym lub uzaleĪnieniami.
Mają one na celu utrzymanie dziecka w jego naturalnym Ğrodowisku, poprzez wsparcie funkcji
opiekuĔczych rodziny. W zakresie potrzeb bytowych, zgodnie ze standardem usług obejmują
zadania takie jak: pobyt dzieci w placówkach w godzinach popołudniowych, zapewniając
wychowankom w tym czasie poczucie bezpieczeĔstwa i właĞciwe warunki do odpoczynku,
Īycia społecznego i nauki przez 5 dni w tygodniu; wyĪywienie składające siĊ z dwóch posiłków
dziennie.
Głównym celem powyĪszych oddziaływaĔ jest efektywne przygotowanie dziecka do
samodzielnego funkcjonowania w dorosłym Īyciu, m. in. poprzez nabycie praktycznych
umiejĊtnoĞci Īyciowych i społecznych, przy jednoczesnym wsparciu rodziny w formie pracy
socjalnej oraz poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego.
Od dnia 1 wrzeĞnia 2009r., z uwagi na zwiĊkszone potrzeby lokalne Miasta Katowice
ĝwietlica ĝrodowiskowa Nr 1 przy ul. Orkana 7a została podzielona na ĝwietlicĊ (20 miejsc) i
ĝrodowiskowy Klub MłodzieĪowy Nr 1 (8miejsc).
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RAZEM

*liczba półkolonistów - uczestników programu „Udane wakacje 2009”

W ĝwietlicach ĝrodowiskowych w roku 2009 realizowane były nastĊpujące programy:
ĝwietlica ĝrodowiskowa Nr 1:
Grupa młodsza: „PoznajĊ siebie, znam swoje zalety i wady”, „ĝwiat baĞni i uczuü”.
Grupa Ğrednia (od wrzeĞnia 2009 starsza): „Czy potrafiĊ…?”, „WiadomoĞci z kraju i ze
Ğwiata”.
Grupa starsza (od wrzeĞnia 2009 klubowa): „Mój kolejny krok”.
ĝwietlica ĝrodowiskowa Nr 2:
Grupa młodsza: „Jestem gwiazdką a moja grupa niebem”, „Z moją grupą czujĊ siĊ dobrze i
bezpiecznie”.
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Grupa dziewcząt: „Wiem, Īe mogĊ siĊ podobaü”, „Nasze wspólne miejsce”.
Grupa chłopców: „W grupie raĨniej”, „Uczymy siĊ tworzyü grupĊ”.
Grupa Ğrednia: „Współpraca wszystkim siĊ opłaca”, „Tworzymy jednoĞü”.
Program ogólnoĞwietlicowy: „Psychokorekcja zachowaĔ i postaw asocjalnych oraz
roszczeniowych u wychowanków”.
ĝwietlica ĝrodowiskowa Nr 3:
Grupa młodsza – „Ja i inni”, „Kolorowe sprawnoĞci”, „Z rodzicami weselej”.
Grupa Ğrednia – „Wyginam Ğmiało ciało”, „Wiedza to potĊgi klucz…”.
Grupa starsza – „ChcĊ byü lepszym uczniem, kolegą, człowiekiem”, „Chuligan? To nie ja!”.
Programy ogólnoĞwietlicowe: „Nasza ĝwietlica”.
ĝwietlica ĝrodowiskowa Nr 4:
Grupa młodsza - Trening ZastĊpowania Agresji (ART)” Program profilaktyczny agresji i
zaburzeĔ w zachowaniu.
„Wyspa moich marzeĔ” – program mający na celu wykształcenie umiejĊtnoĞci kreatywnego
rozwiązania sytuacji konfliktowej.
Grupa Ğrednia - "Ja i ty, czyli my – integracji czĊĞü dalsza”, "JesteĞmy grupą”- program
rozwijający współpracĊ w grupie.
Grupa starsza - „Moja wyspa” – program integracyjny, słuĪący poznaniu siebie, budowaniu
toĪsamoĞci, „Ja i Ty to MY, czyli co wiem o sobie i innych”.
ĝwietlica ĝrodowiskowa Nr 5:
Grupa młodsza – „Razem raĨniej”, „Wiem, wiĊc jestem bezpieczny”.
Grupa Ğrednia – „TeĪ mogĊ byü Twoim idolem”, „Kurs samodoskonalenia”.
Grupa starsza – „W Ğwiecie wartoĞci”, „W naszej wielkiej, Ğwietlicowej rodzinie”.
Programy ogólnoĞwietlicowe:” ĝwietlicowa Gala najlepszych”, ĝwietlicowy Urząd Pracy”,
„ĝwietlicowi Ryzykanci.
Realizacja obowiązku szkolnego (według stanu na dzieĔ 31.12.2009 r.):
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* Dzieci nie otrzymały promocji do nastĊpnej klasy z nastĊpujących powodów:

− nieuczĊszczania dziecka na zajĊcia szkolne przez długi okres czasu,
− nieregularnego uczĊszczania dziecka na zajĊcia szkolne i Ğwietlicowe,
− braku zmotywowania rodziców do aktywnych działaĔ na rzecz poprawy sytuacji szkolnej
dzieci, pomimo prowadzonej pomiĊdzy wychowawcami ĝwietlic, nauczycielami i
pedagogami szkolnymi intensywnej współpracy na rzecz poprawy ww. sytuacji,
− wskazaĔ poradni psychologiczno-pedagogicznej (1 dziecko). Od wrzeĞnia 2009
dziewczynka rozpoczĊła naukĊ w szkole specjalnej,
− z uwagi na duĪe braki spowodowane powaĪną wadą wzroku zbyt póĨno wykrytą (wykryta
przez pracowników Ğwietlicy) oraz zaniedbania ze strony rodziców, którzy nie pracowali
dodatkowo z chłopcem w domu, nie wykazywali chĊci do kontaktu i współpracy ze szkołą
syna, jedynie zrzucili odpowiedzialnoĞü za pomoc w nauce na pracowników ĝwietlicy
i starszą córkĊ, która odrabiała za brata lekcje,
−

dziecko zaczĊło uczĊszczaü do Ğwietlicy w czerwcu 2009 r. tuĪ przed zakoĔczeniem roku szkolnego.



PROWADZONE PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Oprócz jednostek organizacyjnych Miejskiego OĞrodka Pomocy Społecznej
zajmujących siĊ pomocą dla dzieci współpracujemy takĪe z nastĊpującymi instytucjami:
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* Do 30.04.2009r. obowiązywała umowa na prowadzenie ĝwietlicy ĝrodowiskowej im. Ğw. Agaty typu
opiekuĔczego przy ul. Bielskiej 14, od 01.05.2009r. została podpisana umowa na prowadzenie ĝwietlicy
ĝrodowiskowej im. Ğw. Agaty typu specjalistycznego przy ul. Solskiego 2.

Łączny koszt poniesiony przez Miejski OĞrodek Pomocy Społecznej w 2009 roku na
prowadzenie ĝwietlic przez organizacje pozarządowe w ramach zakupu usługi wyniósł:
1 514 021,88 zł.

/RNDOQDVLHþĤURGRZLVNRZ\FKNOXEyZPâRG]LHİRZ\FK
• ĝRODOWISKOWY KLUB MŁODZIEĩOWY MIEJSKIEGO OĝRODKA POMOCY
SPOŁECZNEJ jest kontynuacją pracy socjoterapeutycznej ĝwietlic ĝrodowiskowych. Klub
przeznaczony jest dla młodzieĪy w wieku 13-18 lat, absolwentów szkoły podstawowej,
uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych wywodzących siĊ z rodzin kwalifikujących siĊ
do pomocy społecznej z powodu bezradnoĞci w sprawach opiekuĔczo – wychowawczych i
prowadzenia gospodarstwa domowego, w szczególnoĞci z rodzin ubogich, rozbitych,
niepełnych, niezaradnych bądĨ zagroĪonych wykluczeniem społecznym lub uzaleĪnieniami.
Klub działa w godzinach popołudniowych 5 dni w tygodniu. Cele i zadania Klubu są toĪsame z
zadaniami ĝwietlic ĝrodowiskowych.
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ĝrednioroczny koszt osobodnia w ĝwietlicach ĝrodowiskowych oraz ĝrodowiskowym Klubie
MłodzieĪowym w 2009 r. wyniósł 38,85 zł.
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*liczba półkolonistów - uczestników programu „Udane wakacje 2009”

W ĝrodowiskowych Klubach MłodzieĪowych Nr 1 Miejskiego OĞrodka Pomocy Społecznej
W 2009 r. realizowane były nastĊpujące programy:
ĝKM nr 1
W okresie: wrzesieĔ 2009 - luty 2010:
− „JesteĞmy grupą” – mający na celu poprawĊ komunikacji i integracjĊ grupy.
ĝKM nr 2
W okresie: luty – czerwiec 2009
- „ JesteĞmy Bezpieczni” mający na celu poprawĊ zachowania i odpowiedzialnoĞci za
siebie.
- „ Jak radziü sobie z negatywnymi uczuciami” mający na celu zwiĊkszenie wiedzy o
swoich emocjach i sposobach radzenia sobie z nimi.
W okresie: wrzesieĔ 2009 - luty 2010
- „ChcĊ byü dumny z mojej nauki w szkole - „Zdam do nastĊpnej klasy!!!”- mający na celu
wyrobienie motywacji do nauki i odpowiedzialnoĞci za swoja naukĊ w szkole.
- „Startujemy w dorosłe Īycie”- mający na celu przygotowanie do roli dorosłego.
Realizacja obowiązku szkolnego (według stanu na dzieĔ 31.12.2009 r.):
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* MłodzieĪ nie otrzymała promocji do nastĊpnej klasy z nastĊpujących powodów:

− nieregularnego uczĊszczania wychowanka na zajĊcia szkolne i Ğwietlicowe (wagary) i
związanymi z tym powaĪnymi zaległoĞciami w nauce,
− braku zmotywowania rodziców do aktywnych działaĔ na rzecz poprawy sytuacji
szkolnej wychowanków, pomimo prowadzonej pomiĊdzy wychowawcami Klubu,
nauczycielami i pedagogami szkolnymi intensywnej współpracy na rzecz poprawy ww.
sytuacji,
− krótkiego okresu oddziaływania na wychowanków i niewielkiej moĪliwoĞci wpłyniĊcia
na ich wyniki w nauce,
− obniĪonych moĪliwoĞci intelektualnych wychowanka (przeniesienie wychowanka do
szkoły specjalnej),
− problemy zdrowotne wychowanka - długi okres hospitalizacji (łuszczyca).
Na dzieĔ 31 grudnia 2009 roku całkowity koszt zadania (ĝwietlice ĝrodowiskowe i
ĝrodowiskowe Kluby MłodzieĪowe) wyniósł: 1 528 141,06 zł.
ĝwietlice ĝrodowiskowe, ĝrodowiskowe Kluby MłodzieĪowe Miejskiego OĞrodka
Pomocy Społecznej w Katowicach, w okresie ferii zimowych i wakacji letnich zorganizowały
akcjĊ „Zima w mieĞcie 2009”, w której wziĊło udział 163 dzieci (w tym: 163 dzieci
wychowanków ĝwietlic i Klubu) i „Lato w mieĞcie 2009”, w której wziĊło udział 236 dzieci (w
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tym: 180 dzieci wychowanków ĝwietlic i Klubu oraz 56 dzieci uczestników programu „Udane
wakacje 2009”).
W roku 2009 po raz drugi katowickie ĝwietlice ĝrodowiskowe i ĝrodowiskowe Kluby
MłodzieĪowe prowadzone przez tutejszy OĞrodek oraz przez organizacje pozarządowe
zorganizowały jedną wielką imprezĊ dla wszystkich swoich wychowanków.
II Ogólnokatowicki Festyn dla dzieci z okazji Dnia Dziecka odbył siĊ w dniu 28 maja na
terenie Stadionu Lekkoatletycznego AWF przy ul. KoĞciuszki w Katowicach.
W festynie udział wziĊło 460 dzieci - podopiecznych Miejskiego OĞrodka Pomocy
Społecznej w Katowicach, OĞrodka ĝw. Jacka Caritas Archidiecezji Katowickiej, Katolickiej
Fundacji Dzieciom, Fundacji dla Ludzi Potrzebujących Pomocy „Gniazdo”, Domu Aniołów
StróĪów, ĝwietlicy ĝrodowiskowej przy Rzymsko-Katolickiej Parafii ĝw. Anny oraz
Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Rodzin „Horyzont”.
Tradycyjnie festyn miał formĊ Olimpiady Sportowej – w rozmaitych konkurencjach
sportowych dzieci zdobywały punkty -„pieniąĪki”, by za nie na stanowiskach usługowych (np.
sklepik, loteria fantowa, itp.) kupiü sobie wymarzone zabawki, słodycze i inne drobne
upominki. Przewidziane były takĪe inne atrakcje: wystĊpy zespołu muzycznego, zabawy na
dmuchanym zamku, zorbing, pokaz iluzjonisty, wystĊpy orkiestry policyjnej itp.
GoĞümi tegorocznej imprezy byli: Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej, radni
Miasta Katowice, Dyrekcja OĞrodka ĝw. Jacka Caritas Archidiecezji Katowickiej,
przedstawiciele Komendy Miejskiej oraz StraĪy Miejskiej, władze uczelni AWF w Katowicach,
nauczyciele lokalnych szkół oraz liczni zaproszeni goĞcie, którzy na co dzieĔ współpracują ze
Ğwietlicami i klubami oraz stowarzyszeniami, wspierając ich działalnoĞü i rozwój.
Przez cały 2009 rok, dzieci i młodzieĪ uczestniczyły w wielu atrakcyjnych imprezach i
przedsiĊwziĊciach organizowanych przez ĝwietlice ĝrodowiskowe i Miejski OĞrodek Pomocy
Społecznej w Katowicach.
Wolontariat w ĝwietlicach ĝrodowiskowych i ĝrodowiskowych Klubach MłodzieĪowych
Miejskiego OĞrodka Pomocy Społecznej


•
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PROWADZONE PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Oprócz ĝrodowiskowego Klubu MłodzieĪowego Nr 1 i Nr 2 Miejskiego OĞrodka Pomocy
Społecznej, zajmujących siĊ pomocą skierowaną do młodzieĪy, współpracujemy takĪe z MłodzieĪowym
Klubem Wspierania Rozwoju Osobistego Fundacji dla Ludzi Potrzebujących Pomocy „Gniazdo” oraz
ĝrodowiskowym Klubem MłodzieĪowym Katolickiej Fundacji Dzieciom.
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Łączny koszt poniesiony przez Miejski OĞrodek Pomocy Społecznej w 2009 roku na
prowadzenie ww. klubów w ramach zakupu usługi wyniósł: 240 552,50 zł.
0LHV]NDQLHFKURQLRQHGODPâRG]LHİ\
Jednym z celów pomocy niesionej osobom usamodzielnianym jest zapewnienie
zamieszkania w odpowiednich warunkach. Osoby, które nie mają moĪliwoĞci powrotu do
rodziców, bądĨ krewnych i jednoczeĞnie nie mogą u rodziny zastĊpczej lub w placówce
oczekiwaü na własne mieszkanie, do sierpnia br. mogły siĊ ubiegaü o przyznanie pobytu w
mieszkaniu chronionym przy ul. JagielloĔskiej 36/4.
Liczba osób, którym w okresie od stycznia do wrzeĞnia 2009 roku udzielono pomocy
w formie pobytu w mieszkaniu chronionym: 12
Łączne wydatki związane z utrzymaniem mieszkania chronionego do 30 wrzeĞnia 2009 roku
wyniosły 17 371,60 zł.
W dniu 9 wrzeĞnia br. zakoĔczono działalnoĞü mieszkania chronionego, zaĞ wychowankowie
uzyskali moĪliwoĞü okresowego zamieszkania w Hotelu Pomocy Społecznej ul. Orkana 7a
(kobiety) lub w Domu Noclegowym, ul. Krakowska 138 (mĊĪczyĨni).

&DâRGRERZDRSLHNDQDGG]LHFNLHP²IRUP\SURURG]LQQH
5RG]LQ\]DVWĐSF]H
Jedną z form opieki zastĊpczej o charakterze prorodzinnym są rodziny zastĊpcze, do
których zaliczamy:
- rodziny zastĊpcze spokrewnione z dzieckiem,
- rodziny zastĊpcze niespokrewnione z dzieckiem,
- rodziny zastĊpcze niespokrewnione z dzieckiem: wielodzietne, specjalistyczne o
charakterze pogotowia rodzinnego (patrz pkt. 4.2.2).
Rodzina zastĊpcza moĪe byü objĊta wsparciem i pomocą pracownika socjalnego w
rozwiązywaniu problemów opiekuĔczo - wychowawczych. Na czĊĞciowe pokrycie kosztów
utrzymania dziecka w rodzinie zastĊpczej udzielana jest pomoc pieniĊĪna.
RJyáHPQDUDVWDMąFR
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W 2009 r. ustanowionych przez sąd zostało 66 nowych rodzin zastĊpczych. Liczba
dzieci w nich umieszczonych wyniosła łącznie 82.
Zarówno rodzinom zastĊpczym, jak i rodzicom naturalnym dzieci oferowana jest praca
socjalna w Terenowych Punktach Pomocy Społecznej, specjalistyczne poradnictwo, w tym
prawne, psychologiczne i pedagogiczne w Zespole Poradnictwa Specjalistycznego do sierpnia
2009r., od wrzeĞnia sekcja Psychologiczno-Pedagogiczna w ZAB, ul. Krakowska. Rodziny
informowane są o działających organizacjach i stowarzyszeniach pozarządowych. Zespół
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Poradnictwa Specjalistycznego realizuje poradnictwo indywidualne oraz grupowe dla rodzin z
problemami opiekuĔczo - wychowawczymi.
W 2009r dla 12 dzieci przyznano dofinansowanie w związku z oczekiwaniem na
przyjĊcie do rodziny zastĊpczej w łącznej wysokoĞci 9 600 zł.
Szkolenia dla rodzin zastĊpczych
Rodzina zastĊpcza powinna odbyü szkolenie i uzyskaü zaĞwiadczenie kwalifikacyjne oraz
opiniĊ dotyczącą posiadanych kwalifikacji. W 2009 roku szkolenie rodzin zastĊpczych oraz
kandydatów na rodziny zastĊpcze prowadził OĞrodek Adopcyjno - OpiekuĔczy Towarzystwa
Przyjaciół Dzieci w Katowicach, realizujący zatwierdzone przez Ministra Pracy i Polityki
Społecznej autorskie programy szkoleniowe. Łącznie do szkolenia zgłoszono 69 rodzin, w tym
9 kandydatów na niespokrewnione rodziny zastĊpcze i 6 rodzin zastĊpczych spokrewnionych,
ustanowionych przez Sąd bez wymaganego szkolenia.

=DZRGRZHURG]LQ\]DVWĐSF]H
Zawodowe rodziny zastĊpcze o charakterze pogotowia rodzinnego, realizując funkcje
interwencyjne, zapewniają dzieciom krótkoterminową opiekĊ zastĊpczą w sytuacji kryzysu
rodziny naturalnej, do czasu unormowania sytuacji Īyciowej ich rodziny.
Celem pracy pogotowia rodzinnego jest umoĪliwienie dziecku powrotu do rodziny
naturalnej. W trakcie pobytu dziecku zapewnia siĊ utrzymanie i umacnianie wiĊzi z rodziną
naturalną. Kontakty rodziców i krewnych z dzieümi, mają takĪe na celu korektĊ zachowaĔ i
postaw wychowawczych rodziny naturalnej. Dlatego waĪnym elementem w pracy pogotowia
rodzinnego jest stały kontakt z pedagogiem i psychologiem. W przypadku braku moĪliwoĞci
powrotu dziecka do rodziny naturalnej, poszukuje siĊ moĪliwoĞci umieszczenia dziecka
w długoterminowej rodzinie zastĊpczej lub adopcyjnej.
Osoby pełniące zadania pogotowia rodzinnego otrzymują na podstawie zawartych umów
wynagrodzenie.
Od stycznia do grudnia 2009 r. na terenie Katowic działało 6 pogotowi rodzinnych,
które łącznie zapewniały 18 miejsc.
Dzieci w pogotowiach rodzinnych:
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Na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dzieci przebywających w pogotowiach
rodzinnych, MOPS udziela pomocy pieniĊĪnej w ramach zadaĔ własnych powiatu.
Ö

Koszt utrzymania dzieci w pogotowiu rodzinnym w okresie od stycznia do grudnia 2009
roku.
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Zawodowe rodziny zastĊpcze wielodzietne zapewniają dzieciom długoterminową opiekĊ
zastĊpczą w sytuacjach koniecznoĞci objĊcia opieką licznego rodzeĔstwa (od 3 do 6 dzieci), do
czasu zakoĔczenia pracy z rodziną naturalną i usamodzielnienia rodziny.
Osoby pełniące zadania zawodowej rodziny zastĊpczej wielodzietnej otrzymują na
podstawie zawartych umów wynagrodzenie.
Ö

Koszt utrzymania dzieci w zawodowej rodzinie zastĊpczej wielodzietnej w 2009 roku.
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Zawodowe rodziny zastĊpcze specjalistyczne zapewniają dzieciom długoterminową
opiekĊ zastĊpczą w sytuacjach koniecznoĞci objĊcia dziecka specjalistyczną opieką medyczną i
rehabilitacją. W zawodowej rodzinie zastĊpczej specjalistycznej moĪe przebywaü od 1 do 3
dzieci.
Osoby pełniące zadania zawodowej rodziny zastĊpczej specjalistycznej otrzymują na
podstawie zawartych umów wynagrodzenie.
Ö

Koszt utrzymania dzieci w zawodowej rodzinie zastĊpczej specjalistycznej w 2009 roku.
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8VDPRG]LHOQLDQLZ\FKRZDQNRZLH
Pełnoletni wychowankowie rodzin zastĊpczych oraz placówek opiekuĔczo wychowawczych mogą otrzymaü:
- pomoc pieniĊĪną na usamodzielnienie,
- pomoc pieniĊĪną na kontynuowanie nauki,
- pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej.
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A ponadto:
 pomoc w formie pracy socjalnej, mającą na celu integracjĊ ze Ğrodowiskiem
i usamodzielnienie Īyciowe wychowanka; z tej formy pomocy korzystają wszyscy
usamodzielniani wychowankowie.
Pomoc na usamodzielnienie udzielana jest na podstawie sporządzonego Indywidualnego
Programu Usamodzielnienia. Program sporządza osoba usamodzielniana wraz z wyznaczonym
opiekunem przy współudziale pracownika socjalnego.
Jedną z form pracy socjalnej udzielanej osobom usamodzielnianym jest pomoc w
uzyskaniu własnego mieszkania. W 2009 roku kontynuowano współpracĊ z Wydziałem
Budynków i Lokali. Wnioski osób usamodzielnianych o przydział mieszkania rozpatrywane są
na preferencyjnych zasadach, wynikających z Uchwały Rady Miasta Katowice nr XXII/375/04
z dnia 29 marca 2004 roku, przy jednoczesnym wsparciu wychowanka ze strony pracownika
socjalnego w zakresie uzyskania uprawnieĔ do renty socjalnej, znalezienia pracy w celu
zapewnienia stałego dochodu gwarantującego utrzymanie mieszkania.
W 2009 r. pomoc w formie własnego lokalu otrzymało 23 wychowanków.

&DâRGRERZDRSLHNDQDGG]LHFNLHP²IRUP\LQVW\WXFMRQDOQH
W ramach prowadzonej pracy socjalnej, w sytuacji diagnozowania powaĪnych
problemów opiekuĔczo – wychowawczych, pracownicy socjalni wystĊpują do sądu o wydanie
stosownych zarządzeĔ opiekuĔczych. W 2009 r. z takimi wnioskami wystąpiono w stosunku do
90 rodzin.
Po wyczerpaniu moĪliwoĞci udzielenia dziecku pomocy w rodzinie naturalnej lub
umieszczenia go w rodzinie zastĊpczej lub adopcyjnej, dziecko moĪe zostaü skierowane na
pobyt całodobowy w placówce opiekuĔczo - wychowawczej.
3ODFyZNLRSLHNXĚF]RZ\FKRZDZF]H
Placówki opiekuĔczo-wychowawcze – w tym domy dziecka oraz placówki
wielofunkcyjne, zapewniają opiekĊ i wychowanie dzieciom, którym nie moĪna zapewniü
opieki w formach prorodzinnych z uwagi na zdiagnozowane specyficzne problemy,
przejawiające siĊ w postaci zaburzeĔ zachowania. Prowadzą zajĊcia korekcyjne
i kompensacyjne, rekompensujące brak wychowania w Ğrodowisku rodzinnym oraz
przygotowujące do Īycia społecznego oraz pracĊ socjalną z rodzinami dzieci.
Zadaniem placówki opiekuĔczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego jest
poszukiwanie moĪliwoĞci powrotu dziecka do rodziny naturalnej lub takĪe poszukiwanie
długoterminowej rodziny zastĊpczej lub rodziny adopcyjnej, która przejĊłaby opiekĊ nad
dzieckiem.
Do instytucjonalnych form opieki nad dzieckiem zaliczamy m. in.:
- placówki wielofunkcyjne łączące zadania placówki interwencyjnej oraz socjalizacyjnej,
- domy dziecka - placówki socjalizacyjne,
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Ponadto w przypadkach, kiedy nie było moĪliwe skierowanie dziecka do odpowiedniej
placówki opieki całkowitej z powodu braku miejsc w placówkach na terenie Katowic,
wnioskowano do innych powiatów o wydanie skierowaĔ do placówek połoĪonych na terenie
tych powiatów – na podstawie powyĪszych wniosków w 2009 roku umieszczono na terenie
innych powiatów 7 dzieci. W 2009r. na terenie Miasta Katowice zostało uruchomione
mieszkanie usamodzielnienia, prowadzone przez Dom Dziecka „TĊcza”.
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Losy wychowanków w ww. placówkach w 2009 r. przedstawia tabela poniĪej.
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Ogólna liczba dzieci umieszczonych poza rodziną naturalną
Formy prorodzinne
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Liczba przeprowadzonych interwencji, w wyniku których dzieci zostały umieszczone w
placówce opiekuĔczo – wychowawczej lub pogotowiu rodzinnym – 20

93
29

7 20

19
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Dzieci um ies zczone w rodzinach zas tĊpczych
Dzieci pochodzące z terenu Katowic, przekazane do adopcji
Dzieci pochodzące z terenu Katowic, a um ies zczone w rodzinach zas tĊpczych na terenie innych
m ias t
Dzieci um ies zczone w placówkach opiekuĔczo – wychowawczych na terenie Katowic
Dzieci pochodzące z terenu Katowic, um ies zczone w placówkach opiekuĔczo – wychowawczych
na terenie innych m ias t
Liczba przeprowadzonych interwencji, w wyniku których dzieci zos tały um ies zczone w placówce
opiekuĔczo – wychowawczej lub pogotowiu rodzinnym
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3RPRFGODG]LHFL
W ramach pomocy dla dzieci realizowano nastĊpujące Ğwiadczenia:
 DoĪywianie uczniów szkół podstawowych i gimnazjum
Głównymi realizatorami doĪywiania byli:
- wszystkie szkoły podstawowe i gimnazja we współpracy z Wydziałem Edukacji oraz Zespołem
Obsługi Jednostek OĞwiatowych,
- podmioty niepubliczne wyłonione zgodnie z procedurą ustawy prawo zamówieĔ publicznych:
9 Restauracja „Strzecha” Damian Kajzer – przygotowujący i dowoĪący gorące posiłki
uczniom Szkoły Podstawowej Nr 10 oraz Zespołu Szkół Specjalnych Nr 8, 10, 12 oraz
Gimnazjum Nr 18.
W okresie ferii zimowych i wakacji letnich, tutejszy OĞrodek w porozumieniu z Wydziałem
Edukacji UrzĊdu Miasta Katowice zapewnił posiłek wszystkim potrzebującym dzieciom.
W kaĪdej z dzielnic Miasta dyĪurowały szkoły, w których wydawane były posiłki. Rozwiązanie
to pozwoliło na zapewnienie dzieciom doĪywiania, takĪe w okresie przerw w nauce szkolnej.
Dowóz posiłków do szkół
W ramach ww. zadania, zapewniono dowóz posiłków do 8 katowickich szkół,
w których zostały zlikwidowane stołówki szkolne: Szkoła Podstawowa Nr 5, Zespół Szkół Nr
7, Zespół Szkół Nr 1, Gimnazjum Nr 10,11,14,16,23. W ramach ww. zadania wydano kwotĊ
41 674,00 zł.


DoĪywianie dodatkowe
Jednym z waĪniejszych zadaĔ Miejskiego OĞrodka Pomocy Społecznej jest zapewnienie
doĪywiania dzieciom z rodzin niewydolnych wychowawczo, rodzin w stosunku do których
istnieją uzasadnione przesłanki o moĪliwoĞci wykorzystania Ğrodków finansowych niezgodnie
z przeznaczeniem oraz z rodzin, które nie są w stanie zapewniü swym dzieciom zaspokojenia
podstawowych potrzeb Īyciowych, w tym odpowiedniego doĪywiania.
W 2009 r. realizatorami doĪywiania dodatkowego byli:
- Dzienny Dom Pomocy Społecznej Nr 1, 4, 5, 7.


Wypoczynek dzieci
W 2009r. zgodnie z Ustawą prawo zamówieĔ publicznych, Miejski OĞrodek Pomocy
Społecznej w Katowicach przeprowadził postĊpowanie, w drodze którego wyłonił
organizatorów wypoczynku letniego dla dzieci, zarówno w miejscowoĞciach górskich jak i
nadmorskich.
W zawartych. umowach kaĪdy z wykonawców (wymienionych poniĪej) zobowiązał siĊ
zapewniü i przestrzegaü ustalonych standardów tj. m.in. uzyskanie zaĞwiadczenia właĞciwego
kuratora oĞwiaty o zgłoszeniu placówki wypoczynku oraz zgodnie z warunkami okreĞlonymi w
Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków, jakie muszą spełniaü
organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieĪy szkolnej, a takĪe zasad jego organizowania i
nadzorowania, a w szczególnoĞci przepisy, które dotyczyły kwestii: zakwaterowania,
standardów obiektów kolonijnych, warunków sanitarnych, organizacji wypoczynku, stawki
Īywieniowej, ubezpieczenia, opieki medycznej.
Realizatorzy wypoczynku letniego dla dzieci:
- Fundacja „Pomoc Dzieciom ĝląska” z Katowic,
- Fundacja na Rzecz Zdrowia Dzieci i MłodzieĪy Regionu ĝląsko – Dąbrowskiego im. G.
Kolosy z Katowic,
- Restauracja „Wujek”,
- ChrzeĞcijaĔska Organizacja Charytatywna „Tabita”.
Ponadto w 2009 r., wzorem lat ubiegłych tutejszy OĞrodek na wniosek rodzica/opiekuna
prawnego dziecka udzielał równieĪ dofinansowania do wypoczynku letniego w formie zasiłku
celowego osobom, których dzieci skorzystały z wypoczynku organizowanego przez katowickie
Parafie oraz innych organizatorów, którzy spełniali ww. standardy.
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Wydatki w ramach pomocy dzieciom.
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* dzienny koszt dowozu posiłków do szkół
** Ğredni miesiĊczny koszt

Pozostała pomoc
 Paczki ĪywnoĞciowe
W 2009 r., w okresie Ğwiątecznym dzieci, podopieczne tutejszego OĞrodka obdarowane
zostały paczkami ĪywnoĞciowymi. Łącznie paczki otrzymało 2 260 dzieci (w wieku od 1 do 16
lat) z rodzin o kryterium dochodowym do 100%, na które Miejski OĞrodek Pomocy Społecznej
w Katowicach w 2009 r. wydał 146 955,60 zł.


 8G]LDâ 0LHMVNLHJR 2ĤURGND 3RPRF\ 6SRâHF]QHM Z UHDOL]DFML
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2JUDQLF]HQLHG\VSURSRUFMLVSRâHF]Q\FK
Stworzenie lokalnych płaszczyzn współpracy pracowników socjalnych oraz dzielnicowych
Odbywają siĊ cykliczne spotkania kierowników Terenowych Punktów Pomocy Społecznej
i pracowników socjalnych z dzielnicowymi z właĞciwych komisariatów, mające na celu
wspólne wizyty w Ğrodowisku, u wybranych rodzin, gdzie podejrzewany jest np. problem
alkoholowy rodziców, przemoc w rodzinie, zaniedbanie wzglĊdem dzieci oraz przekazywanie
informacji umoĪliwiających pełniejsze diagnozowanie problemów rodzin.
ZałoĪeniem zadania jest Ğcisła i stała współpraca dzielnicowego i pracownika
socjalnego prowadzona w danej dzielnicy.
Współpraca MOPS z oddziałami połoĪniczymi w Katowicach
W ramach współpracy MOPS z oddziałami połoĪniczymi szpitali, mającej na celu zapobieganie
zaniedbaniom wobec najmłodszych dzieci, w 2009 r. przyjĊto zgłoszenia trudnej sytuacji 10
noworodków. Jedno dziecko umieszczono w placówce opiekuĔczo-pielĊgniarskiej,
dziewiĊcioro przyjĊto do pogotowi rodzinnych, w tym jedno dziecko powróciło pod opiekĊ
matki.
Akcja MOPS dotycząca poszukiwania kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastĊpczej
Miejski OĞrodek Pomocy Społecznej w Katowicach kontynuował rozpowszechnianie ulotek
i plakatów, gdyĪ rodziny zastĊpcze stanowią alternatywĊ dla placówek opiekuĔczo –
wychowawczych, chroniąc dzieci przed wieloletnimi pobytami w domach dziecka.
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I. Współpraca z VI komisariatem policji - wyjĞcia 2 x w miesiącu (w róĪnych godzinach)
pracowników socjalnych MOPS z policją
Pracownicy Miejskiego OĞrodka Pomocy Społecznej we współpracy z pracownikami
Policji odwiedzają PUB-y, dyskoteki, centra handlowe, rejony zagroĪone demoralizacją
w poszukiwaniu dzieci bĊdących pod wpływem alkoholu oraz Ğrodków odurzających w tym
narkotyków. W sytuacji napotkania takiej młodzieĪy, dzieci odwoĪone są do komisariatu
i powiadamiani o całej sytuacji zostają rodzice tych dzieci. Informacje te przekazywane są
równieĪ do właĞciwego Terenowego Punktu Pomocy Społecznej celem objĊcia rodziny pracą
socjalną. Monitorowane są równieĪ miejsca, w których spotykają siĊ wagarowicze.
II. Współpraca z I i VI Komisariatem Policji – wyjĞcia 1 x w miesiącu (w godzinach
popołudniowych) pracowników socjalnych Terenowego Punktu Pomocy Społecznej Nr 1
Pracownicy Punktu we współpracy z pracownikami Policji odwiedzają Ğrodowiska
w których wystĊpuje zjawisko przemocy, problem alkoholowy lub zaniedbania opiekuĔczowychowawcze.
Celem jest zwiĊkszenie poczucia bezpieczeĔstwa osób zagroĪonych oraz prawidłowe
zaspokajanie potrzeb osób zaleĪnych, wzmocnienie poczucia odpowiedzialnoĞci rodziców za
los dzieci, monitorowanie Ğrodowisk zagroĪonych.
Impreza Mikołajkowa Miejskiego OĞrodka Pomocy Społecznej i Miejskiej Komendy Policji
zorganizowana z udziałem Sznupka.
W dniu 9 grudnia 2009 r., w Miejskim Domu Kultury Katowice - Burowiec przy ul.
Hallera 28 Miejski OĞrodek Pomocy Społecznej w Katowicach wraz ze Stowarzyszeniem
na Rzecz Dzieci i Rodzin „Horyzont” oraz Policją i StraĪą Miejską zorganizował imprezĊ
mikołajkowo – Ğwiąteczną dla 388 dzieci (w wieku 7 – 9 lat), podopiecznych tutejszego
OĞrodka. W trakcie imprezy dzieci otrzymały paczkĊ ĪywnoĞciową.
Ww. impreza zorganizowana została w ramach realizacji „Programu zapobiegania
przestĊpczoĞci oraz ochrony obywateli i porządku publicznego” oraz profilaktyki dla dzieci z
rodzin dysfunkcyjnych.
Dzieci ulicy
Na terenie miasta Katowice, a głównie w okolicy ĞródmieĞcia istnieją miejsca
zwiĊkszonego zagroĪenia demoralizacji dzieci i młodzieĪy. W celu minimalizowania takich
zjawisk Miejski OĞrodek Pomocy Społecznej we współpracy ze StraĪą Miejską przeprowadzał
cyklicznie patrole w obszarach szczególnie zagroĪonych. Do miejsc regularnie odwiedzanych
zaliczały siĊ kafejki internetowe w okolicy ĞródmieĞcia, okolice dworca PKP oraz wiele innych
miejsc znanych zarówno pracownikom socjalnym, jak i StraĪy Miejskiej jako typowe tereny
atrakcyjne dla młodocianych pozbawione wiĊkszej kontroli społecznej. W 2009r odbyło siĊ 46
patroli, dziĊki którym zminimalizowano grupowanie siĊ młodocianych w miejscach szczególnie
dla nich niebezpiecznych oraz zwiĊkszono w ten sposób kontrolĊ społeczną nad dzieümi
pozostawionymi bez opieki przez ich opiekunów.

2FHQDUHDOL]DFMLFHOyZRUD]HIHNW\ZQRĤþ
PoniĪej przedstawiamy ocenĊ realizacji celów Miejskiej strategii rozwiązywania
problemów społecznych w zakresie pomocy dla dzieci.
1. Zakres pomocy – pomoc dla dzieci
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W 2009 r. nastąpił wzrost liczby dzieci korzystających z placówek opiekuĔczowychowawczych wsparcia dziennego ĝwietlic i Klubów MOPS Katowice, natomiast
zmniejszeniu uległa liczba dzieci korzystających z wyjazdu na wypoczynek letni, co
spowodowane jest spadkiem osób korzystających z pomocy, niską stopą bezrobocia, mimo
wzrostu do 3,1% (stan na dzieĔ 31.12.2009r.) oraz zmniejszeniem liczby mieszkaĔców miasta.
Wzrosły wydatki na doĪywianie dzieci wynikiem czego jest zwiĊkszenie wysokoĞci stawki
Īywieniowej w szkołach i przedszkolach. W związku z likwidacją stołówek szkolnych,
zwiĊkszeniu uległa liczba szkół, do których dowoĪone są posiłki.
2. Budowanie sieci Ğwietlic Ğrodowiskowych i klubów młodzieĪowych
ĝWIETLICE
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* do IV. 2009r. - opiekuĔcz, od V.2009r. - specjalistyczna
W 2009 r. w 11 dzielnicach działało 14 ĝwietlic ĝrodowiskowych dla dzieci. Jedna ĝwietlica w
maju została przekształcona z opiekuĔczej na specjalistyczną.
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KLUBY
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*podział zgodnie z nową ustawą o pomocy społecznej

Kluby młodzieĪowe stanowią kontynuacjĊ pracy prowadzonej w ĝwietlicach.
W dniu 1 wrzeĞnia 2009 r. przy ul. Orkana 7a utworzono ĝrodowiskowy Klub MłodzieĪowy
Nr 1.
Podział zadaĔ pomiĊdzy MOPS, a organizacje pozarządowe
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Pomoc dziecku w formie uczestnictwa w zajĊciach ĝwietlic i Klubów ĝrodowiskowych
w bardzo duĪym stopniu Ğwiadczona jest przez organizacje pozarządowe, co jest zgodne z
tendencją OĞrodka do przekazywania zadaĔ organizacjom pozarządowym i podmiotom
niepublicznym.
REALIZACJA OBOWIĄZKU SZKOLNEGO
ĝwietlice i ĝrodowiskowe Kluby MłodzieĪowe Miejskiego OĞrodka Pomocy Społecznej
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Systematyczna realizacja obowiązku szkolnego przez wychowanków ĝwietlic ĝrodowiskowych
i ĝrodowiskowych Klubów MłodzieĪowych MOPS jest w ich wieku waĪnym zadaniem
rozwojowym. W 2009 r. obserwujemy zwiĊkszenie liczby dzieci, które nie otrzymały promocji
do nastĊpnej klasy, co spowodowane było stanem zdrowia, nieregularnym uczĊszczaniem na
zajĊcia szkolne, pomimo motywowania rodziców do aktywnych działaĔ na rzecz poprawy
sytuacji szkolnej dzieci.
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*uwzglĊdniono ĝwietlice Caritas, Katolickiej Fundacji Dzieciom, Stowarzyszenia „Szansa dla kaĪdego”, Parafii ĝw.
Anny, ĝwietlica Fundacji „Gniazdo” oraz Klub Fundacji „Gniazdo” i Katolickiej Fundacji Dzieciom

Monitoring systematycznej realizacji obowiązku szkolnego oraz prowadzenie pomocy w nauce
i reedukacji szkolnej jest priorytetem w działaniu kaĪdej ĝwietlicy i Klubu młodzieĪowego bez
wzglĊdu na podmiot prowadzący, wynika to z doceniania roli wykształcenia w uzyskaniu
samodzielnoĞci wychowanków w ich dorosłym Īyciu.

3. Zapewnienie opieki dzieciom
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Realizacja priorytetu prorodzinnych form opieki zastĊpczej, zgodnie ze strategią rozwiązywania
problemów społecznych skutkuje wzrostem umieszczeĔ dzieci w tych formach.
4. Pomoc dla usamodzielnianych wychowanków
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W 2009 r. wzrosła liczba wychowanków korzystających z pomocy tutejszego OĞrodka.
Z uwagi na fakt wzrastającej liczby dzieci umieszczonych w rodzinach zastĊpczych wzrasta
równieĪ liczba usamodzielniających siĊ wychowanków opuszczających tĊ formĊ pomocy.
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V. SYSTEM OPIEKI NAD OSOBAMI STARSZYMI I
NIEPEŁNOSPRAWNYMI

WSPIERANIE RODZIN W ĝRODOWISKU
ZAMIESZKANIA

PP
PP
PU
O
PU

RACA SOCJALNA
ORADNICTWO SPECJALISTYCZNE
SŁUGI OPIEKUēCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI
PIEKUēCZE

+
+

SŁUGI PIELĉGNIARSKIEJ OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ 
(W RAMACH UMOWY ZE ĝLĄSKĄ KASĄ CHORYCH)
DZIENNE DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ
KLUBY SENIORA

Opieka okresowa
OSOBY STARSZE,
NIEPEŁNOSPRAWNE
I ICH RODZINY

REHABILITACJA I LECZENIE

+

Zakłady OpiekuĔczoLecznicze i PielĊgnacyjno OpiekuĔcze

bcb 

CAŁODOBOWA OPIEKA
FORMY INSTYTUCJONALNE

FORMY PRORODZINNE LOKALNE

+ Domy Pomocy Społecznej + Mieszkania chronione
+ Zakład OpiekuĔczo - + Rodzinne Domy Pomocy
Leczniczy (pobyt stały)
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System opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi stanowi jeden z elementów
Miejskiej strategii rozwiązywania problemów społecznych (dział II, rozdział 4). Celem
strategicznym realizowanym przez Miejski OĞrodek Pomocy Społecznej w Katowicach jest
utrzymanie osób starszych i niepełnosprawnych, osób terminalnie chorych, jak najdłuĪej w
Ğrodowisku zamieszkania i zapewnienie im opieki.
Cele szczegółowe to:
 zapewnienie odpowiednich form opieki osobom wymagającym takiej pomocy,
aktywizowanie osób starszych i niepełnosprawnych do udziału w Īyciu społecznym,
 usprawnianie osób starszych, niepełnosprawnych,
 aktywizacja rodzin na rzecz zapewnienia opieki swoim najbliĪszym, wymagającym takiej
pomocy,
 promowanie aktywnego i zdrowego stylu Īycia,
 budowanie lokalnych sieci wsparcia, w tym poprzez hospicja.
Na system opieki dla tej kategorii klientów, składa siĊ:

3UDFDVRFMDOQD
Praca socjalna ma na celu ułatwianie kontaktów z placówkami słuĪby zdrowia,
udzielanie pomocy w korzystaniu z róĪnych form rehabilitacji leczniczej i społecznej, a takĪe
inicjowanie kontaktów rodzinnych, podejmowanie działaĔ zmierzających do wiĊkszego
zaangaĪowania rodziny w sprawowanie opieki nad osobami wymagającymi takiej pomocy, w
tym zawieranie umów alimentacyjnych, porozumieĔ na Ğwiadczenie usług, zapewnienie
osobom uprawnionym usług w ramach pielĊgniarskiej opieki Ğrodowiskowej, uwraĪliwienie
społecznoĞci lokalnych na potrzeby osób starszych, niepełnosprawnych, rozpowszechnienie
idei wolontariatu, objĊcie opieką wolontarystyczną osób potrzebujących pomocy oraz
skorzystanie przez osoby starsze i niepełnosprawne z przysługujących im uprawnieĔ np.
wyjazdu na turnus rehabilitacyjny, do sanatorium, w uzyskaniu odpowiedniego sprzĊtu
rehabilitacyjnego itp.

8VâXJLRSLHNXĚF]H

Usługi opiekuĔcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb Īyciowych,
podstawową opiekĊ higieniczną, zalecaną przez lekarza pielĊgnacjĊ oraz zapewnienie kontaktu
z otoczeniem.
Osobom w podeszłym wieku, niepełnosprawnym, wymagającym pomocy osób drugich w
czynnoĞciach dnia codziennego, pielĊgnacji, Ğwiadczone są usługi opiekuĔcze, specjalistyczne
usługi opiekuĔcze (do koĔca czerwca br. usługi opiekuĔczo-medyczne) realizowane przez
agencje opiekuĔcze, stowarzyszenia, z którymi OĞrodek zawarł stosowne umowy:
Wykaz realizatorów usług, z którymi zawarto umowy na podstawie ustawy prawo zamówieĔ publicznych:
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Program „ Słonecznik - Wolontariat na rzecz Osób Starszych i Niepełnosprawnych”
Miejski OĞrodek Pomocy Społecznej w Katowicach realizuje od 1998 roku program
„Wolontariat na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych”. Adresatami programu są osoby
starsze i niepełnosprawne wymagające wsparcia w formie usług opiekuĔczych, które nie mają
rodziny lub takie, których rodzina nie Ğwiadczy pomocy.
Główny cel programu:
 utrzymanie wiĊzi społecznych i bezpieczeĔstwa w Ğrodowisku zamieszkania
w odniesieniu do osób starszych i niepełnosprawnych,
 poszerzenie kontaktów społecznych i aktywizacja osób starszych i niepełnosprawnych,
 zwiĊkszenie poczucia bezpieczeĔstwa.
Cele szczegółowe:
– rozpowszechnienie idei wolontariatu i uwraĪliwienie społecznoĞci lokalnej na potrzeby
osób starszych i niepełnosprawnych,
– zmiana postaw społecznych wobec lokalnych kwestii społecznych (edukacja obywatelska),
– zwiĊkszenie moĪliwoĞci udziału mieszkaĔców w Īyciu swojej społecznoĞci i tworzenie
sieci wsparcia,
– stworzenie moĪliwoĞci pomocy w realizacji potrzeb Īyciowych osób starszych
i niepełnosprawnych w stopniu gwarantującym godne Īycie,
– wzbogacenie i rozszerzenie katalogu usług Ğwiadczonych przez OĞrodek,
– obniĪenie kosztów usług Ğwiadczonych przez firmy w ramach umów zawartych
z OĞrodkiem przy jednoczesnym zapewnieniu pomocy osobom potrzebującym,
– stworzenie moĪliwoĞci zdobycia doĞwiadczenia przydatnego w karierze zawodowej,
umoĪliwienie zachowania aktywnoĞci zawodowej i społecznej do czasu znalezienia pracy,
– wzbogacenie umiejĊtnoĞci i wiedzy wolontariusza, elementów istotnych dla jego pozycji na
rynku pracy,
– upowszechnienie wizerunku Miejskiego OĞrodka Pomocy Społecznej w Katowicach jako
instytucji pomocowej.
Usługi wolontariatu realizowane są bezpoĞrednio w Ğrodowisku na rzecz osoby starszej,
niepełnosprawnej wymagającej pomocy i wsparcia.
Przy realizacji programu Miejski OĞrodek Pomocy Społecznej współpracuje m. in.
z organizacjami pozarządowymi, szkołami, uczelniami, koĞciołem.
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* obliczono na podstawie obowiązujących stawek za usługi opiekuĔcze
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Dzienne Domy Pomocy Społecznej są oĞrodkami wsparcia przeznaczonymi dla osób
samotnych lub osób w rodzinach, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn
wymagają pomocy, a są jej pozbawione lub rodzina takiej pomocy nie moĪe zapewniü.
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Podopieczni Miejskiego OĞrodka Pomocy Społecznej w Katowicach korzystali z usług
sieci 9 Dziennych Domów Pomocy Społecznej:
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Dzienne Domy Pomocy Społecznej zapewniają swoim pensjonariuszom nastĊpujące rodzaje
usług:
−
−
−
−
−
−
−
−

−
−
−

pobyt w godz. 8.00 do 16.00 od poniedziałku do piątku oraz całodzienne wyĪywienie na miejscu,
posiłki na wynos,
usługi higieniczne (natrysk, usługi pralnicze),
terapiĊ zajĊciową,
ogólną rehabilitacjĊ ruchową oraz indywidualną,
porady i wsparcie psychologiczne indywidualne,
grupowe zajĊcia psychologa ze społecznoĞcią pensjonariuszy,
grupy wsparcia, grupy samopomocowe (np. dla osób z problemami narządów ruchu, chorych
przebywających w domu bądĨ w szpitalu, chorych na nadciĞnienie, cukrzycĊ, samotnych, z
problemami z dorosłymi dzieümi, psychicznymi, alkoholowymi, długotrwale korzystających z
pomocy społecznej (praca terapeutyczna), z chorobą Alzheimera, z zaburzeniami pamiĊci, z
problemami z budĪetem domowym),
imprezy organizowane na terenie DDPS,
imprezy organizowane poza oĞrodkiem wsparcia,
kółka zainteresowaĔ (np. gry towarzyskie i sportu muzyczno-wokalne literackie plastyczne
majsterkowiczów dyskusyjne robótek rĊcznych krzyĪówkowiczów teatralno - muzyczne sportoworekreacyjne przyrodnicze miłoĞników ksiąĪki i filmu, fotograficzne).

6LHþORNDOQ\FKNOXEyZ
Na terenie miasta Katowice funkcjonuje 5 klubów seniora dla osób starszych:
Klub Seniora ul. HetmaĔska 12,
Klub Seniora ul. Panewnicka 75,
Klub Seniora ul. GraĪyĔskiego 5,
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Klub Seniora ul. Czecha.
Klubu Seniora ul. Misjonarzy Oblatów 24
Kluby mają za zadanie integracjĊ Ğrodowiska seniorów danej dzielnicy i przeciwdziałanie
poczuciu alienacji oraz aktywizacjĊ społecznoĞci lokalnych poprzez organizowanie cyklicznych
spotkaĔ integracyjnych, zaspokajanie potrzeb kulturalno – społecznych i rekreacyjnych.
Pracownicy socjalni współpracują z klubami, odwiedzając społecznoĞci osób starszych, miĊdzy
innymi w celu oceny potrzeb tej grupy społecznej.


0LHV]NDQLHFKURQLRQH
Mieszkanie chronione ma za zadanie zapewnienie odpowiedniego wsparcia
w Ğrodowisku i umoĪliwienie samodzielnego Īycia osobom, które ze wzglĊdu na wiek,
niepełnosprawnoĞü lub chorobĊ nie wymagają usług w zakresie Ğwiadczonym przez dom
pomocy społecznej, a usługi opiekuĔcze w miejscu zamieszkania są niewystarczające lub ze
wzglĊdu na warunki mieszkaniowe czy bytowe, są trudne do realizacji.
Mieszkanie chronione przy ul. ŁĊtowskiego 6a przeznaczone jest dla osób starszych i
niepełnosprawnych. Prowadzenie mieszkania na podstawie ustawy „Prawo ZamówieĔ
Publicznych” OĞrodek zlecił Agencji OpiekuĔczo - Medycznej i Handlowej Anna Szopa.
MiesiĊczny koszt pobytu osoby w mieszkaniu wynosi 1 480 zł. IloĞü miejsc w mieszkaniu
wynosi 6, z których skorzystało 8 osób.
Mieszkanie chronione przy ul. Gliwickiej 74 przeznaczone jest dla osób z
upoĞledzeniem umysłowym w stopniu lekkim i umiarkowanym. Prowadzenie na podstawie
ustawy „Prawo ZamówieĔ Publicznych” OĞrodek zlecił Agencji OpiekuĔczo - Medycznej
i Handlowej Anna Szopa. MiesiĊczny koszt pobytu osoby w mieszkaniu wynosi 2 200 zł lub
2 100 zł dla osób jednoczeĞnie korzystających z zajĊü ĝDS. IloĞü miejsc w mieszkaniu
chronionym wynosi 7. Ponadto w 2009 roku podpisana została umowa na dodatkowe miejsce
o charakterze interwencyjnym. Z mieszkania chronionego skorzystało 10 osób.
Wydatki na realizacjĊ zadania wyniosły 297 481,03 zł.


'RP\SRPRF\VSRâHF]QHM
Domy pomocy społecznej Ğwiadczą usługi opiekuĔcze, bytowe, wspomagające
i edukacyjne, na poziomie obowiązującego standardu, osobom wymagającym całodobowej
opieki z powodu wieku lub choroby. Formy i zakres usług wynikają z indywidualnych potrzeb
mieszkaĔców z uwzglĊdnieniem ĞwiadczeĔ z tytułu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.
Osoby wymagające całodobowej opieki, w razie niemoĪnoĞci zapewnienia usług opiekuĔczych
w miejscu zamieszkania przez rodzinĊ i gminĊ, kierowane są do domów pomocy społecznej.
W 2009 r. zgłosiło siĊ do Miejskiego OĞrodka Pomocy Społecznej 360 osób starszych i/lub
niepełnosprawnych z wnioskiem o umieszczenie w domu pomocy społecznej.
Łącznie przeprowadzono 360 postĊpowaĔ, z czego:
152 osoby skierowano do dps na terenie Katowic, w tym 62 osobom wydano decyzje o
umieszczeniu w dps na terenie Katowic,
105 osób zostało skierowanych do dps połoĪonych na terenie innych powiatów, w tym
31 osobom otrzymało decyzje o umieszczeniu w dps na terenie innych powiatów.
 20 osobom odmówiono skierowania do dps,
 w 51 przypadkach umorzono postĊpowanie z powodu zgonu osoby, bądĨ rezygnacji
z umieszczenia,
 32 spraw na dzieĔ 31.12.2009 r. było w toku.
Ruch pensjonariuszy w domach pomocy społecznej na terenie Katowic oraz na terenie innych
powiatów przedstawiał siĊ nastĊpująco:
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Domy Pomocy Społecznej na terenie Katowic
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Domy Pomocy Społecznej na terenie innych gmin
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Rodzinny Dom Pomocy Społecznej
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 28 lipca 2005 r. w
sprawie rodzinnych domów pomocy, są to domy Ğwiadczące całodobowe usługi przeznaczone
dla osób, które z powodu wieku wymagają pomocy innych osób. Od sierpnia 2008 r. Miejski
OĞrodek Pomocy Społecznej w Katowicach zawarł umowĊ na prowadzenie Rodzinnego Domu
Pomocy Społecznej poszerzając ofertĊ pomocową dla osób starszych. Dom ten dysponuje 6 –
ma miejscami, 3 dla kobiet i 3 dla mĊĪczyzn. MiesiĊczny koszt utrzymania 1 osoby wynosi
1920 zł.
W ramach swojej działalnoĞci rodzinny dom zapewnia usługi bytowe: miejsce pobytu,
wyĪywienie i utrzymanie w czystoĞci oraz usługi opiekuĔcze m.in. zapewniające udzielenie
pomocy w podstawowych czynnoĞciach Īyciowych, pielĊgnacjĊ, opiekĊ higieniczną, pomoc w
korzystaniu ze ĞwiadczeĔ zdrowotnych, niezbĊdną pomoc w załatwieniu spraw osobistych, a
takĪe kontakt z otoczeniem, organizacjĊ czasu wolnego, jak równieĪ pomoc w zakupie odzieĪy
i obuwia i niezbĊdnych artykułów osobistego uĪytku.
W 2009 roku z usług Rodzinnego Domu Pomocy Społecznej skorzystało 6 osób.
Wydatki na realizacjĊ zadania wyniosły 136 877,30 zł.

5HDOL]DFMDSURJUDPXÅ6LHGHPG]LHVLċWSOXVµZURNX
W roku 2009 w Katowicach realizowany był program „Siedemdziesiąt plus”.
Adresatami programu są mieszkaĔcy miasta Katowice w wieku starszym, szczególnie po
ukoĔczeniu siedemdziesiątego roku Īycia.
Cele programu to:
 zaspakajanie realizacji potrzeb zdrowotnych,
 zaspakajanie realizacji potrzeb mieszkaniowych,
 ułatwianie udziału w Īyciu społecznym,
 zaspakajanie realizacji potrzeb socjalnych.
Osoby objĊte programem „Siedemdziesiąt Plus” w 2009 roku, zostały objĊte Ğwiadczeniami
w róĪnych formach. W ramach programu skorzystało:
1. Ze ĞwiadczeĔ przyznawanych na podstawie ustawy o pomocy społecznej:
 380 osób w formie zasiłku celowego na opał, leki,
 18 osób w formie zasiłku okresowego,
 84 osoby w formie zasiłku stałego,
 848 osób w formie usług opiekuĔczych i specjalistycznych usług
opiekuĔczych,
 300 osób w formie usług Dziennego Domu Pomocy Społecznej,
 152 osoby w formie usług Domu Pomocy Społecznej.
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2. Z zasiłku pielĊgnacyjnego wypłacanego na podstawie ustawy o Ğwiadczeniach
rodzinnych skorzystało:
 895 osób.
3. Z dodatku mieszkaniowego wypłacanego na podstawie ustawy o dodatkach
mieszkaniowych skorzystało:
 743 osoby.
4. Z PaĔstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych skorzystało:
 189 osób w formie turnusu rehabilitacyjnego,
 13 osób w formie usuwania barier w komunikowaniu siĊ,
 127 osób w formie dofinansowania do sprzĊtu rehabilitacyjnego.
Pracownicy socjalni w ramach realizacji programu nawiązali równieĪ współpracĊ z
róĪnymi instytucjami w celu zabezpieczenia szczególnych potrzeb mieszkaĔców Katowic po
siedemdziesiątym roku Īycia.
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W ramach działaĔ programu: „Siedemdziesiąt plus” informowano równieĪ klientów
Miejskiego OĞrodka Pomocy Społecznej o moĪliwoĞci skorzystania z badaĔ profilaktycznych w
ramach ochrony zdrowia. Osoby starsze mogły skorzystaü z badaĔ profilaktycznych w
nastĊpujących programach:
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Miejski System Powiadamiania Ratunkowego dla osób niepełnosprawnych mieszkaĔców
Katowic
W ramach realizacji celu jakim jest zwiĊkszenie poczucia bezpieczeĔstwa osób
starszych i niepełnosprawnych wdraĪano Miejski System Powiadamiania Ratunkowego.
System ten kierowany jest do osób, które nie zawsze są w stanie porozumieü siĊ z
dyspozytorem przyjmującym zgłoszenie i udzieliü informacji koniecznych do udzielenia
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pomocy w sytuacji zagroĪenia. Uczestnik Systemu Powiadamiania Ratunkowego musi posiadaü
telefon stacjonarny bądĨ komórkowy z przyciskami, w którym zostanie zaprogramowany
numer alarmowy. W sytuacji zagroĪenia po naciĞniĊciu przycisku dyspozytor w Miejskim
Centrum Ratownictwa uzyskuje informacje o koniecznoĞci udzielenia pomocy oraz dane osoby
zgłaszającej.
DziĊki podjĊtym przez pracowników tutejszego OĞrodka działaniom w roku 2009 objĊto
systemem 146 osób.

2FHQDUHDOL]DFMLFHOyZRUD]HIHNW\ZQRĤþ
PoniĪej przedstawiamy ocenĊ realizacji celów Miejskiej strategii rozwiązywania
problemów społecznych (dział II, rozdział 4).
1. Zakres pomocy:
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W związku z przekazaniem do realizacji umów na prowadzenie Klubów Seniora do
Wydziału Polityki Społecznej UrzĊdu Miasta Katowice, liczba osób korzystających z pomocy
uległa zmianie w stosunku do roku ubiegłego. Wzrost wydatków poniesionych na realizacjĊ
pomocy dla osób starszych i niepełnosprawnych spowodowanych jest zmianą sposobu
realizacji usług – przejĞcie z dotacji na zakup usługi na podstawie ustawy „Prawo zamówieĔ
publicznych” oraz wzrostem ceny za 1 godzinĊ Ğwiadczonych usług.
2. Zapewnienie opieki
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3. Sieü OĞrodków Wsparcia dla osób starszych i niepełnosprawnych
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Liczba miejsc w OĞrodka wsparcia uległa zmianie w stosunku do roku ubiegłego w
związku z przekazaniem umów dotyczących prowadzenia Klubów Seniora do Wydziału
Polityki Społecznej UrzĊdu Miasta Katowice.
4. Aktywizacja Ğrodowiska na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych
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W 2009 roku zwiĊkszyła siĊ liczba umów alimentacyjnych i porozumieĔ zawartych z
rodzinami w zakresie usług opiekuĔczych, co wynika z intensywnych działaĔ prowadzonych
przez pracowników socjalnych. Zaobserwowano takĪe wzrost liczby wolontariuszy, którzy
chcą wspieraü osoby starsze i niepełnosprawne.
Wzrosła równieĪ liczba osób korzystających z pielĊgniarskiej opieki długoterminowej
przeznaczonej dla osób w bardzo ciĊĪkich stanach, wymagających wzmoĪonej opieki
medycznej.
5. Zapewnienie opieki całodobowej
ĝredni okres oczekiwania osoby na umieszczenie w domu pomocy społecznej na
terenie innych powiatów w 2009 roku
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ĝredni okres oczekiwania osoby na umieszczenie w domu pomocy społecznej na
terenie Katowic w 2009 roku
7\SGRPX
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Czas oczekiwania na umieszczenie w DPS na terenie innych powiatów jest
zróĪnicowany ze wzglĊdu na typ domu, a nie jego połoĪenie regionalne.
W 2009 roku czas oczekiwania na umieszczenie w domu pomocy społecznej na terenie
Katowic wyniósł ok. 27 miesiĊcy i znacznie wzrósł w stosunku do roku ubiegłego. WydłuĪenie
czasu oczekiwania związane jest z emocjonalnym związaniem mieszkaĔców z miastem
Katowice, co pomimo propozycji zapewnienia miejsca w innych DPS z krótszym okresem
oczekiwania, osoby wolą oczekiwaü na miejsce w Katowicach.
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VI. SYSTEM POMOCY OSOBOM ZABURZONYM
PSYCHICZNIE I ICH RODZINOM
WSPIERANIE RODZIN W ĝRODOWISKU
ZAMIESZKANIA

PP
PP
PS
(
PS

RACA SOCJALNA
ORADNICTWO SPECJALISTYCZNE

PECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUēCZE 
PIELĉGNACYJNE)

+

PECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUēCZE
(PSYCHOLOGICZNE)
ĝRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY

OSOBY ZABURZONE
PSYCHICZNIE
I ICH RODZINY

Pomoc okresowa

+ Hostele

bcb 

CAŁODOBOWA OPIEKA
FORMY INSTYTUCJONALNE

FORMY PRORODZINNE LOKALNE

+ Domy Pomocy Społecznej + Mieszkania chronione
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System pomocy osobom zaburzonym psychicznie i ich rodzinom stanowi jeden
z elementów Miejskiej strategii rozwiązywania problemów społecznych (dział II, rozdział 5).
Celem strategicznym realizowanym przez Miejski OĞrodek Pomocy Społecznej w Katowicach
jest stworzenie sytemu oparcia Ğrodowiskowego dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
słuĪącego podtrzymywaniu i rozwijaniu umiejĊtnoĞci niezbĊdnych do samodzielnego Īycia
osób z zaburzeniami psychicznymi.
Cele szczegółowe to:
 usprawnienie do funkcjonowania w społeczeĔstwie, m. in. poprzez nabycie róĪnych
umiejĊtnoĞci społecznych niezbĊdnych do samodzielnego funkcjonowania,
 udzielanie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego i terapeuty-edukacyjnego zarówno
osobom chorym, jak i ich rodzinom,
 zapewnienie opieki w Ğrodowisku osobom wymagającym takiej pomocy,
 przygotowanie osób mających szanse na rynku pracy, do podjĊcia zatrudnienia,
 budowanie lokalnych sieci oparcia społecznego.
Na system pomocy skierowany do tej kategorii klientów składa siĊ:

3UDFDVRFMDOQD
Praca socjalna skierowana na rozeznanie problemów dotyczących osób z zaburzeniami
psychicznymi, motywowanie do poddania siĊ badaniom diagnostycznym w Poradni Zdrowia
Psychicznego, a w razie potrzeby leczeniu, wspieranie osoby i rodziny oraz pomoc we
wzmacnianiu lub odzyskaniu ich zdolnoĞci do funkcjonowania w społeczeĔstwie i tworzeniu
warunków sprzyjających temu celowi. Prowadzona jest przez pracowników socjalnych
Terenowych Punktów Pomocy Społecznej we współpracy z konsultantami ds. zaburzeĔ
psychicznych Centrum Rehabilitacji Społecznej.
/LF]EDRVyENRU]\VWDMąF\FK
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Na terenie placówki w okresie od 01.01.2009 do 30.06.2009r. realizowano projekt„Nowe
perspektywy – program aktywizacji zawodowej i społecznej osób z zaburzeniami
psychicznymi” współfinansowany z EFS , w którym brało udział 30 osób. SpoĞród uczestników
projektu 10 osób uzyskało zatrudnienie.
Ponadto w ramach pracy socjalnej w Centrum Rehabilitacji Społecznej realizowany był
„Program poprawy funkcjonowania w Ğrodowisku zamieszkania oraz wspierania zatrudnienia
osób zaburzonych psychicznie ”. Program skierowany jest do osób, wobec których zakoĔczono
Ğwiadczenie usług specjalistycznych, nieprzystosowanych w pełni do samodzielnego
funkcjonowania w Ğrodowisku oraz szerszej grupie społecznej, wyraĪających chĊü podjĊcia
zatrudnienia, które nie zakwalifikowały siĊ jako beneficjenci ostateczni do projektu „Nowe
perspektywy-program aktywizacji zawodowej i społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi”
oraz osoby, które po zakoĔczeniu programu potrzebowały dalszego wsparcia w procesie
integracji społecznej i zawodowej. W okresie I-XII 2009 r. programem objĊtych zostało 12
osób.
Od 01.01- 31.12.2009 dla grupy 8 osób prowadzona była równieĪ (w ramach umowy
autorskiej) Pracownia Terapii ZajĊciowej „Twórcy sztuki”. Prace uczestników Pracowni
prezentowane były podczas VIII Przeglądu Integracyjnego Zespołów Artystycznych Osób
Niepełnosprawnych , który odbył siĊ w dn. 26.05.2009 w Centrum Kultury w Katowicach.

3RUDGQLFWZRVSHFMDOLVW\F]QH
Poradnictwo specjalistyczne dla osób i rodzin w zakresie zdrowia psychicznego dla
mieszkaĔców miasta, zarówno dla chorych, jak i ich rodzin prowadzone jest przez
konsultantów ds. zaburzeĔ psychicznych Centrum Rehabilitacji Społecznej (psychologów,
lekarzy psychiatrów, pracowników socjalnych).
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W ramach działaĔ interwencyjnych 2 psychologów CRS zostało oddelegowanych do wsparcia
osób poszkodowanych w dniu 18.09.2009r. w wypadku w kopalni „Wujek-ĝląsk” w Rudzie
ĝląskiej. W okresie IX – XI 2009r. pomocą psychologiczną objĊtych zostało 5 górników
przebywających w Centrum Leczenia OparzeĔ w Siemianowicach ĝląskich.

6SHFMDOLVW\F]QHXVâXJLRSLHNXĚF]H SV\FKRORJLF]QH 
Specjalistyczne usługi opiekuĔcze (psychologiczne) przeznaczone są dla osób ze
zdiagnozowanymi zaburzeniami (na podstawie zaĞwiadczenia lekarskiego) tj. w szczególnoĞci:
a) osób chorych psychicznie (wykazujących zaburzenia psychotyczne),
b) osób upoĞledzonych umysłowo,
c) osób wykazujących inne zakłócenia czynnoĞci psychicznych, które zgodnie ze stanem
wiedzy medycznej zaliczane są do zaburzeĔ psychicznych, a osoby te wymagają ĞwiadczeĔ
zdrowotnych lub innych form pomocy i opieki niezbĊdnych do Īycia w Ğrodowisku
rodzinnym lub społecznym.
Obejmują specjalistyczne usługi Ğwiadczone w Ğrodowisku osobom, które ze wzglĊdu na stan
zdrowia fizycznego lub psychicznego nie są w stanie uczĊszczaü do ĝrodowiskowego Domu
Samopomocy, a nie wymagają leczenia szpitalnego. Ta forma usług, Ğwiadczonych w
Ğrodowisku zamieszkania, pozwala na odejĞcie od instytucjonalnej pomocy osobom chorym
psychicznie. Ponadto usługi w miejscu zamieszkania ułatwiają budowanie systemu wsparcia
społecznego dla osób chorych, dają moĪliwoĞü lepszego poznania ich warunków Īyciowych,
sytuacji rodzinnej, a przez to skutecznego ich wpierania.
Usługami specjalistycznymi objĊte są równieĪ dzieci autystyczne.
Do zakresu usług naleĪy:
1) Uczenie i rozwijanie umiejĊtnoĞci niezbĊdnych do samodzielnego Īycia, w tym zwłaszcza:
a) kształtowanie umiejĊtnoĞci zaspokajania podstawowych potrzeb Īyciowych i
umiejĊtnoĞci społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywnoĞci, leczenia i
rehabilitacji, prowadzenie treningów umiejĊtnoĞci samoobsługi i umiejĊtnoĞci
społecznych oraz wspieranie, takĪe w formie asystowania w codziennych czynnoĞciach
Īyciowych,
b) interwencje i pomoc w róĪnych sytuacjach,
c) pomoc w załatwianiu spraw urzĊdowych,
d) wspieranie i pomoc w uzyskaniu zatrudnienia,
e) pomoc w gospodarowaniu pieniĊdzmi.
2) PielĊgnacja – jako wspieranie procesu leczenia, w tym:
a) pomoc w dostĊpie do ĞwiadczeĔ zdrowotnych,
b) uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt lekarskich, badaĔ diagnostycznych,
c) pomoc w wykupywaniu lub zamawianiu leków w aptece,
d) pilnowanie przyjmowania leków oraz obserwowanie ewentualnych skutków ubocznych
ich stosowania,
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e) w szczególnie uzasadnionych przypadkach zmiana opatrunków, pomoc w uĪyciu
Ğrodków pomocniczych i materiałów medycznych, przedmiotów ortopedycznych, a
takĪe w utrzymaniu higieny,
f) pomoc w dotarciu do placówek rehabilitacyjnych.
3) Rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie
nieobjĊtym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o Ğwiadczeniach opieki zdrowotnej
finansowych ze Ğrodków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135 z póĨn. zm.):
a) zgodnie z zalecenia lekarskimi lub specjalisty z zakresu rehabilitacji ruchowej lub
fizjoterapii,
b) współpraca ze specjalistami w zakresie wspierania psychologiczno – pedagogicznego i
edukacyjno – terapeutycznego zmierzającego do wielostronnej aktywizacji osoby
korzystającej ze specjalistycznych usług.
4) Pomoc mieszkaniowa, w tym:
a) w uzyskaniu mieszkania, negocjowaniu i wnoszeniu opłat,
b) w organizacji drobnych remontów, adaptacji, napraw, likwidacji barier
architektonicznych,
c) kształtowanie właĞciwych relacji osoby uzyskującej pomoc z sąsiadami i gospodarzem
domu.
5) Zapewnienie dzieciom i młodzieĪy z zaburzeniami psychicznymi dostĊpu do zajĊü
rehabilitacyjnych i rewalidacyjno – wychowawczych, w wyjątkowych przypadkach, jeĪeli
nie mają moĪliwoĞci uzyskania dostĊpu do zajĊü, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 19
sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (dz. U. Nr 111, poz. 535, z póĨn. zm.).
W 2009r. specjalistyczne usługi opiekuĔcze (psychologiczne) Ğwiadczone były przez Centrum
Rehabilitacji Społecznej i Poradnictwa Specjalistycznego (jednostkĊ organizacyjną OĞrodka) .
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Dodatkowo w okresie I-XII 2009 w ramach umowy zlecenia Ğwiadczone były usługi
specjalistyczne dla 1 dziecka autystycznego, w łącznym wymiarze 126 godzin.

6SHFMDOLVW\F]QHXVâXJLRSLHNXĚF]H SLHOĐJQDF\MQH 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 wrzeĞnia 2005 r. w
sprawie specjalistycznych usług opiekuĔczych (Dz.U. z 2005 r. Nr 189, poz. 1598) realizowane
są usługi specjalistyczne dla osób z zaburzeniami (na podstawie zaĞwiadczenia lekarskiego) w
szczególnoĞci dla:
a) osób chorych psychicznie (wykazujących zaburzenia psychotyczne);
b) osób upoĞledzonych umysłowo,
c) osób wykazujących inne zakłócenia czynnoĞci psychicznych, które zgodnie ze stanem
wiedzy medycznej zaliczane są do zaburzeĔ psychicznych, a osoby te wymagają
ĞwiadczeĔ zdrowotnych lub innych form pomocy i opieki niezbĊdnych do Īycia w
Ğrodowisku rodzinnym lub społecznym.
Do zakresu usług naleĪy:
1) Załatwianie spraw urzĊdowych.
3) PielĊgnacja – jako wspieranie procesu leczenia, w tym:
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a)
b)
c)
d)

pomoc w dostĊpie do ĞwiadczeĔ zdrowotnych,
uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt lekarskich, badaĔ diagnostycznych,
pomoc w wykupywaniu lub zamawianiu leków w aptece,
pilnowanie przyjmowania leków oraz obserwowanie ewentualnych skutków ubocznych
ich stosowania,
e) w szczególnie uzasadnionych przypadkach zmiana opatrunków, pomoc w uĪyciu
Ğrodków pomocniczych i materiałów medycznych, przedmiotów ortopedycznych, a
takĪe w utrzymaniu higieny,
f) pomoc w dotarciu do placówek rehabilitacyjnych.
ĝwiadczenie specjalistycznych usług opiekuĔczych polegających w głównej mierze na uczeniu
i rozwijaniu umiejĊtnoĞci niezbĊdnych do samodzielnego Īycia, wymaga odpowiedniego
(specjalistycznego ) przygotowania opiekunek do Ğwiadczenia tego typu usług.
Specjalistyczne usługi opiekuĔcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi realizowane są przez
wykonawców, z którymi OĞrodek zawarł stosowne umowy. Od 1 stycznia 2009 r. realizatorem
jest Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Medyczno-OpiekuĔczy Alicja Kluczna.
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ĝrodowiskowe Domy Samopomocy przeznaczone do prowadzenia rehabilitacji społecznej
osób z zaburzeniami psychicznymi oraz upoĞledzonych umysłowo. Celem tej rehabilitacji jest
podtrzymanie i rozwijanie umiejĊtnoĞci niezbĊdnych do samodzielnego Īycia. Cel ten jest
osiągany miĊdzy innymi poprzez psychoterapiĊ, terapiĊ zajĊciową, działania w zakresie
przygotowania do pracy osób z zaburzeniami psychicznymi, jak i pomocy w uzyskaniu
zatrudnienia.
ZajĊcia w ĝrodowiskowych Domach Samopomocy odbywają siĊ w dwóch blokach
programowych:
a) zajĊcia dopołudniowe przeznaczone dla osób biorących udział w programie
rehabilitacyjnym na podstawie decyzji administracyjnych,
b) zajĊcia popołudniowe przeznaczone dla osób korzystających z programu
przedpołudniowego, osób które taki program ukoĔczyły, jak równieĪ dla kandydatów
ubiegających siĊ o przyznanie miejsca w ĝDS. Udział w zajĊciach popołudniowych nie
wymaga wydania decyzji administracyjnej.
ĝrodowiskowe Domy Samopomocy zapewniają swoim pensjonariuszom nastĊpujące rodzaje
usług:
− pobyt wraz z wyĪywieniem w godz. 8.00 do 16.00 (od poniedziałku do piątku),
− zajĊcia popołudniowe (dni i godziny otwarcia ustalone są indywidualnie przez
poszczególne ĝDS),
− terapiĊ zajĊciową,
− treningi umiejĊtnoĞci społecznych,
− psychoterapiĊ,
− ogólną rehabilitacjĊ ruchową oraz indywidualną,
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− porady i wsparcie psychologiczne indywidualne,
− grupowe zajĊcia psychologa ze społecznoĞcią pensjonariuszy,
− grupy wsparcia, grupy samopomocowe ,
− imprezy organizowane na terenie ĝDS,
− imprezy organizowane poza oĞrodkiem wsparcia,
− kółka zainteresowaĔ,
− usługi higieniczne (natrysk, usługi pralnicze).
ĝDS udziela pomocy rodzinom podopiecznych, poprzez:
- organizowanie dla nich grup wsparcia,
- psychoedukacjĊ,
- wspólne rozwiązywanie z rodziną sytuacji trudnych, związanych z chorobą psychiczną
członka rodziny.
ĝDS buduje sieü wparcia społecznego dla swoich klientów poprzez współpracĊ z organizacjami
pozarządowymi, instytucjami, pracodawcami i Ğrodowiskiem lokalnym.
Usługi ĝDS adresowane są do osób z zaburzeniami psychicznymi tj.:
a) osób chorych psychicznie (wykazującym zaburzenia psychotyczne),
b) osób upoĞledzonych umysłowo,
c) osób wykazujących inne zakłócenia czynnoĞci psychicznych, które zgodnie ze stanem
wiedzy medycznej zaliczane są do zaburzeĔ psychicznych, a osoby te wymagają
ĞwiadczeĔ zdrowotnych lub innych form pomocy i opieki niezbĊdnych do Īycia w
Ğrodowisku rodzinnym lub społecznym.
W okresie sprawozdawczym klienci Miejskiego OĞrodka Pomocy Społecznej
korzystali z usług proponowanych przez ĝrodowiskowe Domy Samopomocy. Na
prowadzenie trzech niĪej wymienionych ĝDS Miejski OĞrodek Pomocy Społecznej ma
zawarte umowy z podmiotami prowadzącymi, natomiast umowa na prowadzenie ĝDS
Caritas została przekazana do realizacji przez Wydział Polityki Społecznej UrzĊdu Miasta
Katowice.
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+RVWHO
Hostel pełni rolĊ oĞrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, po leczeniu
szpitalnym lub w okresie remisji choroby, przygotowujących siĊ do powrotu do własnego
Ğrodowiska. Głównym zadaniem jest umoĪliwienie osobom, które mają problem
z samodzielnym funkcjonowaniem, nauczenia siĊ w bezpiecznych warunkach samodzielnoĞci
lub skonfrontowania siĊ ze swoimi moĪliwoĞciami w tym zakresie.
Hostel przy ĝrodowiskowym Domu Samopomocy przeznaczony jest dla:
a) osób, w odniesieniu do których jest realizowany program rehabilitacyjny w formie
dziennej, które okresowo nie mogą mieszkaü same lub teĪ wskazany jest pewien okres
odizolowania od rodziny,
b) osób nie posiadających mieszkania, a rokujących nadziejĊ na usamodzielnienie w kwestii
mieszkaniowej. Mogą to byü osoby, które przeszły pomyĞlnie proces rehabilitacji lub są w
jego trakcie.
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PoniĪej przedstawiamy ocenĊ realizacji celów Miejskiej strategii rozwiązywania
problemów społecznych (dział II, rozdział 5 System pomocy osobom zaburzonym psychicznie
i ich rodzinom).
1. Zakres pomocy
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Spadek wydatków na realizacjĊ pomocy dla osób zaburzonych spowodowany jest
przekazaniem od 2009 r. umowy na prowadzenie ĝDS Caritas przy ul. Brata Alberta 4.
W związku z powyĪszym, obliczając koszt pomocy na 1 osobĊ nie uwzglĊdniono osób, które
skorzystały z wymienionego wyĪej ĝDS.
2. OĞrodki Wsparcia dla osób zaburzonych psychicznie
/LF]EDPLHMVFZ2ğURGNDFKZVSDUFLDGODRVyE]DEXU]RQ\FK
SV\FKLF]QLHZODWDFK
120
100

5

0

100

105

2008

2009

20
80

5
]ZLĊNV]HQLHOLF]E\PLHMVF

60
40

75

80

80

2005

2006

2007

GRW\FKF]DVRZDOLF]EDPLHMVF

20
0

84




W 2009 roku liczba miejsc w oĞrodkach wsparcia umoĪliwiając objĊcie specjalistyczną
pomocą utrzymana została na poziomie roku poprzedniego.
3. Usprawnianie
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W roku 2009 obserwowano nadal utrzymującą siĊ tendencjĊ spadkową liczby osób
usprawnionych do funkcjonowania w społeczeĔstwie. Pomimo, tego Īe liczba osób
zaburzonych objĊtych pomocą utrzymuje siĊ na porównywalnym poziomie w stosunku do roku
ubiegłego, wzrasta liczba osób zaburzonych w wieku poprodukcyjnym niezdolnych do
samodzielnego funkcjonowania.
Liczba osób, które w wyniku prowadzonej rehabilitacji podjĊły zatrudnienie utrzymała
siĊ na porównywalnym poziomie w stosunku do roku ubiegłego.
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VII. SYSTEM POMOCY BEZDOMNYM

OSOBA
BEZDOMNA

Osoby korzystające
z oĞrodków wsparcia

Osoby nie korzystające
z oĞrodków wsparcia
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SKUPISKA OSÓB
BEZDOMNYCH

Praca
socjalna

Punkty
pomocy
doraĨnej dla
bezdomnych
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GRUPY WSPARCIA
PRACA SOCJALNA

USAMODZIELNIENIE
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System pomocy bezdomnym jest jednym z elementów Miejskiej strategii
rozwiązywania problemów społecznych (dział II, rozdział 6). Celem strategicznym
realizowanym przez Miejski OĞrodek Pomocy Społecznej w Katowicach jest reintegracja osób
bezdomnych ze Ğrodowiskiem.
Cele szczegółowe:
 rozwiązywanie indywidualnych problemów, które stały siĊ przyczyną powstawania
bezdomnoĞci,
 uzyskanie prawa przez osoby bezdomne do lokali mieszkalnych,
 nabycie przez osoby bezdomne umiejĊtnoĞci społecznych niezbĊdnych do samodzielnego
funkcjonowania w Ğrodowisku,
 odtworzenie, w moĪliwym zakresie, zerwanych wiĊzi rodzinnych.
Pomoc bezdomnym jest równieĪ elementem „Programu zapobiegania przestĊpczoĞci oraz
ochrony bezpieczeĔstwa obywateli i porządku publicznego na rok 2009” realizowanego przez
Miasto Katowice zgodnie z uchwałą Rady Miasta Katowice z dnia 27 maja 2008 r. Nr
XXVI/533/08.

6HNFMDGV%H]GRPQ\FK
prowadzi regularne akcje informacyjne i działania interwencyjne w skupiskach osób
bezdomnych, przebywających poza oĞrodkami wsparcia, pracownicy socjalni
przeprowadzili 321 wizyt i interwencji w róĪnych skupiskach osób bezdomnych,
• prowadzi intensywną pracĊ socjalną z osobami deklarującymi gotowoĞü do współpracy w
zakresie rozwiązywania swoich problemów, w szczególnoĞci: opracowuje wraz z
osobami bezdomnymi indywidualne programy wychodzenia z bezdomnoĞci,
• przyznaje pomoc zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.
W 2009 r. objĊto pomocą 480 osób i rodzin.
Koszt prowadzonej pracy socjalnej w 2009 r. wyniósł 156 352 zł.
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I etap – zapewnienie schronienia i innych potrzeb na elementarnym poziomie w Ogrzewalni lub
Schronisku.
Ogrzewalnie dla bezdomnych to oĞrodki wsparcia przeznaczone do udzielania doraĨnej i
okresowej pomocy. Pomoc ta przeznaczona jest dla mĊĪczyzn bezdomnych z terenu Katowic.
Miasto Katowice udziela dotacji dla dwóch organizacji: Towarzystwa Pomocy im. ĝw.
Brata Alberta prowadzącego ogrzewalniĊ przy ul. Sądowej 1 oraz GórnoĞląskiego Towarzystwa
Charytatywnego prowadzącego ogrzewalniĊ przy ul. Sienkiewicza 23.
Ogrzewalnia prowadzona przez Towarzystwo Pomocy im. ĝw. Brata Alberta dysponuje 35
miejscami. Oprócz schronienia w ogrzewalni moĪna otrzymaü gorące napoje, suchy prowiant
oraz skorzystaü z usług higienicznych i wymiany odzieĪy uĪywanej.
Ogrzewalnia prowadzona przez GórnoĞląskie Towarzystwo Charytatywne dysponuje 25
miejscami. W ramach ogrzewalni istnieje moĪliwoĞü skorzystania z napoi i gorącego posiłku,
moĪliwoĞü skorzystania z usług higienicznych oraz wymiany odzieĪy uĪywanej.
Z uwagi na koniecznoĞü zapewnienia dodatkowego schronienia bezdomnym
mĊĪczyznom w okresie zimowym od X 2009 – II 2010r, umowa z Caritas Archidiecezji
Katowickiej została rozszerzona poprzez wprowadzenie na ten okres dodatkowego schronienia
w Noclegowni, dysponującej 8 miejscami. Koszt osobodnia wynosi 10,00 zł.
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II etap – zapewnienie całodobowego schronienia typu hotelowego w Hotelu Pomocy
Społecznej lub Domu Noclegowym, intensywna praca socjalna mająca na celu pomoc
w rozwiązywaniu najpowaĪniejszych problemów Īyciowych, w nabyciu róĪnych umiejĊtnoĞci
społecznych koniecznych do samodzielnego funkcjonowania.
Pracownicy socjalni Domu Noclegowego i Hotelu Pomocy Społecznej prowadzą
postĊpowania w sprawie ĞwiadczeĔ pomocy społecznej dla osób i rodzin przebywających
w tych OĞrodkach oraz indywidualną i grupową pracĊ socjalną z mieszkaĔcami.
Dom Noclegowy jest oĞrodkiem wsparcia dla bezdomnych mĊĪczyzn, którzy są bez
Ğrodków do Īycia lub których dochód nie przekracza 250 % kryterium dochodowego
okreĞlonego w art. 4 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, spełniających jeden z poniĪszych
warunków:
ƒ ich ostatnim miejscem stałego zameldowania były Katowice,
ƒ przebywają na terenie Katowic i podjĊli pracĊ – w miarĊ wolnych miejsc, do czasu
uzyskania pierwszego pełnego wynagrodzenia,
ƒ w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach.
Dom Noclegowy zapewnia swoim mieszkaĔcom schronienie, jeden gorący posiłek dziennie
oraz pomoc w postaci pracy socjalnej, poradnictwa, pomoc w załatwieniu spraw urzĊdowych
oraz innych spraw bytowych.
Ponadto w Domu Noclegowym Ğwiadczone są usługi opiekuĔcze, udziela siĊ porad
psychologicznych, psychiatrycznych, konsultacji diagnostycznych dla osób z problemem
alkoholowym.
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Roczny koszt utrzymania Domu Noclegowego wyniósł: 630 404,65 zł.
Koszt osobodnia w Domu Noclegowym wyniósł: 22,36 zł.
W Domu Noclegowym prowadzona jest grupowa praca socjalna w formie spotkaĔ
społecznoĞci mieszkaĔców. Podstawowym efektem społecznoĞci jest nabywanie przez
mieszkaĔców umiejĊtnoĞci Īycia w grupie, przystosowania siĊ do pewnych norm i wymagaĔ,
radzenia sobie z konfliktami. Nabyte umiejĊtnoĞci pozwalają na lepsze funkcjonowanie w
Ğrodowisku lokalnym po opuszczeniu placówki.
Ponadto prowadzone są spotkania małych grup (społecznoĞci). Celem tych spotkaĔ jest nabycie
umiejĊtnoĞci współĪycia w salach mieszkalnych, rozwiązywania konfliktów i wypracowania
prawidłowych relacji miĊdzy mieszkaĔcami.
Dom Noclegowy prowadzi takĪe łaĨniĊ dla osób bezdomnych, które jest miejscem gdzie
osoby bezdomne mogą skorzystaü z usług higienicznych (kąpieli), dokonaü zmiany ubrania lub
skorzystaü z moĪliwoĞci jego wyprania.
ŁaĨnia jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-12.00 i 15.00-18.00 oraz w soboty
w godz. 9.00-12.00.
W okresie sprawozdawczym z łaĨni osoby bezdomne skorzystały 7 617 razy.
W celu zapewnienia noclegów wszystkim zgłaszającym siĊ osobom potrzebującym,
Miejski OĞrodek Pomocy Społecznej współpracuje z instytucjami i podmiotami prowadzącymi
działania, mające na celu wsparcie tej grupy społecznej.
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W związku z powyĪszym zakupiono usługi na podstawie ustawy Prawo zamówieĔ publicznych
w OĞrodku ĝw. Jacka przy Caritas Archidiecezji Katowickiej, ul. DĊbowa 23, w którym liczba
miejsc noclegowych wynosi 50.
W okresie I-XII 2009 r. skorzystały z usług 93 osoby. Koszt osobodnia pobytu wyniósł 18 zł.
pomniejszany o odpłatnoĞü podopiecznego, w zaleĪnoĞci od dochodu osoby, zgodnie z tabelą
odpłatnoĞci Uchwały Rady Miasta Katowice XXIV/478/08 z dnia 31 marca 2008. Koszt tej
usługi w 2009 r. wyniósł 315 723,60 zł.
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Hotel Pomocy Społecznej jest lokalnym oĞrodkiem wsparcia przeznaczonym do udzielania
pomocy bezdomnym kobietom, kobietom z dzieümi i rodzinom, mającym związek
z Katowicami z tytułu zameldowania, ofiarom klĊsk Īywiołowych lub ekologicznych,
przypadków losowych oczekującym na przyznanie mieszkaĔ zastĊpczych lub wyremontowanie
dotychczas zajmowanych lokali oraz w przypadku ostrych konfliktów rodzinnych,
zagraĪającym ich zdrowiu lub Īyciu.
Prawo do pobytu w Hotelu mają jedynie osoby, którym Ğwiadczenie to zostało przyznane
decyzją administracyjną i które współdziałają w rozwiązywaniu swojej trudnej sytuacji
Īyciowej.
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Roczny koszt utrzymania Hotelu Pomocy Społecznej wyniósł: 634 984,99 zł.
Koszt osobodnia w Hotelu Pomocy Społecznej wyniósł: 18,48 zł.
Placówka prowadzi z wszystkimi mieszkaĔcami szeroko zakrojoną pracĊ socjalną,
nakierowaną na rozwiązywanie indywidualnych problemów, a ponadto prowadzi poradnictwo
psychologiczne i konsultacje indywidualne oraz grupowe formy pracy socjalnej:
 Trening umiejĊtnoĞci społecznych
Program zakłada edukacjĊ oraz zwiĊkszenie umiejĊtnoĞci mieszkanek w zakresie
prowadzenia gospodarstwa domowego, a zwłaszcza orientacji we własnym budĪecie
domowym, uczenia siĊ sposobów oszczĊdnego gospodarowania pieniĊdzmi, przyswojenie
sobie właĞciwych nawyków związanych z utrzymaniem higieny osobistej, nabycia
umiejĊtnoĞci utrzymania porządku w mieszkaniu.
 Spotkania społecznoĞci mieszkanek
Spotkania społecznoĞci mają charakter pracy grupowej i ich podstawowym efektem jest
nabywanie przez mieszkanki umiejĊtnoĞci Īycia w duĪej grupie, przystosowania siĊ do
pewnych norm i wymagaĔ, radzenia sobie z konfliktami. Nabyte umiejĊtnoĞci pozwolą na
lepsze funkcjonowanie w Ğrodowisku lokalnym po opuszczeniu placówki.
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Doskonalenie umiejĊtnoĞci wychowawczych wobec dzieci przez mieszkanki
Realizatorzy programu dąĪą do wypracowania zmiany postaw matek, uzmysłowienia im
potrzeb dzieci, pomocy dzieciom w rozwiązywaniu ich trudnych spraw, problemów,
sytuacji z uwzglĊdnieniem ich indywidualnych moĪliwoĞci, poziomu rozwoju
intelektualnego i społecznego.
 Przeciwdziałanie zachowaniom agresywnym-program dla dzieci
Program ma na celu kształtowanie umiejĊtnoĞci dostrzegania agresywnych uczuü,
rozpoznawania przyczyn agresji, doskonalenie umiejĊtnoĞci rozumienia siebie i innych,
kształcenie umiejĊtnoĞci opanowania i przezwyciĊĪenia agresji, budowanie poczucia
własnej wartoĞci.
 Trening komunikacji interpersonalnej
Program ma na celu nabywanie umiejĊtnoĞci właĞciwej komunikacji z ludĨmi,
przestrzegania norm społecznych oraz umiejĊtnoĞci radzenia sobie w sytuacjach
konfliktowych.
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III etap – mieszkania readaptacyjne jako miejsce sprawdzenia nabytych umiejĊtnoĞci
i przygotowania siĊ do pełnej samodzielnoĞci.
Mieszkania readaptacyjne są filiami Domu Noclegowego oraz Hotelu Pomocy
Społecznej. Do mieszkaĔ kierowane są osoby, które uprzednio mieszkały w powyĪszych
placówkach i rokują duĪe szanse na pełne usamodzielnienie.
Program mieszkania readaptacyjnego zakłada przede wszystkim trening umiejĊtnoĞci
społecznych niezbĊdnych do samodzielnego funkcjonowania w Ğrodowisku, nabytych podczas
pobytu w Domu Noclegowym lub Hotelu. Chodzi, zatem o to, by osobom bezdomnym daü
szansĊ pełnej readaptacji do samodzielnego Īycia, w warunkach bardzo zbliĪonych do
samodzielnego mieszkania w Ğrodowisku.
MieszkaĔcy uczą siĊ w praktyce oszczĊdnego gospodarowania mediami oraz współĪycia
w Ğrodowisku sąsiedzkim, w warunkach tylko czĊĞciowo monitorowanych ze strony
pracowników.
W okresie sprawozdawczym Miejski OĞrodek Pomocy Społecznej w Katowicach
prowadził nastĊpujące mieszkania rówieĞnicze:
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Koszt osobodnia w mieszkaniu dla kobiet wyniósł: 18,48 zł.
Koszt osobodnia w mieszkaniu dla mĊĪczyzn wyniósł: 22,36 zł.
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Miejski OĞrodek Pomocy Społecznej nadal realizuje program z osobami bezdomnymi
„Moje mieszkanie”, mający na celu usamodzielnienie osób bezdomnych, poprzez pomoc w
wyposaĪeniu i utrzymaniu mieszkania oraz nabyciu niezbĊdnych umiejĊtnoĞci koniecznych do
samodzielnego funkcjonowania w Ğrodowisku lokalnym.
Adresatami programu są osoby bezdomne, umieszczone na listach osób oczekujących na lokale
socjalne lub komunalne.
Osoby zakwalifikowane do programu, zobowiązują siĊ do systematycznego
oszczĊdzania co miesiąc kwoty ustalonej z pracownikiem socjalnym i odkładania jej na
otwartym koncie oszczĊdnoĞciowym, w celu zapewnienia moĪliwoĞci współudziału w
wyposaĪeniu mieszkania.
Celem programu jest:
− nabycie umiejĊtnoĞci oszczĊdnego gospodarowania posiadanymi zasobami finansowymi i
materialnymi, zawierania umów zapewniających prawidłowe funkcjonowanie mieszkania,
− wyrobienie nawyku regularnego i terminowego dokonywania opłat związanych
z utrzymaniem mieszkania oraz wzrost orientacji w zakresie potrzeb jego wyposaĪenia,
− zwiĊkszenie umiejĊtnoĞci prawidłowego komunikowania siĊ w urzĊdach, instytucjach oraz
Ğrodowisku zamieszkania,
− podniesienie ĞwiadomoĞci w zakresie zdrowotnym,
− wyrobienie i utrzymanie nawyków związanych z higieną osobistą oraz czystoĞcią
w mieszkaniu.
Maksymalna wysokoĞü zasiłku została ustalona w wysokoĞci 1500 zł. Indywidualną wysokoĞü
pomocy ustalano przy uwzglĊdnieniu wysokoĞci dochodu w stosunku do kryterium
dochodowego oraz zgromadzonych oszczĊdnoĞci.
W roku 2009 wypłacono zasiłki celowe w ramach programu ,,Moje Mieszkanie” 5 osobom na
łączna kwotĊ 4 250 zł.
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SRU]ċGNXSXEOLF]QHJRQDURNµ
Cel główny – priorytet działania: Poprawa bezpieczeĔstwa w miejscach publicznych i w
miejscu zamieszkania.
Cel poĞredni – obszary działania
- Ograniczenie zagroĪeĔ w rejonie dworca PKP.
- Wzrost poczucia bezpieczeĔstwa osób korzystających z tego obiektu.
- Przeciwdziałanie patologiom i niedostosowaniu społecznemu np. Īebractwu,
przebywaniu osób bezdomnych w pomieszczeniach niemieszkalnych (piwnice, strychy,
kanały ciepłownicze).
Kierunki działaĔ: Upowszechnianie moĪliwoĞci i dostĊpnych form pomocy w Ğrodowisku
bezdomnych.
Podmioty zaangaĪowane w realizacjĊ Programu: Komenda Miejska Policji, StraĪ Miejska,
Miejski OĞrodek Pomocy Społecznej
']LDâDQLDSURZDG]RQHSU]H]SUDFRZQLNyZ0236ZUZSRZ\İV]\P
REV]DU]H
1. Kontynuowanie stałych obchodów pomieszczeĔ niemieszkalnych w tym dworca PKP
przez pracowników socjalnych Sekcji do spraw bezdomnych MOPS wspólnie ze
słuĪbami porządkowymi.
Pracownicy Sekcji ds. Bezdomnych Miejskiego OĞrodka Pomocy Społecznej w Katowicach od
lat dokonują cyklicznych obchodów skupisk osób bezdomnych oraz dworca PKP. Wizytacje te
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mają miejsce w kaĪdy poniedziałek oraz czwartek w godzinach porannych wspólnie z
funkcjonariuszami StraĪy Miejskiej. Obchody te stanowią czĊĞü obowiązków pracowników
socjalnych. W trakcie wizytacji, osoby przebywające w pomieszczeniach niemieszkalnych, są
informowane o moĪliwoĞci skorzystania z pomocy, w tym o moĪliwoĞci objĊcia pomocą w
formie schronienia w oĞrodkach wsparcia. Osobom tym wrĊczane są ulotki informujące m.in. o
moĪliwoĞciach:
- skorzystania z ogrzewalni,
- skorzystania z zabiegów higienicznych,
- otrzymania odzieĪy uĪywanej,
- skorzystania z gorących posiłków,
- uzyskania miejsca w Domu Noclegowym.
Ponadto osoby informowane są o moĪliwoĞciach:
- uzyskania wsparcia w załatwieniu leczenia odwykowego,
- uzyskania wsparcia psychicznego udzielanego przez konsultanta,
psychologa MOPS,
- uzyskania wsparcia w powrocie do ostatniego miejsca zameldowania na
pobyt stały,
- uzyskania ĞwiadczeĔ pieniĊĪnych i usługowych.
Na terenie Katowic w pomieszczeniach niemieszkalnych takich jak: ogródki działkowe,
strychy, piwnice, klatki schodowe, kanały ciepłownicze przebywało około 100 osób.
2.
Przygotowanie i rozmieszczenie na terenie dworca PKP, w porozumieniu z
administratorem, plakatów informujących osoby bezdomne o moĪliwoĞciach uzyskania
pomocy.
3. Przekazywanie plakatów, ulotek informacyjnych dotyczących form pomocy osobom
bezdomnym, przedstawicielom róĪnych słuĪb (funkcjonariuszom Policji, StraĪy Miejskiej,
administracji dworca PKP, pracownikom Pogotowia Ratunkowego).
4. W wyniku podjĊtych działaĔ na rzecz osób bezdomnych pracownicy socjalni Sekcji ds.
Bezdomnych Miejskiego OĞrodka Pomocy Społecznej, oprócz cotygodniowych
poniedziałkowych oraz czwartkowych objazdów pomieszczeĔ niemieszkalnych od 17.12.2009
r. dodatkowo raz w tygodniu brali udział w objazdach ze StraĪą Miejską w godzinach
popołudniowych. Ponadto Towarzystwo im. ĝw. Brata Alberta podjĊło działania rozwoĪenia
posiłków dla osób bezdomnych przebywających w kanałach ciepłowniczych, ogródkach
działkowych. Akcja prowadzona była w okresie przedĞwiątecznym 24,25,26 oraz 29,30,31
grudnia 2009 r.
Jak wynika z podanych informacji Towarzystwa im. ĝw. Brata Alberta w trakcie akcji
docierania z posiłkami do pomieszczeĔ niemieszkalnych skorzystały łącznie 92 osoby.
6NXWHF]QRĤþSRGHMPRZDQ\FKG]LDâDĚ
W związku z koniecznoĞcią podejmowania działaĔ w godzinach nocnych w skupiskach
osób bezdomnych, przebywających w pomieszczeniach niemieszkalnych, miasto Katowice
kontynuuje umowĊ z Towarzystwem Pomocy im. ĝw. Brata Alberta na prowadzenie obchodów
w godzinach nocnych terenu dworca PKP, ĞródmieĞcia i okolic w celu zmotywowania osób
bezdomnych do skorzystania ze schronienia. Przy Ğcisłej współpracy z funkcjonariuszami
Policji w Katowicach oraz pracownikami StraĪy Miejskiej w Katowicach, osoby bezdomne
były przyprowadzane lub przywoĪone do Ogrzewalni.
Poprzez działania pracowników socjalnych Sekcji/Bezdomnych przy współpracy wolontariuszy
Towarzystwa im. ĝw. Brata Alberta udało siĊ ograniczyü zjawisko bezdomnoĞci ulicznej.
Ograniczenie tego zjawiska było moĪliwe w duĪej mierze dziĊki nocnym wizytacjom skupisk
osób bezdomnych przez wolontariuszy Towarzystwa i funkcjonariuszy StraĪy Miejskiej.
ZacieĞnienie współpracy OĞrodka z organizacjami pozarządowymi na polu przeciwdziałania
marginalizacji osób bezdomnych stanowi, przykład realizacji idei pomocniczoĞci i budowy
sieci wsparcia. Na podkreĞlenie zasługuje dobra współpraca ze StraĪą Miejską oraz Policją w
wykonywaniu rutynowych obchodów dworca PKP, jak i przy podejmowaniu działaĔ
interwencyjnych.
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2FHQDUHDOL]DFMLFHOyZSURJUDPXRUD]HIHNW\ZQRĤþ
PoniĪej przedstawiamy zakres realizacji celów Miejskiej strategii rozwiązywania problemów
społecznych, polityki prorodzinnej oraz profilaktyki uzaleĪnieĔ w zakresie pomocy osobom
bezdomnym.
1. Zakres pomocy:
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Kwoty wydatkowane na realizacjĊ programu uległy zmianie w stosunku do roku
ubiegłego. Jest to związane z przekazaniem umów na dotacje do Wydziału Polityki Społecznej
UrzĊdu Miasta Katowice, a takĪe ze zmianą kosztu osobodnia pobytu w Domu Noclegowym
OĞrodka ĝw. Jacka Caritas Archidiecezji Katowickiej przy ul. DĊbowej 23 w Katowicach z
kwoty 17 zł na kwotĊ 18 zł (od miesiąca wrzeĞnia 2008 r.).
Liczba bezdomnych korzystających z pomocy utrzymuje siĊ na tym samym poziomie.
Pracownicy socjalni wykonują intensywną pracĊ socjalną prowadzoną bezpoĞrednio w
skupiskach osób bezdomnych (dworzec PKP, objazdy kanałów ciepłowniczych, ogródków
działkowych itp.) oraz prowadzą stałą kampaniĊ informacyjną, a takĪe coraz ĞciĞlejszą
współpracĊ ze StraĪą Miejską oraz Policją.
2. Usamodzielnienie bezdomnych:
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W wyniku intensywnych działaĔ podejmowanych przez pracowników socjalnych spadła
liczba osób bezrobotnych, których znaczna czĊĞü podjĊła zatrudnienie.
Spora liczba osób bezdomnych podjĊła współpracĊ w zakresie rozwiązywania problemu
uzaleĪnieĔ, na co miało wpływ takĪe warunkowanie ĞwiadczeĔ pomocy społecznej. Był to
jednak mniejszy procent w porównaniu do roku ubiegłego.
DziĊki podjĊtym przez Urząd Miasta Katowice działaniom w zakresie polityki mieszkaniowej,
co roku – Ğrednio - powyĪej 20 osób bezdomnych otrzymuje mieszkanie.
Odtworzenie zerwanych wiĊzi rodzinnych:
W 2009 roku 11 osób zamieszkało u rodzin, tym samym usamodzielniło siĊ.
W pozostałych przypadkach nawiązane na nowo kontakty rodzinne skutkują wzajemnymi
odwiedzinami i pomocą klientom oĞrodków wsparcia. Niestety w wiĊkszoĞci przypadków
zdarzają siĊ odmowy nawiązania jakiegokolwiek kontaktu zarówno ze strony klienta, jak
i jego rodziny.
3. Baza noclegowa.
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W 2009 r. wzrosła liczba miejsc w placówkach udzielających długoterminowego schronienia.
Przyczyną tej sytuacji była koniecznoĞü utworzenia w całodobowym domu noclegowym 20
miejsc schronienia doraĨnego dla osób bezdomnych, jak równieĪ wspomniana
zintensyfikowana praca socjalna w skupiskach osób bezdomnych.
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VIII. SYSTEM WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

PP
PP
P
P
P
P
P

RACA SOCJALNA
ORADNICTWO SPECJALISTYCZNE

POĩYCZKI NA ROZPOCZĉCIE DZIAŁANOĝCI GOSPODARCZEJ
DOFINANSOWANIE UCZESTNICTWA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH
OPIEKUNÓW W TURNUSACH REHABILITACYJNYCH,
DOFINANSOWANIE ZAOPATRZENIA W SPRZĉT REHABILITACYJNY,
PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE I ĝRODKI POMOCNICZE,
DOFINANSOWANIE DO LIKWIDACJI ABRIER ARCHITEKTONICZNYCH, W
KOMUNIKOWANIU SIĉ I TECHNICZNYCH.

DOFINANSOWANIE DO ORGANIZACJI SPORTU, KULTURY , REKREACJI I
TURYSTYKI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

REHABILITACJA SPOŁECZNA Z
ELEMENTAMI REHABILITACJI
ZAWODOWEJ

OSOBY
NIEPEŁNOSPRAWNE
I ICH RODZINY

+

bcb 

Warsztaty terapii
zajĊciowej

REHABILITACJA DZIECI I MŁODZIEĩY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

OĞrodki rehabilitacyjne zapewniające kompleksową opiekĊ
pobytową, rehabilitacjĊ oraz terapiĊ wspomagającą dla dzieci
i młodzieĪy niepełnosprawnej i zagroĪonej
niepełnosprawnoĞcią
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System wsparcia osób niepełnosprawnych stanowi jeden z elementów Miejskiej
strategii rozwiązywania problemów społecznych. Celem strategicznym realizowanym przez
Miejski OĞrodek Pomocy Społecznej w Katowicach jest rehabilitacja społeczna osób
niepełnosprawnych.
Cele szczegółowe to:

podejmowanie działaĔ zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawnoĞci
poprzez:
- wczesną interwencjĊ dzieci do 7 roku Īycia,
- kompleksową rehabilitacjĊ dzieci i młodzieĪy z róĪnymi rodzajami niepełnosprawnoĞci,

wyrabianie zaradnoĞci osobistej i pobudzanie aktywnoĞci społecznej osób
niepełnosprawnych,

wyrabianie umiejĊtnoĞci samodzielnego wypełniania ról społecznych,

likwidacja barier, w szczególnoĞci architektonicznych, urbanistycznych, transportowych,
technicznych, w komunikowaniu siĊ i dostĊpie do informacji,

wspieranie rodzin, w których wystĊpuje problem niepełnosprawnoĞci, w szczególnoĞci
rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym,

kształtowanie w społecznoĞciach lokalnych postaw i zachowaĔ sprzyjających integracji
z osobami niepełnosprawnymi,

przestrzeganie praw osób niepełnosprawnych.
Na system pomocy dla tej kategorii klientów, na który w roku 2009 wydatkowano kwotĊ
7 167 538,09 zł składa siĊ:
 Praca socjalna. Podejmowanie przez pracowników socjalnych działaĔ mających na celu:
− ułatwianie kontaktów z placówkami słuĪby zdrowia, udzielanie pomocy w korzystaniu
z róĪnych form rehabilitacji leczniczej i społecznej,
− korzystanie z przysługujących osobom niepełnosprawnym ulg i uprawnieĔ,
− pomoc w nawiązywaniu kontaktów z placówkami specjalistycznymi, Ğwiadczącymi
usługi na rzecz osób niepełnosprawnych,
− pomoc w znalezieniu odpowiedniego zatrudnienia.
 Poradnictwo specjalistyczne. Udzielanie porad dotyczących:
− moĪliwoĞci ustalania niepełnosprawnoĞci i stopnia niepełnosprawnoĞci,
− rodzajów ulg i uprawnieĔ przysługujących osobom niepełnosprawnym,
− moĪliwoĞci uzyskania dofinansowania do róĪnych form rehabilitacji społecznej
i rehabilitacji zawodowej,
− moĪliwoĞci uzyskania ĞwiadczeĔ z pomocy społecznej przeznaczonych dla osób
niepełnosprawnych,
− pomocy w nawiązaniu kontaktu z odpowiednią organizacją pozarządową, placówką
specjalistyczną, instytucją itp.
 Sieü warsztatów terapii zajĊciowej o profilu dostosowanym do rodzaju niepełnosprawnoĞci,
rozumianych jako wyodrĊbnione organizacyjnie i finansowo placówki, stwarzające osobom
niepełnosprawnym z upoĞledzeniem uniemoĪliwiającym podjĊcie pracy, moĪliwoĞü udziału
w rehabilitacji społecznej i zawodowej przez terapiĊ zajĊciową. Warsztat realizuje swoje
cele poprzez:
− ogólne usprawnianie uczestników,
− rozwijanie umiejĊtnoĞci wykonywania podstawowych czynnoĞci Īycia codziennego
oraz zaradnoĞci osobistej,
− przygotowanie do Īycia w Ğrodowisku społecznym (poprawa komunikacji,
dokonywanie wyborów, poprawa kondycji psychicznej).
 Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach
rehabilitacyjnych.
 Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzĊt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i Ğrodki
pomocnicze.
 Dofinansowanie organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.
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Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu
i technicznych na wnioski indywidualnych osób niepełnosprawnych.

siĊ

5HKDELOLWDFMD]DZRGRZD
Rehabilitacja zawodowa ma na celu ułatwienie osobie niepełnosprawnej uzyskania
i utrzymania odpowiedniego zatrudnienia i awansu zawodowego przez umoĪliwienie jej
korzystania z poradnictwa zawodowego, szkolenia zawodowego, poĞrednictwa pracy.
Realizacja tego zadania odbywa siĊ poprzez:
• udzielanie dofinansowania do oprocentowania kredytu bankowego
* W 2009 roku nie wpłynął Īaden wniosek o udzielenie dofinansowania do oprocentowania
kredytu bankowego.
Pozostałe zadania w ramach rehabilitacji zawodowej realizowane są przez Powiatowy Urząd
Pracy przy ul. PoĞpiecha 14.

5HKDELOLWDFMDVSRâHF]QD
Rehabilitacja społeczna ma na celu umoĪliwienie osobom niepełnosprawnym
uczestnictwa w Īyciu społecznym. Celem jest wyrabianie zaradnoĞci osobistej i pobudzanie
aktywnoĞci społecznej, wyrabianie umiejĊtnoĞci samodzielnego wypełniania ról społecznych,
kształtowanie w społeczeĔstwie właĞciwych postaw i zachowaĔ sprzyjających integracji osób
niepełnosprawnych ze Ğrodowiskiem.
Do podstawowych form rehabilitacji społecznej zalicza siĊ:
 turnusy rehabilitacyjne,
 likwidacjĊ barier architektonicznych, w komunikowaniu siĊ i technicznych,
 zaopatrzenie w sprzĊt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i Ğrodki pomocnicze,
 dofinansowanie do organizacji sportu, kultury i turystyki oraz rekreacji osób
niepełnosprawnych.
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uczestnictwo w warsztatach terapii zajĊciowej:
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Kwota dofinansowania do 1 miejsca wynosi: 1 339,45 zł. (na miesiąc).
Ogólna liczba osób, które w roku 2009 uzyskały wsparcie ze Ğrodków PFRON wyniosła: 2006.
W XII 2009r. poszerzono WTZ „UNIKAT” o dodatkowych 5 uczestników.

3RUDGQLFWZRVSHFMDOLVW\F]QHGODRVyEQLHSHâQRVSUDZQ\FK
W roku 2009 poradnictwo specjalistyczne było Ğwiadczone przez :
- pracowników Miejskiego OĞrodka Pomocy Społecznej, którzy w roku 2009 udzielili 5 904
porad w ramach wykonywanej pracy.
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Koszt poradnictwa specjalistycznego w systemie wsparcia w roku 2009 wyniósł 21 849 zł.
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2U]HNDQLHRVWRSQLXQLHSHâQRVSUDZQRĤFL
Miejski Zespół ds. Orzekania o NiepełnosprawnoĞci realizuje nastĊpujące zadania:
 ustala niepełnosprawnoĞü osób, które nie ukoĔczyły 16 roku Īycia,
 ustala stopieĔ niepełnosprawnoĞü osób, które ukoĔczyły 16 rok Īycia,
 ustala wskazania do ulg i uprawnieĔ osobom posiadającym orzeczenie o inwalidztwie lub
niezdolnoĞci do pracy,
Orzeczenie Zespołu poza ustaleniem niepełnosprawnoĞci, ma na celu równieĪ okreĞlenie
wskazaĔ dotyczących rehabilitacji osoby orzekanej, a w szczególnoĞci:
 odpowiedniego zatrudnienia uwzglĊdniającego psychofizyczne moĪliwoĞci danej osoby,
 szkolenia, w tym specjalistycznego,
 zatrudnienia w zakładzie aktywizacji zawodowej,
 uczestnictwa w warsztatach terapii zajĊciowej,
 koniecznoĞci zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i Ğrodki pomocnicze,
 korzystania z systemu Ğrodowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji, przez co
rozumie siĊ korzystanie z usług socjalnych, opiekuĔczych terapeutycznych
i rehabilitacyjnych Ğwiadczonych przez sieü instytucji pomocy społecznej, organizacje
pozarządowe oraz inne placówki,
 koniecznoĞci stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie
ograniczoną moĪliwoĞcią samodzielnej egzystencji,
 koniecznoĞci stałego współudziału na co dzieĔ opiekuna dziecka w procesie jego leczenia,
rehabilitacji i edukacji,
 spełnienia przez osobĊ niepełnosprawną przesłanek okreĞlonych w art. 8 ust. 1 ustawy
z dnia 20 czerwca 1997 r.- Prawo o ruchu drogowym ( Dz.U. z 2005r. Nr. 108, poz. 908 z
póĨn. zm.),
 prawo do zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.
Ponadto Miejski Zespół ds. Orzekania o NiepełnosprawnoĞci wydaje osobom
uprawnionym legitymacje osoby niepełnosprawnej.
Tabela: Liczba przyjĊtych wniosków
:QLRVNLZVSUDZLH
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Tabela: Liczba i cel przyjĊtych wniosków o ustalenie stopnia niepełnosprawnoĞci
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Tabela: Liczba wydanych orzeczeĔ o stopniu niepełnosprawnoĞci
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Tabela: Liczba wydanych orzeczeĔ o niepełnosprawnoĞci

:\GDQHRU]HF]HQLDRQLHSHáQRVSUDZQRĞFL


RQLH]DOLF]HQLXGRRVyE
RRGPRZLHXVWDOHQLD
QLHSHáQRVSUDZQRĞFL
QLHSHáQRVSUDZQRĞFL

R]DOLF]HQLXGRRVyE
QLHSHáQRVSUDZQ\FK





2JyáHP





Tabela: Liczba odwołaĔ
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2FHQDUHDOL]DFMLFHOyZRUD]HIHNW\ZQRĤþ
PoniĪej przedstawiamy ocenĊ realizacji celów „Miejskiej strategii rozwiązywania
problemów społecznych” w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych.
1. Zakres pomocy:
5RN

5RN

5RN

5RN

5RN

:\GDWNLQDUHDOL]DFMĊSURJUDPX Z]á 











:W\P]HĞURGNyZ3)521 Z]á 











/LF]EDRVyENRU]\VWDMąF\FK]SRPRF\ZUDPDFKĞURGNyZ
3)521











ĝUHGQLNRV]WSURJUDPXQDRVREĊ]HĞURGNyZ3)521 Z]á 











W roku 2009 otrzymano z PaĔstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
niĪsze Ğrodki finansowe niĪ w latach poprzednich.
Z uwagi na wzrost liczby osób korzystających ze Ğrodków PaĔstwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zmniejszył siĊ Ğredni koszt programu na osobĊ.
2. Rehabilitacja osób niepełnosprawnych:
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W roku 2009 otrzymano z PaĔstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych niĪsze Ğrodki finansowe niĪ w latach poprzednich. Jednak zainteresowanie
osób niepełnosprawnych ta formą udzielanej pomocy stale wzrasta.
Miejski OĞrodek Pomocy Społecznej w ramach rehabilitacji zawodowej realizuje zadanie
dofinansowanie do wysokoĞci 50% oprocentowania kredytu bankowego zaciągniĊtego na
kontynuowanie prowadzonej działalnoĞci gospodarczej albo własnego lub dzierĪawionego
gospodarstwa rolnego. W roku 2009 nie wpłynął Īaden wniosek na udzielenie w/w
dofinansowania.
Powiatowy Urząd Pracy realizuje nastĊpujące zadania z zakresu rehabilitacji
zawodowej:
- jednorazowe dofinansowanie rozpoczĊcia działalnoĞci gospodarczej, rolniczej lub wniesienia
wkładu do spółdzielni socjalnej ( art.12a),
- zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych
poszukujących pracy i nie pozostających w zatrudnieniu (art.11),
- finansowanie szkoleĔ organizowanych przez kierownika powiatowego urzĊdu pracy (art.40),
- zwrot kosztów wyposaĪenia stanowisk pracy.
3. Poradnictwo specjalistyczne dla osób niepełnosprawnych:
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Liczba porad systematycznie roĞnie.

IX. POMOC RODZINIE W KRYZYSIE
I PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE
System pomocy rodzinie w kryzysie i rozwiązywanie problemu przemocy w rodzinie,
jest elementem Miejskiej
strategii rozwiązywania problemów społecznych (dział II,
rozdział 7).
Celem strategicznym realizowanym przez Miejski OĞrodek Pomocy Społecznej
w Katowicach jest przeciwdziałanie przemocy i jej skutkom w rodzinie.
Cele szczegółowe to:
− przeciwdziałanie przemocy wewnątrzrodzinnej i zapobieganie jej skutkom,
− szybkie reagowanie i pomoc rodzinom w sytuacjach kryzysowych,
− zapewnienie bezpieczeĔstwa, zapobieganie przechodzenia kryzysu w stan chroniczny,
− przeciwdziałanie rozpadowi rodziny.

3UDFDVRFMDOQD
Praca socjalna z rodzinami dotkniĊtymi problemem przemocy koncentruje siĊ na
rozpoznawaniu zjawiska przemocy, budowaniu planu pomocy o charakterze interwencyjnym,
socjalnym, psychologicznym i prawnym i jego realizacji przez pracownika socjalnego wspólnie
z OĞrodkiem Interwencji Kryzysowej.
W 2009 r. pracownicy socjalni objĊli pracą socjalną związaną z problemem przemocy 232
osoby. Osoby te zostały skierowane do OĞrodka Interwencji Kryzysowej celem objĊcia
specjalistyczną formą pomocy.
.
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6LHþ']LHOQLFRZ\FK,QWHUZHQF\MQ\FK=HVSRâyZ
,QWHUG\VF\SOLQDUQ\FK
Od 10 lat OĞrodek Interwencji Kryzysowej we współpracy z Terenowymi Punktami
Pomocy Społecznej organizuje spotkania Interwencyjnych Zespołów Interdyscyplinarnych,
w których biorą udział: policjant, pracownik socjalny, pracownik OIK, pedagog, lekarz; celem
podjĊcia szybkich i skoordynowanych działaĔ na rzecz zapewnienia bezpieczeĔstwa osobom
poszkodowanym. Zadaniem tych Zespołów jest szybkie reagowanie na docierające sygnały o
krzywdzeniu i zaniedbywaniu dzieci.
W 2009 roku odbyło siĊ 112 spotkaĔ takich zespołów.

2ĤURGNL,QWHUZHQFML.U\]\VRZHM
OĞrodek Interwencji Kryzysowej Miejskiego OĞrodka Pomocy Społecznej udziela
pomocy rodzinom w sytuacjach kryzysowych i rodzinom z problemem przemocy - ze
szczególnym uwzglĊdnieniem ochrony dziecka. Pomoc skierowana jest do osób doznających
przemocy (ofiar przemocy), osób stosujących przemoc (sprawców przemocy) i Ğwiadków
przemocy.
Z rodzinami prowadzona jest systematyczna praca w oparciu o indywidualny plan pomocy
socjalnej i psychologicznej. Obejmuje ona indywidualne poradnictwo specjalistyczne, w tym
prawne, grupowe formy poradnictwa oraz wizyty w Ğrodowisku.
W związku z koniecznoĞcią zapewnienia bezpieczeĔstwa ofiarom przemocy OĞrodek zapewnia
schronienie dla osób, które ze wzglĊdu na dramatyczną sytuacjĊ nie mogą przebywaü w
dotychczasowym miejscu zamieszkania, korzystając z miejsc schronienia.
àąF]QDOLF]EDNOLHQWyZREMĊW\FKSRPRFą
ZW\P
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W OĞrodku Interwencji Kryzysowej MOPS Ğwiadczone są nastĊpujące usługi:

konsultacje indywidualne dla klientów z problemem przemocy w rodzinie,

konsultacje rodzinne/grupowe,

grupowe formy pomocy psychologicznej,

wizyty w Ğrodowisku,

interwencje,

kierowanie do miejsc schronienia,

poradnictwo dla mieszkaĔców Katowic,

poradnictwo prawne.
Liczba konsultacji dla klientów OIK

NRQVXOWDFMHRVRELVWH
SV\FKRORJLF]QRSHGDJRJLF]QHSRUDG\
NRQVXOWDFMHSUDZQH
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Liczba przeprowadzonych interwencji osobistych i telefonicznych:
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Interwencje są reakcją na sygnały o krzywdzeniu głównie dzieci i osób starszych.
Podejmowane są w wielu przypadkach wspólnie z dzielnicowym. Po przeprowadzeniu działaĔ
interwencyjnych wspólnie planowane są nastĊpne kroki związane z pomocą.
Interwencje słuĪą równieĪ przyĞpieszeniu i zwiĊkszeniu skutecznoĞci działaĔ prawnych
w instytucjach wymiaru sprawiedliwoĞci.
ƒ

Grupowe formy pracy socjalnej Program pomocy psychologicznej dla ofiar przemocy

obejmował trzy formuły pracy grupowej:
- Grupa psychoedukacyjna ( 28 osób – 36 spotkaĔ)celem zajĊü jest uzyskanie wsparcia i wiedzy o moĪliwoĞciach ochrony i rozwiązywania
problemu przemocy w aspekcie prawnym, psychologicznymi socjalnym.
- Grupa wsparcia( 6 osób - 4spotkania)ideą przewodnią tego rodzaju zajĊü jest udzielanie sobie przez uczestników wzajemnego
wsparcia i pomocy w sytuacji przeĪywania kryzysu o podobnym podłoĪu.
- Trening umiejĊtnoĞci ( 3 osoby- 2 spotkania)celem zajĊü opartych na formule treningowej jest nabycie na podstawowym poziomie
umiejĊtnoĞci z zakresu : komunikacji interpersonalnej, asertywnoĞci, radzenia sobie ze
stresem. Oferta kierowana jest do klientek, które ukoĔczyły zajĊcia grupy
psychoedukacyjnej i mają ustabilizowaną sytuacjĊ dziĊki powstrzymaniu przemocy
domowej.
/LF]EDXF]HVWQLNyZSURJUDPyZ
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Budowanie naturalnych i Ğrodowiskowych grup wsparcia
UwzglĊdniając specyfikĊ zjawiska przemocy i kryzysu praca Ğrodowiskowa stanowi
stały element w zapewnianiu bezpieczeĔstwa osobom poszkodowanym.
Budowanie naturalnych grup wsparcia w Ğrodowisku w waĪnym stopniu przyczynia siĊ do
powstrzymania przemocy. Klientami oĞrodka są teĪ tzw. Ğwiadkowie przemocy (rodzina,
sąsiedzi, przyjaciele), którzy wyposaĪeni w informacje, edukacjĊ i wsparcie Ğwiadomie i
aktywnie wspierają swoich bliskich w sytuacji kryzysu i przemocy.
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Grupa samopomocy dla ofiar przemocy
Od 2005 roku w siedzibie OĞrodka Interwencji Kryzysowej odbywają siĊ zainicjowane
przez OĞrodek spotkania Samopomocowej Grupy Wsparcia dla Ofiar Przemocy i Osób
WspółuzaleĪnionych. Spotkania te odbywają siĊ w sposób ciągły tj. w kaĪdą ĞrodĊ w
godzinach od 17.00 - 19.00. Uruchomienie samopomocowego Ğrodowiska wsparcia jest
szczególnie cenne dla osób, które potrzebują stałego wsparcia w kryzysach o charakterze
chronicznym.

ƒ

:VSyâSUDFD0236]2ĤURGNLHP,QWHUZHQFML.U\]\VRZHMGOD
5RG]LQ ] 3UREOHPHP $ONRKRORZ\P SURZDG]RQ\P SU]H] ģOċVNLH
6WRZDU]\V]HQLHÅ$G9LWDP'LJQDPµ
Miejski OĞrodek Pomocy Społecznej w Katowicach współpracuje z ĝląskim Stowarzyszeniem
„Ad Vitam Dignam” w zakresie prowadzenia przez ww. organizacjĊ OĞrodka Interwencji
Kryzysowej dla Rodzin z Problemem Alkoholowym przy ul. Ks. bpa. Bednorza 22. Usługi
OĞrodka polegają na:
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1.Zapewnieniu doraĨnego całodobowego schronienia dla 12 kobiet i kobiet z dzieümi
znajdujących siĊ w sytuacjach kryzysowych, w tym w szczególnoĞci w przypadkach ostrych
konfliktów rodzinnych, zagraĪających ich bezpieczeĔstwu, zdrowiu, bądĨ Īyciu.
2.ĝwiadczeniu specjalistycznego poradnictwa, w tym w szczególnoĞci psychologicznego
i prawnego.
/LF]EDRVyENWyUHZRNUHVLHRG,;,,
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5]HF]3RPRF\']LHZF]ĐWRPL.RELHWRP
:VSyâSUDFDQDSRGVWDZLHXVWDZ\SUDZR]DPyZLHĚSXEOLF]Q\FK
Miejski OĞrodek Pomocy Społecznej w Katowicach na podstawie zawartej umowy
współpracuje ze Stowarzyszeniem im. M. Niepokalanej na Rzecz Pomocy DziewczĊtom i
Kobietom w zakresie prowadzenia przez ww. Stowarzyszenie OĞrodka dla 10 osób
( w tym kobiet i ich dzieci) dotkniĊtych problemem przemocy. Usługi OĞrodka polegały na:
1. Zapewnieniu całodobowego schronienia w odpowiednich i bezpiecznych warunkach
lokalowych.
2. ĝwiadczeniu specjalistycznego poradnictwa, w tym w szczególnoĞci psychologicznego
i prawnego.
3. Prowadzeniu pracy socjalnej.
4. ĝwiadczeniu specjalistycznego poradnictwa, w tym w szczególnoĞci psychologicznego
i prawnego.
/LF]EDRVyENWyUHZRNUHVLHRG
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'\İXU\NRQVXOWDF\MQRWHUDSHXW\F]QH
DyĪury konsultacyjno-terapeutyczne dla ofiar przemocy domowej oraz pomoc dzieciom
krzywdzonym (porady i pomoc psychologiczna) były realizowane przez Zespół Interwencji
Kryzysowej prowadzony przez FundacjĊ dla ludzi potrzebujących pomocy „Gniazdo”

 8G]LDâ 0LHMVNLHJR 2ĤURGND 3RPRF\ 6SRâHF]QHM Z UHDOL]DFML
Å3URJUDPX
]DSRELHJDQLD
SU]HVWĐSF]RĤFL
RUD]
RFKURQ\
EH]SLHF]HĚVWZDRE\ZDWHOLLSRU]ċGNXSXEOLF]QHJRµZU

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE
1. Współpraca Miejskiego OĞrodka Pomocy Społecznej w Katowicach i Komendy
Miejskiej Policji w sprawie procedury „Niebieska karta”- Strategiczny Zespół
Interdyscyplinarny
W celu kontynuowania, rozszerzania i udoskonalania współpracy w zakresie poprawy
bezpieczeĔstwa i przeciwdziałania przemocy w rodzinie i obowiązujących w tym zakresie
procedur, Miejski OĞrodek Pomocy Społecznej organizował spotkania strategicznego zespołu
interdyscyplinarnego. W okresie od I- XII 2009r. odbyły siĊ 4 spotkania.
Efektem tych spotkaĔ jest:
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• wypracowanie sposobu postĊpowania w prowadzeniu procedury Niebieskiej
Karty i postĊpowania wobec osób starszych i zaleĪnych ( dorosłych) w rodzinie,
• realizowanie interwencyjnej procedury „Niebieska Karta” obejmuje stałą,
pisemną wymianĊ informacji oraz organizowanie zespołowej formuły pracy tzw.
Zespołów Interdyscyplinarnych (o charakterze operacyjnym), których zadaniem
jest sprawne planowanie i realizowanie działaĔ interwencyjnych mających na
celu zapewnienie bezpieczeĔstwa osobom poszkodowanym w wyniku przemocy
oraz monitorowanie sytuacji w rodzinach zagroĪonych przemocą,
• rozszerzenie składu zespołu o przedstawiciela pedagogów szkolnych,
prokuratury, twórcy procedury „Niebieski MiĞ” oraz Kierowników Zespołu
Kuratorskiej SłuĪby Sądowej.
Spotkania te bĊdą kontynuowane.
•
•
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2. Kontynuowanie współpracy pomiĊdzy Miejskim OĞrodkiem Pomocy Społecznej w
Katowicach a GórnoĞląskim Centrum Zdrowia Dziecka, w celu koordynacji działaĔ
związanych z udzielaniem pomocy krzywdzonym dzieciom i ich rodzinom w ramach
programu „Niebieski MiĞ” a takĪe włączenie programu w system przeciwdziałania przemocy
w rodzinie.
Pan Tomasz IwaĔski – autor procedury „Niebieski MiĞ” jest stałym uczestnikiem
zespołu interdyscyplinarnego.
Miejski OĞrodek Pomocy Społecznej objął pomocą w okresie od I- XII 2009r. 11
rodzin, w związku ze zgłoszeniem informującym ( w ramach procedury „Niebieski MiĞ”) o
zaniedbaniach wobec dziecka.

.RQIHUHQFMHDXG\FMHLLQQHVSRWNDQLD
1.Udział i prezentacja problematyki zaniedbaĔ wobec dzieci na konferencji tematycznej
w UrzĊdzie Wojewódzkim w Katowicach – w marcu 2009r.
2. Udział w konferencji nt: „Rodzicielstwo zastĊpcze i prezentacja problematyki wiĊzi”
w Dąbrowie Górniczej.
3. W ramach edukacji publicznej związanej z rozpowszechnianiem wiedzy o problemie
przemocy w rodzinie i zaniedbaniach wobec małych dzieci nadano w Radio Katowice – dwie
dwugodzinne audycje radiowe wraz z rozmowami ze słuchaczami na wyĪej wymienione
tematy.
4. Od lutego 2009r. w OĞrodku Interwencji Kryzysowej MOPS uruchomiono grupĊ
samopomocową dla DDA- młodzieĪy z rodzin z problemem alkoholowym.
5. Zorganizowano Miejską KonferencjĊ pt. „RóĪne oblicza kryzysu – Ĩródła efektywnoĞci w
interwencji kryzysowej” z okazji X- lecia działalnoĞci OĞrodka Interwencji Kryzysowej
MOPS.
Konferencja słuĪyła upowszechnieniu wiedzy nt. zjawiska kryzysu i przemocy domowej w
mieĞcie Katowice i wziĊło w niej udział 168 osób – przedstawicieli UrzĊdu Miasta, słuĪb,
instytucji i organizacji pozarządowych.
6. Opracowano i wdroĪono koncepcje działalnoĞci zespołów interdyscyplinarnych na poziomie
strategicznym i roboczym zajmujących siĊ rozwiązaniem problemu przemocy w rodzinie i
ochroną dziecka krzywdzonego jako elementu miejskiego systemu przeciwdziałania przemocy
w rodzinie. W ich skład wchodzą przedstawiciele miejskich słuĪb i instytucji. W roku 2009
OĞrodek Interwencji Kryzysowej MOPS otrzymał za to przedsiĊwziĊcie wyróĪnienie
PaĔstwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie i
Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „ Niebieska Linia”
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7. Opracowano program pt. System oddziaływaĔ wobec sprawców przemocy domowej wraz z
programem grupy psychoedukacyjnej dla tych osób. Program jest przedsiĊwziĊciem
interdyscyplinarnym tj. partnerami są: Zespół Kuratorskiej SłuĪby Sądowej oraz Komenda
Miejska Policji. Spotkanie finalizujące opracowywanie koncepcji i rozpoczynające etap
wdraĪania odbĊdzie siĊ 12 stycznia 2010 roku w Sądzie OkrĊgowym w Katowicach.
8. W porozumieniu z PaĔstwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w
Warszawie wydano płytĊ edukacyjną z filmem modelującym zasady rozmowy z osobami
bĊdącymi ofiarami przemocy w rodzinie. Płyta ta została dołączona do rekomendacji do
finansowania programów w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i
przemocy w gminach.
9. Opublikowano zasady organizowania systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w
mieĞcie Katowice oraz strategie działania zespołów interdyscyplinarnych w piĞmie
specjalistycznym PaĔstwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych „ĝwiat
Problemów” nr.8/2009.
10.Opublikowano artykuł Pt. „Przemoc w paradygmacie koncepcji przywiązania” w piĞmie
specjalistycznym „Niebieska Linia” .
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We wrzeĞniu 2009r. miała miejsce katastrofa w KWK „Wujek-ĝląsk” w Rudzie ĝląskiej.
Od momentu uzyskania informacji na ten temat, podjĊte zostały nastĊpujące działania
pomocowe wobec osób poszkodowanych i ich rodzin ( mieszkaĔców Katowic):
1. DyĪur telefoniczny w dniach 19.09.-20.09.09r. (sobota, niedziela).
2. Wizyty Ğrodowiskowe pracowników socjalnych z poszczególnych Terenowych
Punktów Pomocy Społecznej wraz z pracownikami OĞrodka Interwencji Kryzysowej w
celu udzielenia pomocy finansowej oraz zaproponowania pomocy psychologicznej.
Pomocą psychologiczną objĊto 8 rodzin.
3. DyĪur psychologów OĞrodka Interwencji Kryzysowej i Centrum Rehabilitacji
Społecznej w Szpitalu Oparzeniowym w Siemianowicach ĝląskich w okresie od 24
wrzeĞnia do 28 paĨdziernika 2009r. ( 4 osoby poszkodowane).
Łącznie pomocą objĊto 20 osób (8 rodzin).

2FHQDUHDOL]DFMLFHOyZRUD]HIHNW\ZQRĤþ
PoniĪej przedstawiamy ocenĊ realizacji celów Miejskiej strategii rozwiązywania
problemów społecznych w zakresie pomocy rodzinie w kryzysie i przeciwdziałania przemocy
w rodzinie:
1.

Zakres pomocy:
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Przedstawione powyĪej liczby obrazują, Īe liczba klientów pozostaje w ostatnich latach na
podobnym poziomie. Natomiast w 2009r. wzrosły koszty realizacji programu w przeliczeniu na
osobĊ. Jest to związane z doskonaleniem i zwiĊkszeniem kompetencji kadry OĞrodka
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Interwencji Kryzysowej MOPS , podnoszeniem kwalifikacji i organizowaniem szkoleĔ dla
pracowników socjalnych oraz realizacją działaĔ związanych z edukacją publiczną.
BudĪet placówki obejmuje:
 koszty wynagrodzeĔ pracowników,
 koszty podstawowego utrzymania placówki.
2. Kierowanie do schronisk dla ofiar przemocy:
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W 2009r. wzrosła nieznacznie liczba osób korzystających ze schronienia w związku
z przemocą. Tylko 9,5 % osób objĊtych pomocą OĞrodka Interwencji Kryzysowej MOPS
skorzystało z miejsc schronienia. Wynika to z formuły pracy z rodziną w oparciu
o wykorzystanie zasobów własnych klienta.
Ideą pracy OĞrodka w zapewnieniu bezpieczeĔstwa jest uruchamianie naturalnych grup
wsparcia w Ğrodowisku i własnych zasobów klientów, poprzez aktywizowanie postaw rodziny,
przyjaciół, sąsiadów tak, aby ze schronienia w placówkach korzystały tylko osoby, których
Īycie lub zdrowie jest zagroĪone, a nie mają własnych moĪliwoĞci korzystania
z pomocy rodziny lub innego wsparcia.
3. Liczba osób, które podjĊły działania prawne w kierunku uregulowania sytuacji rodzinnej:
5RN
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Zdecydowana wiĊkszoĞü osób korzystających z pomocy uruchamia właĞciwe dla swojej
sytuacji działania prawne. WaĪne jest, aby sami klienci byli gotowi nie tylko do wszczĊcia
takich działaĔ, ale równieĪ do aktywnego uczestniczenia w nich. W tym celu korzystają
z łącznej oferty pomocy o charakterze psychologiczno- prawnym.
W sektorach urzĊdowych OĞrodek Interwencji Kryzysowej MOPS uruchamia z urzĊdu
działania prawne nakierowane na zwiĊkszenie bezpieczeĔstwa osobom pokrzywdzonym,
w wyniku przemocy domowej.
W 2009 roku skierowano do Prokuratury 23 doniesienia o powziĊciu podejrzenia
o popełnieniu przestĊpstwa znĊcania siĊ nad rodziną (art.207 k.k., art.12 Ustawy
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, 304 kpk) i 9 wniosków do Sądu o wydanie
stosownych zarządzeĔ opiekuĔczo – wychowawczych na rzecz dzieci.
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Rodzaje wykonywanych usług przez wolontariuszy:
 opieka nad dzieümi klientek OĞrodka Interwencji Kryzysowej,
 pomoc w rozreklamowaniu OĞrodka na terenie Katowic,
 wyjĞcie w Ğrodowisko wraz z pracownikiem OIK (wizyty Ğrodowiskowe, interwencje),
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prowadzenie z pracownikiem OIK konsultacji indywidualnych,
prace administracyjno- biurowe.

2. Program staĪowy i edukacyjny dla studentów Ğląskich uczelni
W 2009 roku OĞrodek Interwencji Kryzysowej Miejskiego OĞrodka Pomocy Społecznej
kontynuował Program StaĪowy dla studentów i Ğląskich uczelni, realizowany pod patronatem
PaĔstwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie. Uczestnikami
programu byli głównie studenci Wydziału Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytetu ĝląskiego,
jak równieĪ studenci ĝląskiej WyĪszej Szkoły Zarządzania-Wydziału EkonomicznoSpołecznego.
Studenci zapoznali siĊ z celami realizowanymi przez placówkĊ, rodzajami oferowanych
usług i zasadami ich Ğwiadczenia.
Na pracĊ ze studentami składały siĊ:
• zajĊcia praktyczne prowadzone pod opieką pracowników merytorycznych, które
obejmowały moĪliwoĞü uczestniczenia w konsultacjach indywidualnych, zespołach
interdyscyplinarnych, wizytach Ğrodowiskowych w ramach prowadzenia procedury
„Niebieskiej Karty” oraz zebraniach klinicznych zespołu,
• szkolenia obejmujące tematykĊ związaną z przemocą domową i interwencją kryzysową
z tego zakresu.
KaĪdy student otrzymał równieĪ zaĞwiadczenie i opiniĊ, a po zakoĔczeniu realizacji
Programu StaĪowego sporządzona została ewaluacja, którą przekazano PaĔstwowej Agencji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie.
Realizacja programu przyczynia siĊ do szerzenia wiedzy i zwiĊkszenia ĞwiadomoĞci
w zakresie problematyki przemocy domowej, kształtowania konstruktywnych postaw wobec
tego zjawiska, jak równieĪ słuĪy przygotowaniu młodych ludzi do profesjonalnej pracy
w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
/LF]EDVWDĪ\VWyZ
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3.Szkolenia dla pracowników socjalnych i pracowników Ğwietlic z sektora pozarządowego.
W roku 2009 pracownicy OĞrodka Interwencji Kryzysowej MOPS przeprowadzili
szkolenie dla pracowników socjalnych z zakresu :
- Przemoc domowa – zagadnienia podstawowe – odbyły siĊ 4 spotkania po 6 godzin,
w szkoleniu wziĊło udział 26 nowo przyjĊtych pracowników socjalnych.
- Procedura „Niebieskiej Karty”- odbyły siĊ 4 spotkania po 6 godzin w szkoleniu wziĊło udział
31 osób.
Pracownicy OĞrodka Interwencji Kryzysowej MOPS zorganizowali równieĪ szkolenie
dla pracowników Ğwietlic sektora pozarządowego z zakresu:
-Psychologiczny obraz dziecka krzywdzonego – praca z dzieckiem w kontekĞcie pracy z rodziną
z problemem przemocy- odbyły siĊ 2 spotkania po 6,5 godzin, w szkoleniu wziĊło udział 9
pracowników.
/LF]EDSU]HV]NRORQ\FKSUDFRZQLNyZ
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X. POMOC RODZINIE Z PROBLEMEM BEZROBOCIA
WSPARCIE OSOBY BĉDĄCEJ W TRUDNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY

OSOBA BEZROBOTNA/POSZUKUJĄCA
PRACY

MIEJSKI OĝRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

INDYWIDUALNA PRACA SOCJALNA
ADRESACI: osoby o niskich szansach na
rynku pracy lub osoby, które ze wzglĊdu na
sytuacjĊ rodzinną, zawodową zdrowotną lub
inną są niezdolne do podjĊcia zatrudnienia

GRUPOWA PRACA SOCJALNA

ADRESACI: osoby zdolne i gotowe do
aktywnego poszukiwania pracy, przyjĊcia
ofert przekwalifikowania zawodowego i ofert
zatrudnienia objĊte pomocą MOPS

PROGRAM
DIAGNOSTYCZNY
NOWY START
(Autodiagnoza
zawodowa, opracowanie
indywidualnego planu
rozwiązywania
problemu bezrobocia)

PROGRAM
MOĩLIWOĝCI
(Program rozwoju
osobistego dla osób
długotrwale
bezrobotnych)

PRACA SOCJALNA –
ORGANIZACJA SPOŁECZNOĝCI
LOKALNEJ: skierowana do wszystkich
osób w wieku aktywnoĞci zawodowej

INNE PROGRAMY AKTYWIZUJĄCE
DLA BEZROBOTNYCH w tym
finansowane ze Ğrodków Unii Europejskiej
(Programy realizowane przez MOPS lub
organizacje pozarządowe w tym Kluby
Integracji Społecznej, prace wolontaryjne,
prace społecznie uĪyteczne, inne programy
aktywizująco - wspierające).

PODJĉCIE PRACY
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Pomoc rodzinie z problemem bezrobocia stanowi jeden z elementów Miejskiej strategii
rozwiązywania problemów społecznych
(dział II, rozdział 8). Celem strategicznym
realizowanym przez Miejski OĞrodek Pomocy Społecznej w Katowicach jest zwiĊkszenie szans
na podjecie pracy zawodowej i przeciwdziałanie negatywnym skutkom społecznym
wynikającym z bezrobocia w rodzinie.
Cele szczegółowe to:
 przygotowanie i wspieranie bezrobotnego w trakcie poszukiwania pracy,
 niwelowanie psychospołecznych skutków bezrobocia osób pozostających bez pracy i ich
rodzin,
 zwiĊkszanie aktywnoĞci i zaangaĪowania osób bezrobotnych w działaniach słuĪących
usamodzielnieniu,
 uzyskanie kwalifikacji dostosowanych do sytuacji na rynku pracy,
 readaptacja do Ğrodowiska pracy w przypadku długotrwale bezrobotnych.



3UDFDVRFMDOQDLSRUDGQLFWZRVSHFMDOLVW\F]QH
Rok 2009 charakteryzował siĊ pewnymi zmianami na rynku pracy. Na przestrzeni
niemal całego okresu sprawozdawczego wzrastała liczba osób bezrobotnych oraz zmieniała siĊ
liczba klientów OĞrodka. Mimo relatywnie dobrej sytuacji na rynku pracy (niska stopa
bezrobocia w mieĞcie Katowice) w porównaniu z 2008r wzrósł poziom bezrobocia (z 1,8% w
11.2008r. do 3,1% w 11.2009r.). Osoby w trudnej sytuacji na rynku pracy, w szczególnoĞci
długotrwale bezrobotne czy niepełnosprawne mogły korzystaü z oferty wsparcia Ğwiadczonego
przez specjalistów w ramach zarówno poradnictwa indywidualnego, jak i zajĊü grupowych
realizowanych na terenie OĞrodka oraz prowadzonych przez podmioty zewnĊtrzne. W tej
sytuacji czĊĞü osób w trudnej sytuacji na rynku pracy objĊtych pomocą OĞrodka potrafiła siĊ
odnaleĨü na rynku pracy (podjąü zatrudnienie, podwyĪszyü wykształcenie, podnieĞü/zmieniü
kwalifikacje), jednak doĞü duĪa grupa osób nadal korzystała z pomocy OĞrodka. Oferta
OĞrodka skierowana była zarówno do osób bardziej aktywnych, samodzielnych, które
wymagają stosunkowo niewielkiego wsparcia, jak i do tych, które nie potrafiły wykorzystaü
własnych zasobów i moĪliwoĞci przy korzystnych zmianach na rynku pracy. Integralnymi
elementami modelu pracy z osobami w trudnej sytuacji na rynku pracy były programy pracy
grupowej (dostosowane do zdiagnozowanych potrzeb uczestników programy diagnostyczne i
aktywizujące „Nowy start” i „MoĪliwoĞci”). CzĊĞciami składowymi modelu były teĪ
pogłĊbiona indywidualna praca socjalna, w tym w formie poradnictwa specjalistycznego, jak i
rozszerzana stale współpraca ze Ğrodowiskiem lokalnym i podmiotami rynku pracy.
Przedstawiona formuła była odpowiedzią na zmieniające siĊ zapotrzebowanie osób w trudnej
sytuacji na rynku pracy, w szczególnoĞci długotrwale bezrobotnych czy niepełnosprawnych
oraz zmieniające siĊ oczekiwania wobec słuĪb pomocy społecznej.
Aktywna integracja oraz zwiĊkszanie szans na podjĊcie zatrudnienia realizowane
były poprzez odpowiednie przygotowanie klienta do poszukiwania zatrudnienia, pomoc
w dotarciu do ofert pracy, szkoleĔ i innych form wsparcia oraz udzielanie pomocy w
kontaktach z pracodawcami, kontakt z doradcą zawodowym czy psychologiem, motywowanie
do podjĊcia nauki/ uczestnictwa w kursach, monitorowanie i wspomaganie osób w trudnej
sytuacji na rynku pracy w działaniach słuĪących rozwiązaniu problemów związanych ze
zjawiskiem bezrobocia.
Podczas, gdy w ramach pracy socjalnej z indywidualnym przypadkiem głównym
zadaniem było wspieranie pojedynczych osób czy rodzin w rozwiązywaniu problemu
bezrobocia, grupowe formy zapewniały dodatkowo wsparcie wzajemne uczestników grupy,
moĪliwoĞü prowadzenia pogłĊbionej pracy warsztatowej oraz fachową pomoc osób
prowadzących zajĊcia (w tym psychologów i doradców zawodowych). Dlatego teĪ jeszcze w
pierwszej połowie 2009r. jednym z priorytetowych działaĔ OĞrodka była praca z klientem w
formach grupowych (w szczególnoĞci w oparciu o zajĊcia z zakresu aktywizacji zawodowej).
Jednak wprowadzany stopniowo w 2009r. szereg aktów prawnych, dokumentów
110

programowych, wytycznych, analiz i raportów wskazywał na koniecznoĞü wyraĨnego
rozdzielenia zadaĔ UrzĊdów Pracy i OĞrodków Pomocy Społecznej w zakresie aktywizacji
osób bezrobotnych. W szczególnoĞci zmieniona ustawa o promocji zatrudnienia i rynku pracy
w lutym 2009 roku wskazywała na wyraĨny podział zadaĔ jakie powinien wykonywaü
OĞrodek, a jakie wykonywaü powinien Powiatowy Urząd Pracy. Zgodnie z takimi załoĪeniami
zajĊcia grupowe dla osób bezrobotnych mające na celu aktywizacjĊ zawodową od drugiej
połowy roku pozostawały w gestii Powiatowego UrzĊdu Pracy, natomiast działania Miejskiego
OĞrodka Pomocy Społecznej skupione były w tym okresie na indywidualnym poradnictwie
specjalistycznym w obszarze aktywizacji społecznej osób w trudnej sytuacji na rynku pracy, w
tym długotrwale bezrobotnych i niepełnosprawnych.
Wzbogacana stale oferta wsparcia w oparciu o Ğwiadczenie usług poradnictwa
specjalistycznego miała na celu wyrównywanie szans na rynku pracy osób zagroĪonych
zjawiskiem marginalizacji, w tym w szczególnoĞci eliminowanie negatywnych nastĊpstw
bezrobocia długookresowego. Nakierowana była głównie na wpływanie na poprawĊ relacji
rodzinnych, udział w grupach wsparcia i grupach samopomocowych rzutujących na
podwyĪszenie kondycji psychicznej i motywacji do wykonywania aktywnych działaĔ na rynku
pracy, zmianĊ sposobów funkcjonowania w Ğrodowisku społecznym i zawodowym.
OĞrodek zareagował na zmiany na rynku pracy, realizując równieĪ przedsiĊwziĊcia
finansowane ze Ğrodków europejskich, takie jak: projekt systemowy „Damy radĊ – program
aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach” oraz projekty konkursowe „Ja Wam
jeszcze pokaĪĊ”, „Klucz do kariery”, „Nowe perspektywy”, które zostały opisane w dalszej
czĊĞci sprawozdania. ZakoĔczyła siĊ w maju oraz czerwcu 2009 roku realizacja projektów „Ja
Wam jeszcze pokaĪĊ” oraz „Nowe perspektywy” a w miesiącu wrzeĞniu 2009r. projektu
„Klucz do kariery”, jednak OĞrodek przygotowywał nastĊpne projekty konkursowe
nakierowane na wsparcie osób w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy m. in. osoby
bezdomne, niepełnosprawne (chore psychicznie) oraz długotrwale bezrobotne.
OĞrodek poprzez działania finansowane ze Ğrodków EFS dysponował ofertą Inkubatora
Gospodarki Społecznej, który posiadał rozbudowany katalog form wsparcia dla osób
zagroĪonych wykluczeniem społecznym, zainteresowanych załoĪeniem własnej działalnoĞci
gospodarczej, spółdzielni socjalnej, organizacji pozarządowej. Inkubator Ğwiadczył pomoc dla
osób w trudnej sytuacji na rynku pracy, w tym długotrwale bezrobotnych i niepełnosprawnych
korzystających z pomocy społecznej - uwzglĊdniając specyficzne uwarunkowania
funkcjonowania osób z grup marginalizowanych.
Pracownicy OĞrodka współpracowali równieĪ z podmiotami funkcjonującymi
w Ğrodowisku lokalnym, w celu kompleksowego wykorzystania dostĊpnych moĪliwoĞci
wspierania osób poszukujących pracy. Poszerzana była takĪe współpraca z instytucjami oraz
innymi podmiotami rynku pracy (takĪe poprzez zawieranie umów partnerskich, wspólne
przygotowywanie projektów do realizacji czy szkolenia i spotkania konsultacyjne). Działania w
Ğrodowisku w szczególnoĞci realizowane były w ramach Programów AktywnoĞci Lokalnej
opisanych w dalszej czĊĞci sprawozdania.

 ,QG\ZLGXDOQH SRUDGQLFWZR ] ]DNUHVX DNW\ZL]DFML VSRâHF]QHM
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Poradnictwo z zakresu aktywizacji społecznej i zawodowej Ğwiadczone było w 2009 roku
przez specjalistów Zespołu Aktywizacji Społecznej Osób Bezrobotnych. Nakierowane było na
okreĞlenie i wykorzystanie posiadanych moĪliwoĞci, zasobów i uprawnieĔ osób poszukujących
pracy oraz rozeznanie i dopasowanie zewnĊtrznej oferty wsparcia do potrzeb poszczególnych
klientów.
Tematyka konsultacji indywidualnych obejmowała miedzy innymi: diagnozĊ sytuacji
zawodowej klienta poprzez analizĊ SWOT, diagnozĊ dotychczasowej aktywnoĞci na rynku
pracy, edukacjĊ w zakresie wymagaĔ obecnego rynku pracy, poszerzenie wiedzy na temat
aktywnych metod poszukiwania zatrudnienia, przygotowanie dokumentów aplikacyjnych, pracĊ
nad wizerunkiem i autoprezentacją, gospodarowanie czasem, w tym: planowanie działaĔ
podczas poszukiwania pracy. Osoby korzystające z konsultacji miały takĪe dostĊp do informacji
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o bieĪących ofertach zatrudnienia (takĪe z internetowej bazy ofert) oraz do bezpłatnych szkoleĔ,
kursów przekwalifikowujących i projektów aktywizujących, w tym finansowanych ze Ğrodków
unijnych. W ramach konsultacji przekazywane było takĪe pełne kompendium wiedzy o
wolontariacie i moĪliwoĞci zawodowej readaptacji w ramach wolontariatu.
Osoby korzystające ze wsparcia Zespołu Aktywizacji Społecznej Osób Bezrobotnych,
podobnie jak pozostali mieszkaĔcy miasta Katowice, miały do dyspozycji pracowniĊ
komputerową. Mogły takĪe korzystaü ze wsparcia wolontariuszy obsługujących pracowniĊ
(pomoc w wyszukiwaniu ofert pracy, szkoleĔ, zakładanie skrzynek pocztowych, rejestracja w
firmach doboru etc.). KaĪda osoba konsultowana otrzymała zaktualizowany informator z
pełnym wykazem instytucji i organizacji wspierających osoby poszukujące zatrudnienia na
terenie Katowic. Oferta skierowana była równieĪ do osób niepełnosprawnych – wyposaĪane
były w wykazy zakładów pracy chronionej i inne informacje i narzĊdzia ułatwiające poruszanie
siĊ im po rynku pracy.
OLF]EDNRQVXOWDFMLZU



OLF]EDJRG]LQNRQVXOWDFMLZU



3URJUDP\JUXSRZHMSUDF\VRFMDOQHM
W I półroczu 2009 roku dla osób bezrobotnych realizowane były grupowe programy
pracy socjalnej: „Nowy Start” oraz „MoĪliwoĞci”. Istotnym uzupełnieniem oferty pomocowej
OĞrodka było teĪ wsparcie Ğwiadczone w oparciu o grupowe formy pracy, w ramach projektu
systemowego i projektów konkursowych opisanych szerzej w podrozdziałach 10.3 i 10.5
sprawozdania.
Program „Nowy Start”
Program skierowany był do osób korzystających z pomocy społecznej ze wzglĊdu na
trudną sytuacjĊ na rynku pracy i zorientowany był na aktywizacjĊ klientów do podejmowania
działaĔ ukierunkowanych na zmianĊ swojej sytuacji społecznej i zawodowej. PrzyjĊte w
programie rozwiązania umoĪliwiały dokonanie przez uczestników rozeznania swojej sytuacji
oraz zaplanowanie działaĔ zmierzających do poprawy swojej sytuacji. Program „Nowy Start”
realizowany na terenie OĞrodka od 2002r. w 2007r. uległ znacznej modyfikacji – niemal
w całoĞci zmieniono formułĊ programu, narzĊdzia i metody pracy z klientem. DuĪy nacisk
został połoĪony na czĊĞü integracyjną oraz zajĊcia o charakterze warsztatowym, pozwalające
osobom bezrobotnym lepiej rozeznaü własne moĪliwoĞci i zasoby oraz pokonaü ograniczenia
i słabe strony. Zmiany w programie związane były w duĪej mierze z coraz wiĊkszym
doĞwiadczeniem pracowników OĞrodka w prowadzeniu pracy grupowej z osobami w trudnej
sytuacji na rynku pracy oraz dynamicznie zmieniającą siĊ sytuacją na rynku pracy. Modyfikacja
dotychczasowej formuły programu wiązała siĊ w szczególnoĞci z szerszym wprowadzeniem
elementów warsztatowych na zajĊciach, wzbogaceniem i dopracowaniem narzĊdzi słuĪących
do autodiagnozy zawodowej klientów oraz do opracowania indywidualnych planów działania
(IPD) przez uczestników zajĊü. Realizacja programu w nowej formule nastąpiła od I półrocza
2008r. i została poprzedzona cyklem szkoleĔ przygotowujących pracowników OĞrodka do
prowadzenia zajĊü programu w nowej formule oraz zespołów konsultacyjnych. Program
realizowany był do czerwca 2009r. – w związku ze zmianą w podejĞciu OĞrodka do pracy z
osobami w trudnej sytuacji na rynku pracy (akcent połoĪony na aktywizacjĊ społeczną a nie
zawodową).
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Program „MoĪliwoĞci”
Grupowy program rozwoju osobistego dla osób w szczególnie trudnej sytuacji na rynku
pracy, w szczególnoĞci długotrwale bezrobotnych zdecydowanych na inwestowanie we własny
rozwój psychiczny i społeczny.
Celem programu było: zwiĊkszenie szans powrotu osób pozostających bez zatrudnienia na
rynek pracy.
Cele szczegółowe to:
1. Poprawa funkcjonowania emocjonalnego i społecznego.
2. Wzmacnianie aktywnoĞci Īyciowej i motywacji do zmian.
3. ZwiĊkszenie wiedzy o własnych zasobach.
4. ZwiĊkszenie umiejĊtnoĞci stawiania sobie celów.
Oczekiwane efekty:
1. ZwiĊkszenie poczucia społecznej przydatnoĞci i podwyĪszenie aktywnoĞci Īyciowej.
2.Rozwój umiejĊtnoĞci interpersonalnych.
3.ZwiĊkszenie oceny własnej wartoĞci i gotowoĞci do zmian.
Tematy warsztatów psychologicznych:
1. ZajĊcia integracyjne/budowanie klimatu zaufania w grupie.
2. ZajĊcia integracyjne/budowanie pozytywnej motywacji uczestnika.
3. Podstawowe zasady prawidłowego komunikowania siĊ.
4. Komunikacja interpersonalna/pozawerbalna.
5. Podstawowe zasady asertywnego zachowania.
6. AsertywnoĞü w praktyce.
7. Autoportret – samopoznanie/motywacja.
8. Mapa własnych zasobów/rozpoznanie mocnych i słabych stron.
9. Budowanie poczucia własnej wartoĞci.
10. Radzenie sobie ze stresem i sytuacjami trudnymi.
11. Zarządzanie czasem.
12. Trening myĞlenia perspektywicznego.
Od stycznia do czerwca 2009 r. realizowano systematyczne dwugodzinne psychologiczne
zajĊcia warsztatowe prowadzone, co dwa tygodnie w dwóch grupach przez pracowników
Zespołu Poradnictwa Specjalistycznego dla Rodzin. Od lipca 2009r w związku z moĪliwoĞcią
korzystania z oferty projektu systemowego (w tym z instrumentów aktywnej integracji dla osób
w trudnej sytuacji na rynku pracy) przez uczestników program nie był realizowany.
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¾ Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach,
WspółpracĊ z tym podmiotem regulowała zawarta umowa o współpracy precyzująca obszary
współdziałania, usprawnienie wymiany informacji i realizacji wspólnych przedsiĊwziĊü, ze
szczególnym uwzglĊdnieniem obszaru aktywizacji osób w trudnej sytuacji na rynku pracy w
ramach projektu systemowego. Stałym elementem współpracy miĊdzy instytucjami była
organizacja Prac Społecznie UĪytecznych.
ƒ Centrum Ochrony Security,
¾ OHP
W ramach trwającej od lat dobrej współpracy pracownicy Komendy Głównej OHP
uczestniczyli w zajĊciach grupowych realizowanych na terenie OĞrodka, informując o ofercie
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wsparcia OHP oraz przedstawiając oferty pracy. Odbyło siĊ takĪe spotkanie kadry kierowniczej
MOPS z pracownikami OHP, na którym pracownicy OHP omówili zakres działalnoĞci
MłodzieĪowych Centrów Kariery. W oparciu o umowĊ partnerską z MłodzieĪowym Biurem
Kariery Ochotniczych Hufców Pracy realizowano cykl zajĊü grupowych i konsultacji
doradczych dla klientów OĞrodka – uczestników projektu systemowego.
¾ Zakład Pracy Chronionej Clarsystem,
¾ Firma Impel Cleaning
Ponadto prowadzono szeroką współpracĊ w obszarach dotyczących doskonalenia
zawodowego i wspierania osób bezrobotnych na rynku pracy z takimi podmiotami jak:
 Zakład Doskonalenia Zawodowego,
 Instytut Współpracy i Partnerstwa Lokalnego
Podpisana umowa partnerska z Instytutem Współpracy i Partnerstwa Lokalnego dot.
realizacji projektu dofinansowanego z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich
 Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej,
 Stowarzyszenie Ekon (w ostatnim kwartale odbyły siĊ na terenie OĞrodka dwa
spotkania osób niepełnosprawnych z przedstawicielami firmy EKON, dotyczące
zatrudnienia w ramach zakładu pracy chronionej)
 Stowarzyszenie „Szansa dla kaĪdego”,
 Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach,
 Start People Sp. z o. o. Oddział Image,
 Szkoła Podstawowa nr 42 w Katowicach,
 Centrum Kształcenia „Europejskie” Sp. z o. o. w Katowicach,
 Towarzystwo Walki z Kalectwem,
 Axon – miĊdzynarodowa sieü nauczania,
 Stowarzyszenie „Horyzont”,
 Fundacja dla ĝląska,
 Stowarzyszenie „Inplus”,
 Urząd Marszałkowski
Współpraca w ramach realizacji zadaĔ w projekcie systemowym,
 Uniwersytet ĝląski
wykłady dla studentów socjologii o specjalnoĞci praca socjalna, dotyczące pracy
pracownika socjalnego oraz metod pracy socjalnej wykorzystywanych w OĞrodku,
wizyty studyjne w OĞrodku studentów,
 Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane Ich Opiekunów i Przyjaciół,
 Stowarzyszenie „Unikat”,
 Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu,
 Katowice Stowarzyszenie TrzeĨwoĞciowe „Dwójka”,
 Fundacja ParyĪ,
 Związek Harcerstwa Polskiego,
 Stowarzyszenie GórnoĞląski Klub Sportowy Murcki,
 Centrum Nauki i Biznesu „ĩak”,
 Polski Dom Kreacji,
 Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Byü Razem” w Cieszynie
 Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS z Rybnika
(umowa o współpracy partnerskiej w ramach realizacji projektu „Osiemnastka w sieci –
porozumienie inkubatorów organizacji pozarządowych” oraz wspólne aplikowanie o
Ğrodki konkursowe w ramach projektu „Projekt Nikiszowiec”),
 Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej z Chorzowa,
(umowa o współpracy partnerskiej w ramach realizacji projektu „Osiemnastka w sieci –
porozumienie inkubatorów organizacji pozarządowych”),
 ĝląskie Forum Organizacji Pozarządowych KaFOS z Katowic,
(umowa o współpracy partnerskiej w ramach realizacji projektu „Osiemnastka w sieci –
porozumienie inkubatorów organizacji pozarządowych”),
 Regionalny OĞrodek Polityki Społecznej
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Zawarte zostało porozumienie o współpracy z Regionalnym OĞrodkiem Polityki
Społecznej w Katowicach, dziĊki któremu m.in. udało siĊ elastycznie dopasowaü ofertĊ
szkoleĔ i doradztwa indywidualnego skierowanego do pracowników OĞrodka,
zainicjowaü proces szerszej współpracy w obszarze polityki społecznej (kreowanie
nowych rozwiązaĔ na polu pomocy społecznej, wspólne realizowanie projektów i
przedsiĊwziĊü).
Zarówno pracownicy OĞrodka, jak i osoby poszukujące pracy, wyposaĪane były
w aktualizowany na bieĪąco informator, zawierający podstawowe informacje o wsparciu
udzielanym w poszczególnych instytucjach osobom bezrobotnym (dane teleadresowe, oferta
pomocowa, zasady korzystania).
W pierwszym półroczu odbyły siĊ w OĞrodku spotkania z Harcerzami Hufca Katowice
Związku Harcerstwa Polskiego oraz z przedstawicielami UrzĊdów Pracy w regionie Karelii w
Rosji, na którym zaprezentowano ofertĊ wsparcia Miejskiego OĞrodka Pomocy Społecznej dla
mieszkaĔców Katowic. W drugim półroczu odbywały siĊ intensywne spotkania z podmiotami
zewnĊtrznymi dotyczącymi postĊpowaĔ zgodnie z zamówieniami publicznymi, a takĪe umową
partnerską.
OĞrodek Pomocy Społecznej w Katowicach inicjował takĪe akcje informacyjne na temat ofert
wsparcia dla bezrobotnych mieszkaĔców Katowic. Informacje o działaniach w obszarze
bezrobocia przekazywane były w ramach konferencji, Targów Pracy, Europejskich Targów
PrzedsiĊbiorczoĞci, Konferencji "Wykorzystaj szanse jakie daje Europejski Fundusz
Społeczny", za pomocą stale aktualizowanej strony internetowej MOPS oraz poprzez media –
telewizjĊ, lokalną prasĊ (m. in. magazynem „Nasze Katowice”).
PromocjĊ wsparcia realizowano równieĪ podczas spotkania władz miasta Katowice
z polskimi emigrantami. Spotkanie, w którym uczestniczył pracownik OĞrodka odbyło siĊ w
Londynie, miało na celu zachĊcenie w/w osoby do powrotu do kraju i skorzystania w oferty
jaką przygotowało dla nich miasto.


Współpraca ze Ğrodowiskiem lokalnym
Celem współpracy było stworzenie koalicji na rzecz pracy w Ğrodowisku i wokół
społecznych problemów, inicjowanie ruchów samopomocowych i obywatelskich. Ponadto
współpraca nakierowana była na promowanie i wdraĪanie pracy wolontaryjnej i zespołowej,
inicjowanie lokalnych prospołecznych akcji i wydarzeĔ. Rozszerzano takĪe zakres współpracy
z partnerami Ğrodowiskowymi na rzecz rewitalizacji katowickich dzielnic. WiĊcej informacji na
temat organizacji Ğrodowiska lokalnego znajduje siĊ w rozdziale 10.2 Współpraca z
podmiotami zewnĊtrznymi oraz w podrozdziale 10.3 Projekt systemowy ,,Damy radĊ –
program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach”.
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Miejski OĞrodek Pomocy Społecznej w 2008 roku po raz pierwszy rozpoczął realizacjĊ
projektu systemowego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.1
Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie
aktywnej integracji przez oĞrodki pomocy społecznej.
Realizacja projektu zatwierdzona była Uchwałą nr XXIX/620/08 Rady Miasta Katowice
z dnia 28 sierpnia 2008r.
Projekt systemowy został wpisany w strukturĊ organizacyjną MOPS na podstawie § 1
ust. 2 p. 1 ppkt 7 Aneksu nr 13 z dnia 20 czerwca 2008r. do Zarządzenia wewnĊtrznego nr
ZA-DS/9/2006 z dnia 9 stycznia 2006r i był realizowany od V 2008r. do XII 2009 roku (w
podobnej formule realizowany bĊdzie do XII.2013r). Z dniem 14.X.2009r. weszło w Īycie
zarządzenie wewnĊtrzne ZA-SRPD/47/2009, na mocy którego zostały wprowadzone wytyczne
dotyczące realizacji projektu systemowego „Damy radĊ- program aktywizacji zawodowej i
społecznej w Katowicach”
Na budĪet projektu składały siĊ:
- 10, 5 % wkładu własnego (złoĪonego z 0,75% funduszu pracy oraz 9,75% wkładu własnego
Miejskiego OĞrodka Pomocy Społecznej),
- 4,5 % wkładu stanowi pomoc publiczna,
- 85% dofinansowanie z EFS.
Koszt projektu w 2009 roku
Całkowity koszt projektu wyniósł:
2 431 983,50 zł – 89,5 % stanowiło dofinansowanie z EFS,
285 316,50 zł - 10,5 % było finansowane przez budĪet jednostki samorządu terytorialnego
Czas trwania:
1 stycznia – 31 grudnia 2009 roku
Celem projektu było ułatwienie integracji społecznej i zawodowej osobom zagroĪonym
trwałym wykluczeniem społecznym. Dla osiągniĊcia załoĪonego celu głównego okreĞlone
zostały nastĊpujące cele operacyjne:
−
rozwój form aktywnej integracji,
−
redukcja wysokiego poziomu deficytów społecznych i interpersonalnych utrudniających
funkcjonowanie społeczne i zawodowe klientom MOPS,
−
zwiĊkszenie poziomu kompetencji i umiejĊtnoĞci społecznych oraz zawodowych
klientów MOPS,
−
podniesienie (poprzez programy aktywnoĞci lokalnej) poziomu aktywnoĞci mieszkaĔców
dzielnic Nikiszowiec, Szopienice, ZałĊĪe oraz instytucji lokalnych w samodzielnym
rozwiązywaniu waĪnych problemów społecznych, w szczególnoĞci problemów
dotykających osoby korzystające z pomocy MOPS,
−
wzmocnienie i rozwój instytucji MOPS poprzez upowszechnianie pracy socjalnej.
GrupĊ docelową projektu stanowili uczestnicy projektu spełniający jednoczeĞnie
nastĊpujące warunki:
a) posiadający zameldowanie lub przebywający z zamiarem stałego pobytu na terenie miasta
Katowice,
b) posiadający status osoby bezrobotnej, poszukującej pracy lub pozostające w zatrudnieniu,
c) korzystający ze ĞwiadczeĔ pomocy społecznej (mogą to byü mieszkaĔcy Katowic
korzystający ze wsparcia jedynie w formie pracy socjalnej) w rozumieniu przepisów ustawy o
pomocy społecznej.
Do projektu rekrutowani byli uczestnicy, naleĪący w szczególnoĞci do nastĊpujących
grup:
-osoby długotrwale bezrobotne,
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-osoby niepełnosprawne, w tym z zaburzeniami psychicznymi, które nie uzyskały wsparcia w
ramach Działania 1.3 PO KL, które złoĪyły takie oĞwiadczenie,
-osoby nieaktywne zawodowo
-młodzieĪ w wieku 15 - 25 lat pochodząca ze Ğrodowisk zagroĪonych wykluczeniem
społecznym (osoby, które nie uzyskały wsparcia w ramach Działania 1.3 PO KL),
-otoczenie osób korzystających z pomocy, przez co rozumie siĊ osoby mieszkające we
wspólnym gospodarstwie domowym w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
- osoby zamieszkujące w Ğrodowisku osób wykluczonych społecznie (w przypadku programów
aktywnoĞci lokalnej lub wsparcia na rzecz osób niepełnosprawnych).
W pierwszym półroczu 2009 roku w ramach projektu „ Damy radĊ – program aktywizacji
zawodowej i społecznej w Katowicach” kontynuowano prace nad rozliczeniem działaĔ
projektowych realizowanych w 2008 roku oraz rozpoczĊto realizacjĊ projektu systemowego w
2009 roku. W ramach projektu od kwietnia realizowane były konsultacje w Inkubatorze
Gospodarki Społecznej, co opisane zostało w punkcie 10.4.
W ramach prac nad rozliczeniem działaĔ w ramach projektu za 2008 r. :
Opracowano ostateczną koncepcjĊ projektu systemowego na 2009r. OkreĞlono grupĊ
docelową, w skład której weszły: osoby bezrobotne, niezatrudnione oraz pozostające
w zatrudnieniu, zagroĪone wykluczeniem społecznym. W 2009 roku zaplanowano udział
wiĊkszej grupy osób niepełnosprawnych w projekcie, w tym rekrutujących siĊ spoĞród
uczestników warsztatów terapii zajĊciowych, osób chorych na stwardnienie rozsiane, osób
wymagających wsparcia asystenta osoby niepełnosprawnej. Zaplanowano równieĪ
kontynuacje, udziału w projekcie 59 osób, które były uczestnikami projektu w 2008r.
Zaplanowano zadania do realizacji w projekcie w 2009r. w tym: aktywną integracjĊ,
pracĊ socjalną, zasiłki i pomoc w naturze, działania o charakterze Ğrodowiskowym, zarządzanie
projektem, promocjĊ projektu. Zrezygnowano z realizacji zadania: prace społecznie-uĪyteczne
o czym poinformowano pisemnie jednostki organizacyjne, w których prace miały byü
wykonywane. Ustalono rodzaje instrumentów aktywnej integracji. NaleĪą do nich miĊdzy
innymi: terapie psychologiczne, usługi Inkubatora Gospodarczej Społecznej, treningi
umiejĊtnoĞci społecznych, treningi opiekuĔczo – wychowawcze, szkolenia zawodowe, usługi
asystenta osoby niepełnosprawnej. W 2009 roku podjĊto decyzjĊ o realizacji Programu
Centrum AktywnoĞci Lokalnej w ZałĊĪu, od VII, obok funkcjonujących od ubiegłego
roku PCAL Nikiszowiec i Szopienice. RealizacjĊ załoĪonych zadaĔ w projekcie, w
szczególnoĞci w ramach Programów AktywnoĞci Lokalnej (PCAL) w ramach projektu
systemowego rozpoczĊto od stycznia 2009 roku. W ramach działaĔ w projekcie realizowano
Programy AktywnoĞci Lokalnej w dzielnicach Nikiszowiec i Szopienice; zawierano kontrakty
socjalne z grupą beneficjentów ostatecznych; realizowano zadanie praca socjalna, w ramach
którego załoĪono kontynuacjĊ zatrudnienia 11 pracowników socjalnych zatrudnionych w
ramach projektu w roku ubiegłym. Ponadto w ramach projektu finansowane były stanowiska
pracy koordynatora projektu, pracownika ds. finansowych, pracownika ds. promocji i
informacji. W ramach działaĔ związanych z realizacją projektu: opracowano zarządzenie
dotyczące realizacji projektu systemowego w 2009r. Opracowano, zawarto i realizowano
wspólnie zadania w oparciu o porozumienie z Powiatowym UrzĊdem Pracy dotyczącym
współpracy w ramach projektu systemowego.
Przygotowano i przeprowadzono regularne spotkania w ramach zespołów
konsultacyjnych z pracownikami socjalnymi, na których omawiane były zagadnienia
dotyczące realizacji projektu systemowego w 2009 r. Przepływ informacji w zespole
projektowym ułatwiały cotygodniowe spotkania zespołu roboczego projektu „Damy radĊ –
program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach”, w trakcie których analizowano
przebieg realizacji projektu, planowano i ustalano zadania wymagane do prawidłowej realizacji
projektu. Utrzymywano bieĪący kontakt z UrzĊdem Marszałkowskim w celu zapewnienia
merytorycznej, technicznej i finansowej prawidłowoĞci realizacji projektu systemowego. W
ramach działaĔ związanych z uzyskaniem dofinansowania projektu m.in. skorygowano dane do
załącznika nr 2 wniosku o płatnoĞü za okres od 01.05.2008r. do 10.10.2008r. oraz za okres
11.10.2008r. do 31.12.2008r. oraz dane o uczestnikach projektu w formularzu PEFS. Ponadto
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uczestniczono w pracach nad przygotowaniem ostatecznej wersji wniosku o dofinansowanie
projektu zgodnie z uwagami merytorycznymi UrzĊdu Marszałkowskiego.
W III kwartale 2009 roku w ramach projektu „ Damy radĊ- program aktywizacji
zawodowej i społecznej w Katowicach” kontynuowano prace nad rozliczeniem działaĔ
projektowych realizowanych w 2008 roku oraz rozpoczĊto realizacjĊ projektu systemowego w
2009 roku. Kontynuowano prace nad złoĪeniem wniosku o płatnoĞü za okres 01.10.2009 do
31.12.2009. Uczestniczono w cyklicznych spotkaniach zespołu roboczego w ramach projektu „
Damy radĊ- program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach”, zebraniach z
kierownikami TPPS/SBD i Dyrekcją MOPS. Opracowywano materiały na potrzeby kontroli
realizacji projektu systemowego w 2008 roku za okres od maja do paĨdziernika 2008 roku. W
związku z kontrolą wykonania projektu w 2008 roku koordynowano prace związane z obsługą
kontroli projektu systemowego. WaĪnym elementem prac w ramach pozyskiwania nowych
Ğrodków finansowych do realizacji projektu było uczestniczenie w pracach nad
przygotowaniem i złoĪeniem nowej wersji wniosku o dofinansowanie projektu systemowego
uwzglĊdniającej nową pulĊ Ğrodków zaproponowanych na jego realizacjĊ. Na potrzeby
przygotowania nowego wniosku o płatnoĞü uczestniczono w szkoleniu zorganizowanym przez
InstytucjĊ PoĞredniczącą dotyczącym rozliczania wniosku o płatnoĞü.
Dokonywano
szczegółowych analiz
dotyczących liczby uczestników projektu oraz proponowanych
instrumentów aktywnej integracji na podstawie danych przesłanych przez Terenowe Punkty
Pomocy Społecznej. Kontaktowano siĊ z Domami Dziecka celem ustalenia listy potencjalnych
uczestników projektu rekrutowanych spoĞród wychowanków Domów Dziecka. PodjĊto prace
nad uszczegółowieniem zakresu merytorycznego proponowanych instrumentów aktywnej
integracji w tym instrumentów dla uczestników Warsztatów Terapii ZajĊciowej, Klubu
Integracji Społecznej, terapii psychologicznych, treningów umiejĊtnoĞci społecznych,
treningów opiekuĔczo – wychowawczych, asystenta rodziny. RozpoczĊto prace nad
skonstruowaniem Szczegółowych Istotnych Warunków Zamówienia dla instrumentów
realizowanych w ramach projektu systemowego. Zainicjowano i przeprowadzono spotkanie z
przedstawicielami MłodzieĪowego Centrum Kariery OHP
w Katowicach w sprawie
współpracy w ramach projektu systemowego. Na podstawie podjĊtych rozmów i negocjacji
ustalono formĊ współpracy dla 53 klientów MOPS do uczestnictwa w zajĊciach
indywidualnych z doradcą zawodowym i warsztatach. Podpisano umowĊ partnerską z
Instytutem Współpracy i Partnerstwa Lokalnego dot. realizacji projektu dofinansowanego z
Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Podpisano takĪe
porozumienie o współpracy z
Regionalnym OĞrodkiem Polityki Społecznej w Katowicach, dziĊki któremu m.in. udało siĊ
elastycznie dopasowaü ofertĊ szkoleĔ i doradztwa indywidualnego skierowanego do
pracowników OĞrodka.
W ramach zadania 1 projektu tj. aktywnej integracji przygotowano, zorganizowano
i zrealizowano kontrakty socjalne oraz programy aktywnoĞci lokalnej.
Łącznie zawarto 296 kontraktów socjalnych. W ramach kontraktów zaplanowano wsparcie
w formie co najmniej trzech instrumentów aktywnej integracji dostosowanych do potrzeb
uczestników. RealizacjĊ wiĊkszoĞci instrumentów zlecono firmom zewnĊtrznym w trybie
Ustawy o Zamówieniach Publicznych ( PZP). W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 12
postĊpowaĔ w oparciu o PZP w celu zawarcia umów na realizacjĊ w formie usługi
instrumentów aktywnej integracji. Przygotowywano specyfikacjĊ instrumentów aktywnej
integracji oraz umowy na realizacjĊ instrumentów zgodnie z wymogami
ustawy o
zamówieniach publicznych, opracowywano dane do specyfikacji instrumentów do projektu
systemowego oraz szacunkowych kosztów zastosowania instrumentów aktywnej integracji.
PostĊpowania dotyczyły:
• organizacji szkoleĔ zawodowych,
• organizacji zajĊü w ramach Klubu Integracji Społecznej,
• organizacji indywidualnej terapii psychologicznej,
• organizacji rodzinnej terapii psychologicznej,
• organizacji treningu opiekuĔczo – wychowawczego w Ğrodowisku zamieszkania
rodziny,
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organizacji wyjazdowego Treningu UmiejĊtnoĞci Społecznych,
organizacji asystenta rodziny,
organizacji asystenta osoby niepełnosprawnej,
organizacji indywidualnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych nakierowanego na
identyfikacjĊ zasobów i potencjału zawodowego – tworzenie IPD,
• organizacji treningu kompetencji i umiejĊtnoĞci społecznych– dla osób
niepełnosprawnych,
• organizacji zajĊü nt. pokonywania barier w komunikowaniu siĊ ze społeczeĔstwem przy
wykorzystaniu komputera – moduł podstawowy– dla osób niepełnosprawnych,
• organizacji warsztatów w zakresie poruszania siĊ po rynku pracy dla osób
niepełnosprawnych intelektualnie,
• organizacji terapii logopedycznej– dla osób niepełnosprawnych,
• organizacji treningu opiekuĔczo – wychowawczy w Ğrodowisku zamieszkania– dla osób
niepełnosprawnych,
• organizacji zajĊü rehabilitacyjnych – hipoterapia– dla osób niepełnosprawnych,
• organizacji zajĊü rehabilitacyjnych metodą PNF– dla osób niepełnosprawnych,
• organizacji wsparcia grupowego w zakresie radzenia sobie ze stresem– dla osób
niepełnosprawnych,
• organizacji treningu umiejĊtnoĞci „Potencjalizacja zasobów własnych” – dla osób
niepełnosprawnych,
• organizacji zajĊü z zakresu obsługi komputerowych programów uĪytkowych – poziom
Ğredniozaawansowany– dla osób niepełnosprawnych,
• organizacji indywidualnej terapii psychologicznej – dla osób niepełnosprawnych.
Z wszystkimi podmiotami realizującymi instrumenty zostały zawarte stosowne umowy na
realizacjĊ okreĞlonych w specyfikacjach zamówienia instrumentów aktywnej integracji.
Zadania zlecone poza Prawem ZamówieĔ Publicznych dotyczyły :
− przeprowadzenia indywidualnych konsultacji z doradcą zawodowym oraz warsztatów
grupowych dotyczących poruszania siĊ po rynku pracy – umowa partnerska z
MłodzieĪowym Biurem Kariery Ochotniczych Hufców Pracy.
Od kwietnia 2009r. rozpoczĊto realizacjĊ instrumentów aktywnej integracji w ramach
kontraktów zawartych z uczestnikami projektu - zgodnie z terminami uzgodnionymi z
realizatorami i wypracowanymi procedurami.
W poniĪszych tabelach zawarto dane dotyczące iloĞci osób uczestniczących
w konkretnych instrumentach aktywnej integracji:
•
•
•
•
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Przygotowując siĊ do realizacji projektu OĞrodek załoĪył osiągniĊcie okreĞlonych
rezultatów w projekcie, których wartoĞci zostały zaakceptowane przez Urząd Marszałkowski.
PoniĪsza tabela zawiera informacjĊ na temat zakładanych i osiągniĊtych rezultatów
w
projekcie.
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W ramach realizacji instrumentów aktywnej integracji odbyły siĊ takĪe 3 wyjazdowe treningi
umiejĊtnoĞci społecznych, z których skorzystało łącznie 89 osób (osoby dorosłe wraz z
rodzinami). Rodziny i osoby samotne, w ramach 4-dniowego treningu, który odbywał siĊ w
Ustroniu, w sprzyjającym otoczeniu nabyły i przeüwiczyły umiejĊtnoĞci związane z
komunikowaniem siĊ, asertywnoĞcią, radzeniem sobie z problemami i ich rozwiązywaniem
oraz innymi aspektami codziennego Īycia rodzinnego. Wyjazdowe treningi umiejĊtnoĞci
społecznych obejmowały zakresem trenowanie umiejĊtnoĞci społecznych, w tym dobrej
komunikacji i zachowaĔ waĪnych dla wypełniania funkcji rodzicielskich. W trakcie jednego z
treningów pracownicy OĞrodka przeprowadzili kontrolĊ prawidłowoĞci realizacji zadania. W
trakcie przeprowadzonych czynnoĞci kontrolnych nie stwierdzono powaĪniejszych uchybieĔ.
 3URJUDP &HQWUXP $NW\ZQRĤFL /RNDOQHM Z 1LNLV]RZFX 3&$/ został
uruchomiony 01.06.2008r. Głównym celem Programu było podniesienie poziomu aktywnoĞci
mieszkaĔców dzielnic Nikiszowiec i Janów oraz instytucji lokalnych na rzecz samodzielnego
rozwiązywania waĪnych problemów społecznych, w szczególnoĞci problemów dotykających
osoby korzystające z pomocy Miejskiego OĞrodka Pomocy Społecznej. Program realizowany
był w ramach projektu „Damy radĊ – program aktywizacji zawodowej i społecznej w
Katowicach”, i był współfinansowany przez UniĊ Europejską z Ğrodków Europejskiego
Funduszu Społecznego. Program realizowany był w wynajĊtych pomieszczeniach Parafii Ğw.
Anny. W roku 2009 Programem objĊto 16 uczestników.
PCAL Nikiszowiec był programem odbiegającym nieco od klasycznego schematu PAL.
ZałoĪeniem jego jest praca z całą społecznoĞcią jako klientem – odbiorcą działaĔ pomocowych.
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Na podstawie przeprowadzonej wnikliwej analizy potrzeb i zasobów lokalnych (tzw. mapa
zasobów i potrzeb lokalnych) okreĞlono główne kierunki działania w dzielnicy. Udało siĊ trafiü
w najwaĪniejsze bolączki społecznoĞci co spowodowało duĪe zaangaĪowanie liderów
społecznoĞci w rozwiązanie konkretnego problemu – niskiego poczucia bezpieczeĔstwa
mieszkaĔców. DziĊki intensywnej pracy społecznoĞü zjednoczyła siĊ, podniosła swoje
kompetencje społeczne, stała siĊ partnerem dla władz i instytucji lokalnych w działaniach na
rzecz rozwoju lokalnego. MieszkaĔcy doĞwiadczyli realnego wpływu na pozytywne zmiany w
swoim otoczeniu. SpołecznoĞü w oparciu o zasady społeczeĔstwa obywatelskiego
zaproponowała współudział w zaspokojeniu swoich waĪnych potrzeb, stała siĊ inicjatorem i
partnerem w działaniach dla firm, organizacji, a przede wszystkim instytucji miejskich. PCAL
Nikiszowiec stał siĊ teĪ inspiracją dla wielu tego typu przedsiĊwziĊü zarówno w województwie
Ğląskim jak i poza nim.
W 2009r. udało siĊ zrealizowaü załoĪenia programowe. W ramach instrumentów
aktywnej integracji udzielono wsparcia 16 uczestnikom Programu oraz ich otoczeniu.
W szczególnoĞci:
Kontynuowano prowadzenie Punktu Informacji Obywatelskiej (PIO), w ramach którego
udzielano informacji o prawach i uprawnieniach słuĪących przywróceniu samodzielnoĞci
Īyciowej, a takĪe specjalistycznych porad prawnych, psychologicznych i socjalnych. W okresie
od stycznia do grudnia 2009 dzielono łącznie około 360 porad, co daje Ğrednią 30 porad
miesiĊcznie (dwukrotnie wiĊkszą od zakładanej).
Zrealizowano 2 treningi umiejĊtnoĞci społecznych dla aktywnych mieszkaĔców oraz dla
osób pragnących podjąü aktywnoĞü zawodową. Ze wsparcia w postaci TUS skorzystało łącznie
14 osób.
Zrealizowano szkolenie dla animatorów, liderów i partnerów społecznych, którego
tematem wiodącym była współpraca i motywowanie mieszkaĔców do udziału w Īyciu
społecznym dzielnicy. W szkoleniu uczestniczyło 8 osób.
Zorganizowano 5 spotkaĔ grupy samopomocowej. Z tej formy wsparcia skorzystało
łącznie 20 osób (Ğrednio 5 osób na spotkanie)
Nie udało siĊ zrealizowaü planowanych 2 instrumentów tj. mediacji rodzinnych i
wolontariatu. Powodem była z jednej strony specyfika i mentalnoĞü społecznoĞci, wymagającej
wiĊcej czasu na zaakceptowanie takich form wsparcia a z drugiej silne zaangaĪowanie
realizatorów Programu w działania Ğrodowiskowe i inne instrumenty aktywnej integracji.
W zakresie działaĔ Ğrodowiskowych, bĊdących istotą oddziaływania w przypadku projektu
realizowanego w Nikiszowcu zrealizowano nastĊpujące:
 Zrealizowano przy współudziale społecznoĞci 3 duĪe imprezy integracyjno –
promocyjne:
 Europejskie ĝwiĊto Sąsiadów w dniu 06.06.2009r., w którym uczestniczyło ok. 100150 mieszkaĔców;
 Odpust u ĝwiĊtej Anny w dniu 26.07.2009r., w którym uczestniczyło ponad 1000
osób;
 II Jarmark na Nikiszu w dniu 06.12.2009r., w którym uczestniczyło ok. 2000 osób.
Wszystkie imprezy były koordynowane, finansowane i logistycznie prowadzone przez
pracowników PCAL Nikiszowiec i współpracujących z Programem mieszkaĔców.
 Przeprowadzono 11 spotkaĔ ze społecznoĞcią lokalną, dotyczących rozwiązywaniu
podstawowych problemów i organizacji imprez integracyjnych. W spotkaniach
uczestniczyło Ğrednio 12 osób.
 Współorganizowano 2 spotkania mieszkaĔców z Prezydentem Piotrem Uszokiem
(04.03.2009 i 11.05.2009).
 Zorganizowano spotkania z udziałem mieszkaĔców i Policji (12.03.2009 i 22.09.2009)
oraz lokalnych przedsiĊbiorców (12.03.2009) dotyczące problemu poprawy
bezpieczeĔstwa w dzielnicy.
 Zrealizowano cykl 10 zajĊü profilaktyczno-edukacyjnych dla dzieci pochodzących z
rodzin zagroĪonych wykluczeniem społecznym i otoczenia tych rodzin – „Z Mopsikiem
bezpieczniej”. W Programie uczestniczyło 25 dzieci.
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Wsparto inicjatywy mieszkaĔców Nikiszowca, słuĪące przeciwdziałaniu zjawiskom
marginalizacji społecznej. Udzielono pomocy m.in. w:
 zakupie sadzonek, narzĊdzi ogrodniczych,
 ram do prezentacji prac i fotografii,
 zorganizowano warsztaty plastyczne dla mieszkaĔców w ramach, których takĪe
zakupiono artykuły plastyczne,
 zorganizowano I Jarmarkowy Turniej Piłkarski w grudniu 2009r., w którym
uczestniczyło ok. 200 dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 53.
 Zrealizowano z mieszkaĔcami AkcjĊ Czyste Komzony, podczas której umyto mury
nikiszowieckiego rynku pobazgrane farbą przez pseudokibiców.
 Zorganizowano 3 spotkania edukacyjne, w tym 2 bezkosztowo. W spotkaniach
uczestniczyło od 15 do 25 osób.
 Prowadzono tablicĊ ogłoszeĔ w dzielnicy, na której prezentowano ciekawe inicjatywy
lokalne oraz promowano projekt systemowy i ideĊ aktywnej integracji.



W jednym z wywiadów prasowych Prezydent Piotr Uszok okreĞlił społecznoĞü Nikiszowca
– Īe w zakresie aktywnoĞci „bije na głowĊ wszystkie inne katowickie społecznoĞci”. Takie
postawy, które pojawiły siĊ od momentu rozpoczĊcia realizacji PCAL Nikiszowiec to w duĪej
mierze zasługa realizatorów Programu. TenĪe wzrost aktywnoĞci stanowi o skutecznoĞci
oddziaływaĔ realizowanych w ramach Programu i uzasadnia zaangaĪowanie miasta w procesy
rozwoju społecznoĞci lokalnych w tym realizacjĊ programów aktywnoĞci lokalnej.
3URJUDP&HQWUXP$NW\ZQRĤFL/RNDOQHMZ6]RSLHQLFDFK
Od czerwca 2008r. w ramach Projektu Systemowego „Damy radĊ- program aktywizacji
zawodowej i społecznej w Katowicach” . realizowany był na terenie dzielnicy Szopienice
Program Centrum AktywnoĞci Lokalnej współfinansowany z Europejskiego Funduszu
Społecznego. CAL to okreĞlony sposób działania, którego celem było aktywizowanie
społecznoĞci lokalnych, tworzenie poczucia przynaleĪnoĞci do danego miejsca i lokalnej grupy,
uruchomienie na nowo zbiorowych strategii pomagania ludziom w pomaganiu samym sobie.
W 2009 roku Programem objĊto 38 osób z czego 32 zaliczyły wymagane instrumenty aktywnej
integracji.
Zrealizowano nastĊpujące zadania:
- przeprowadzono badanie ankietowe w celu diagnozy problemów z mieszkaĔcami ulicy
Morawa,
- utworzono Klub Wolontariusza „Szansa”, w ramach którego pracowało 134 wolontariuszy,
- swoją działalnoĞü kontynuowały 2 grupy samopomocowe: dla matek samotnie
wychowujących dzieci, w której uczestniczyło 10 osób oraz lokalnych liderów – 18 osób,
- swoje spotkania rozpoczĊła grupa wsparcia dla aktywnej młodzieĪy w wieku 15-19 lat, w
której uczestniczyło 15 osób,
- przeprowadzono poradnictwo grupowe dla uczestników grup samopomocowych, z
poradnictwa skorzystało 20 osób,
- przeprowadzono poradnictwo specjalistyczne dla 37 osób,
- przeprowadzono spotkania integracyjno – szkoleniowe dla wolontariuszy, w których wziĊło
udział 24 osób,
- zorganizowano treningi umiejĊtnoĞci społecznych, z których skorzystały 34 osoby.
W ramach działaĔ Ğrodowiskowych zrealizowano:
- szkolenie z metod animacji, w którym uczestniczyło 14 osób,
- zajĊcia z konstruktywnego spĊdzania czasu wolnego, w których wziĊło udział 9 osób
- zajĊcia edukacyjno – integracyjno-muzyczne, w których wziĊło udział 20 osób,
- zajĊcia integracyjno-edukacyjne dla aktywnej młodzieĪy, z których skorzystało 66 osób,
- zorganizowano wyjazd integracyjny dla aktywnej młodzieĪy oraz uczestniczek grupy
samopomocowej do Olsztyna/k. CzĊstochowy na Festiwal TwórczoĞci Abstynenckiej, w
wyjeĨdzie wziĊło udział 18 osób + opiekun młodzieĪy,
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- przeprowadzono cykl 10 zajĊü profilaktyczno – integracyjnych dla dzieci „z mopsikiem
bezpieczniej”, którym objĊto 8 dzieci,
- zorganizowano wyjazd integracyjny do teatru, w którym wziĊło udział 38 osób,
- przeprowadzono spotkania z mieszkaĔcami dzielnicy, w których wziĊły udział 83 osoby,
- zorganizowano zajĊcia edukacyjno-kulturalne, w ramach których utworzyła siĊ amatorska
grupa teatralna, w zajĊciach uczestniczyło 31 osób,
- zorganizowano wyjĞcia integracyjne dla aktywnych mieszkaĔców, młodzieĪy, dzieci oraz
wolontariuszy, z wyjĞü integracyjnych skorzystały 84 osoby –wyjĞcia do pizzerii oraz 32 osoby
– wyjĞcia do kina,
- zorganizowano II TrzeĨwoĞciowy Festyn Rodzinny dla ok. 200 osób,
- zorganizowano lokalną imprezĊ integracyjno – sportową, w której wziĊło udział ok. 200 osób
- zorganizowano lokalną imprezĊ integracyjną dla najmłodszych, w której wziĊło udział ok. 120
osób.
Ponad to w ramach PCAL Szopienice wspierano mieszkaĔców dzielnicy w
podejmowanych inicjatywach. PodjĊte przez mieszkaĔców inicjatywy to m.in.:
- Pomaluj swój Ğwiat – malowanie drzwi na basen w Gimnazjum nr 13,
- Pomaluj swój Ğwiat II – malowanie Ğciany,
- Popołudniowa kawa przy dĨwiĊkach Boolywoodu – impreza integracyjna zorganizowana przy
wsparciu PCAL Szopienice przez młodzieĪ ze ĝrodowiskowego Klubu MłodzieĪowego dla
mieszkaĔców ulicy Krakowskiej 136, dzieci ze ĝwietlicy ĝrodowiskowej nr 2 oraz
podopiecznych Domu Noclegowego,
- zróbmy coĞ dla siebie i innych – nauka robienia biĪuterii zorganizowana przez panie z grupy
samopomocowej dla innych,
- I amatorski turniej tenisa stołowego - impreza zorganizowana przy wsparciu pracowników
PCAL przez mieszkaĔców Osiedla Bagno ,
- Wystawa kiczu – wystawa zorganizowana przez młodzieĪ z Gimnazjum nr 13, która wziĊła
udział w konkursie na najciekawszą inicjatywĊ młodzieĪową,
- Wystawa fotografii „Szopienice oczami nastolatków” – wystawa zorganizowana przez
laureatów konkursu na najciekawszą inicjatywĊ młodzieĪową,
- Andrzejki – Łączenie PokoleĔ II – juĪ druga tak duĪa inicjatywa lokalnych liderów
działających w ramach PCAL Szopienice, w Andrzejkach wziĊło udział ponad 100 osób,
- wydawanie odzieĪy – inicjatywa młodzieĪy z Gimnazjum nr 13,
- Mikołaj na bagnie – kolejna inicjatywa mieszkaĔców Osiedla Bagno,
- Mikołajki grupy samopomocowej dla matek samotnie wychowujących dzieci – Panie z grupy
samopomocowej zrealizowały inicjatywĊ - imprezĊ integracyjną dla własnych dzieci, a takĪe
dzieci ze ĝwietlicy ĝrodowiskowej nr 2,
- DzieĔ sąsiada – inicjatywa mieszkaĔców ulicy Morawa oraz lokalnych liderów.
Wszystkie inicjatywy podejmowane przez mieszkaĔców i wolontariuszy były wspierane przez
pracowników PCAL Szopienice oraz współfinansowane z Europejskiego Funduszu
Społecznego.
3URJUDP&HQWUXP$NW\ZQRĤFL/RNDOQHMZ=DâĐİX
W ramach realizowanego przez Miejski OĞrodek Pomocy Społecznej w Katowicach
projektu systemowego „Damy radĊ – program aktywizacji zawodowej i społecznej w
Katowicach” z dniem 01 lipca 2009 roku powstał Program Centrum AktywnoĞci Lokalnej w
ZałĊĪu, którego głównym celem było podniesienie poziomu aktywnoĞci mieszkaĔców
dzielnicy ZałĊĪe oraz instytucji lokalnych na rzecz samodzielnego rozwiązywania problemów
społecznych, w szczególnoĞci problemów dotykających osoby znajdujące siĊ w najtrudniejszej
sytuacji ekonomicznej i rodzinnej.
Początki działaĔ Programu w duĪej czĊĞci związane były z załatwianiem spraw
organizacyjnych w związku z prowadzeniem Programu Centrum AktywnoĞci Lokalnej w
ZałĊĪu. DziĊki Ğcisłej współpracy z proboszczem parafii ĝw. Józefa program realizowany jest
w pomieszczeniach uĪyczonych przez parafiĊ. Na wstĊpie skupiono uwagĊ na tworzeniu
kwestionariusza ankiety dla społecznoĞci lokalnej ZałĊĪa w wyniku której, na podstawie badaĔ
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ankietowych, danych statystycznych z róĪnorakich instytucji oraz informacji pozyskanych od
samych mieszkaĔców opracowana zostanie lokalnej mapy zasobów i potrzeb, która
udokumentuje faktyczną sytuacjĊ dzielnicy i jej społecznoĞci oraz bĊdzie stanowiła podstawĊ
do opracowywania projektów słuĪących poprawie poziomu Īycia w dzielnicy ZałĊĪe. Kolejne
działania organizacyjne polegały na tworzeniu i opracowywaniu dokumentów do działaĔ
związanych z Programem PCAL (deklaracje, oĞwiadczenia dla klienta, ankieta początkowa,
ankieta koĔcowa), tworzenie pism do instytucji celem zdobycia danych statystycznych
niezbĊdnych do tworzenie mapy zasobów jak i tworzenie umów na prowadzenie instrumentów
aktywnej integracji oraz opracowywanie budĪetu w związku z dodatkowymi Ğrodkami. UwagĊ
skupiono równieĪ na nawiązywaniu kontaktów z instytucjami działającymi w dzielnicy oraz
pozyskiwaniu klientów do Programu poprzez rozprowadzanie informacji o PCAL ZałĊĪe
dotyczącej działaĔ Programu.
NastĊpnie rozpoczĊto realizacjĊ działaĔ Ğrodowiskowych. W lipcu 2009 zgodnie z
harmonogramem odbyły siĊ pierwsze spotkania ze społecznoĞcią lokalną oraz grupą
samopomocową, których celem była integracja mieszkaĔców oraz zwiĊkszenie poziomu
aktywnoĞci społecznej w dzielnicy. W lipcu 2009r. w spotkaniu wziĊło udział 5 kandydatów na
liderów lokalnych zamieszkujących ZałĊĪe. Zgodnie z grupą ustalono stałe terminy spotkaĔ –
raz w tygodniu, które stały siĊ pewnym standardem celem wprowadzenia porządku działaĔ
Programu. Ponadto udzielono uczestnikom projektu poradnictwa specjalistycznego. Nawiązano
współpracĊ z Regionalnym Centrum Wolontariatu w Katowicach. W efekcie współpracy
trzech wolontariuszy z ramienia Centrum aktywnie uczestniczyło w działaniach związanych z
realizacją Programu. W ramach współpracy regularnie aktualizowane były informacje o
realizowanych działaniach przez poszczególne podmioty działające na terenie dzielnicy.
W sierpniu 2009 odbyły siĊ trzy spotkania z kandydatami na liderów grupy
samopomocowej. W miesiącu sierpniu 2009r duĪą iloĞü czasu poĞwiĊcono równieĪ na
kolportowanie wĞród mieszkaĔców dzielnicy ZałĊĪe kwestionariuszy ankiet na potrzeby
opracowania lokalnej mapy zasobów i potrzeb. W dalszym ciągu nawiązywano kontakty oraz
rozbudowywano współpracĊ z instytucjami i organizacjami działającymi na terenie ZałĊĪa w
związku z realizacją działaĔ o charakterze Ğrodowiskowym tj. organizacją lokalnej imprezy
integracyjnej na ZałĊĪu. MiĊdzy innymi w działania włączyła siĊ Poczta Polska oraz Urząd
Miasta Katowice.
W miesiącu wrzeĞniu 2009r zgodnie z załoĪonym wczeĞniej planem działaĔ odbyły siĊ
trzy spotkania z kandydatami na liderów – grupy samopomocowej. Ponadto Ğwiadczono
poradnictwo specjalistyczne w zakresie pracy socjalnej kandydatom na liderów Programu
PCAL ZałĊĪe.
We wrzeĞniu 2009 PCAL ZałĊĪe zorganizował w Szkole Podstawowej nr 20 w Katowicach
zajĊcia, których celem było zapoznanie uczniów klas 5 i 6 z podstawowymi zasadami
udzielania pierwszej pomocy. Spotkanie poprowadziły wolontariuszki z ramienia Regionalnego
Centrum Wolontariatu współpracujące z PCAL ZałĊĪe oraz ratownik medyczny.
RównieĪ we wrzeĞniu 2009r został przeprowadzony w tych klasach konkurs z zakresu
udzielania pierwszej pomocy.
Sukcesem okazał siĊ Festyn Integracyjny dla społecznoĞci lokalnej pod hasłem „ZałĊĪe
twoje miejsce na ĝwiecie” (ok. 200 osób) organizowany w dniu 19.09.2009r na terenie Parafii
ĝw. Józefa. W ramach zawiązanego partnerstwa lokalnego z instytucjami i organizacjami
pozarządowymi odbył siĊ szereg wystĊpów – wychowanków ĝwietlicy ĝrodowiskowej nr 3,
sekcji Miejskiego Domu Kultury w ZałĊĪu oraz Szkoły Podstawowej nr 20, prezentacja
multimedialna „ZałĊĪe wczoraj i dziĞ” przedstawiona przez pracownika Biblioteki Miejskiej w
ZałĊĪu, konkurs gwary Ğląskiej. Ponadto funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w
Katowicach przeprowadzili pokaz umiejĊtnoĞci psów policyjnych. DziĊki współpracy z
PaĔstwową StraĪą PoĪarną na festynie obejrzeü moĪna było bojowy wóz straĪy poĪarnej,
którego prezentacjĊ prowadzili straĪacy Komendy Miejskiej PSP w Katowicach. Odbył siĊ
takĪe konkurs plastyczny „Moja wymarzona dzielnica ZałĊĪe”. Na stoiskach Biblioteki oraz
Poczty Polskiej kupiü moĪna było ksiąĪki oraz karty okolicznoĞciowe. Atrakcją dla dzieci i
młodzieĪy była moĪliwoĞü skorzystania ze Ğcianki wspinaczkowej oraz batutu. Do organizacji
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festynu włączyli siĊ równieĪ sponsorzy – Piekarnia „Wocławek”, firma „Opal”, Piekarnia
„Gogolok”, Hotel „ZałĊĪe”. W organizacjĊ w znacznym stopniu włączyły siĊ równieĪ
wolontariuszki z ramienia Regionalnego Centrum Wolontariatu oraz członkowie społecznoĞci
lokalnej dzielnicy.
We wrzeĞniu 2009r w Szkole Podstawowej nr 20 w Katowicach odbyło siĊ kolejne
spotkanie dla uczniów klas I – IV dotyczące higieny jamy ustnej. Spotkanie poprowadziły
wolontariuszki z ramienia Centrum Wolontariatu współpracujące z PCAL w ZałĊĪu
Pracownicy Centrum AktywnoĞci Lokalnej w ZałĊĪu mogli korzystaü z konsultacji
merytorycznych dla realizatorów PCAL ZałĊĪe.
W miesiącu paĨdzierniku odbyły siĊ cztery spotkania z kandydatami na liderów – grupy
samopomocowej. W miesiącu paĨdzierniku w ramach projektu systemowego odbyło siĊ 2
dniowe szkolenie wyjazdowe w ramach PCAL ZałĊĪe do Korbielowa - tematyką szkolenia było
omówienie zasad prowadzenia animacji lokalnej oraz metody CAL. W szkoleniu wziął udział
Koordynator PCAL ZałĊĪe wraz z osobą prowadzącą szkolenie oraz 7 aktywnych członków
grupy samopomocowej, spoĞród których wyłoniono 3 aktywnie działających liderów
społecznoĞci lokalnej.
W związku z działaniami o charakterze Ğrodowiskowym zorganizowano cykl spotkaĔ
profilaktyczno- edukacyjnych dla dzieci z klas pierwszych ze Szkoły Podstawowej nr 20 przy
ul. ZarĊbskiego 2 „Z Mopsikiem bezpieczniej”. Program zrealizowany został w okresie od
07.10.09 do 25 11.09 w łącznym wymiarze 10 godzinnych spotkaĔ. W zajĊciach uczestniczyło
21 uczniów jednej z pierwszych klas. Cele programu nastawione były na poprawĊ
bezpieczeĔstwa społecznego dzieci w wieku wczesnoszkolnym oraz wzrost ĞwiadomoĞci dzieci
w zakresie dbania o własne bezpieczeĔstwo.
RozpoczĊto realizacjĊ instrumentów aktywnej integracji. Od 10.2009r beneficjenci mieli
moĪliwoĞü skorzystania z poradnictwa specjalistycznego –prawnego. W miesiącu paĨdzierniku
odbyły siĊ trzy spotkania z prawnikiem, gdzie klienci mogli uzyskaü porad prawnych w
zakresie swoich potrzeb. Ponadto dwukrotnie mieli moĪliwoĞü skorzystania z poradnictwa
psychologicznego.
Zorganizowano Trening UmiejĊtnoĞci Społecznych z zakresu ról rodzica, opieki nad
dzieümi oraz prawidłowych kontaktów interpersonalnych, który zakoĔczyły ostatecznie 4
osoby. Trening realizowany był w dniach 20-22 paĨdziernika 2009 roku w łącznym wymiarze
10 godzin.
W listopadzie odbyły siĊ dwa spotkania z kandydatami na liderów – grupy
samopomocowej.
W ramach projektu przeprowadzony został Trening UmiejĊtnoĞci Społecznych dla
uczestników PCAL ZałĊĪe w iloĞci dwóch spotkaĔ w łącznym wymiarze 10 godzin. Zgodnie z
umową zakres treningu obejmował zagadnienia związane z aktywizacją społeczno-zawodową i
ukierunkowaniem w poszukiwaniu pracy dla osób bezrobotnych. W formie treningu
wsparciem zostało objĊtych 5 osób. Współpraca z uczestnikami TUS realizowana była w
oparciu o zajĊcia warsztatowe i interaktywne metody prowadzenia zajĊü dydaktycznych.
Ponadto w dalszym ciągu uczestnicy Programu mogli korzystaü z usług prawnika jak i
psychologa. W listopadzie z porad psychologa łącznie skorzystało 6 osób, natomiast z
poradnictwa prawnego skorzystało 7 osób.
W ramach działaĔ o charakterze Ğrodowiskowym w 11.2009r. zorganizowano 2 spotkania
edukacyjne dla przedstawicieli instytucji lokalnych na temat aktywizowania społecznoĞci
lokalnej. W spotkaniu łącznie z pracownikami PCAL ZałĊĪe uczestniczyło 15 osób. Wspólnie z
uczestnikami spotkania dokonano ustaleĔ w sprawie stworzenia biuletynu internetowego, który
ma byü Ĩródłem dostĊpu do najnowszych informacji na temat działaĔ z okrĊgu ZałĊĪa i tym
samym pozwoli na efektywne działania zmierzające do poprawy funkcjonowania i wizerunku
dzielnicy.
W miesiącu grudniu zostały przeprowadzone przez realizatorów Programu 2 spotkania
społecznoĞci lokalnej. Ponadto zorganizowano dwa spotkania grupy samopomocowej.
Po raz ostatni w 2009 roku mieszkaĔcy dzielnicy w grudniu 2009r. mieli moĪliwoĞü
skorzystania z porad prawnika.
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W grudniu zorganizowano teĪ spotkanie integracyjne „opłatkowe” dla partnerów lokalnych
i aktywnych mieszkaĔców dzielnicy ZałĊĪe. W spotkaniu wziĊło udział 27 osób (5 aktywnych
członków grupy samopomocowej dla liderów PCAL ZałĊĪe, 20 przedstawicieli instytucji i
organizacji pozarządowych działających w dzielnicy oraz pracownicy PCAL ZałĊĪe).
W ramach projektu systemowego PCAL ZałĊĪe zorganizował w dniach 04 - 06.12.2009r.
wyjazd integracyjny dla młodzieĪy i aktywnych mieszkaĔców (dla ok. 13 osób). Wyjazd
integracyjny odbył siĊ zgodnie ze specyfikacją. W wyjeĨdzie wziĊło udział 11 aktywnych
członków grupy samopomocowej dla liderów PCAL ZałĊĪe oraz Koordynator PCAL ZałĊĪe.
Programem objĊto 11 uczestników.
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Inkubator Gospodarki Społecznej to przedsiĊwziĊcie realizowane od IX.2007 r. przez
Miejski OĞrodek Pomocy Społecznej słuĪące wspieraniu osób bĊdących w trudnej sytuacji na
rynku pracy. Do maja 2008 r. działalnoĞü Inkubatora finansowana była przy wykorzystaniu
Ğrodków programu IW EQUAL i dotyczyła przede wszystkim tworzenia nowych podmiotów w
obszarze gospodarki społecznej od momentu poszukiwania niszy na rynku aĪ do przygotowania
dokumentów i pozyskiwania Ğrodków finansowych, niezbĊdnych do załoĪenia nowego
podmiotu. Od czerwca 2008 roku, zasadniczą czĊĞü działalnoĞci Inkubatora stanowi
zaangaĪowanie w realizacjĊ projektu systemowego MOPS Katowice.
Usługi Inkubatora Gospodarki Społecznej w ramach projektu „Damy radĊ – program
aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach ”
RealizacjĊ zadaĔ rozpoczĊto od opracowania planu działania i narzĊdzi do
wykorzystania podczas konsultacji indywidualnych i zajĊü grupowych. W rezultacie powstał
katalog instrumentów aktywizacji społecznej i zawodowej dla uczestników projektu
systemowego. Pracownicy Inkubatora Gospodarki Społecznej w okresie od koĔca marca do
grudnia 2009 roku przeprowadzili łącznie 588 konsultacji, których całkowity czas trwania
wyniósł ponad 1410 godzin. W konsultacjach wziĊło udział 87 uczestników projektu
systemowego. PomyĞlnie – tj. uczestnicząc co najmniej w 2/3 planowanego czasu trwania
konsultacji – udział ukoĔczyło i otrzymało zaĞwiadczenie 79 beneficjentów.
PostĊp Ğwiadczenia usług Inkubatora był na bieĪąco monitorowany, a koordynator Inkubatora
uczestniczył w cotygodniowych spotkaniach zespołu projektowego.
Tak jak w latach ubiegłych, prowadzone przez konsultantów zajĊcia cechowały:
¾ indywidualne podejĞcie – dostosowanie zakresu i sposobu pracy do potrzeb
pojedynczego uczestnika,
¾ podejĞcie partnerskie – jeden klient = jeden konsultant,
¾ umieszczenie problemu braku pracy w szerokim kontekĞcie: sytuacji rodzinnej,
Īyciowej, zdrowotnej, finansowej.
NowoĞcią było zapewnienie opieki nad dzieümi uczestników projektu w trakcie ich
uczestnictwa w usługach Inkubatora. Do realizacji tego zadania, w trybie zapytania ofertowego,
wybrano zewnĊtrzny podmiot.
Usługi Inkubatora Gospodarki Społecznej dla mieszkaĔców Katowic
NiezaleĪnie od aktywnoĞci Inkubatora w projekcie systemowym, prowadzone były
równieĪ konsultacje dla wszystkich mieszkaĔców Katowic. Łącznie odbyło siĊ ponad 20
konsultacji indywidualnych dla mieszkaĔców Katowic – osób bezrobotnych poszukujących
zatrudnienia, osób zainteresowanych uruchomieniem działalnoĞci gospodarczej lub społecznej
i/lub pozyskaniem Ğrodków ze Ĩródeł zewnĊtrznych na działalnoĞü gospodarczą i społeczną.
Osiemnastka w sieci
Rok 2009 był równieĪ zasadniczym okresem realizacji projektu „Osiemnastka w sieci –
porozumienie inkubatorów organizacji pozarządowych”, współfinansowanego przez UniĊ
Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projektodawcami projektu, w
którego realizacjĊ nasz OĞrodek włączył siĊ w listopadzie 2008 roku, były trzy organizacje
pozarządowe z terenu województwa Ğląskiego, tj. Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych
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CRIS z Rybnika, Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej z Chorzowa i ĝląskie Forum
Organizacji Pozarządowych KaFOS z Katowic. Realizacja przypadających na MOPS zadaĔ w
projekcie została powierzona zespołowi Inkubatora Gospodarki Społecznej powiĊkszonemu o
dwoje oddelegowanych w tym celu do tegoĪ zespołu pracowników chorzowskiego
Stowarzyszenia.
Cele projektu zdefiniowane były na kilku poziomach. W projekcie powstało 18
zlokalizowanych na obszarze południowej Polski inkubatorów, które stanowiły centra
profesjonalnego wsparcia dla powstających lub małych i działających ze stosunkowo niewielką
dotąd skutecznoĞcią organizacji pozarządowych. KaĪda z przystĊpujących organizacji lub grup
inicjatywnych we współpracy z pracownikami projektu analizowała swoje moĪliwoĞci
rozwojowe, okreĞlała istniejące bariery, definiowała cele i kreĞliła indywidualną ĞcieĪkĊ
rozwoju organizacji. Jednak głównym celem projektu była promocja idei federalizacji
organizacji pozarządowych i doprowadzenie do współpracy (usieciowienia) organizacji
skupionych wokół kaĪdego z inkubatorów.
Efekty pracy Inkubatora Trzeciego Sektora działającego w Miejskim OĞrodku Pomocy
Społecznej w Katowicach:
 podpisano porozumienia o współpracy z 18 organizacjami pozarządowymi,
 zorganizowano 7 szkoleĔ dwudniowych i 1 szkolenie jednodniowe o tematach:
„Fundraising, sponsoring oraz dotacje – skuteczne metody pozyskiwania funduszy na
działalnoĞü organizacji pozarządowych”, „Jak przygotowaü projekt i wypełniü
wniosek”, „Zarządzanie organizacją pozarządową”, „KsiĊgowoĞü i controling w
organizacjach pozarządowych”, „Podstawy zarządzania projektem”, „Współpraca i
partnerstwo lokalne”, „Public Relations dla organizacji pozarządowych”,
„Pozyskiwanie funduszy na działalnoĞü organizacji pozarządowych oraz prowadzenie
działalnoĞci gospodarczej przez organizacje pozarządowe”, w których wziĊło udział 125
osób z 30 organizacji pozarządowych,
 przeprowadzono 46 spotkaĔ konsultacyjnych dla członków organizacji pozarządowych,
w tym 25 spotkaĔ miało postaü doradztwa specjalistycznego w obszarach ksiĊgowoĞci,
pozyskiwania Ğrodków na działalnoĞü oraz projektowania stron internetowych,
 zorganizowano 5 spotkaĔ sieciujących organizacje zrzeszone w Inkubatorze Trzeciego
Sektora, w tym jedno w formie wizyty studyjnej w Stowarzyszeniu i Fundacji „Byü
Razem” w Cieszynie,
 podpisano Porozumienie na rzecz Lokalnej Sieci Współpracy Organizacji
Pozarządowych, którego sygnatariuszami było 5 organizacji zrzeszonych w Inkubatorze
oraz nasz OĞrodek,
 MOPS Katowice przystąpił równieĪ – jako członek wspierający – do Porozumienia
Sieci Inkubatorów Trzeciego Sektora, która bĊdzie pełniü rolĊ rzecznika organizacji
pozarządowych we współpracy miĊdzysektorowej,
 z róĪnych form wsparcia, oferowanych przez Inkubator Trzeciego Sektora, skorzystało
75 członków, pracowników i wolontariuszy 34 organizacji pozarządowych.
Aplikowanie o Ğrodki zewnĊtrzne
NiezaleĪnie od wszystkich opisanych wyĪej działaĔ, pracownicy Inkubatora czynili
starania zmierzające do poszerzenia oferty pomocowej. WaĪną czĊĞcią aktywnoĞci Inkubatora
były próby pozyskiwania Ğrodków zewnĊtrznych na realizacjĊ projektów pozwalających na
wdroĪenie nowatorskich metod pracy z klientami. W 2009 r. przygotowane zostały cztery
wnioski aplikacyjne, które niestety nie uzyskały dofinansowania:
1)
na współudział w projekcie pt.”Zintegrowany system zatrudnienia socjalnego i
ekonomii społecznej” administrowanym przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w
Warszawie,
2)
o finansowanie projektu pt. „Twoje Īycie – Twój biznes” w ramach Działania 6.2
PO KL.
3)
o finansowanie projektu pt.”GPS – Generator PrzedsiĊbiorstw Społecznych” w
ramach Poddziałania 7.2.2 POKL
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4)
na współudział w projekcie pt. „Projekt Nikiszowiec”, w partnerstwie z Centrum
Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS z Rybnika oraz PCAL Nikiszowiec., w ramach
Poddziałania 8.1.2 POKL
Rozwój i promocja
W 2009 roku, pracownicy Inkubatora Gospodarki Społecznej wykazywali duĪą
aktywnoĞü w sferze promocji oferty wsparcia jak równieĪ przedsiĊwziĊü nakierowanych na
samorozwój i wzrost własnych kompetencji. WziĊto udział w wielu szkoleniach, seminariach i
konferencjach – równieĪ w charakterze prelegentów. Regularnie organizowano równieĪ
wewnĊtrzne spotkania poĞwiĊcone krajowym i europejskim trendom w obszarach aktywnoĞci
Inkubatora. Wszystkie te działania miały na celu wzrost jakoĞci Ğwiadczonych przez
pracowników Inkubatora usług.
Lokalizacja i zasoby
We wrzeĞniu 2009 r. nastąpiła zmiana lokalizacji Inkubatora Gospodarki Społecznej. Od
tego czasu mieĞci siĊ on w budynku MOPS w Katowicach przy ul. Morcinka 19a, gdzie został
przeniesiony z ulicy Krakowskiej 138. Dysponuje dwiema salami szkoleniowymi, dwoma
pokojami konsultacji oraz trzema pomieszczeniami biurowymi. Ponadto pracownikom i
klientom Inkubatora słuĪy 7 kompletnie wyposaĪonych stanowisk komputerowych. Cechą
charakterystyczną Inkubatora Gospodarki Społecznej jest jego elastycznoĞü i otwartoĞü na
wspieranie róĪnych grup osób poszukujących zatrudnienia (moĪliwoĞü dopasowania wsparcia
specjalistów – doradców zawodowych, psychologów, konsultantów - do indywidualnych
potrzeb klienta), innowacyjnoĞü (tworzenie i udostĊpnianie bazy gotowych pomysłów na
prowadzenie działalnoĞci, zatrudnianie pracowników, testowanie róĪnych pomysłów i
rozwiązaĔ).
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Z dniem 1 czerwca 2008r. Miejski OĞrodek Pomocy Społecznej w Katowicach
rozpoczął realizacjĊ pilotaĪowego projektu „Ja Wam jeszcze pokaĪĊ... aktywne wsparcie
szkoleniowo-doradcze dla osób po 45 roku Īycia pozostających bez pracy”
współfinansowanego ze Ğrodków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego (EFS) Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet: VI,
Poddziałanie: 6.1.1. Na realizacjĊ ww. projektu w okresie 01.06.2008 – 30.05.2009 r. OĞrodek
uzyskał dotacjĊ rozwojową w wysokoĞci 473 964 zł. Łącznie wydatkowano kwotĊ
473 641,25 zł.
Celem głównym projektu było podniesienie poziomu aktywnoĞci zawodowej oraz
zdolnoĞci i gotowoĞci do podjĊcia zatrudnienia osób pozostających bez pracy, nie
zarejestrowanych jako bezrobotne, które ze wzglĊdu na wiek – ponad 45 lat – znajdują siĊ w
szczególnie trudnej sytuacji Īyciowej. Cel ten realizowany był poprzez: stworzenie
odpowiednich warunków oraz wypracowanie instrumentów słuĪących podniesieniu poziomu
aktywnoĞci zawodowej, zdolnoĞci i gotowoĞci do podjĊcia zatrudnienia przez osoby
pozostające bez zatrudnienia; zwiĊkszenie gotowoĞci osób pozostających bez zatrudnienia do
podejmowania aktywnoĞci w zakresie poszukiwania pracy i podejmowania zatrudnienia;
podniesienie poczucia własnej wartoĞci osób pozostających bez zatrudnienia oraz zwiĊkszenie
ich atrakcyjnoĞci na rynku pracy; przeciwdziałanie utrwalaniu siĊ bezradnoĞci i pogłĊbianiu
marginalizacji wĞród osób pozostających bez zatrudnienia.
RealizacjĊ projektu rozpoczĊto w czerwcu 2008 r. Zostały opracowane i wydrukowane
formularze rekrutacyjne. Rekrutacja prowadzona była przez specjalistĊ ds. rekrutacji i promocji
projektu. Odbyły siĊ spotkania z kierownikami jednostek i pracownikami socjalnymi mające na
celu rekrutacjĊ beneficjentów ostatecznych wĞród podopiecznych MOPS Katowice. Specjalista
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wraz z wyznaczonymi pracownikami socjalnymi przeprowadzali rozmowy rekrutacyjne z
osobami zainteresowanymi udziałem w projekcie. W roku 2008 wsparciem w ramach projektu
zostało objĊtych 33 osoby po 45 roku Īycia pozostających bez zatrudnienia, a jednoczeĞnie nie
zarejestrowanych w PUP, w szczególnoĞci korzystających z pomocy MOPS w Katowicach (w
tym 21 kobiet i 9 osób niepełnosprawnych). Dla zapewnienia zrealizowania załoĪonych
wskaĨników utworzona została 6-osobowa grupa rezerwowa.
We wrzeĞniu 2008r. rozpoczĊto realizacjĊ nastĊpujących działaĔ skierowanych
bezpoĞrednio do uczestników projektu.
1) Opracowanie Indywidualnych Planów Działania.
Celem tworzenia IPD było dokonanie diagnozy uczestników projektu pod kątem ich
predyspozycji zawodowych, oczekiwaĔ i aspiracji, co do rodzaju i zakresu przyszłej pracy.
Zadanie realizowane było w okresie od 1 wrzeĞnia do 30 listopada 2008 r. W wyniku
przeprowadzenia 90 godzin konsultacji (100% pierwotnie planowanej liczby godzin) z
beneficjentami ostatecznymi projektu, opracowano 30 Indywidualnych Planów DziałaĔ (100%
pierwotnie planowanej liczby IPD).
2) Wsparcie psychologiczne i doradcze dla wchodzących/powracających na rynek
pracy.
W celu pełniejszego przygotowania beneficjentów ostatecznych do wejĞcia i trwałego
pozostania na rynku pracy działaniom właĞciwym towarzyszyło wsparcie psychologiczne i
doradcze. Polegało na prowadzeniu uczestników przez psychologa i doradców zawodowych.
Zadanie realizowane było w okresie od 1 paĨdziernika do 31 grudnia 2008 br. oraz w
kwietniu2009 br. Udzielono 140 godzin wsparcia psychologicznego (117% pierwotnie
planowanej liczby godzin) oraz wykonano 138,5 doradztwa zawodowego (115% pierwotnie
planowanej liczby godzin) dla beneficjentów ostatecznych projektu.
3) Warsztaty i szkolenia dla z zakresu aktywnego poszukiwania pracy.
Warsztaty miały na celu wypracowanie skutecznych ĞcieĪek i metod postĊpowania uczestników
projektu poszukujących zatrudnienia i kontaktujących siĊ z potencjalnym pracodawcą.
Zadanie realizowane było w okresie od 1 listopada do 31 grudnia 2008 r. Zorganizowano 4
dwudniowe warsztaty z zakresu aktywnego poszukiwania pracy tj. 64 godz. (133% pierwotnie
planowanej liczby godzin), w których udział wziĊło łącznie 30 osób (100%).
4) Szkolenia zawodowe.
Zgodnie z załoĪeniami projektowymi, szkolenia zawodowe były dostosowane do moĪliwoĞci
(predyspozycji zawodowych, braków i ograniczeĔ, kondycji psychofizycznej) uczestników oraz
do oczekiwaĔ rynku pracy.
OsiągniĊto 100% wszystkich zaplanowanych w tym zadaniu rezultatów tj. w wyniku
zorganizowania szkoleĔ zawodowych przeszkolono i wydano zaĞwiadczenia o nabyciu
kwalifikacji dla 30 osób, w szczególnoĞci: spawacz - 5 osób, pracownik ogólnobudowlany - 5
osób, opiekunki - 11 osób, sprzątaczki - 4 osoby, pracownik administracyjno - biurowy - 5
osób.
Łącznie przeprowadzono 1.810 godzin szkoleĔ (137% pierwotnie planowanej liczby godzin).
Podwykonawca zapewnił uczestnikom projektu materiały szkoleniowe, poczĊstunek podczas
przerw kawowych oraz ciepły posiłek oraz transport do miejsca odbywania szkoleĔ i z
powrotem.
Biorąc pod uwagĊ tak szeroki wachlarz usług, wartoĞcią dodaną projektu jest
podniesienie komfortu uczestnictwa w projekcie m.in. poprzez pokrycie kosztu przejazdów
bądĨ zapewnienie transportu oraz zapewnienie poczĊstunków oraz ciepłych posiłków.
Ponadto, wartoĞcią dodaną projektu jest zorganizowanie w ramach szkolenia
zawodowego uczestnikom zajĊü z podstaw jĊzyka angielskiego.
5) Indywidualne poĞrednictwo pracy.
Celami działania było: wsparcie w docieraniu do ofert pracy, pomoc w nawiązywaniu
kontaktów z pracodawcami oraz wspieranie w nabywaniu umiejĊtnoĞci w obszarze
prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych.
OsiągniĊto 100% zaplanowanego w tym zadaniu rezultatu tj. łącznie udzielono 30 osobom 120 godz. wsparcia w docieraniu do pracodawcy (100% pierwotnie planowanej liczby godzin).
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Podwykonawca zapewnił uczestnikom materiały szkoleniowe, poczĊstunek podczas przerw
kawowych oraz pokrycie kosztów przejazdów na zajĊcia i z powrotem komunikacją miejską.
Biorąc pod uwagĊ tak szeroki wachlarz usług w ramach tej formy wsparcia, wartoĞcią
dodaną projektu jest poprawa komfortu uczestnictwa w projekcie m.in. poprzez pokrycie kosztu
przejazdów oraz zapewnienie poczĊstunków podczas zajĊü.
OsiągniĊto wszystkie zakładane rezultaty. Jeszcze w trakcie trwania projektu 2 osoby podjĊły
zatrudnienie, co stanowi 67 % planowanych rezultatów (zgodnie z załoĪeniami projektowymi
podjĊcie zatrudnienia 10 % osób uczestniczących w projekcie powinno nastąpiü w ciągu 6 m-cy
po zakoĔczeniu udziału w projekcie).
Wszystkie formy wsparcia realizowane były przez kadrĊ posiadającą wysokie
kwalifikacje zawodowe oraz wiedzĊ i umiejĊtnoĞci w zakresie działaĔ na rzecz osób
zagroĪonych wykluczeniem społecznym.
Wsparciem w ramach projektu – od początku jego realizacji - zostało objĊtych 39 osób po 45
roku Īycia pozostających bez zatrudnienia, a jednoczeĞnie nie zarejestrowanych w PUP, w
szczególnoĞci korzystających z pomocy MOPS w Katowicach (w tym 23 kobiet i 10 osób
niepełnosprawnych).
W ocenie realizatorów projektu zaobserwowany został u beneficjentów ostatecznych
wzrost aktywnoĞci, samooceny, poczucia wiary we własne siły i moĪliwoĞci, poczucia
przygotowania do rozmowy z pracodawcą oraz wzrost motywacji do poszukiwania pracy.
Wzrosła równieĪ umiejĊtnoĞü beneficjentów ostatecznych do prezentowania siebie i swoich
atutów. PodkreĞliü naleĪy, Īe beneficjenci ostateczni brali bardzo aktywny udział w zajĊciach w
ramach poszczególnych form wsparcia.
Działania w projekcie zostały przygotowane w taki sposób, aby wyposaĪyü
beneficjentów ostatecznych nie tylko w nowe umiejĊtnoĞci i kwalifikacje zawodowe, ale takĪe
w umiejĊtnoĞci poruszania siĊ po aktualnym rynku pracy. Indywidualna praca z psychologiem
ułatwiła pokonywanie barier w utrudnionym powrocie na rynek pracy natomiast praca z
doradcami zawodowymi pozwoliła na wytyczenie indywidualnych ĞcieĪek kariery.
W I półroczu 2009 kontynuowano realizacjĊ projektu, w szczególnoĞci:
1) Od stycznia do kwietnia 2009 realizowano Szkolenia zawodowe dostosowane do
moĪliwoĞci beneficjentów ostatecznych oraz do oczekiwaĔ rynku pracy.
W okresie sprawozdawczym szkolenia zawodowe ukoĔczyły juĪ 24 osoby.
5) W lutym 2009 r. rozpoczĊto Ğwiadczenie Indywidualnego poĞrednictwa pracy, którego
celem jest wsparcie w docieraniu do ofert pracy, pomoc w nawiązywaniu kontaktów
z pracodawcami, wspieranie w nabywaniu umiejĊtnoĞci w obszarze prowadzenia rozmów
kwalifikacyjnych,
W okresie sprawozdawczym w dniu 20 lutego 2009 r. przeprowadzona została przez
pracowników Wojewódzkiego UrzĊdu Pracy (Instytucji PoĞredniczącej II stopnia) wizyta
monitoringowa, której celem było sprawdzenie jakoĞci pomocy udzielanej uczestnikom
projektu, poznanie opinii uczestników na temat realizowanego szkolenia oraz wskazanie
ewentualnych uchybieĔ i/lub nieprawidłowoĞci. W trakcie wizyty monitorującej nie
stwierdzono Īadnych nieprawidłowoĞci w realizacji
 3URMHNW Å.OXF] GR NDULHU\  SURJUDP DNW\ZL]DFML ]DZRGRZHM L
VSRâHF]QHMPâRG]LHİ\ODWµ
Od wrzeĞnia 2008 do sierpnia 2009 roku w OĞrodku realizowany był projekt,
współfinansowany przez UniĊ Europejską ze Ğrodków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, - „Klucz do kariery - program aktywizacji
zawodowej i społecznej młodzieĪy 15-25 lat”. Na realizacjĊ w/w projektu w okresie 01.09.2008
– 31.08.2009 r. OĞrodek uzyskał dotacjĊ rozwojową w wysokoĞci 452 560,00 zł, w tym na rok
2009 dotacja rozwojowa wynosi 329 523,00zł. Uczestnikami projektu była grupa 20 osób młodzieĪ w wieku 15–25 lat zagroĪona wykluczeniem społecznym z terenu miasta Katowic.
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Głównym celem projektu było stworzenie systemu wspierania rozwoju kompetencji
społecznych, które ułatwią uczestnikom programu samodzielne poruszanie siĊ w otoczeniu
społecznym i zwiĊkszą ich szanse na zatrudnienie na dzisiejszym rynku pracy.
Do jego osiągniĊcia prowadziły wszystkie podejmowane działania w ramach projektu,
mianowicie:
1. Utworzenie dwóch Klubów Wspierania Rozwoju Osobistego MłodzieĪy
(w pomieszczeniach ĝwietlic ĝrodowiskowych nr 1, ul. Orkana 7 a, i 3, ul. Gliwicka 74a), w
ramach których:
a) zorganizowane zostały kółka zainteresowaĔ, które dały uczestnikom szansĊ na znalezienie
autentycznych zdolnoĞci, dziĊki zajĊciom prowadzonym równolegle w sekcjach: sportowej,
informatycznej, artystycznej, jĊzykowej, do koĔca czerwca br. przeprowadzono 600 godzin
zajĊü (z zaplanowanych 616 godzin);
b) zakupiono sprzĊt informatyczny wraz z oprogramowaniem (4 komputery oraz drukarki)
wykorzystywany do zajĊü informatycznych oraz na indywidualne potrzeby uczestników
projektu oraz gry komputerowe, które mają byü chwilą relaksu i odprĊĪenia;
c) zapewniono codziennie ciepły posiłek;
d) umoĪliwiono uczestnikom aktywną integracjĊ poprzez współzawodnictwo na zajĊciach
sportowych (turnieje piłki halowej, turnieje tenisa stołowego) i wspólnych zajĊciach
jĊzykowych (konkursy, gry, zabawy, kalambury) oraz wspólne i uroczyste obchodzenie Ğwiąt
okolicznoĞciowych i urodzin wychowanków.
Podczas dotychczasowej realizacji projektu uczestnicy wielokrotnie zgłaszali potrzebĊ
uczestniczenia w Īyciu kulturalnym i społecznym swojej miejscowoĞci oraz regionu. Osoby
zagroĪone wykluczeniem społecznym nie mają szans na poszerzanie swych horyzontów
myĞlowych m.in.: poprzez udział w premierach kinowych i wydarzeniach kulturalnych regionu.
Aktywizacja społeczna jest dopełnieniem zadaĔ realizowanych w ramach projektu, z pewnoĞcią
przyczyni siĊ do umacniania wiĊzi miĊdzyludzkich i kształtowania postaw prospołecznych. W
ramach podejmowanych działaĔ zaplanowano i zorganizowano wycieczki m.in.: do zabytkowej
sztolni w Tarnowskich Górach, zabytkowej kopalni w Zabrzu, Muzeum Chleba w
Radzionkowie, Zamku w Pszczynie, stadniny koni w Katowicach Janowie, Planetarium,
Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku. Uczestnicy mogli teĪ korzystaü z wyjĞü do kina,
ZOO oraz zajĊü na krĊgielni.
2.Utworzenie Punktu Wspierania Rozwoju Edukacyjnego i Zawodowego (w ĝwietlicy
ĝrodowiskowej nr 3), gdzie młodzieĪ korzystała bezpoĞrednio lub telefonicznie ze wsparcia
psychologa i doradcy zawodowego w zakresie: poradnictwa edukacyjnego i zawodowego,
doradztwa społecznego, zgodnie z ustalonym harmonogramem wsparcia. Punkt prowadził takĪe
monitoring lokalnego rynku pracy, w związku z tym stworzono Informator o lokalnym rynku
pracy, który był na bieĪąco aktualizowany.
W czerwcu 2009r. zorganizowano dla uczestników Mini Targi Pracy i Edukacji, które
były okazją do nawiązania współpracy z siecią lokalnych pracodawców i instytucji wsparcia na
rzecz uczestników projektu. Celem Targów było przedstawienie ofert pracy stałej,
tymczasowej, wakacyjnej oraz moĪliwoĞci uzupełniania wykształcenia oraz kwalifikacji
zawodowych. Targi były połączone z konferencją czĊĞciowo podsumowującą realizacjĊ
projektu.
3.Utworzenie Biura Mentoringu (w ĝwietlicy ĝrodowiskowej nr 3), które było
całkowicie innowacyjnym i nowatorskim w praktyce pomysłem na rozwiązywanie problemów
młodzieĪy w woj. Ğląskim. MENTOR to osoba pomagająca podopiecznemu w dokonywaniu
zmian w dotychczasowym sposobie działania, sytuacji edukacyjnej, zawodowej i Īyciowej. Ta
forma pracy polegała na wspieraniu w realizowaniu indywidualnych ĞcieĪek rozwoju
edukacyjnego i zawodowego, motywowaniu poprzez porady, wysłuchiwanie, dyskretne
kierowanie działaniami podopiecznego, które mają doprowadziü do bycia
bardziej
samodzielnym, pewnym siebie i zaradnym. Zatrudniono 5 mentorów (1 mentor współpracuje z
4 uczestnikami) po wczeĞniejszym zorganizowaniu dla nich szkolenia, sfinansowanego z
otrzymanej dotacji rozwojowej. Biuro Mentoringu skupiało mentorów, na wspólnych
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spotkaniach rozwiązywane były problemy i wypracowywane metody pracy i działania. Z
porady mogli równieĪ skorzystaü uczestnicy projektu bezpoĞrednio lub telefonicznie.
4.W okresie od stycznia do maja 2009 roku zrealizowany został Trening UmiejĊtnoĞci
Społecznych w dwóch dziesiĊcioosobowych grupach, w wymiarze 90 godzin, którego
zadaniem było nauczenie bądĨ rozwiniĊcie umiejĊtnoĞci interpersonalnych u poszczególnych
uczestników projektu. Wspomniane umiejĊtnoĞci pozwolą skuteczniej radziü sobie w Īyciu
osobistym i zawodowym uczestnikom. TUS miał dwojaki charakter: zaradczy, stosowany u
osób, u których stwierdza siĊ znaczny deficyt kompetencji społecznych (trening niwelował te
deficyty) oraz charakter rozwojowy i psychokorekcyjny, jego celem było pomoc uczestnikom
w efektywniejszym stosowaniu posiadanych juĪ umiejĊtnoĞci.
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Rezultaty miĊkkie równieĪ zostały osiągnie, a było nimi: nabycie umiejĊtnoĞci rozwiązywania
problemów, korzystania z technologii informatycznych, komunikowania siĊ, radzenia sobie ze
stresem, poruszania siĊ po rynku pracy, przezwyciĊĪenie trudnoĞci w zdobyciu i utrzymaniu
zatrudnienia, zwiĊkszenie koncentracji i zaangaĪowania, poprawa stanu zdrowia, podniesienie
poziomu samooceny.
OsiągniĊciu wyznaczonego celu słuĪyło miĊdzy innymi stworzenie Klubów Wspierania
Rozwoju Osobistego MłodzieĪy, realizacja treningu umiejĊtnoĞci społecznych, stworzenie
Punktu Wspierania Rozwoju Edukacyjnego i Zawodowego oraz indywidualnych profili
edukacyjno-zawodowych, utworzenie Biura Mentoringu i wprowadzenie całkiem nowatorskiej
formy pracy z młodzieĪą – mentoringu.
W ramach współpracy z siecią lokalnych pracodawców i instytucji wsparcia oraz
instytucji poĞrednictwa pracy, poradnictwa, doradztwa zawodowego i edukacyjnego oraz
monitorowania lokalnego rynku pracy, zorganizowane zostały „Mini Targi Pracy i Edukacji”.
Udział w „Mini Targach Pracy i Edukacji” pozwolił uczestnikom Projektu poznaü reguły i
wymagania panujące na obecnym rynku pracy, dał szansĊ na dostosowanie swoich
moĪliwoĞci i poziomu wykształcenia do oferowanych propozycji zatrudnienia, a takĪe
wskazał na ewentualne braki edukacyjne, nad którymi warto ciągle pracowaü.
NiepodwaĪalnym sukcesem i wartoĞcią Projektu jest wydanie „Poradnika dla młodzieĪy
poszukującej pracy”, który jest pewnego rodzaju dopełnieniem przekazanej wiedzy i nabytych
umiejĊtnoĞci podczas zajĊü. Został on przygotowany przez pracowników projektu we
współpracy z samymi uczestnikami, którzy wskazali deficytowe obszary wiedzy z zakresu
poruszania siĊ po rynku pracy.
Celem stworzenia Poradnika było zebranie wszystkich najwaĪniejszych wiadomoĞci i
informacji przekazanych uczestnikom Projektu w trakcie jego trwania, usystematyzowanie ich i
opublikowanie w takiej postaci, aby były zrozumiałe, przejrzyste i zawsze dostĊpne dla osób
objĊtych aktywizacją zawodową i społeczną.
Beneficjenci, zadowoleni z uczestnictwa w Projekcie „Klucz do kariery – program
aktywizacji zawodowej i społecznej młodzieĪy 15-25 lat”, uznali projekt za potrzebny i
wyrazili chĊü uczestnictwa w kolejnych projektach realizowanych przez MOPS w Katowicach
(55% osób). WiedzĊ którą im przekazano uznali za przydatną, a wsparcie oferowane w ramach
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projektu spełniło ich oczekiwania. Co wiĊcej pomoc oferowana przez MOPS w ramach
projektu przyczyniła siĊ do poprawy sytuacji osobistej i edukacyjnej.
Udział w projekcie pozwolił uczestnikom na nabycie i rozwiniĊcie kompetencji
społecznych, głównie asertywnoĞci, automotywacji oraz autoprezentacji, która jest nieocenioną
umiejĊtnoĞcią podczas rozmowy o pracĊ. Beneficjenci zapoznali siĊ z aktualną sytuacją na
rynku pracy, nauczyli siĊ jak szukaü pracy, jak tworzyü dokumenty aplikacyjne, a przede
wszystkim potrafią okreĞliü jaka praca im odpowiada i wiedzą, Īe rozwój zawodowy i
wytrwałoĞü w dąĪeniu do celu, jakim jest podjĊcie zatrudnienia, jest bardzo waĪny.
 3URMHNW Å1RZH SHUVSHNW\Z\ ² SURJUDP DNW\ZL]DFML ]DZRGRZHM L
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Projekt ,,Nowe perspektywy – program aktywizacji zawodowej i społecznej osób
z zaburzeniami psychicznymi”, realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki, współfinansowanego ze Ğrodków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Na realizacjĊ ww. projektu w okresie 01.10.2008 – 30.06.2009r. OĞrodek uzyskał dotacjĊ
rozwojową w wysokoĞci 361 411,04 zł, w tym na rok 2009 dotacja rozwojowa wyniosła
253 975,89 zł. Liczba uczestników projektu – 30 osób.
Cele główne projektu:
ƒ Integracja zawodowa osób zaburzonych psychicznie
ƒ Integracja społeczna osób zaburzonych psychicznie.
Cele szczegółowe projektu:
 Podniesienie umiejĊtnoĞci poszukiwania zatrudnienia przez osoby zaburzone
psychicznie.
 Podniesienie poczucia własnej wartoĞci wĞród beneficjentów.
 Poszerzenie dostĊpu do rynku pracy.
 Nabycie umiejĊtnoĞci związanych z korzystaniem z sieci teleinformatycznych.
 Zmiana negatywnego stereotypu osoby zaburzonej psychicznie w Ğrodowisku lokalnym.
Ostateczna grupa osób zakwalifikowanych do udziału w Projekcie wyniosła 40 uczestników
spoĞród których wyłoniono trzy grupy 10-osobowe. Były to osoby z najwiĊkszą iloĞcią
punktów uzyskanych w ramach wewnĊtrznych kryteriów kwalifikacyjnych. Pozostałe
zakwalifikowane osoby zostały umieszczone na liĞcie rezerwowej.
Grupa uczestników, która objĊta była oddziaływaniem projektu to osoby zaburzone
psychicznie zdolne do podjĊcia zatrudnienia. była to grupa zagroĪona wykluczeniem
społecznym. Osoby te, wspierane przez specjalistów zdolne były do podjĊcia pracy, jednak ich
wiedza i umiejĊtnoĞci poszukiwania zatrudnienia są niewystarczające. Odpowiednie
przygotowanie, nabycie dodatkowych umiejĊtnoĞci umoĪliwiło im szerszy dostĊp do rynku
pracy oraz ułatwiło likwidacjĊ barier dyskryminujących osoby niepełnosprawne w dostĊpie do
zatrudnienia. W efekcie, oprócz poprawy sytuacji socjalno – bytowej, osoba zaburzona
psychicznie zyskała poczucie własnej wartoĞci, samodzielnoĞci i równoĞci.
W ramach projektu beneficjenci nabywali: umiejĊtnoĞci rozwiązywania problemów
komunikowania siĊ, prowadzenia negocjacji, zwiĊkszali umiejĊtnoĞü autoprezentacji, radzenia
sobie ze stresem, zwiĊkszania koncentracji i zaangaĪowania, umiejĊtnoĞü poruszania siĊ po
rynku pracy, umiejĊtnoĞü wypełniania formularzy, przygotowania CV.
W I półroczu 2009r Beneficjenci projektu mogli skorzystaü z:
 Udziału w warsztatach psychologicznych (32h),
 Szkolenia z podstaw obsługi komputera i Internetu (72h),
 Indywidualnych spotkaĔ z doradcą zawodowym i psychologiem (4h),
 Grupowych zajĊü warsztatowo – szkoleniowych (64h),
 SpotkaĔ z prawnikiem (4h),
 Udziału w spotkaniach grupy wsparcia (48h),
 Udziału w wyjeĨdzie szkoleniowo – integracyjnym do Wisły (25-26.04.2009r),
 Udziału w ,,Majówce” połączonej z Targami Pracy,
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 Udziału w spotkaniu podsumowującym rezultaty projektu (ewaluacyjnym).
Dwóch uczestników projektu w trakcie projektu (w kwietniu 2009r) znalazło zatrudnienie.
ZakoĔczyli oni udział w projekcie zgodnie z zaplanowaną dla nich ĞcieĪką uczestnictwa. Po
zakoĔczeniu udziału w projekcie zatrudnienie podjĊło 7 osób (ogółem 9).
W dniu 28 maja 2009r. odbyła siĊ konferencja podsumowująca Projekt oraz Targi Pracy
dla osób niepełnosprawnych i zaburzonych psychicznie. W trakcie Targów swoją ofertĊ
prezentowali pracodawcy chcący zatrudniü osoby z zaburzeniami psychicznymi (Zakłady Pracy
Chronionej i innymi podmiotami) oraz organizacje pozarządowe działające na rzecz osób
niepełnosprawnych.
Została zawiązana współpraca pomiĊdzy Miejskim OĞrodkiem Pomocy Społecznej w
Katowicach, Organizacjami Pozarządowymi, Polską Organizacją Pracodawców Osób
Niepełnosprawnych i Centrum Psychiatrii w Katowicach, mająca na celu podejmowanie
wspólnych działaĔ zmierzających do współpracy miĊdzy osobami doĞwiadczającymi kryzysów
zdrowia psychicznego, grupami samopomocy, profesjonalistami w dziedzinie zdrowia
psychicznego. Strony bĊdą siĊ wzajemnie informowaü o podejmowanych działaniach
zmierzających do realizacji w/w celu.

:RORQWDULDWRVyEEH]URERWQ\FK
W działaniach aktywizacyjnych, wolontariat stanowi waĪny etap przygotowywania
bezrobotnych klientów do podjĊcia zatrudnienia na otwartym rynku pracy, poprzez
umoĪliwienie kontaktu z pracodawcą oraz powrót osób długotrwale pozostających bez pracy do
tzw. „rytmu pracy”. Osoby bezrobotne mogą bowiem w ramach wolontariatu zdobyü
doĞwiadczenie zawodowe, uzyskaü nowe umiejĊtnoĞci, sprawdziü siĊ podczas wykonywania
obowiązków nałoĪonych przez pracodawcĊ, ale takĪe sprawdziü swoje umiejĊtnoĞci
interpersonalne podczas rozmowy z pracodawcą.
Wolontariat stanowi wsparcie równieĪ dla pracodawców – pozwala m.in. realizowaü
działania jednostki w oparciu o wsparcie wolontariusza, daje moĪliwoĞü sprawdzenia w pracy
potencjalnego przyszłego pracownika. IdeĊ wolontariatu Ğwiadczonego przez osoby bezrobotne
promowano zarówno wĞród osób bezrobotnych, jak i potencjalnych pracobiorców.
Oferta wolontariatu, skierowana zarówno do klientów OĞrodka, jak i do jednostek
organizacyjnych MOPS oraz organizacji pozarządowych, spotkała siĊ z bardzo duĪym
zainteresowaniem potencjalnych wolontariuszy oraz przyszłych odbiorców ich usług.
Aby usprawniü koordynacjĊ wolontariatu stale aktualizowana była komputerowa baza
danych o kandydatach do prac wolontaryjnych oraz baza ofert pracy wolontaryjnej zgłaszanych
przez poszczególne jednostki wewnĊtrzne MOPS oraz organizacje pozarządowe.
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Pracownia zlokalizowana była w budynku MOPS w Szopienicach, dostosowanym do
potrzeb osób niepełnosprawnych. WyposaĪona była w 7 stanowisk komputerowych – wysokiej
klasy, tworzące sieü komputery podłączone są na stałe do Internetu. Z pracowni mogli
korzystaü zarówno klienci OĞrodka, pracownicy OĞrodka, jak mieszkaĔcy miasta Katowice,
którzy z pomocy MOPS nie korzystają. W gronie osób korzystających z pracowni są takĪe –
młodzieĪ (w tym uczĊszczająca do Klubu MłodzieĪowego) oraz osoby bezdomne (w tym
mieszkaĔcy Domu Noclegowego MOPS). W pracowni prowadzone były konsultacje
indywidualne. WiĊkszoĞü konsultacji prowadzonych była przez przeszkoloną kadrĊ
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wolontariuszy – osoby korzystające z pomocy MOPS. Rozwiązanie to ma szczególną wartoĞü
dodaną – pozwala zdobyü klientom OĞrodka unikatowe doĞwiadczenie i uzupełniü posiadane
umiejĊtnoĞci zawodowe a pracownikom OĞrodka oferowaü wsparcie w realizowanych
zadaniach i zdobywaü informacjĊ zwrotną na temat aktywnoĞci klienta. Pracownia była pod
bieĪącym nadzorem informatyków MOPS, zajĊcia prowadzone były przy wykorzystaniu
najnowszych urządzeĔ (w tym laptopa i projektora multimedialnego). W 2009 roku z sali
komputerowej skorzystały 104 osoby.

2FHQDUHDOL]DFMLFHOyZRUD]HIHNW\ZQRĤþ
1. Zakres pomocy w postaci pracy socjalnej i poradnictwa specjalistycznego dla osób
bezrobotnych:
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Nastąpiło zwiĊkszenie kosztu pracy socjalnej z osobami bezrobotnymi, co związane
było z koniecznoĞcią pracy z osobami w coraz trudniejszej sytuacji na rynku pracy oraz
rozwojem metod pracy socjalnej prowadzonej na terenie OĞrodka (stosowaniem coraz bardziej
wyspecjalizowanych metod, form i narzĊdzi grupowej pracy socjalnej). Wsparciem OĞrodka
objĊte są rodziny wieloproblemowe, gdzie zjawisko bezrobocia jest jednym z wielu czynników
rzutujących na zagroĪenie marginalizacją. PowyĪsza analiza rzutowała równieĪ na rezygnacjĊ
OĞrodka z prowadzenia grupowych form pracy socjalnej w dotychczasowym kształcie na rzecz
pracy indywidualnej i Ğrodowiskowej.
Spadek liczby osób bezrobotnych objĊtych pomocą MOPS związany był ze zmieniającą
siĊ sytuacją na rynku pracy - osoby bezrobotne czĊĞciej decydują siĊ na podnoszenie swych
kompetencji zawodowych (udział w róĪnorodnych szkoleniach, kursach, w tym finansowanych
ze Ğrodków europejskich), podejmują zatrudnienie (w tym zatrudnienie wspierane, korzystają z
rozbudowanej oferty prac wolontaryjnych).
2. Efekty realizacji programów dla osób w trudnej sytuacji na rynku pracy - „Nowy Start”,
„MoĪliwoĞci”
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*w nawiasach ujĊto procent osób, które rozpoczĊły udział w programach dla bezrobotnych, które podjĊłypracĊ lub
osób, które zerwały współpracĊ w zakresie rozwiązywania problemu bezrobocia.
** dana uwzglĊdnia osoby, które rozpoczĊły udział w programach w latach poprzednich.


Efektem prowadzonych programów jest zarówno uzyskanie pracy przez osoby
bezrobotne, zwiĊkszanie doĞwiadczenia zawodowego, podwyĪszanie kwalifikacji
i umiejĊtnoĞci zawodowych, moĪliwoĞü uzyskania kompleksowego wsparcia, jak i ujawnienie
posiadania innych Ĩródeł dochodów. Osoby rezygnując z uczestnictwa w programach lub
odmawiające udziału w nich, w wiĊkszoĞci ujawniają w ten sposób posiadanie pracy
dorywczej, uniemoĪliwiającej uczĊszczanie na zajĊcia.
To, co zwraca szczególną uwagĊ, to wzrost liczby osób, które w 2009r. zerwały
współpracĊ w zakresie rozwiązywania problemów bezrobocia z MOPS. W powiązaniu z duĪą
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liczbą osób informujących MOPS o podjĊciu zatrudnienia, tendencja ta moĪe Ğwiadczyü o duĪo
wiĊkszej iloĞci ofert dla osób bezrobotnych na rynku pracy (w tym przedstawianych
bezrobotnym równieĪ przez pracowników MOPS) i szczegółowym diagnozowaniu przez
pracowników OĞrodka sytuacji osób korzystających z pomocy OĞrodka.
TrudnoĞci w wywiązaniu siĊ z nakładanych przez OĞrodek zasad współpracy
(rozbudowywanych w związku z duĪą pulą ofert wsparcia dla bezrobotnych na rynku pracy),
powodują, iĪ osoby, które w niewielkim zakresie wywiązywały siĊ z zasad współpracy lub
nie współpracowały w ogóle, zostały czasowo pozbawiane moĪliwoĞci korzystania ze
ĞwiadczeĔ pomocy społecznej.
3. Zmiana wysokoĞci wydatków na Ğwiadczenia dla osób bezrobotnych w związku
z realizacją programów: „Nowy Start”, „MoĪliwoĞci”.
W związku z tym, Īe udział w programach jest obowiązkowy i przerwanie uczestnictwa
w programie powoduje wstrzymanie pomocy materialnej MOPS, powstają oszczĊdnoĞci
finansowe.
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W 2009r. oszczĊdnoĞci wynikające z lepszej diagnostyki problemów osób zgłaszających
siĊ do OĞrodka jako osoby bezrobotne oraz prowadzonej pracy socjalnej z osobami
bezrobotnymi wyniosły 70 714,29zł. W okresie sprawozdawczym w 2 programach grupowych
realizowanych na terenie OĞrodka uczestniczyły 264 osoby. Programy te realizowane były
w okresie I-VI.2009r.
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XI. PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
UZALEĩNIEē
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Niewywiązywanie siĊ z porozumienia
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Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzaleĪnieĔ stanowi jeden z elementów
Miejskiej strategii rozwiązywania problemów społecznych (dział IV) oraz Miejskiego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Realizatorem tego zadania są: Pełnomocnik Prezydenta ds. Rozwiązywania Problemów
UzaleĪnieĔ oraz Miejski OĞrodek Pomocy Społecznej w Katowicach.
Celem strategicznym realizowanym przez Miejski OĞrodek Pomocy Społecznej
w Katowicach jest prowadzenie działalnoĞci edukacyjno-profilaktycznej w zakresie uzaleĪnieĔ
oraz diagnostyczno-motywacyjnej dotyczącej podopiecznych z problemem alkoholowym,
promocja zdrowego, wolnego od Ğrodków uzaleĪniających, stylu Īycia, zmniejszanie rozmiaru
aktualnie istniejących problemów alkoholowych, zapobieganie powstawaniu nowych,
niekorzystnych problemów społecznych, wynikających z uĪywania Ğrodków uzaleĪniających,
zwłaszcza przez dzieci i młodzieĪ.
Cele szczegółowe realizowane przez MOPS:
 zwiĊkszenie dostĊpnoĞci pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzaleĪnionych
od alkoholu i członków ich rodzin,
 udzielanie rodzinom, w których wystĊpują problemy alkoholowe, pomocy
psychospołecznej i prawnej, a w szczególnoĞci ochrona przed przemocą w rodzinie.
Formy realizacji:
 prowadzenie działalnoĞci Centrum Pomocy dla Osób UzaleĪnionych i Ich Rodzin,
 prowadzenie OĞrodka Interwencji Kryzysowej, (opis w rozdziale IX)
 prowadzenie Ğwietlic socjoterapeutycznych dla dzieci oraz klubów profilaktycznych dla
młodzieĪy lub zlecanie ich prowadzenia organizacjom pozarządowym (w ramach
Programu). (opis w rozdziale IV)


&HQWUXP3RPRF\GOD2VyE8]DOHİQLRQ\FKL,FK5RG]LQ
Centrum Pomocy dla Osób UzaleĪnionych i Ich Rodzin pomaga podopiecznym
Miejskiego OĞrodka Pomocy Społecznej w rozwiązywaniu problemów alkoholowych, w Ğcisłej
współpracy z pracownikami socjalnymi Terenowych Punktów Pomocy Społecznej. CPU
prowadzi nastĊpującą działalnoĞü:
1. DziałalnoĞü diagnostyczna w zakresie:
• picia szkodliwego,
• uzaleĪnienia od alkoholu,
• sytuacji w rodzinie z problemem alkoholowym
2. DziałalnoĞü diagnostyczno-motywacyjną dotyczącą podopiecznych z problemem
alkoholowym prowadzoną poprzez:
• konsultacje indywidualne,
• wizyty w Ğrodowisku,
• spotkania grupowe mające na celu diagnozĊ oraz monitorowanie procesu zdrowienia
u osób uzaleĪnionych
• spotkania grupowe mające na celu wsparcie w utrzymywaniu abstynencji
• spotkania grupowe w celu diagnozy sytuacji w rodzinie z problemem alkoholowym.
3. DziałalnoĞü szkoleniową, poradnictwo i konsultacje dla pracowników MOPS.
4. Prowadzenie programów w szczególnoĞci:
• Profilaktyczno – edukacyjnych
• Diagnostycznych – pod kątem wystĊpowania u podopiecznych problemu
alkoholowego (program „Ja i alkohol”)
• Motywacyjno – informacyjnych dla osób uzaleĪnionych od alkoholu (program
„Mój plan”)
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•
•
•

Wspierających proces zdrowienia w chorobie alkoholowej oraz monitorowanie
procesu ich zdrowienia (program „TrzeĨwoĞü”)
Edukacyjnych dla osób z diagnozą picie szkodliwe (program „ Poradnik”)
Readaptacyjnych (program „12”).

5. Współpraca z Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta ds. Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz instytucjami działającymi w obszarze uzaleĪnieĔ.
Do Centrum kierowane są przez pracowników socjalnych zarówno osoby ze zdiagnozowanym
uzaleĪnieniem od alkoholu, jak i osoby, u których jest podejrzenie istnienia problemu
alkoholowego. JednoczeĞnie – w celu lepszej diagnozy problemów alkoholowych wĞród
klientów OĞrodka – kaĪdy pracownik MOPS, w przypadku stawienia siĊ w MOPS osoby pod
wpływem alkoholu, ma obowiązek sporządzenia notatki słuĪbowej z tego zdarzenia, co
skutkuje skierowaniem na program diagnostyczny dotyczący problemu alkoholowego oraz
zmianą formy realizacji ĞwiadczeĔ pomocy społecznej z pieniĊĪnej na niepieniĊĪną.
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Klienci z problemem alkoholowym kierowani byli na programy realizowane w CPU.
Uczestnictwo w tych programach było obowiązkowe, a nieobecnoĞü na zajĊciach lub
nieprzestrzeganie regulaminu skutkowało wstrzymaniem realizacji lub ograniczeniem
wysokoĞci ĞwiadczeĔ na jeden miesiąc.
„Ja i Alkohol”, program przeznaczony dla osób, u których zaobserwowano fakty
Ğwiadczące o moĪliwoĞci wystĊpowania problemu alkoholowego. Celem udziału w zajĊciach
jest rozpoznanie przez klientów własnego stylu picia, negatywnych konsekwencji wynikających
z uĪywania alkoholu oraz edukacja na temat problematyki alkoholowej, a w efekcie diagnoza
problemu alkoholowego. Spotkania grupowe odbywały siĊ codziennie w dni robocze /oprócz
Ğrody/ i trwały 2 godziny. Integralną czĊĞcią programu były spotkania indywidualne z
prowadzącym konsultantem. Udział w programie trwał 2 miesiące.
/LF]EDRVyEXF]HVWQLF]ąF\FKZ]DMĊFLDFK
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„Mój Plan”, program przeznaczony dla osób uzaleĪnionych, które zostały
zdiagnozowane w programie „Ja i Alkohol”, lub zerwały wczeĞniej współpracĊ i podejmują ją
na nowo, lub zakoĔczyły cykl współpracy i przerwały abstynencjĊ. Celem udziału
w zajĊciach było: zdobycie wiadomoĞci na temat form i miejsc leczenia odwykowego,
skonstruowanie indywidualnego planu leczenia, wypracowanie sposobu dokumentowania
działaĔ dotyczących leczenia. Uczestnictwo w programie obejmowało 4 tygodnie, spotkania
odbywały siĊ 1 raz w tygodniu i trwały 2 godziny. Od miesiąca sierpnia 2009 r. elementy
programu zostały włączone do zajĊü „Ja i alkohol”. TakĪe w miejsce programu odbywały siĊ
konsultacje indywidualne w jednostkach organizacyjnych MOPS.

/LF]EDRVyEXF]HVWQLF]ąF\FKZ]DMĊFLDFK
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Osoby z rozpoznaniem „picie szkodliwe” podlegały konsultacjom indywidualnym.
Celem spotkaĔ było zwiĊkszenie wiedzy i ĞwiadomoĞci wpływu alkoholu na stan zdrowia, oraz
omówienie sposobów odmawiania picia.
Konsultacjami tymi objĊto 10 osób.
Osoby, które ukoĔczyły program „Mój Plan”, a ze wzglĊdów zdrowotnych nie mogły
uczestniczyü w standardowych ofertach terapeutycznych placówek słuĪby zdrowia,
uczestniczyły w programie readaptacyjnym „12”.
/LF]EDRVyEXF]HVWQLF]ąF\FKZ]DMĊFLDFK
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W wyniku podpisanej umowy pomiĊdzy Pełnomocnikiem Prezydenta ds. Rozwiązywania
Problemów UzaleĪnieĔ a Poradnią Leczenia UzaleĪnienia od Alkoholu i WspółuzaleĪnienia
przy ul. Korczaka 2 działa Oddział Dzienny dla Osób UzaleĪnionych od Alkoholu- klientów
MOPS. Program terapii adresowany jest dla osób uzaleĪnionych od alkoholu ze znacznymi
deficytami w funkcjonowaniu psychospołecznym.
Z Centrum Pomocy dla Osób UzaleĪnionych i Ich Rodzin skierowano do w/w placówki 10
osób.
„TrzeĨwoĞü”, program przeznaczony dla osób uzaleĪnionych od alkoholu. Celem udziału
w zajĊciach było wspieranie umiejĊtnoĞci niezbĊdnych w radzeniu sobie z uzaleĪnieniem w
oparciu o program terapeutyczny, który podopieczni realizowali w specjalistycznych
placówkach odwykowych. Udział podopiecznych w programie trwał do czasu zakoĔczenia
przez nich udziału w terapii odwykowej.
/LF]EDRVyEXF]HVWQLF]ąF\FKZ]DMĊFLDFK
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„Absolwent”, program przeznaczony dla osób uzaleĪnionych od alkoholu, które
zakoĔczyły program „TrzeĨwoĞü’. Celem udziału w zajĊciach było wspieranie pozytywnych
zmian Īyciowych związanych z utrzymywaniem abstynencji oraz doradztwo psychologiczne i
socjalne w bieĪących trudnoĞciach.. Spotkania odbywały siĊ 1 raz w kwartale i trwały 2
godziny.
.
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Od miesiąca wrzeĞnia 2009 roku pracownicy socjalni OĞrodka byli sukcesywnie
przygotowywani do indywidualnej pracy z osobą z problemem alkoholowym. Klienci z
rozpoznanym uzaleĪnieniem kierowani byli bezpoĞrednio do placówek leczenia odwykowego,
a pracownicy socjalni prowadzili monitoring procesu leczenia. Elementem kaĪdej terapii
uzaleĪnienia w Poradniach Odwykowych jest takĪe doradztwo psychologiczne oraz wspieranie
konstruktywnych zmian w Īyciu pacjenta. Tym samym klienci OĞrodka zostali objĊci tymi
oddziaływaniami.
Poza realizacją programów grupowych konsultanci CPU prowadzili takĪe indywidualne
konsultacje z klientami. Jest to kolejny sposób realizacji zadaĔ z klientami, którzy z przyczyn
zdrowotnych, rodzinnych nie mogli uczestniczyü w zajĊciach grupowych. W minionym okresie
2009 roku prowadzonych indywidualnie było 395 klientów z 13 jednostek administracyjnych
OĞrodka / 10 Punktów Terenowych, Zespół Pomocy Dzieciom i Rodzinie, Sekcja ds.
bezdomnych/. Spotkania dotyczyły zarówno diagnozy problemu alkoholowego, motywowania
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do podjĊcia terapii, monitorowania terapii, monitorowanie abstynencji itp. Spotkania te
odbywały siĊ takĪe, oprócz w/w jednostek, w miejscu zamieszkania podopiecznych.
Istotnym elementem działalnoĞci Centrum jest Ğwiadczenie poradnictwa dla mieszkaĔców
Katowic (niebĊdących klientami MOPS) a zgłaszających zapytania dot. problematyki
uzaleĪnieĔ- nie tylko od substancji psychoaktywnych.
/LF]EDSRUDGRVRELVW\FK
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Centrum Pomocy dla Osób UzaleĪnionych i Ich Rodzin ĞciĞle współpracuje takĪe z
Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Konsultanci razem z
pracownikami socjalnymi OĞrodka sprawdzali w Ğrodowisku zamieszkania aktualną sytuacjĊ
Īyciową rodzin, spoĞród których wpłynĊło zgłoszenie do tejĪe Komisji o skierowanie na
leczenie osób, które w inny sposób nie chcą rozwiązywaü problemu alkoholowego. WejĞcia w
Ğrodowisko miały na celu udzielenie wsparcia, szczególnie osobom zaleĪnym w rodzinie oraz
motywowanie do podjĊcia leczenia odwykowego osób z problemem alkoholowym.
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Integracja osób uzaleĪnionych i ich rodzin ze Ğrodowiskiem lokalnym odbywa siĊ
poprzez udział w spotkaniach klubów abstynenckich, treningach umiejĊtnoĞci społecznych –
treningu budĪetowym.
Klub Abstynenta jest miejscem promującym trzeĨwy styl Īycia. Centrum Pomocy dla Osób
UzaleĪnionych i Ich Rodzin kontynuuje współpracĊ z Klubem Abstynenta „Dwójka” w
Katowicach Szopienicach przy ul. Bednorza 22.
Klienci w ramach spotkaĔ społecznoĞci Klubu mają szansĊ na poznanie alternatywnych do
picia sposobów spĊdzania wolnego czasu, rozwijanie zainteresowaĔ, pozyskanie umiejĊtnoĞci
przydatnych w poprawnych relacjach z innymi ludĨmi, itp.
CPU pozostaje w stałym kontakcie z Zarządem Klubu.
Treningi umiejĊtnoĞci społecznych podwyĪszają kompetencje uczestników w obrĊbie
üwiczonych umiejĊtnoĞci, tym samym trening budĪetowy wykształca nawyk racjonalnego
gospodarowania pieniĊdzmi.
W bieĪącym roku Centrum Pomocy dla Osób UzaleĪnionych i Ich Rodzin nadal samodzielnie
realizowało trening budĪetowy bazując na opracowanej przez siebie procedurze.
/LF]EDRVyEXF]HVWQLF]ąF\FK
Z]DMĊFLDFK
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W 2009 roku przeprowadzono szkolenie dla pracowników socjalnych, wychowawców
Ğwietlic Ğrodowiskowych nt, Problemy alkoholowe w rodzinie-rozpoznawanie i rozwiązywanie.
Szkoleniem objĊto 114 osób.
W bieĪącym roku, wzorem ubiegłorocznych doĞwiadczeĔ realizowany był przez konsultantów
lokalny program „Nasza Dzielnica” dla rejonu Katowice - Dąb. Program ukierunkowany był na
profilaktykĊ związaną ze zjawiskiem naduĪywania substancji psychoaktywnych.
W ramach działaĔ edukacyjno-profilaktycznych Centrum Pomocy dla Osób UzaleĪnionych i
Ich Rodzin uczestniczyło w miesiącu wrzeĞniu w Festynie Edukacyjnym „Fascynujące dzieci”
oraz Jarmarku Katowickim.

2FHQDUHDOL]DFMLFHOyZRUD]HIHNW\ZQRĤþ
1. Zakres pomocy:
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Łączna liczba osób z problemem alkoholowym korzystających z pomocy CPU w 2009 roku
pozostaje na podobnym poziomie
2. Efekty procesu diagnostycznego w ramach programu „Ja i Alkohol”:
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IloĞü klientów skierowanych na zajĊcia jest wyĪsza niĪ w ubiegłym roku, wzrosła
równieĪ nieznacznie iloĞü osób zdiagnozowanych. Porównywalna jest takĪe liczba osób
przerywających uczestnictwo w programie.
3. Efekty realizacji programów dla osób z problemem alkoholowym („Mój Plan”, „TrzeĨwoĞü”
„Absolwent”):
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* W związku z likwidacją programów, pracownicy socjalni przejĊli pracĊ z klientami w oparciu o Indywidualny
Plan Pracy Socjalnej
Liczba klientów uczestniczących w programach „Mój Plan”, „TrzeĨwoĞü”i „Absolwent”
w roku 2009 utrzymała siĊ na tym samym poziomie biorąc pod uwagĊ iloĞü realizowanych
programów (w 2009 roku nie był realizowany program „Poradnik”).
4. Zmniejszenie wydatków na Ğwiadczenia dla osób uzaleĪnionych w
z realizacją programów: „Ja i Alkohol”, „Mój Plan”, „TrzeĨwoĞü”, „Absolwent”.
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W 2009 roku oszczĊdnoĞci wynikające z nieobecnoĞci na zajĊciach oraz
nieprzestrzegania regulaminu programów wyniosły 105 541,50 zł.
OsiągniĊto zamierzoną efektywnoĞü w pracy z klientem z problemem alkoholowym, co
potwierdza zapis w powyĪszej tabeli i wykazana kwota oszczĊdnoĞci. Dlatego teĪ, poszukując
nowych kierunków i form pracy planowane są w 2010 roku działania nakierowane w
przewaĪającej mierze na profilaktykĊ, pracĊ z grupami wysokiego ryzyka, dzieümi i młodzieĪą,
a takĪe klientem z problemem alkoholowym i jego rodziną.
Koncepcja ta zakłada pracĊ w kontakcie indywidualnym, zaĞ w mniejszym zakresie w formie
grupowej.
PowyĪsze zmiany związane są z reorganizacją mającą na celu przesuniecie ciĊĪaru pracy z
działaĔ paraleczniczych na działania profilaktyczne i interwencyjne.

XII. ĝWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA
ALIMENTACYJNA I FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
Miejski OĞrodek Pomocy Społecznej w Katowicach realizuje zadania w zakresie
ĞwiadczeĔ rodzinnych oraz ĞwiadczeĔ z funduszu alimentacyjnego, jako zadania zlecone z
zakresu administracji rządowej. W roku 2009 nastąpiło zakoĔczenie realizacji ustawy o
postĊpowaniu wobec dłuĪników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej, w związku z jej
uchyleniem z dniem 30 wrzeĞnia 2008.
Wnioski o przyznanie ĞwiadczeĔ rodzinnych i ĞwiadczeĔ z funduszu alimentacyjnego
przyjmowane są w Terenowych Punktach Pomocy Społecznej, które istnieją w kluczowych
dzielnicach miasta. Klient składa tam komplet druków i dokumentów niezbĊdnych do
przyznania ĞwiadczeĔ rodzinnych, opiekuĔczych, alimentacyjnych i dodatków mieszkaniowych
oraz ma moĪliwoĞü uzyskania informacji o realizacji pomocy w zakresie ĞwiadczeĔ, o które
wnioskował.
PrzyjĊta struktura organizacyjna opiera siĊ na rozdzieleniu trzech etapów postĊpowania
administracyjnego w sprawie przyznania ĞwiadczeĔ rodzinnych:
• I Etap – przyjĊcie wniosku, odbywa siĊ w Dziale Poradnictwa i Informacji (w
dzielnicach Katowic), gdzie nastĊpuje wstĊpna weryfikacja danych zawartych we
wniosku oraz wymaganych załączników i dokumentów;
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II Etap – rozpatrzenie wniosku, sprowadza siĊ do merytorycznej oceny informacji
przekazanych przez klienta oraz przeprowadzenia postĊpowania, które zostaje
zakoĔczone wydaniem decyzji administracyjnej;
• III Etap – realizacja wydanych decyzji administracyjnych, odbywa siĊ w Dziale
Realizacji ĝwiadczeĔ.
PrzyjĊcie takiego rozwiązania znacznie skróciło czas oczekiwania na przyjĊcie wniosku, a
w trakcie zmiany okresu zasiłkowego tj. w miesiącach najwiĊkszej liczby osób składających
wnioski: wrzesieĔ – listopad pozwoliło na unikniĊcie niepokojów społecznych i zaowocowało
zwiĊkszeniem zaufania klientów do urzĊdu.
Szczególny nacisk połoĪono na pierwszy kontakt z klientem - przy przyjĊciu wniosku
nastĊpuje wstĊpna weryfikacja indywidualnej formalno – prawnej sytuacji klienta. Sprzyja to
skróceniu postĊpowania wyjaĞniającego oraz zapobiega dezinformacji wnioskodawcy, co
znacznie usprawnia pracĊ oraz umoĪliwia szybkie i rzetelne obsłuĪenie klienta OĞrodka.

•
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ĝWIADCZENIA RODZINNE
ĝWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

ģZLDGF]HQLDURG]LQQH
ĝwiadczeniami rodzinnymi są:
1) zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,
2) Ğwiadczenia opiekuĔcze: zasiłek pielĊgnacyjny i Ğwiadczenie pielĊgnacyjne,
3) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia siĊ dziecka.
Zasiłek rodzinny ma na celu czĊĞciowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Prawo do
zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:
 rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka;
 opiekunowi faktycznemu dziecka;
 osobie uczącej siĊ.
Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki z tytułu:
- urodzenia dziecka;
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego;
- samotnego wychowywania dziecka;
- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej;
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego;
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-

rozpoczĊcia roku szkolnego (przysługuje równieĪ dla dzieci rozpoczynających roczne
przygotowanie przedszkolne);
podjĊcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.

Zasiłek pielĊgnacyjny przyznaje siĊ w celu czĊĞciowego pokrycia wydatków wynikających z
koniecznoĞci zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnoĞcią do
samodzielnej egzystencji.
Zasiłek pielĊgnacyjny przysługuje:
 niepełnosprawnemu dziecku;
 osobie niepełnosprawnej w wieku powyĪej 16 roku Īycia, jeĪeli legitymuje siĊ orzeczeniem
o znacznym stopniu niepełnosprawnoĞci;
 osobie, która ukoĔczyła 75 lat.
Zasiłek pielĊgnacyjny przysługuje takĪe osobie niepełnosprawnej w wieku powyĪej 16 roku
Īycia legitymującej siĊ orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawnoĞci, jeĪeli
niepełnosprawnoĞü powstała w wieku do ukoĔczenia 21 roku Īycia.
ĝwiadczenie pielĊgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej
przysługuje osobom, na których ciąĪy obowiązek alimentacyjny, a takĪe opiekunowi
faktycznemu dziecka, jeĪeli nie podejmuje lub rezygnuje z zatrudnienia lub innej pracy
zarobkowej w celu sprawowania opieki nad dzieckiem legitymującym siĊ orzeczeniem o
niepełnosprawnoĞci łącznie ze wskazaniami: koniecznoĞci stałej lub długotrwałej opieki lub
pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną moĪliwoĞcią samodzielnej egzystencji
oraz koniecznoĞci stałego współudziału na co dzieĔ opiekuna dziecka w procesie jego leczenia,
rehabilitacji i edukacji, albo osobą legitymującą siĊ orzeczeniem o znacznym stopniu
niepełnosprawnoĞci.
Realizacja ĞwiadczeĔ rodzinnych w okresie od 1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009
przedstawiała siĊ nastĊpująco:
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W związku ze zmianą przepisów ustawy o Ğwiadczeniach rodzinnych, od dnia 1 listopada
2009 roku, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka oraz dodatek do zasiłku
rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka przysługują, jeĪeli kobieta pozostawała pod opieką
medyczną nie póĨniej niĪ od 10 tygodnia ciąĪy do porodu.

=DOLF]NDDOLPHQWDF\MQD
W okresie od 1 wrzeĞnia 2005 r. do 30 wrzeĞnia 2008 roku Miejski OĞrodek Pomocy
Społecznej w Katowicach realizował zadania w zakresie zaliczki alimentacyjnej jako zadanie
zlecone z zakresu administracji rządowej.
Wypłata zaliczek alimentacyjnych w okresie od 1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009
wynikała z decyzji wydanych w związku z rozliczeniem zaliczek alimentacyjnych za okres
lipiec, sierpieĔ, wrzesieĔ 2008 roku oraz na podstawie decyzji wydanych po rozstrzygniĊciu
sprawy przez Wojewódzki Sąd Administracyjny.
Realizacja zaliczki alimentacyjnej w okresie od 1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009
przedstawiała siĊ nastĊpująco:
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Od 1 paĨdziernika 2008 r. Miejski OĞrodek Pomocy Społecznej w Katowicach realizuje
zadania w zakresie przyznawania ĞwiadczeĔ z funduszu alimentacyjnego jako zadanie zlecone
z zakresu administracji rządowej.
ĝwiadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do alimentów
od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,
jeĪeli egzekucja okazała siĊ bezskuteczna. ĝwiadczenie przysługuje do ukoĔczenia przez osobĊ
uprawnioną 18 roku Īycia albo w przypadku, gdy uczy siĊ w szkole lub szkole wyĪszej do
ukoĔczenia przez nią 25 roku Īycia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym
stopniu niepełnosprawnoĞci – bezterminowo.
ĝwiadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokoĞci bieĪąco ustalonych
alimentów, jednakĪe nie wyĪszej niĪ 500 zł.
Realizacja ĞwiadczeĔ z funduszu alimentacyjnego w okresie od 1 stycznia 2009 do 31 grudnia
2009 przedstawiała siĊ nastĊpująco:

)XQGXV]DOLPHQWDF\MQ\

/LF]EDRVyE
XSUDZQLRQ\FK

:\SáDFRQDNZRWD
Z]á 

ĝUHGQLHĞZLDGF]HQLH Z
]á 







148

XIII. PROWADZENIE POSTĉPOWAē WOBEC DŁUĩNIKÓW
ALIMENTACYJNYCH
Od 1 paĨdziernika 2008 roku Miejski OĞrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania w
zakresie postĊpowania wobec dłuĪników alimentacyjnych na podstawie ustawy o pomocy
osobom uprawnionym do alimentów.
W ramach prowadzonego postĊpowania, rozpoczĊtego na wniosek wierzyciela lub w
związku z przyznaniem osobie uprawnionej ĞwiadczeĔ z funduszu alimentacyjnego, dłuĪnicy
alimentacyjni wzywani są w celu przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz złoĪenia
oĞwiadczenia majątkowego. Osoby, w stosunku do których przyczyną nie wywiązywania siĊ ze
swoich zobowiązaĔ alimentacyjnych jest brak zatrudnienia, kierowane są do aktywizacji
zawodowej w Powiatowym UrzĊdzie Pracy.
Brak zgłoszenia siĊ na wezwanie i uniemoĪliwienie przeprowadzenia wywiadu
alimentacyjnego, odmowa złoĪenia oĞwiadczenia majątkowego, odmowa rejestracji w
Powiatowym UrzĊdzie Pracy jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy, odmowa podjĊcia
zaproponowanej pracy skutkuje skierowaniem wniosku do prokuratury o Ğciganie za
przestĊpstwo okreĞlone w art. 209 § 1 kodeksu karnego oraz wniosku do Biura Praw Jazdy i
Rejestracji Pojazdów UrzĊdu Miasta o zatrzymanie prawa jazdy.
W okresie obowiązywania ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
Miejski OĞrodek Pomocy Społecznej objął postĊpowaniem 2 335 dłuĪników alimentacyjnych.
W okresie od 1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009 zostały podjĊte nastĊpujące działania wobec
dłuĪników alimentacyjnych:
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W stosunku do pozostałych dłuĪników trwa postĊpowanie mające na celu ustalenie organu
właĞciwego dłuĪnika lub stwierdzono, iĪ nie istnieje organ właĞciwy do przeprowadzenia
postĊpowania wobec dłuĪnika alimentacyjnego, poniewaĪ przebywa on w areszcie Ğledczym,
zakładzie karnym lub poza granicami RP.
W 2009 roku rozpoczĊła siĊ współpraca Miejskiego OĞrodka Pomocy Społecznej w
Katowicach z Krajowym Rejestrem Długów. Do rejestru wpisywani są dłuĪnicy, których
zaległoĞü alimentacyjna przekracza okres 6 miesiĊcy. Na dzieĔ 31 grudnia 2009 roku do KRD
zostało wpisanych 1 348 dłuĪników alimentacyjnych, a kwota wpisanego zadłuĪenia wyniosła
7 575 487,92 zł.
W wyniku prowadzonego postĊpowania w 2009 roku od dłuĪników alimentacyjnych
wyegzekwowano kwotĊ 1 157 711,28 zł, z czego na dochody gminy Katowice przekazano
kwotĊ 450 401,62 zł.

XIV. DODATKI MIESZKANIOWE
5R]SDWU\ZDQLHZQLRVNyZRGRGDWNLPLHV]NDQLRZH
Miejski OĞrodek Pomocy Społecznej realizuje zadanie własne gminy w zakresie
przyznawania dodatków mieszkaniowych. PrzyjĊto strukturĊ organizacyjną, która opiera siĊ na
rozdzieleniu trzech etapów postĊpowania administracyjnego w sprawie przyznania dodatku
mieszkaniowego.
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•

•

•

I Etap – przyjĊcie wniosku, odbywa siĊ w Dziale Poradnictwa i Informacji (w
dzielnicach Katowic), gdzie nastĊpuje wstĊpna weryfikacja danych zawartych we
wniosku oraz wymaganych załączników i dokumentów;
II Etap – rozpatrzenie wniosku, sprowadza siĊ do merytorycznej oceny informacji
przekazanych przez klienta oraz przeprowadzenia postĊpowania, które zostaje
zakoĔczone wydaniem decyzji administracyjnej;
III Etap – realizacja wydanych decyzji administracyjnych, odbywa siĊ w Dziale
Realizacji ĝwiadczeĔ.

Wymiernymi rezultatami przeprowadzonej reorganizacji było:
1. znaczne skrócenie czasu oczekiwania na zakoĔczenie postĊpowania administracyjnego i
wydanie decyzji administracyjnej;
2. wykorzystanie informacji z systemów informatycznych, pozyskanych w ramach
postĊpowania w sprawie ĞwiadczeĔ rodzinnych oraz pomocy społecznej, umoĪliwiające
szczegółowe zbadanie sytuacji klienta;
3. kompleksowa obsługa klientów blisko miejsca zamieszkania (Terenowe Punkty Pomocy
Społecznej nr 1-10 w poszczególnych dzielnicach miasta), zapewnia klientom ciągły dostĊp
do ĞwiadczeĔ, całoĞciowego poradnictwa i rzetelnej informacji.
Efektem jest usprawnienie systemu przyjmowania i rozpatrywania wniosków oraz
ciągłe budowanie administracji przyjaznej klientowi.
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Zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71,
poz. 734 wraz z póĨniejszymi zmianami) dodatek mieszkaniowy
przysługuje:
 najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,
 osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im
spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
 osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących siĊ w budynkach
stanowiących ich własnoĞü i właĞcicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,
 innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i
ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,
 osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na
przysługujący im lokal zamienny lub socjalny.
Dodatek mieszkaniowy przysługuje, jeĪeli Ğredni miesiĊczny dochód na jednego członka
gospodarstwa domowego w okresie 3 miesiĊcy poprzedzających datĊ złoĪenia wniosku o
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przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% kwoty najniĪszej emerytury w
gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym,
obowiązującej w dniu złoĪenia wniosku.
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Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2001 roku w sprawie
sposobu przeprowadzania wywiadu Ğrodowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz
oĞwiadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa
domowego, a takĪe wzoru legitymacji pracownika upowaĪnionego do przeprowadzenia
wywiadu (Dz. U. 156, poz. 1828) w 2009 roku przeprowadzono 837 wywiadów
Ğrodowiskowych u wnioskodawców celem weryfikacji danych zawartych we wniosku.
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W 2009 roku zmniejszyła siĊ liczba złoĪonych wniosków o dodatek mieszkaniowy, przez co
zmniejszyła siĊ równieĪ kwota wypłaconych ĞwiadczeĔ, spowodowane jest to poprawą sytuacji
finansowej mieszkaĔców oraz licznymi wyjazdami osób i rodzin do pracy za granicą. Ponadto
na tĊ dynamikĊ zmian mają duĪy wpływ, podejmowane przez OĞrodek na bieĪąco działania
polegające na bieĪącym monitoringu i kontroli składu rodziny oraz wysokoĞci przyznawanych
ĞwiadczeĔ.
Skupienie realizacji zadaĔ z zakresu dodatków mieszkaniowych, pomocy społecznej,
ĞwiadczeĔ rodzinnych, pozwala na wnikliwą analizĊ sytuacji rodzin i zmian w nich
zachodzących.
W 2009 roku w porównaniu do lat 2006 - 2008 roku Ğrednie miesiĊczne Ğwiadczenie
wzrosło ze wzglĊdu na podwyĪkĊ cen energii elektrycznej oraz w związku ze znaczną
podwyĪką opłat za wodĊ i odprowadzenie nieczystoĞci płynnych.
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ZAKOēCZENIE
Wybrane kluczowe zadania zaplanowane do realizacji w 2010r. przez OĞrodek:
– Poszerzenie oferty wsparcia dla mieszkaĔców Katowic,
– ZaangaĪowanie w absorpcjĊ Ğrodków unijnych – w trybie systemowym oraz
konkursowym,
– ZaangaĪowanie w działania nakierowane na promocjĊ miasta Katowice i OĞrodka
Pomocy Społecznej – przykład konferencje „Eurocity” i konferencja podsumowująca 20
lecie działalnoĞci OĞrodka,
– Wymiana doĞwiadczeĔ i dobrych praktyk – organizacja spotkaĔ i konferencji np. dot.
pracy z rodziną wieloproblemową, realizacji zadaĔ w ramach ustawy o przeciwdziałaniu
przemocy,
– Rozszerzenie grona podmiotów współpracujących na poziomie gminy, regionu, kraju
oraz w miarĊ moĪliwoĞci partnerów zagranicznych,
– Dalsze pogłĊbianie pracy ze Ğrodowiskiem lokalnym i grupami społecznymi, w tym w
szczególnoĞci w oparciu o uruchomienie nowego Programu AktywnoĞci Lokalnej dla
Osób Niepełnosprawnych, inne projekty i programy realizowane w poszczególnych
dzielnicach miasta Katowice,
– Rozszerzenie oferty wsparcia, w szczególnoĞci dla niepełnosprawnych mieszkaĔców
miasta Katowice przy wykorzystaniu projektu systemowego (usługa asystenta osoby
niepełnosprawnej, Klub Integracji Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych),
– Rozszerzenie oferty wsparcia, w szczególnoĞci dla osób i rodzin z problemem
uzaleĪnieĔ (na bazie wypracowanego nowego modelu pracy akcentującego działania w
obszarze profilaktyki i promowania zdrowego stylu Īycia ze szczególnym
uwzglĊdnieniem dzieci i młodzieĪy),
– Inwestowanie w rozwój potencjału OĞrodka, w tym w oparciu o umowy partnerskie (np.
z Regionalnym OĞrodkiem Polityki Społecznej) i inne formy współpracy,
– Optymalne wykorzystanie zasobów, bazy lokalowej i sprzĊtu na rzecz mieszkaĔców
(poprzez stworzenie szerokiej oferty dopasowanych do zidentyfikowanych potrzeb
grupowych i indywidualnych form wsparcia dla mieszkaĔców miasta Katowice w
trudnej sytuacji Īyciowej, modyfikacja modelu pracy z osobami w trudnej sytuacji na
rynku pracy, utworzenie jednostki koordynującej działania w obszarze metodyki pracy,
poradnictwa specjalistycznego oraz promocji i strategii),
– Dalsze rozwijanie współpracy z instytucjami: rynku pracy – w szczególnoĞci
pogłĊbienie współpracy z Powiatowym UrzĊdem Pracy, Wojewódzkim UrzĊdem Pracy
oraz Ochotniczym Hufcem Pracy; Instytucjami PoĞredniczącymi – Urząd
Marszałkowski, Wojewódzki Urząd Pracy i innymi instytucjami jak Regionalny
OĞrodek Pomocy Społecznej, Regionalny OĞrodek EFS czy Policja i StraĪ Miejska,
– Stałe rozbudowywanie formuły bezpłatnego poradnictwa skierowanego do
mieszkaĔców Katowic (w tym prawnego, zawodowego, psychologicznego),
– Usprawnienie przepływu informacji – w tym aplikowanie o Ğrodki unijne na realizacjĊ
projektu dot. informatyzacji OĞrodka, dalsze rozwijanie Samorządowej Elektronicznej
Platformy Informacyjnej.
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ZAŁĄCZNIK 1 - STRUKTURA ORGANIZACYJNA
I ZATRUDNIENIE
Struktura zatrudnienia i płace
Na koniec roku 2009 roku Miejski OĞrodek Pomocy Społecznej zatrudniał łącznie 441
osób w ramach 416,3 etatów.
PrzeciĊtne zatrudnienie roczne wynosiło 395,63 ( bez etatów finansowanych ze Ğrodków Unii
Europejskiej)
ĝrednie wynagrodzenie brutto pracowników Miejskiego OĞrodka Pomocy Społecznej
wynosiło 2 665,68 ( bez Ğrodków z Unii Europejskiej).
SpoĞród 441pracowników:

316 osób posiada wykształcenie wyĪsze, (co stanowi 71,65 % ogółu zatrudnionych),

111osób posiada wykształcenie Ğrednie,

8 osób (w ramach 4 etatów) posiada wykształcenie zawodowe,

6 osób (w ramach 4 etatów) posiada wykształcenie podstawowe lub niepełne podstawowe.
WĞród pracowników z wyĪszym wykształceniem na stanowisku konsultanta, psychologa,
psychiatry zatrudnionych było 30 osób, a na stanowisku pracownika socjalnego (głównego
specjalisty, starszego specjalisty pracy socjalnej, specjalisty pracy socjalnej, starszego
pracownika socjalnego, pracownika socjalnego) 128 osób. Natomiast pracowników z
wykształceniem Ğrednim, zajmujących stanowisko pracownika socjalnego zatrudnionych było
35 osób.
Z ogólnej liczby 163 pracowników socjalnych, 127 osób zajmuje siĊ przeprowadzaniem
wywiadów Ğrodowiskowych.
W oĞrodkach wsparcia zatrudnionych było 25 osób, w tym w Zespole Pomocy Dzieciom i
Rodzinom 16 oraz w Domu Noclegowym 9. W ĝwietlicach ĝrodowiskowych, bĊdących
placówkami opiekuĔczo- wychowawczymi zatrudnione były 44 osoby.
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ZAŁĄCZNIK 2 – PROMOCJA OĝRODKA
SZKOLENIA, KONFERENCJE, KONFERENCJE ZAGRANICZNE
, SZKOLENIA finansowane ze Ğrodków EFS
DziałalnoĞü szkoleniowa prowadzona w OĞrodku skupia siĊ na zwiĊkszaniu poziomu
specjalistycznej wiedzy pracowników, wykształceniu umiejĊtnoĞci przydatnych w pracy
socjalnej, zwiĊkszeniu jej efektywnoĞci oraz tworzeniu nowych i doskonaleniu juĪ
stosowanych metod i form pomocy klientom Miejskiego OĞrodka Pomocy Społecznej.
W roku 2009 Miejski OĞrodek Pomocy Społecznej, oprócz innych Ĩródeł szkoleĔ, korzystał
z moĪliwoĞci podnoszenia kwalifikacji swoich pracowników dziĊki Ğrodkom Unii
Europejskiej.
W projektach współfinansowanych ze Ğrodków Europejskiego Funduszu Społecznego w
roku 2009 wziĊło udział 88 osób.
Szkolenia te obejmowały w szczególnoĞci nastĊpujące tematy:
• Metody pracy z jednostką i grupą - podejĞcie skoncentrowane na rozwiązaniach,
• Superwizja realizacji kontraktów socjalnych,
• Stosowanie procedur administracyjnych w funkcjonowaniu jednostek,
• Zasady odpowiedzialnoĞci za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
• Zarządzanie projektem systemowym w OPS, PCPR,
• Zasady realizacji projektów systemowych,
• Mediacje rodzinne,
• Coaching Forward,
• Program AktywnoĞci Lokalnej,
• Profesjonalny pracownik socjalny pomostem do godnego Īycia osób potrzebujących
wsparcia,
• OdpowiedzialnoĞü za udostĊpnianie danych osobowych,
• Praca z osobami bezdomnymi z wykorzystaniem metody streetworkingu,
• Przeciwdziałanie przemocy domowej,
• Pracownik socjalny jako organizator społecznoĞci lokalnej,
• NarzĊdzia aktywnej integracji beneficjentów projektów systemowych,
• Kontrakt socjalny,
• Kurs kancelaryjno-archiwalny I stopnia,
• MS 2273 – Managing and Maintaining a Microsoft Windows Server 2003 Environment,
• Wolontariat w OĞrodkach Pomocy Społecznej,
• Wolontariat i inne narzĊdzia aktywizacji zawodowej („WES – Wsparcie ekonomii
społecznej na terenie województwa Ğląskiego”),
• Praktyka stosowania Prawa ZamówieĔ Publicznych po nowelizacji w projektach
współfinansowanych,
• Audyt i kontrola w projektach systemowych współfinansowanych z EFS,
• Wprowadzenie do zagadnieĔ bezpieczeĔstwa IT – kurs teoretyczny,
• Doskonalenie komunikacji w pracy z klientem pomocy społecznej,
• Zasady aplikowania o dofinansowanie z Europejskiego Funduszy Społecznego Program
Operacyjny Kapitał Ludzki,
• Przywództwo i zarządzanie,
• Monitoring i ewaluacja projektów systemowych,
• Problematyka pomocy publicznej w projektach współfinansowanych ze Ğrodków EFS w
ramach PO KL,
• Procedura „Niebieska Karta” – kontakt oraz rozmowa z ofiarą i sprawcą przemocy –
aspekt psychologiczny,
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• Współpraca lokalna w rozwiązywaniu problemów społecznych – czy i jak
współpracowaü z podmiotami ekonomii społecznej,
• Planowanie i zarządzanie projektem współfinansowanym z EFS,
• Zanim zaczniesz, czyli od pomysłu do …"Zasady aplikowania o dofinansowanie z EFS
PO KL",
• Dochodzenie nienaleĪnie pobranych ĞwiadczeĔ rodzinnych,
• Praca socjalna na rzecz aktywnej integracji - poziom podstawowy,
• Praca z dzieckiem i rodziną,
• Praca wychowawcza z dzieümi i młodzieĪą,
• Wsparcie działaĔ zespołów interdyscyplinarnych na rzecz przeciwdziałania problemom
społecznym,
• Konferencja grupy rodzinnej,
• Wsparcie realizacji projektów systemowych w jednostkach pomocy społecznej,
• Akademia umiejĊtnoĞci menedĪerskich,
• Szkoła dla wychowawców,
• Trening zastĊpowania agresji Arnolda Goldsteina,
• JĊzyki obce dla pracowników socjalnych,
• Kurs jĊzyka migowego,
• Jak konstruowaü budĪet projektu? - koszty kwalifikowane,
• Praca z osobami stosującymi przemoc w rodzinie,
• UzaleĪnienie od narkotyków – praca z osobami uzaleĪnionymi i ich rodzinami,
• WychodzĊ z nałogu – idĊ do pracy! Wsparcie osób uzaleĪnionych w województwie
Ğląskim w zakresie ich integracji społecznej i zawodowej,
• Doradca i asystent personalny – Punkty Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych –
budowanie współpracy publiczno-społecznej,
• Akademia rozwoju osobistego i zawodowego szansą na zatrudnienie osób z
zaburzeniami psychicznymi,
• Procedura "Niebieska Karta" - zastosowanie w praktyce,
• Jak budowaü StrategiĊ Rozwiązywania Problemów Społecznych i Programy DziałaĔ w
zakresie Polityki Włączającej osób zagroĪonych marginalizacją i wykluczeniem
społecznym,
• MłodzieĪ wobec uzaleĪnienia od narkotyków – diagnoza i wczesna interwencja.
,, KONFERENCJE finansowane ze Ğrodków EFS
Pracownicy Miejskiego OĞrodka Pomocy Społecznej w roku 2009 brali równieĪ udział
w konferencjach współfinansowanych ze Ğrodków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Konferencje obejmowały nastĊpującą tematykĊ:
• System kontroli realizacji projektu,
• Rozliczanie projektu na podstawie wniosku Beneficjenta o płatnoĞü,
• Promocja aktywnej integracji w województwie Ğląskim,
• Wykorzystaj szanse, jakie daje Europejski Fundusz Społeczny,
• Poddziałanie 7.2.1 – Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagroĪonych
wykluczeniem społecznym oraz Poddziałanie 7.2.2 – Wsparcie ekonomii społecznej,
• Ekonomia społeczna na ĝląsku – perspektywy rozwoju i współpracy,
• WdraĪanie projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w PO KL w
województwie Ğląskim,
• Dni Ekonomii Społecznej – Nowe perspektywy działalnoĞci spółdzielni socjalnych.
Nowelizacja ustawy o spółdzielniach socjalnych,
• Kluczowe aspekty realizacji gminnych programów rozwiązywania problemów
uzaleĪnieĔ,
• Zasada równoĞci szans kobiet i mĊĪczyzn w projektach PO KL,
155

•
•
•
•
•
•
•
•

Program monitorowania regionalnego rynku pracy – wyniki badaĔ diagnostycznoprognostycznych,
Projekty systemowe OPS i PCPR,
Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji publicznej w kontekĞcie realizacji
zadaĔ PO KL 2007-2013,
Lokalny wymiar polityki rodzinnej,
Analiza odrzuconych wniosków,
Podsumowanie projektu – Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy,
Konferencja podsumowująca działania Regionalnego OĞrodka EFS w 2009 roku,
Sytuacja na Ğląskim rynku pracy – diagnoza i prognoza.

Ponadto, na wymienionych poniĪej Konferencjach pracownicy OĞrodka wystąpili
z prezentacją w zakresie omawianych problemów:
• Sekcja ds. realizacji projektu „Nowe perspektywy – program aktywizacji zawodowej
i społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi” zorganizowała w Miejskim Domu
Kultury Katowice - Giszowiec konferencjĊ, podsumowującą wyniki projektu,
połączoną z targami pracy dla beneficjentów projektu,
• IX Ogólnopolska Konferencja Pracowników Socjalnych, której tematem przewodnim
była „Marginalizacja i wykluczenie społeczne jako obszar działaĔ pracownika
socjalnego”, gdzie pracownicy OĞrodka wygłosili referaty,
• Programu Centrum AktywnoĞci Lokalnej w Szopienicach zaprezentowany na Forum
AktywnoĞci Lokalnej w Zalesiu,
• „RóĪne oblicza kryzysu – Ĩródła efektywnoĞci w interwencji kryzysowej” –
Konferencja z okazji 10 – lecia działalnoĞci OĞrodka Interwencji Kryzysowej
Miejskiego OĞrodka Pomocy Społecznej w Katowicach. Konferencja słuĪyła
upowszechnieniu wiedzy nt. zjawiska kryzysu i przemocy domowej w mieĞcie
Katowice.
,,, UDZIAŁ W KONFERENCJACH ZAGRANICZNYCH
W marcu 2009 roku Główny Specjalista Zespołu Aktywizacji Społecznej Osób
Bezrobotnych Pan Andrzej Górak uczestniczył w Londynie w spotkaniu delegacji UrzĊdu
Miasta Katowice z Polakami przebywającymi na emigracji rozwaĪającymi moĪliwoĞü powrotu
do kraju. Spotkanie było elementem projektu „12 miast – wracaü, ale dokąd?”, w ramach
którego poszczególne polskie miasta prezentują swoją ofertĊ w zakresie moĪliwoĞci podjĊcia
pracy w kaĪdym z miast, załoĪenia firmy, uzyskania mieszkania propozycji kulturalnych i
rekreacyjnych. Spotkanie cieszyło siĊ duĪym powodzeniem. Prezentowana przez Katowice
oferta została oceniona jako najatrakcyjniejsza z dotychczasowych z uwagi na konkretne
propozycje jakie przedstawiono uczestnikom spotkania od konkretnych ofert pracy po oferty
pomocy w zakładaniu działalnoĞci gospodarczej. Przedstawiciel OĞrodka przedstawił ofertĊ
Inkubatora Gospodarki Społecznej prowadzącego m.in. bezpłatne usługi doradcze z
wspomnianej wyĪej problematyki zakładania działalnoĞci gospodarczej. Rezultatem spotkania
było przeprowadzenie licznych konsultacji dla 10 osób (w tym telefonicznych , mailowych lub
osobistych) z uczestnikami spotkania w Londynie, którzy wrócili do kraju z zamiarem
podjĊcia aktywnoĞci na wskazanym polu. Projekt spotkał siĊ z duĪym zainteresowaniem
mediów - ukazał siĊ szereg artykułów prasowych opisujących przedsiĊwziĊcie.
,9 UDZIAŁ W KONKURSACH
Miejski OĞrodek Pomocy Społecznej w Katowicach planuje nadal aplikowaü o Ğrodki
finansowe na realizacjĊ kolejnych projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Podejmowane działania mają na celu poszerzenie aktualnej oferty OĞrodka oraz podniesienie
standardu realizowanych obecnie oraz w przyszłoĞci usług na rzecz mieszkaĔców Katowic.
156

1). Projekty złoĪone w 2009 roku
W odpowiedzi na konkursy ogłoszone w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
złoĪono nastĊpujące projekty:
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Ponadto OĞrodek uczestniczył w pracach nad projektem pt. „Diagnoza problemów
społecznych i monitoring aktywizacji polityki rozwoju zasobów ludzkich w Katowicach”
opracowanym i złoĪonym przez Wydział Polityki Społecznej UrzĊdu Miasta Katowice,
udzielając wsparcia merytorycznego. W przypadku pozytywnej oceny wniosku, OĞrodek bĊdzie
realizował zadania z zakresu promocji projektu oraz zapewni wsparcie merytoryczne dla
Uniwersytetu ĝląskiego w Katowicach. Łączna wartoĞü Ğrodków przewidzianych na realizacjĊ
zadaĔ MOPS w projekcie wynosi 101 050 zł.
W odpowiedzi na konkurs ogłoszony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa ĝląskiego, działania 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych
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2). Projekty planowane do złoĪenia w 2010 roku.
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9 MATERIAŁY PROMUJĄCE OĝRODEK
Opracowane i prezentowane materiały promujące OĞrodek, w tym za poĞrednictwem
mediów oraz publikacje:
• Pracownicy OĞrodka przygotowali i przedstawili prezentacjĊ, opisującą ofertĊ
Inkubatora Gospodarki Społecznej prowadzącego m.in. bezpłatne usługi doradcze z
wspomnianej wyĪej problematyki zakładania działalnoĞci gospodarczej, na spotkaniu
delegacji UrzĊdu Miasta Katowice z Polakami przebywającymi na emigracji w
Londynie rozwaĪających moĪliwoĞü powrotu do kraju. Spotkanie było elementem
projektu „12 miast – wracaü, ale dokąd?”.
• Pracownicy OĞrodka przygotowali prezentacjĊ dotyczącą wsparcia osób, które dotyka
problem ubóstwa realizowanego przez Miejski OĞrodek Pomocy Społecznej, na Polskie
Obchody XXII MiĊdzynarodowego Dani Walki z Ubóstwem, którego jednym z
wydarzeĔ była IX Konwencja Ruchu przeciw BezradnoĞci Społecznej w Belwederze w
dniu 17 paĨdziernika 2009 roku.
• Pracownicy OĞrodka przygotowali i przedstawili prezentacjĊ opisującą sposób na
wzbogacenie oferty wsparcia OĞrodka dziĊki absorpcji Ğrodków unijnych.
Zaprezentowano przedsiĊwziĊcia w formie realizowanych oraz zakoĔczonych
projektów współfinansowanych ze Ğrodków Europejskiego Funduszu Społecznego tj.
projektu systemowego „Damy radĊ – program aktywizacji zawodowej i społecznej w
Katowicach” oraz projektów konkursowych „Klucz do kariery”, „Nowe perspektywy” i
„Ja Wam jeszcze pokaĪĊ”. Materiał przygotowano na KonferencjĊ Inauguracyjną
Regionalnego OĞrodka Europejskiego Funduszu Społecznego pt. „Wykorzystaj szanse
jakie daje Europejski Fundusz Społeczny” organizowaną przez GórnoĞląską AgencjĊ
Rozwoju Regionalnego S. A.
• Pracownicy OĞrodka przygotowali prezentacjĊ dotyczącą form wsparcia dla osób
niepełnosprawnych realizowanych przez OĞrodek, która wykorzystana została na
spotkaniu Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej UrzĊdu Miasta w Katowicach z
posłem Markiem Plurą dotyczącym kwestii niepełnosprawnoĞci.
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• Pracownicy OĞrodka przygotowali wniosek o przyznanie zespołowej nagrody specjalnej
Ministra Pracy i Polityki Społecznej za wybitne, nowatorskie rozwiązania w pomocy
społecznej. We wniosku opisano Programy Centrum AktywnoĞci Lokalnej w
Szopienicach, Nikiszowcu i ZałĊĪu, Inkubator Gospodarki Społecznej oraz projekty
konkursowe realizowane w OĞrodku przy wykorzystaniu Ğrodków z Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
• Pracownicy OĞrodka przygotowali i przedstawili prezentacjĊ dotyczącą oferty wsparcia
oferowanego przez OĞrodek mieszkaĔcom miasta Katowice, w szczególnoĞci ofertĊ
programów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanych przez OĞrodek w Katowicach
dziĊki pozyskanym Ğrodkom. PodkreĞlono znaczenie jakie realizacja pozyskanych
Ğrodków unijnych daje w zwiĊkszaniu aktywnoĞci społecznej i zawodowej klientów
OĞrodka. Wspomniano o moĪliwoĞciach jakie daje realizacja projektu systemowego
współfinansowanego w ramach Priorytetu VII PO KL . Przedstawiono takĪe ofertĊ
programów
realizowanych w ramach
Ğrodków pozyskanych w projektach
konkursowych, tj. „Ja Wam jeszcze pokaĪĊ … aktywne wsparcie szkoleniowo doradcze
dla osób po 45 roku Īycia pozostających bez pracy”; „Klucz do kariery – program
aktywizacji zawodowej i społecznej młodzieĪy 15-25 lat”, „Nowe perspektywy –
program aktywizacji zawodowej i społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi”.
• Spotkanie z delegatami UrzĊdów Pracy rejonu Karelii w Rosji. Spotkanie było
elementem projektu „Equal to Equal” realizowanego z Funduszy Fundacji im. Stefana
Batorego w ramach programu Wschód – Wschód, którego celem było wypracowanie
narzĊdzi i metod przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu regionu Karelii w Rosji, a
takĪe wymiana doĞwiadczeĔ. Spotkanie było efektem Ğcisłej współpracy OĞrodka i
Instytutu Współpracy i Partnerstwa Lokalnego w Katowicach.
• Pracownicy OĞrodka, na zorganizowanym przez OĞrodek spotkaniu z harcerzami z
Komendy Hufca Związku Harcerstwa Polskiego, w Katowicach przygotowali i
przedstawili prezentacjĊ dotyczącą rodzaju i warunków przyznawania ĞwiadczeĔ, oferty
oĞrodków wsparcia specjalistycznego m. in. pomocy psychologicznej, prawnej,
poradnictwa zawodowego, interwencji kryzysowej, a takĪe formy pomocy osobom
starszym i niepełnosprawnym, dzieciom
i młodzieĪy. Przedstawiono równieĪ
dodatkową ofertĊ wsparcia jaką zyskał OĞrodek dziĊki pozyskaniu Ğrodków
finansowych z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki finansowanego z Europejskiego
Funduszu Społecznego. Omówiono ofertĊ projektu systemowego ”Damy radĊ- program
aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach” w tym działania Programu Centrum
AktywnoĞci Lokalnej w Nikiszowcu, Programu Centrum AktywnoĞci Lokalnej w
Szopienicach oraz działaĔ Inkubatora Gospodarki Społecznej. Przedstawiono równieĪ
ofertĊ projektów konkursowych „Ja Wam jeszcze pokaĪĊ… aktywne wsparcie
szkoleniowo doradcze dla osób po 45 roku Īycia pozostających bez pracy”; „Klucz do
kariery – program aktywizacji zawodowej i społecznej młodzieĪy 15-25 lat”; „Nowe
perspektywy – program aktywizacji zawodowej i społecznej osób z zaburzeniami
psychicznymi. Spotkanie miało na celu przedstawienie w formie prezentacji
multimedialnej wsparcia jakie oferuje MOPS w Katowicach mieszkaĔcom Katowic.
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ZAŁĄCZNIK 3 – INFORMATYZACJA
W 2009 roku, prace informatyczne, prowadzone w Miejskim OĞrodku Pomocy
Społecznej w Katowicach koncentrowały siĊ wokół wdraĪania dodatkowych funkcjonalnoĞci
juĪ posiadanego oprogramowania.
W związku z zaprzestaniem wspierania przez producenta dotychczasowego systemu
poczty elektronicznej, przeprowadzono jego migracjĊ do nowego systemu. Nowe
oprogramowanie oferuje szereg dodatkowych moĪliwoĞci, wykorzystanie których moĪe
zdecydowanie usprawniü obieg informacji w OĞrodku.
Przeprowadzono pierwsze etapy wdroĪenia dostĊpnych bezpłatnie systemów
podnoszących bezpieczeĔstwo systemów informatycznych OĞrodka – system zarządzania
logami oraz system automatycznej instalacji aktualizacji. Planowana w kolejnych latach pełna
konfiguracja systemów umoĪliwi nadzór nad informacjami przepływającymi w sieciach
OĞrodka, szybsze diagnozowanie usterek oraz instalowanie nowych wersji oprogramowania.
Przeprowadzano systematyczną aktualizacjĊ aplikacji i systemów sieciowych
wykorzystywanych w OĞrodku. Działania te są niezbĊdne dla utrzymania zgodnoĞci
oprogramowania z obowiązującymi przepisami prawa oraz są podstawą działaĔ
zapewniających bezpieczeĔstwo aplikacji i systemów pracujących w OĞrodku.
Zakupiono nowe, sieciowe urządzenia aktywne oraz dokonano wymiany czĊĞci
komputerów i drukarek.
Zakupiono dodatkowe licencje usług terminalowych, dziĊki czemu moĪliwe bĊdzie
efektywniejsze wykorzystanie łącza sieci rozległej MOPS oraz obniĪy koszty administrowania
stacjami roboczymi, na których usługi terminalowe bĊdą wykorzystywane.
Przeprowadzono prace mające na celu przygotowanie wniosku o dofinansowanie ze
Ğrodków unijnych projektu „IT w słuĪbie potrzebującym - budowa elektronicznej platformy
usług administracji publicznej wraz z systemem elektronicznego obiegu dokumentów w
Katowicach”. W ramach projektu planujemy stworzenie systemu pozwalającego na spełnienie
przez OĞrodek wymogów prawnych dotyczących przyjmowania wniosków drogą elektroniczną,
zapewniającego elektroniczną wymianĊ informacji z klientami OĞrodka oraz dostarczającego
mechanizmy ułatwiające komunikacjĊ pomiĊdzy jednostkami OĞrodka. Celem projektu jest
poprawa jakoĞci, tempa obsługi klienta oraz rozszerzenie usług publicznych Ğwiadczonych
drogą elektroniczną.
OĞrodek złoĪył wniosek o dofinansowanie projektu ze Ğrodków Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa ĝląskiego na lata 2007-2013. Obecnie OĞrodek oczekuje na
rozpatrzenie wniosku.
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ZAŁĄCZNIK 4 - ZESTAWIENIE REMONTÓW I INWESTYCJI
ZREALIZOWANYCH W 2009 ROKU
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ZAŁĄCZNIK 5 – WYKAZ POTRZEB GMINY KATOWICE W
ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ NA ROK 2010
( zgodnie z art.110 ust.9 oraz art.112 ust.12 ustawy o pomocy społecznej)
Potrzeby w zakresie pomocy społecznej OGÓŁEM
Ogółem wydatki bieĪące, w tym:
1. Zadania własne
2. Zadania zlecone
Ogółem inwestycje
1. Zadania inwestycyjne
2. Zakupy inwestycyjne

Zwalczanie narkomanii - 85153 - zadania
własne gminy
Ogółem zadania bieĪące, w tym:
ĝwietlice MOPS
ĝwietlice prowadzone przez organizacje
pozarządowe

Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 85154 zadania własne gminy
Ogółem zadania bieĪące, w tym:

Potrzeby 2010
73 531 004,60 zł
71 754 535,60 zł
1 776 469,00 zł
847 000,00 zł
520 000,00 zł
327 000,00 zł

Potrzeby 2010
1 049 157,00 zł
5 ĝwietlic ĝrodowiskowych i Klub
813 734,00 zł MłodzieĪowy łącznie na 173 miejsc
2 ĝwietlice i 1 Klub typu specjalistycznego
235 423,00 zł na 91 miejsc

Potrzeby 2010
1 933 702,00 zł

ĝwietlice MOPS

5 ĝwietlic ĝrodowiskowych i Klub
787 444,00 zł MłodzieĪowy łącznie na 173 miejsc

ĝwietlice prowadzone przez organizacje
pozarządowe

2 ĝwietlice i 1 Klub typu specjalistycznego
312 071,00 zł na 91 miejsc

zakup usług w OĞrodku Interwencji
Kryzysowej
OĞrodek Interwencji Kryzysowej
Centrum Rehabilitacji Społecznej

2 OĞrodki Interwencji Kryzysowej dla 22
129 238,00 zł kobiet i kobiet z dzieümi
311 730,00 zł
44 278,00 zł Koszty utrzymania pomieszczeĔ,
wynagrodzeĔ zatrudnionych specjalistów
Ğwiadczących poradnictwo w zakresie
310 941,00 zł przeciwdziałania alkoholizmowi.

Centrum Poradnictwa Specjalistycznego,
Metodyki i Strategii
remonty

38 000,00 zł Remont obiektu przy ul. Orkana 7a

Zadania inwestycyjne

14 500,00 zł Modernizacja obiektu przy ul. Czecha 2

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz
Ğwiadczenia dla osób nieobjĊtych
obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
- 85156 - zadania zlecone powiatu
Ogółem zadania bieĪące, w tym:

73 008,00 zł

składki opłacane za dzieci przebywające w
publicznej placówce opiekuĔczowychowawczej - Dom Dziecka "Zakątek"

30 888,00 zł 55 wychowanków*46,80 zł* 12 miesiĊcy

składki opłacane za dzieci przebywające w
publicznej placówce opiekuĔczowychowawczej - Dom Dziecka "Stanica"

14 040,00 zł 25 wychowanków*46,80 zł* 12 miesiĊcy

Potrzeby 2010
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składki opłacane za dzieci przebywające w
publicznej placówce opiekuĔczowychowawczej - Dom Dziecka "TĊcza"

Placówki opiekuĔczo-wychowawcze 85201 - zadania własne powiatu
Ogółem zadania bieĪące, w tym:

Pomoc dla usamodzielnianych
wychowanków placówek
Zapewnienie opieki dzieciom przez
publiczną całodobową placówkĊ
opiekuĔczo-wychowawczą - Dom Dziecka
"Zakątek"
Zapewnienie opieki dzieciom przez
publiczną całodobową placówkĊ
opiekuĔczo-wychowawczą - Dom Dziecka
"Stanica"
Zapewnienie opieki dzieciom przez
publiczną całodobową placówkĊ
opiekuĔczo-wychowawczą - Dom Dziecka
"TĊcza"

28 080,00 zł 50 wychowanków*46,80 zł* 12 miesiĊcy

Potrzeby 2010
8 325 576,00 zł
kontynuacja nauki dla 47 osób, pomoc
pieniĊĪna dla 20 osób, pomoc rzeczowa
325 821,00 zł dla 14 osób

55 miejsc w grupach socjalizowanych, 5
3 176 270,00 zł miejsc w grupie interwencyjnej

zakupy inwestycyjne

placówka wielofunkcyjna: 56
2 597 919,00 zł wychowanków
50 miejsc w placówce opiekuĔczo wychowawczej w tym: 1 grupa
usamodzielnienia 10 wychowanków i 40
2 225 566,00 zł miejsc w dwóch budynkach po 20
w tym: 15 000 zł - Dom Dziecka "Zakątek"
- zakup maszyny do obierania jarzyn,
pralka automatyczna na duĪą iloĞü ubraĔ,
15 000,00 zł zmywarka do naczyĔ;
200 000 zł - Dom Dziecka "Stanica" adaptacja mieszkania na terenie miasta
dla potrzeb grupy wychowanków; 30 000
230 000,00 zł zł - Dom Dziecka "TĊcza" -

Domy pomocy społecznej - 85202 zadania własne gminy
Ogółem zadania bieĪące, w tym:

3 646 000,00 zł

Zapewnienie opieki w niepublicznych
domach pomocy społecznej

DPSy mieszczące siĊ na terenie innych
powiatów, Rodzinny Dom Pomocy
mieszczący siĊ na terenie gminy Katowice
3 646 000,00 zł dysponujący 6 miejscami

zakupy inwestycyjne

Domy pomocy społecznej - 85202 zadania własne powiatu
Ogółem zadania bieĪące, w tym:
Zapewnienie całodobowej opieki
mieszkaĔcom ponadgminnego Domu
Pomocy Społecznej PrzystaĔ na poziomie
obowiązującego standardu

Potrzeby 2010

Potrzeby 2010
6 331 944,00 zł
DPS dla osób przewlekle somatycznie
3 112 551,00 zł chorych - 88 miejsc
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Zapewnienie opieki w niepublicznych
domach pomocy społecznej - Dom Pomocy
Społecznej Zacisze

zadania inwestycyjne
zakupy inwestycyjne

Domy pomocy społecznej - 85203 zadania własne gminy
Ogółem zadania bieĪące, w tym:

3 219 393,00 zł DPS dla osób starszych - 98 miejsc
Przystosowanie pomieszczeĔ do
wymogów Sanepidu; wykonanie instalacji
215 000,00 zł multimedialnej;
40 300,00 zł Zakup sprzĊtu do kuchni i pralni

Potrzeby 2010
5 480 335,00 zł

zapewnienie schronienia

Dom Noclegowy prowadzony przez
OĞrodek ĝw. Jacka Caritas Archidiecezji
329 400,00 zł Katowickiej, liczba miejsc noclegowych 50

Dom Noclegowy wraz z filiami

83 miejsca w domu noclegowym oraz 5
647 881,00 zł miejsc w filiach

Zespół Pomocy Dzieciom i Rodzinom wraz z
filiami

70 miejsc w Hotelu Pomocy Społecznej
610 383,00 zł oraz 20 miejsc w filiach

zakup usług w DDPS

koszty obsługi

8 Dziennych Domów Pomocy Społecznej
prowadzonych przez 2 podmioty, w
domach tych znajduje siĊ 391 miejsc
dziennego pobytu oraz domy te Ğwiadczą
usługi w postaci posiłków na wynos dla
3 363 836,00 zł 242 osób
Koszty uĪyczenia pomieszczeĔ
organizacjom działającym na rzecz
479 835,00 zł pomocy społecznej

remonty

Remont obiektu przy ul. Oblatów 24 oraz
49 000,00 zł remont obiektu przy ul. Głogowskiej 23

zadania inwestycyjne

20 500,00 zł Modernizacja obiektu przy ul.Czecha 2

Domy pomocy społecznej - 85203
zadania zlecone gminy
Ogółem zadania bieĪące, w tym:

779 496,00 zł

zakup usług w ĝDS

2 ĝrodowiskowe Domy Samopomocy
prowadzone przez 2 podmioty
ĝrodowiskowe domy zapewniają 59
miejsc dziennego pobytu oraz 4 miejsca w
779 496,00 zł hostelu

Domy pomocy społecznej - 85203
zadania zlecone powiatu
Ogółem zadania bieĪące, w tym:

464 300,00 zł

zakup usług w ĝDS Ad Vitam Dignam

ĝrodowiskowy Dom Samopomocy "Ad
Vitam Dignam" zapewnia 30 miejsc
dziennego pobytu oraz 4 miejsca w
464 300,00 zł hostelu

Rodziny zastĊpcze - 85204 - zadania
własne powiatu
Ogółem zadania bieĪące, w tym:

Potrzeby 2010

Potrzeby 2010

Potrzeby 2010
5 338 228,00 zł
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Pomoc dla usamodzielnianych
wychowanków rodzin zastĊpczych

ĝwiadczenia dla rodzin zastĊpczych

Wynagrodzenia zawodowych rodzin
zastĊpczych

kontynuacja nauki dla 82 osób, pomoc
pieniĊĪna dla 19 osób, pomoc rzeczowa
573 273,00 zł dla 22 osób
pomoc jednorazowa w związku z
przyjĊciem dziecka dla 30 osób, pomoc
dla dzieci w rodzinach zastĊpczych
spokrewnionych, pomoc dla dzieci w
rodzinach zastĊpczych
4 349 726,00 zł niespokrewnionych (w tym zawodowych)
82 wynagrodzenia dla pogotowi
rodzinnych, 27 wynagrodzeĔ dla
zawodowych rodzin zastĊpczych
wielodzietnych i 15 wynagrodzeĔ dla
zawodowych rodzin zastĊpczych
specjalistycznych oraz składki na
ubezpieczenia społeczne i składki na
fundusz pracy opłacane przez
415 229,00 zł pracodawcĊ

Zadania w zakresie przeciwdziałania
przemocy w rodzinie - 85205 - zadania
własne powiatu
Ogółem zadania bieĪące, w tym:

229 421,00 zł

OIK - przeciwdziałanie przemocy

Koszt utrzymania i wynagrodzeĔ
specjalistów realizujących program
229 421,00 zł przeciwdziałania przemocy

Potrzeby 2010

Zadania w zakresie przeciwdziałania
przemocy w rodzinie - 85205 - zadania
zlecone powiatu
Ogółem zadania bieĪące, w tym:

10 500,00 zł

OIK - przeciwdziałanie przemocy

Koszt utrzymania i wynagrodzeĔ
specjalistów realizujących program dla
10 500,00 zł sprawców przemocy

Potrzeby 2010

Składki na ubezpieczenie zdrowotne
opłacane przez osoby pobierające
niektóre Ğwiadczenia z pomocy
społecznej - 85213 - zadania własne
gminy
Ogółem zadania bieĪące, w tym:

289 900,00 zł

ubezpieczenia zdrowotne

Ubezpieczenie zdrowotne dla osób
uprawnionych do pobierania zasiłku
stałego, dla uprawnionych osób
bezdomnych realizujących program
wychodzenia z bezdomnoĞci, dla dzieci
do czasu rozpoczĊcia realizacji
obowiązku szkolnego, dla osób objĊtych
indywidualnym ubezpieczeniem
289 900,00 zł zdrowotnym

Potrzeby 2010

Składki na ubezpieczenie zdrowotne
opłacane przez osoby pobierające
niektóre Ğwiadczenia z pomocy

Potrzeby 2010
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społecznej - 85213 - zadania zlecone
powiatowi
Ogółem zadania bieĪące, w tym:

1000,00 zł

składki na ubezpieczenie zdrowotne
cudzoziemców

Ubezpieczenie zdrowotne dla
cudzoziemców, którzy mają zatwierdzony
1000,00 zł indywidualny program integracji

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe 85214 - zadania własne gminy
Ogółem zadania bieĪące, w tym:
Ğwiadczenia z pomocy społecznej na
bieĪące utrzymanie rodzin

Potrzeby 2010
12 283 968,00 zł

dom dziennego pobytu Symeonówka

8 754 096,00 zł Zasiłki i pomoc w naturze dla 9800 rodzin
DDPS prowadzony przez OĞrodek ĝw.
Jacka Caritas Archidiecezji Katowickiej, w
domu tym znajduje siĊ 50 miejsc
dziennego pobytu oraz dom ten Ğwiadczy
usługi w postaci posiłków na wynos dla 20
319 346,00 zł osób.

Usługi dla dzieci - Ğwiadczenia

4 ĝwietlice typu opiekuĔczego na 95
miejsc, 3 ĝwietlice i 1 Klub typu
1 262 087,00 zł specjalistycznego na 145 miejsc

Projekty socjalne

pomoc dla dzieci
Zasiłki celowe z tytułu zdarzenia losowego

Impreza z okazji Dnia Dziecka i
59 230,00 zł mikołajkowa dla ok. 850 dzieci
Przygotowanie doĪywiania dodatkowego
dla dzieci, wyprawki szkolne, zielona
szkoła, wypoczynek dzieci, bilety dla
dzieci na dojazdy do szkół, bilety dla
dzieci na dojazd do szkół z rodzin
wielodzietnych, potrzeby dziecka
1 850 624,00 zł umieszczonego w rodzinie zastĊpczej
Wypłaty zasiłków losowych dla około 30
38 585,00 zł rodzin

Zasiłki stałe- 85216 - zadania własne
gminy
Ogółem zadania bieĪące, w tym:

3 597 100,00 zł

zasiłki stałe

zasiłki stałe dla osób uprawnionych, iloĞü
3 597 100,00 zł osób rocznie około 1220

OĞrodki pomocy społecznej - 85219 zadania własne gminy
Ogółem zadania bieĪące, w tym:
praca socjalna
poradnictwo specjalistyczne

koszty obsługi

Potrzeby 2010

Potrzeby 2010
14 132 580,60 zł
Koszty Ğwiadczenia pracy socjalnej dla
4 641 355,60 zł mieszkaĔców Katowic
Koszty Ğwiadczenia poradnictwa
530 352,00 zł specjalistycznego dla osób bezrobotnych
Koszty utrzymania i wynagrodzeĔ
pracowników Działów Centralnych i
8 712 873,00 zł Terenowych Punktów Pomocy Społecznej
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zakupy inwestycyjne

Remont obiektu przy ul. Oblatów 24;
remont obiektu przy ul. Morcinka 19a;
remont obiektu przy ul. Andrzeja 10,
248 000,00 zł remont obiektu przy ul. JagielloĔskiej 17
Wymiana sprzĊtu i oprogramowania,
instalacja sieci komputerowej,
wprowadzenie systemu elektronicznej
skrzynki podawczej, zakup
oprogramowania związanego z
272 000,00 zł bezpieczeĔstwem

zadania inwestycyjne

40 000,00 zł Modernizacja obiektu przy ul.Czecha 2

remonty

Jednostki specjalistycznego
poradnictwa, mieszkania chronione i
oĞrodki interwencji kryzysowej - 85220 zadania własne powiatu
Ogółem zadania bieĪące, w tym:

Potrzeby 2010
1 125 767,00 zł

poradnictwo dla niepełnosprawnych

Koszt utrzymania i wynagrodzeĔ
specjalistów Ğwiadczących pomoc dla
81 208,00 zł niepełnosprawnych

poradnictwo specjalistyczne (Sekcja
Psychologiczno-Pedagogiczna)

Koszt utrzymania i wynagrodzeĔ
specjalistów Ğwiadczących pomoc dla
250 220,00 zł rodzin

Centrum Rehabilitacji Społecznej

Koszt utrzymania i wynagrodzeĔ
specjalistów Ğwiadczących pomoc na
285 999,00 zł rzecz osób zaburzonych psychicznie

OIK - przeciwdziałanie kryzysowi

Koszt utrzymania i wynagrodzeĔ
specjalistów Ğwiadczących pomoc na
234 544,00 zł rzecz osób zaburzonych psychicznie

mieszkanie chronione dla osób starszych
mieszkanie chronione dla osób
upoĞledzonych

Mieszkanie chronione przeznaczone dla 6
96 960,00 zł osób.
Mieszkanie chronione przeznaczone dla 8
176 836,00 zł osób.

Usługi opiekuĔcze i specjalistyczne
usługi opiekuĔcze - 85228 - zadania
własne gminy
Ogółem zadania bieĪące, w tym:

3 893 730,00 zł

usługi opiekuĔcze

Usługi opiekuĔcze Ğwiadczą 2 podmioty.
MiesiĊcznie wykonywane jest około
1 738 176,00 zł 19500 godzin

specjalistyczne usługi opiekuĔcze

Specjalistyczne usługi opiekuĔcze
Ğwiadczą 3 podmioty. MiesiĊcznie
2 155 554,00 zł wykonywane jest około 16940 godzin

Usługi opiekuĔcze i specjalistyczne
usługi opiekuĔcze - 85228 - zadania
zlecone gminy
Ogółem zadania bieĪące, w tym:

Potrzeby 2010

Potrzeby 2010
424 900,00 zł
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zakup usług opiekuĔczych-specjalistycznych
usługi specjalistyczne wykonywane przez
Centrum Rehabilitacji Społecznej

MiesiĊcznie wykonywane jest około 370
58 546,00 zł godzin.
Koszty utrzymania i wynagrodzeĔ dla
osób Ğwiadczących specjalistyczne usługi
366 354,00 zł opiekuĔcze

Pomoc dla cudzoziemców - 85231 zadania zlecone powiatu
Ogółem zadania bieĪące, w tym:

23 265,00 zł

pomoc dla cudzoziemców

ĝwiadczenia zgodnie z przepisami dla
osób z zatwierdzonym indywidualnym
23 265,00 zł programem integracji

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
- 85233 - zadania własne powiatu

Potrzeby 2010

Potrzeby 2010

Ogółem zadania bieĪące, w tym:
5 700,00 zł
dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

5 700,00 zł

1 700 zł Dom Dziecka "Zakątek", 4 000 zł
Dom Dziecka "Stanica"

Pozostała działalnoĞü - 85295 - zadania
własne gminy
Ogółem zadania bieĪące, w tym:

4 091 427,00 zł

Posiłek dla potrzebujących

DoĪywianie w Īłobku i przedszkolu,
3 916 352,00 zł obiady w szkołach, obiady dowoĪone

Posiłek dla potrzebujących art. 6a
Dowóz posiłków do szkół

Potrzeby 2010

Dzieci doĪywiane w szkołach - doĪywianie
46 512,00 zł bez wywiadu
128 563,00 zł Posiłki dowoĪone są do 8 szkół
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