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WYJA�NIENIA SKRÓTÓW U�YTYCH W SPRAWOZDANIU 
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WST�P 

Miejski O�rodek Pomocy Społecznej w Katowicach przedstawia kompleksowe 
opracowanie, które obrazuje szerokie spektrum realizowanych zada�. 
 Poprzedni, 2009 rok upłyn�ł pod znakiem widocznych zmian na rynku pracy oraz 
ewolucji sytuacji społeczno – ekonomicznej w kraju i regionie. Obserwowalne tendencje 
pozostawały w �cisłym zwi�zku z ogólno�wiatowym kryzysem. Wprowadzone nowe regulacje 
prawne, w tym zmiany w ustawie o pomocy społecznej, spółdzielniach socjalnych czy ustawie 
o promocji zatrudnienia oraz szereg dokumentów zwi�zanych z pozyskiwaniem �rodków 
zewn�trznych, w tym w ramach projektów unijnych. 

 Obszar pozyskania i wykorzystywania �rodków zewn�trznych, w szczególno�ci 
funduszy unijnych miał du�e znaczenie dla funkcjonowania O�rodka. Dzi�ki ich pozyskaniu 
O�rodek w znacznym stopniu wzbogacił i poszerzył sw� ofert� wsparcia skierowan� do 
mieszka�ców Katowic, podwy�szył jako�� �wiadczonych usług i wdra�ał nowatorskie 
rozwi�zania. Realizowano na du�� skal� projekt systemowy, projekty konkursowe czy program 
romski, skierowane do mieszka�ców Katowic w trudnej sytuacji �yciowej. Dzi�ki pozyskaniu 
�rodków europejskich uruchomiony został te� trzeci na terenie miasta Katowice (obok 
funkcjonuj�cych ju� w dzielnicach Szopienice i Nikiszowiec) Program Aktywno�ci Lokalnej 
stanowi�cy odpowied	 na potrzeby rewitalizowanej dzielnicy Zał��e.  
 O�rodek reagował na widoczne zmiany w strukturze osób korzystaj�cych z pomocy 
O�rodka. Poszerzony został katalog form wsparcia skierowanych do osób starszych, 
niepełnosprawnych, rodzin z problemami opieku�czo-wychowawczymi i innymi osobami 
zagro�onymi marginalizacj� (poprzez np. realizowane programy „Babcia, dziadek i ja”, Miejski 
Program Pomocy dla Osób Starszych i Niepełnosprawnych 70+, usług� asystenta rodziny czy 
nowatorskie rozwi�zanie – usług� asystenta osoby niepełnosprawnej, program romski i 
rozbudowane bezpłatne poradnictwo specjalistyczne). Odpowiedzi� były równie� stała 
rozbudowa i elastyczne dopasowywanie do potrzeb katalogu form wsparcia �wiadczonego na 
rzecz mieszka�ców miasta Katowice w trudnej sytuacji �yciowej. Rozbudowany został 
znacz�co potencjał O�rodka rzutuj�cy na wy�sz� jako�� �wiadczonych usług, pracownicy 
O�rodka bardzo aktywnie wł�czali si� w realizacj� programów miejskich (m.in. skierowanych 
do osób niepełnosprawnych, nakierowanych na popraw� bezpiecze�stwa czy rozwi�zywania 
problemu uzale�nie�). Akcent w działaniach O�rodka, co było szczególnie wa�ne w dobie 
kryzysu, poło�ony został na racjonalizacj� wydatków i optymalne wykorzystanie zasobów 
(wykorzystywanie zewn�trznych �rodków do realizacji zada�, realizacj� bezkosztowych 
instrumentów, zmiany w strukturze organizacyjnej O�rodka, modyfikacj� modelu pracy z 
osobami w trudnej sytuacji na rynku pracy). 
 Prowadzono szereg działa� skierowanych na zmian� wizerunku pomocy społecznej oraz 
na promowanie inicjatyw i projektów realizowanych na terenie miasta Katowice stanowi�cych 
odpowied	 na zidentyfikowane potrzeby mieszka�ców. Pracownicy O�rodka organizowali lub 
uczestniczyli w ró�norodnych przedsi�wzi�ciach (w tym w dzielnicach rewitalizowanych) 
takich jak: konferencje (np. konferencja Regionalnego O�rodka EFS czy konferencja 
podsumowuj�ca działalno�� O�rodka Interwencji Kryzysowej), warsztaty, spotkania 
merytoryczne, imprezy miejskie i lokalne (Jarmark Miejski, Festyn Trze	wo�ciowy w 
Szopienicach, Odpust u �w. Anny w Nikiszowcu czy Festyn Integracyjny na Zał��u). 
Promowano ofert� O�rodka równie� za granic�, w ramach projektu „12 miast” skierowanego do 
Polaków przebywaj�cych w Wielkiej Brytanii.   
 Realizowano ró�norodne przedsi�wzi�cia w oparciu o formuł� współpracy z 
podmiotami zewn�trznymi. Pogł�biono współprac� m.in. z Komend� Miejsk� Policji w 
Katowicach, Stra�� Miejsk� (w ramach „Programu zapobiegania przest�pczo�ci oraz ochrony 
bezpiecze�stwa obywateli i porz�dku publicznego na rok 2009”), Powiatowym Urz�dem Pracy 
(umowa partnerska dot. m.in. realizacji projektu systemowego, prac społecznie u�ytecznych, 
usprawnienie komunikacji w tym oparciu o Samorz�dow� Elektroniczn� Platform�
Informacyjn�), Ochotniczym Hufcem Pracy (umowa partnerska dot. realizacji bezkosztowych 
instrumentów w ramach projektu systemowego) czy Regionalnym O�rodkiem Polityki 
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Społecznej (w obszarze doskonalenia kadr pomocy społecznej i kształtowanie kierunków 
rozwoju pomocy społecznej). �ci�le współpracowano z organizacjami pozarz�dowymi przy 
realizacji zada�, w szczególno�ci w obszarze wspierania osób niepełnosprawnych (od oferty 
poradnictwa grupowego - w ramach m.in. klubu integracji społecznej, przez wsparcie 
asystenckie i usługi doradcze po wysokospecjalistyczne hipoterapi� czy wsparcie logopedy). 
Współpraca przejawiała si� tak�e we wspólnym aplikowaniu i realizacji przedsi�wzi�� z 
wykorzystaniem �rodków zewn�trznych (np. projekt „18 w sieci” realizowany przez O�rodek w 
partnerstwie z kilkoma organizacjami pozarz�dowymi). 

 Opisany w sprawozdaniu rocznym katalog zada� realizowanych przez O�rodek b�dzie                
w roku 2010 modyfikowany i aktualizowany. O�rodek b�dzie realizował nowe projekty, 
wdra�ał innowacyjne rozwi�zania. Cz��� obecnie realizowanych przedsi�wzi�� b�dzie 
kontynuowana, niektóre w odpowiedzi na zdiagnozowane potrzeby ulegn� modyfikacji i 
rozbudowie. Planowana jest dalsza rozbudowa współpracy z podmiotami zewn�trznymi oraz 
pozyskiwanie �rodków zewn�trznych na realizacj� postawionych przed O�rodkiem zada�. 
 Chcemy nadal podnosi� jako�� usług, rang� i presti� O�rodka, rozbudowywa� potencjał 
kadry pracowników O�rodka. 
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I. INFORMACJE OGÓLNE 

Miejski O�rodek Pomocy Społecznej w Katowicach jest samodzieln� jednostk�
samorz�dow�, powołan� uchwał� Miejskiej Rady Narodowej Katowic Nr XIII/82/90 z dnia  
28 lutego 1990 roku dla realizacji zada� pomocy społecznej. O�rodek działa zgodnie z ustaw�
o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku (jednolity tekst Dz. U. z 2008r, Nr 115, poz. 

728 z pó�niejszymi zmianami). 

Przedmiotem działalno�ci O�rodka s� zadania wynikaj�ce z: 
1) ustawy o pomocy społecznej,  
2) ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (w 

tym realizacja zada� finansowanych ze �rodków Pa�stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych oraz zada� wykonywanych przez Miejski Zespół ds. Orzekania o 

Niepełnosprawno�ci)  
3) ustawy o �wiadczeniach rodzinnych, ustawy o dodatkach mieszkaniowych,  
4) ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach b�d�cych ofiarami represji wojennych          
i okresu powojennego,  
5) ustawy o repatriacji,  
6) ustawy o ochronie zdrowia psychicznego,  
7) ustawy o post�powaniu wobec dłu�ników alimentacyjnych oraz o zaliczce alimentacyjnej 
(do 30.09.2008r) ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (od 1.10.2008r.) 

�rodki na realizacj� zada� pomocy społecznej pochodz� ze �rodków bud�etu miasta i 
z dotacji rz�dowych, a zadania dzieli si� odpowiednio na zadania własne i zadania zlecone. 

Plan finansowy Miejskiego O�rodka 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 

�rodki otrzymane przez Miejski O�rodek Pomocy Społecznej w Katowicach za IV kwartały 
2009 roku wynosz�: 

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:�
�
�

�01234056789�:32;1<��
=>�4?�@�

	7;78<7�>?7589�AB<80� �%��))��%!�

	7;78<7�4C9D289�AB<8<9�4�471395E�7;B<8<5637DF<�34G;2>9F� #-���#�%#%�

	7;78<7�H2><76E�� �)�)!��)���

	7;78<7�397C<42>789�H3494�H2><76�4�471395E�7;B<8<5637DF<�34G;2>9F�� %�)�-#��

�E8;E54�D9C2>0������ #���)�%!#�

������� �	
��������

����/���
�������
������"����0(�1��
Miejski O�rodek Pomocy Społecznej realizował zadania wynikaj�ce z ustawy o pomocy 

społecznej, ustawy o �wiadczeniach rodzinnych, o pomocy osobom uprawnionym do 
alimentów, o dodatkach mieszkaniowych, o post�powaniu wobec dłu�ników alimentacyjnych 
oraz zaliczce alimentacyjnej oraz udziela �wiadcze� finansowanych ze �rodków Pa�stwowego 



9 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W 2009 roku O�rodek realizował 4 projekty 
współfinansowane ze �rodków Europejskiego Funduszu Społecznego.  

Wykonanie wydatków w 2009 roku uległo obni�eniu. W przypadku �wiadcze� udzielanych w 
formie pieni��nej nast�pił spadek wypłaty �wiadcze� z pomocy społecznej oraz dodatków 
mieszkaniowych, natomiast nast�pił wzrost �wiadcze� wypłacanych na podstawie ustawy o 
�wiadczeniach rodzinnych, �wiadcze� z funduszu alimentacyjnego. Odnotowano spadek  
wydatków na pomoc w formie niepieni��nej za wyj�tkiem pracy socjalnej, pomocy dla dzieci 
oraz systemu opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi. 

� �21�-))�� �21�-))�� �21�-))�� �21�-))�� �21�-))%�

$E;I96�����
=?GD48<9�4�
JE8;E549B�
D9C2>0B�����@�

�����#)�#��� �-��#-!��%)� �-��%�)�%��� �-��%%��!##� �-��%!���)%�

���������������������������������������K�>43256E�>�321E�-))%�>�5625E81E�;2�321E�-))�L� %,-�K�
����������������������������������������K�>43256E�>�321E�-))%�>�5625E81E�;2�321E�-))�L� .),�-K�

Porównanie wydatków MOPS w latach 2008-2009 

2008 

(1) �wiadczenia pomocy  

społecznej 11,56%

(1) �wiadczenia rodzinne 

28,21%

(1) dodatki mieszkaniowe 

11,78%

(2) Pomoc niematerialna 

30,08%

(3) Projekty  unije 2,85%

(5) 0,30%

(6) 0,55%

(7) 0,48%

(8) 9,08%

(9)  5,09%

(4) 0,004%

(1) Pomoc materialna (1) Pomoc materialna

(1) Pomoc materialna (2) Pomoc niematerialna

(3) Projekty unijne (4) Kl�ski �ywiołowe

(5) Remonty (6) Zakupy inwestycyjne

(7) Zadania inwestycyjne (8) Koszty obsługi zwi�zane z przyznawaniem �wiadcze� i utrzymaniem O�rodka

(9) Pa�stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
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2009 

(1) �wiadczenia pomocy  społecznej 

11,22%

(1) �wiadczenia rodzinne 29,91%

(1) dodatki mieszkaniowe 11,50%

(2) Pomoc niematerialna 31,43%

(3) Projekty  unije 2,55%

(5) 0,31%

(6) 0,00%

(7) 0,15%

(8) 9,06%

(9)  0,10%

(10) PFRON 3,57%

(4) 0,20%

(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 zwi�zane z przyznawaniem �wiadcze� i utrzymaniem O�rodka

(9) Cudzoziemcy (10) Pa�stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

I. POMOC MATERIALNA

Wydatki na pomoc materialn� w latach 2008-2009 
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Wielko�� pomocy materialnej ogółem  udzielonej w 2009 roku wzrosła  w porównaniu do roku 2008.Wzrost obserwuje si�

jedynie w przypadku wypłaty �wiadcze� rodzinnych, natomiast w przypadku �wiadcze� z pomocy społecznej oraz dodatków 

mieszkaniowych ju� kolejny rok obserwujemy spadek, b�d�cy wynikiem wzrostu dochodów mieszka�ców Katowic, oraz 

utrzymania na tym samym poziomie kryteriów dochodowych uprawniaj�cych do otrzymania pomocy. 

  

1. �wiadczenia z pomocy społecznej na bie��ce potrzeby rodziny 
Przyznawanie �wiadcze� z pomocy społecznej na bie��ce potrzeby rodziny jest 

rozumiane jako wsparcie w prowadzonej pracy socjalnej maj�cej na celu usamodzielnienie 
klienta, szczególnie, je�li s� one przyznawane w formie warunkowej. Uzyskanie pomocy 



11 

materialnej, wy�szej ni� obligatoryjna, uzale�nione jest od zgody klienta na współudział 
w przezwyci��aniu przyczyn własnej trudnej sytuacji bytowej. �wiadczenia z pomocy 
społecznej udzielane s� w szczególno�ci w formie zasiłków stałych, okresowych oraz 
celowych. 

W 2009 roku pomoc w formie �wiadcze� dla 10 233 rodzin wyniosła  14 359 466,83 zł. 

2. �wiadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne/�wiadczenia z funduszu alimentacyjnego 
W miesi�cu kwietniu 2004 roku MOPS przyj�ł do wykonania zadania wynikaj�ce z 

wej�cia w �ycie ustawy o �wiadczeniach rodzinnych – wypłata �wiadcze� rodzinnych i 
opieku�czych oraz koszty obsługi tych �wiadcze�. Kolejno od 1 wrze�nia 2005 roku, a 
nast�pnie od 1 wrze�nia 2006r. nast�piło rozszerzenie zada� gminy w zakresie przyznawania i 
wypłaty �wiadcze� rodzinnych. Od 2007 roku O�rodek wypłaca �wiadczenia rodzinne 
rozszerzonej grupie �wiadczeniobiorców. W 2009 roku wypłacono: 

� �wiadczenia rodzinne w kwocie: 29 712 357,69 zł dla 12 736 rodzin, 
� składki zdrowotne w kwocie 52 951,83 zł dla 139  osób, 
� składki emerytalno-rentowe dla podopiecznych w kwocie: 236 944,90 zł dla 191 osób. 

Koszt przyznanych w 2009 roku �wiadcze� rodzinnych wyniósł: 30 002 254,42 zł.

Do 30 wrze�nia 2008 roku O�rodek przyznawał i wypłacał zaliczki alimentacyjne. Od 1 
pa	dziernika 2008 roku rozpocz�ł realizacj� ustawy o pomocy osobom uprawnionym do 
alimentów. Wypłacane �wiadczenia oraz koszty ich obsługi s� finansowane w formie dotacji 
celowej z bud�etu pa�stwa. Koszty obsługi finansowane w ramach dotacji z bud�etu wynosz�
3% wydatków na �wiadczenia.  
Koszt wypłaconych w 2009 roku zaliczek alimentacyjnych wyniósł 44 142,22 zł dla 34 osób, 
natomiast �wiadcze� z funduszu alimentacyjnego 8 223 930,65 zł dla 2 385 osób. 
Ł�cznie wypłacono 8 268 072,87 zł.

3. Dodatki mieszkaniowe  
Z dniem 1 stycznia 2005 roku MOPS przyj�ł do wykonania zadania wynikaj�ce 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 
zast�pczym, rodzinom z problemami opieku�czo-wychowawczymi, osobom bezrobotnym, 
osobom z zaburzeniami psychicznymi, osobom bezdomnym, osobom uzale�nionym od 
alkoholu oraz ofiarom przemocy. Pomoc ta jest realizowana w formie rzeczowej                       
i instytucjonalnej.  
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Wydatki na pomoc niematerialn� w latach 2008-2009
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wykonanie 2009 wykonanie 2008

Wielko�� udzielanej pomocy niematerialnej wzrosła o 3,6% w roku 2009 w porównaniu do roku 2008 w zwi�zku z 

rozszerzeniem zakresu zada� realizowanych przez O�rodek. 

- Praca socjalna – wzrost wydatków w 2009 roku, jak i odnotowany w roku 2008  wynika ze wzrostu liczby etatów dla osób 

wykonuj�cych prac� pracownika socjalnego, co wynika z rozszerzenia zakresu zada� realizowanych w ramach pracy socjalnej 

oraz  wzrostu wynagrodze�  pracowników O�rodka 

- Pomoc dla dzieci – w 2009 roku wzrosły wydatki na realizacj� programu „Pomoc pa�stwa w zakresie do�ywiania” 

-System pomocy osobom zaburzonym psychicznie i ich rodzinom – w 2009 roku nast�pił spadek wydatków z uwagi na 

przekazanie zada� do Wydziału Polityki Społecznej Urz�du Miasta 

- System opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi – nast�pił wzrost wydatków w zwi�zku ze wzrostem �rodków 

przeznaczonych na usługi opieku�cze, wzrostem wydatków na opłacenie pobytu mieszka�ców Katowic w domach pomocy 

społecznej na terenie innych powiatów  

- System wsparcia osób niepełnosprawnych – spadek wydatków na realizacj� zada� w ramach tego systemu wynika ze 

zmniejszenia dofinansowania na realizacj� zada� Pa�stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o 2 mln zł 

oraz przekazaniem zada� zwi�zanych z dotowaniem organizacji pozarz�dowych do Wydziału Polityki Spolecznej Urz�du 

Miasta 

-Projekty unijne – w 2009 roku nast�pił spadek wydatków na realizacj� projektów z uwagi na zako�czenie w ci�gu roku 

projektów  "Nowe perspektywy-program aktywizacji zawodowej i społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi", "Klucz do 

kariery-program aktywizacji zawodowej i społecznej młodzie�y 15-25 lat" oraz projektu "Ja Wam jeszcze poka�� … aktywne 

wsparcie szkoleniowo-doradcze dla osób po 45 roku �ycia pozostaj�cych bez pracy" 

ZAKRES POMOCY NIEMATERIALNEJ 

1. Pomoc �rodowiskowa – praca socjalna 
 Najwa�niejszym zadaniem w pomocy �rodowiskowej jest praca socjalna, rozumiana jako 
działalno�� zawodowa, skierowana na pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub 
odzyskaniu zdolno�ci do funkcjonowania w społecze�stwie oraz na tworzeniu warunków 
sprzyjaj�cych temu celowi, która jest obowi�zkowym 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 prac� socjaln� obj�to 8 256 rodzin. 
Koszt prowadzenia pracy socjalnej wyniósł:  4 610 294,26 zł. 

2. System opieki nad dzieckiem i rodzin�

Pomoc dla dzieci  

Celem pomocy skierowanej na dzieci jest zabezpieczenie ich niezb�dnych potrzeb oraz 
niedopuszczenie do przej�cia nieprawidłowych postaw wyst�puj�cych w domu rodzinnym oraz 
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pomoc dzieciom zagro�onym niedostosowaniem społecznym w nabyciu wzorców zachowania 
akceptowanych w społecze�stwie. Pomoc ta jest realizowana poprzez: 
� pomoc instytucjonaln�: �wietlice �rodowiskowe, �rodowiskowy Klub Młodzie�owy 

prowadzone lub dofinansowywane przez MOPS, których skorzystało 279 dzieci, a 
których utrzymanie kosztowało:  3 282 715,44 zł,

� dofinansowywanie wypoczynku letniego dla 1 491 dzieci, na kwot� 1 098 409,96 zł,
� dofinansowanie do „zielonej szkoły” dla 140 dzieci, na kwot� 47 887,00 zł,
� wyprawki szkolne dla 18 dzieci, na kwot� 2 700,00 zł, 
� obiady dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum (w tym: obiady dowo�one przez 

Firm� Babilon, Firm� Ando, Firm� Handlowo-Usługow� SWM ) dla 3 526 dzieci, na 
kwot�  3 243 423,53 zł,

� do�ywianie w �łobku i przedszkolu dla 1 694 dzieci, na kwot� 2 623 180,06 zł,
� do�ywianie dodatkowe dla 96 dzieci, na kwot�  93 129,74 zł,
� poradnictwo dla rodzin z dzie�mi i młodzie�y 166 413,17 zł,
� realizacja programów dla rodzin z dzie�mi (m. in.  „Program na rzecz społeczno�ci 

romskiej w Polsce”)  na kwot�:  234 450,03 zł,
� bilety dla 43 dzieci na dojazd do szkół, na kwot�:  10 113,00 zł,
� bilety dla 16 dzieci z rodzin wielodzietnych na dojazd do szkół, na kwot�: 3 464,00 zł. 

Koszt pomocy dla dzieci w 2009 roku wyniósł:  10 805 885,93 zł. 

Pomoc dla rodzin zast�pczych i usamodzielniaj�cych si� wychowanków 

Rodziny zast�pcze oraz usamodzielniaj�cy si� wychowankowie zarówno rodzin zast�pczych, 
jak i placówek opieku�czo – wychowawczych obj�te s� pomoc� Miejskiego O�rodka Pomocy 
Społecznej w formie finansowej i rzeczowej: 
� �wiadczenia dla 447 rodzin zast�pczych, w wysoko�ci  4 396 633,58 zł,
� potrzeby dziecka oczekuj�cego na umieszczenie w rodzinie zast�pczej dla 12 dzieci, na 

kwot�:  9 600,00 zł,
� wynagrodzenia i składki dla 10 zawodowych rodzin zast�pczych, w kwocie:           

361 856,01 zł,
� pomoc dla 107 usamodzielniaj�cych si� wychowanków rodzin zast�pczych, w wysoko�ci 

524 673,80 zł, 
� pomoc dla 68 usamodzielniaj�cych si� wychowanków placówek opieku�czo– 

wychowawczych, w wysoko�ci 286 000,10 zł,
� prowadzenie mieszkania chronionego dla usamodzielniaj�cych si� wychowanków, 

utrzymanie mieszkania kosztowało: 17 371,60 zł,
� �wiadczenia dla 1 rodziny zast�pczej w której przebywa dziecko cudzoziemców, na kwot�: 

9 882,00zł.

Koszt pomocy dla rodzin zast�pczych w 2009 roku wyniósł: 5 606 017,09 zł. 

Ł�cznie na system opieki nad dzieckiem i rodzin� wydatkowano: 16 411 903,02 zł. 

3. System opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi 
Celem pomocy osobom starszym jest utrzymanie tych osób jak najdłu�ej w �rodowisku 

zamieszkania. W tym celu Miejski O�rodek Pomocy Społecznej prowadzi nast�puj�ce 
działania: 
� w miejscu zamieszkania: 

- �wiadczenie usług opieku�czych i specjalistyczno-opieku�czych dla 1 617 osób  na 
kwot� 3 923 729,93 zł,

- dzienne domy pomocy społecznej dofinansowywane przez MOPS, z których 
skorzystało 869 osób, na kwot�  3 697 252,88 zł, 

� pomoc instytucjonaln�: 
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- prowadzenie mieszkania chronionego, z którego skorzystało 18 osób na kwot�: 
297 481,03 zł, 

- ponoszenie odpłatno�ci za pobyt 253 mieszka�ców Katowic w domach pomocy 
społecznej na terenie innych powiatów, na kwot�  3 530 857,79 zł, 

- ponoszenie odpłatno�ci za pobyt 6 mieszka�ców Katowic w rodzinnych domach 
pomocy społecznej na kwot�  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 by� prowadzona 

poprzez sie� placówek wzajemnie ze sob� współpracuj�cych, kompleksowo pomagaj�cych 
osobie chorej, w tym bezpo�rednio w �rodowisku zamieszkania. W tym celu Miejski O�rodek 
Pomocy Społecznej: 
� organizuje i finansuje dla podopiecznych specjalistyczne usługi opieku�cze dla 14 osób, na 

kwot�: 36 428,35 zł,
� prowadzi Centrum Rehabilitacji Społecznej �wiadcz�ce ró�nego typu usługi dla osób 

zaburzonych psychicznie, w tym specjalistyczne usługi opieku�cze polegaj�ce na uczeniu i 
rozwijaniu umiej�tno�ci niezb�dnych do samodzielnego �ycia, piel�gnacji – jako wspieranie 
procesu leczenia oraz pomocy mieszkaniowej dla 114 osób oraz poradnictwo 
specjalistyczne, ł�cznie na kwot� 680 002,76 zł,

� finansuje usługi �wiadczone przez �rodowiskowe 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 s� do placówek dla nich przeznaczonych, w tym 

prowadzonych przez Miejski O�rodek Pomocy Społecznej:  
� udzielenie schronienia w Domu Noclegowym i filii Domu Noclegowego dla 158 osób, na 

kwot�  630 404,65 zł, 
� pomoc dla 179 bezdomnych kobiet i dzieci w Hotelu Pomocy Społecznej oraz filiach 

Hotelu Pomocy Społecznej, na kwot� 634 984,99 zł, 
� pomoc w formie pracy socjalnej w Sekcji ds. Bezdomnych,  156 352,00 zł,
� zakup usług noclegowych w O�rodku �w. Jacka przy Caritas Archidiecezji Katowickiej 

dla 93 osób bezdomnych, w kwocie 315 723,60 zł,
� realizacja programów na rzecz osób bezdomnych w kwocie 14 034,00 zł, którymi obj�to 

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 umo�liwienie im pełnego uczestnictwa w 

�yciu społecznym i zawodowym. W tym celu Miejski O�rodek Pomocy Społecznej prowadzi 
nast�puj�ce działania: 
� orzekanie o niepełnosprawno�ci i stopniu niepełnosprawno�ci. Ł�czny koszt poniesiony na 

orzekanie wyniósł 398 560,45 zł, wydano 4 927 orzecze�, 
� realizacja zada� na rzecz osób niepełnosprawnych ze �rodków Pa�stwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, wielko�� wydatków na rehabilitacj� społeczn�, 
zawodow� wyniosła 4 570 934,06 zł, �wiadczeniami obj�to 2 020 osób, 

� zakup usług rehabilitacyjnych w o�rodkach dla niepełnosprawnych dzieci i młodzie�y, 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 dotkni�tych problemem przemocy domowej oraz znajduj�cych si� w 

innych sytuacjach kryzysowych prowadz� pracownicy O�rodka Interwencji Kryzysowej 
MOPS, O�rodek Interwencji Kryzysowej przy Stowarzyszeniu „Ad Vitam Dignam” oraz 
O�rodek Interwencji kryzysowej prowadzony przez Stowarzyszenie im. M. Niepokalanej na 
Rzecz Pomocy Dziewcz�tom 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 zwi�kszenie szans na podj�cie 

pracy zawodowej i przeciwdziałanie negatywnym skutkom społecznym wynikaj�cym  
z bezrobocia w rodzinie. W tym celu, na terenie O�rodka indywidualne poradnictwo zawodowe 
�wiadczone 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 si�
ponadto : 
� realizacj� 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 rozwi�zywanie problemów uzale�nie�
Pomoc dla osób z problemem alkoholowym (uzale�nionych od alkoholu lub pij�cych 

alkohol w sposób szkodliwy) prowadzona była w Miejskim O�rodku Pomocy Społecznej w 
Katowicach w formie nast�puj�cych programów:  
� program profilaktyczno-edukacyjny dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin, 
� program diagnostyczny problemu alkoholowego,  
� program motywuj�co-wspieraj�cy proces leczenia odwykowego, 
� programy profilaktyczne adresowane do konkretnego beneficjenta z uwzgl�dnieniem 

indywidualnego zapotrzebowania. 
Realizatorem tej pomocy psychologicznej jest Centrum Pomocy dla Osób Uzale�nionych i Ich 
Rodzin przy współpracy pracowników socjalnych w Terenowych Punktach Pomocy 
Społecznej. Koszt tej pomocy wyniósł 255 072,07 zł
W 2009 roku ró�nymi formami pomocy obj�to 562 osoby. 

10. Pomoc dla rodzin ofiar �miertelnych i osób poszkodowanych w katastrofie w Kopalni 
W�gla Kamiennego „Wujek-Ruch �l�sk” w Rudzie �l�skiej 

 Wypłacono pomoc pieni��n� w ł�cznej kwocie 254 000,00 zł dla 8 rodzin ofiar 
�miertelnych i osób poszkodowanych w katastrofie górniczej. 

11. Realizacja projektów realizowanych w ramach funduszy strukturalnych
W 2008 roku O�rodek rozpocz�ł realizacj� 4 projektów, których wydatki w 2009 roku 

wyniosły: 
– „Damy rad� – 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 młodzie�y 15-25 lat”  

311 290,05 zł, 
– „Ja Wam jeszcze poka��…aktywne wsparcie szkoleniowo-doradcze dla osób po 45 roku 
�ycia pozostaj�cych bez pracy” 247 803,42 zł. 
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Dodatkowo O�rodek  pokrył koszty wykonania studium wykonalno�ci projektu „IT – w słu�bie 
potrzebuj�cym” - 7 320,00 zł, którego pocz�tek realizacji planuje si� na rok 2010.

Ł�cznie w ramach realizacji projektów: 3 257 716,06 zł. 

III. POZOSTAŁE WYDATKI

� Remonty. W 2009 roku w Miejskim O�rodku Pomocy Społecznej w Katowicach nakłady na 
remonty 6 obiektów wyniosły 402 702,56 zł. 
� Zadania inwestycyjne w roku 2009 zostały zrealizowane w 1 obiekcie na kwot�    
189 161,16 zł. 
� Koszt obsługi zwi�zany z przyznawaniem �wiadcze� i utrzymaniem O�rodka wyniósł 
11 589 059,50 zł. 
Wydatki na koszty obsługi zwi�zane z przyznawaniem �wiadcze� i utrzymaniem O�rodka w 
2009 roku stanowiły 9,06 % ogółu poniesionych wydatków. W porównaniu do roku 2008 
utrzymuj� si� na podobnym poziomie. 

II. POMOC �RODOWISKOWA 
Pomoc �rodowiskowa stanowi jeden z elementów Miejskiej strategii rozwi�zywania 

problemów społecznych (dział II, rozdział 1). Celem strategicznym realizowanym przez 
Miejski O�rodek Pomocy Społecznej jest wspomaganie osób i rodzin we wzmacnianiu lub 
odzyskiwaniu zdolno�ci realizacji potrzeb �yciowych i uczestnictwa w �yciu społecznym. 
Cele szczegółowe to: 
− zapewnienie podstawowych warunków �ycia, 
− zaspokajanie tych potrzeb rodzin i osób, które nie mog� by� zaspokajane samodzielnie, 
− przeciwdziałanie negatywnym skutkom lub minimalizowanie wpływu tych czynników 

(problemów), które nie mog� by� usuni�te lub zmienione, 
− usamodzielnienie poprzez wspomaganie w rozwi�zywaniu problemów i pokonywaniu 

trudno�ci we współpracy z rodzin�. 

$���2�������������������
�	���	��3���
�������
W 2009 roku z pomocy �rodowiskowej MOPS skorzystało 10 233 rodzin w tym: 
� 9786 ze �wiadcze� pomocy społecznej,  
� 447 ze �wiadcze� dla rodzin zast�pczych. 
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Najcz��ciej wyst�puj�cymi problemami trudnej sytuacji �yciowej s�: 
niepełnosprawno��, długotrwała choroba, bezrobocie. W 2009 r. nast�pił spadek liczby osób 
korzystaj�cych z pomocy społecznej z powodu bezrobocia.  
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Zadania Terenowych Punktów Pomocy Społecznej: 

� pomoc materialna, 
� praca socjalna skierowana na: 

− rodzin�, 
− grup�, 
− �rodowisko lokalne, 

� poradnictwo prawne i psychologiczne, 
� konsultacje w sprawach dotycz�cych uzale�nienia od alkoholu. 
Pracownicy socjalni dokonuj� systemowej diagnozy rodziny, badaj�c jej mo�liwo�ci 
samodzielnego przezwyci��ania trudnych sytuacji �yciowych, buduj� wraz z ni� plan pomocy i 
podejmuj� ró�ne formy pracy socjalnej, ukierunkowanej na rozwi�zywanie problemów 
i usamodzielnienie rodzin z ró�nymi dysfunkcjami. �ci�le współpracuj� ze specjalistami 
i konsultantami w  opracowaniu diagnozy, planowaniu i prowadzeniu pracy socjalnej. 
Pracownicy socjalni tworz� i realizuj� programy dla grup z konkretnymi problemami, które 
maj� charakter grup wsparcia lub grup samopomocowych, przy wykorzystaniu wolontariatu i 
zasobów dzielnicy. 
Pracownicy socjalni współpracuj� z działaj�cymi w dzielnicy instytucjami, organizacjami, 
w celu lepszego rozeznania potrzeb i organizowania pomocy. Wa�n� form� aktywizacji 
społeczno�ci lokalnej jest wspieranie i współpraca z organizacjami pozarz�dowymi. 
Pracownicy socjalni wraz z organizacjami i grupami nieformalnymi współtworz� polityk�
pomocy społecznej w dzielnicy.

�
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  * 1 pracownik zatrudniony w ramach �rodków unijnych 
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� Med-Serwis ul. Piotra Skargi 8,  
� �wietlica �rodowiskowa Katolickiej Fundacji Dzieciom, ul. Kili�skiego 15,  
� �wietlica �rodowiskowa zwana Klubem „Szansa dla Ka�dego”, prowadzonym przez Stowarzyszenie 

„Szansa dla ka�dego”, ul. 3 – go Maja 36/2 , 
� Centrum Informacji i Poradnictwa dla Kobiet prowadzone przez Lig� Kobiet Polskich, ul.  

Kordeckiego 2, 
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� Ogrzewalnia dla bezdomnych prowadzona przez Towarzystwo  Pomocy im. �w. Brata Alberta, ul. 
S�dowa 1, 

� Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarz�d Miejski i Okr�gowy w Katowicach, ul. Kozielska 4a,  
� Polski Czerwony Krzy� �l�ski Zarz�d Okr�gowy, ul. PCK 8, 
� Chrze�cija�ska Organizacja Charytatywna „Tabita”, ul. Mły�ska 17, 
� Polski Zwi�zek Niewidomych, Koło Terenowe Katowice, ul. Andrzeja 13 integracja i rehabilitacja 

osób niewidomych, 
� Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej SKS. O�rodek Doradztwa Finansowego i 

Konsumenckiego ul. Piotra Skargi 8, 
� Instytut Współpracy i  Partnerstwa Lokalnego ul. �wirki i Wigury 14/3, 
� �l�skie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski i Osobom z Upo�ledzeniem 

Umysłowym „ Szansa” ul. PCK 2,
� O�rodek Poradnictwa i Terapii Psychologicznej prowadzony przez Stowarzyszenie Psychologów 

Chrze�cija�skich, ul. Chopina 6/6, 
� Stowarzyszenie Na Rzecz Niepełnosprawnych SPES ul. Ko�ciuszki 46, 
� Dom Pomocy Społecznej „Przysta�” ul. Adamskiego 22, 
� Przedszkole Niepubliczne przy Rzymsko-Katolickiej Parafii �w. Apostołów Piotra i Pawła,
� �wietlica �rodowiskowa im. �w. Wojciecha ul. Chopina 8c/1 prowadzona przez Caritas Archidiecezji 

Katolickiej.

4������������������	��1����	�����5��$�
ul. Warszawska 42 
( Osiedle Paderewskiego, �ródmie�cie Wschód)                      
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� Jadłodajnia prowadzona przez Górno�l�skie Towarzystwo Charytatywne ul. Jagiello�ska 19, 
� Ogrzewalnia dla bezdomnych prowadzona przez Górno�l�skie Towarzystwo Charytatywne ul. 

Sienkiewicza 32, 
� Jadłodajnia prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr �w. El�biety, Katowice ul. Warszawska 52, 
� Jadłodajnia przy Rzymsko-Katolickiej Parafii Pod Wezwaniem Niepokalanego Pocz�cia NMP Pl. 

Szramka 1, 
� Punkt wydawania odzie�y przy Parafii Ewangelicko-Augsburskiej ul. Warszawska 18, 
� Katolickie Centrum Młodzie�y KANA Pl. Szramka 4, 
� �l�skie Centrum Edukacji i Rehabilitacji ARTERIA ul. Francuska 29, 
� Dzienny Dom Pobytu dla Seniorów SYMEONÓWKA prowadzony przez O�rodek �w. Jacka Caritas 

Archidiecezji Katowickiej ul. Brata Alberta 4, 
� �wietlica Terapeutyczna im. �w. Brata Alberta prowadzona przez O�rodek �w. Jacka Caritas 

Archidiecezji Katowickiej ul. Brata Alberta 4, 
� Dom Zgromadzenia Sióstr Misyjnych Matki Teresy z Kalkuty przy ul. Krasi�skiego27B, udzielaj�cy 

pomocy bezdomnym i ubogim, 
� Ochronka dla Dzieci z rodzin ubogich przy Parafii p/w Wniebowzi�cia Naj�wi�tszej Marii Panny ul. 

Graniczna 26, 
� Dom Dziecka „ T�cza” ul. Rybnicka 1, 
� Placówka wielofunkcyjna Dom Dziecka „Stanica” ul. Plebiscytowa 46, 
� �rodowiskowy Dom Samopomocy dla Osób Upo�ledzonych Umysłowo prowadzony przez O�rodek 

�w. Jacka Caritas Archidiecezji Katowickiej ul. Brata Alberta 4, 
� Wypo�yczalnia Sprz�tu Rehabilitacyjnego prowadzona przez Parafi� Ewangelicko i Augsbursk� ul. 

Warszawska 18. 

4������������������	��1����	�����5��)�
ul. Oblatów 24  
( Koszutka ,  cz��� Wełnowca, Bogucic i �ródmie�cia ) 
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� Dzienny Dom Pomocy Społecznej nr 6 prowadzony przez Katowickie Stowarzyszenie na Rzecz Osób 

Starszych, Niepełnosprawnych i Oczekuj�cych Wsparcia OPOKA, ul. Oblatów 24,  
� �wietlica socjoterapeutyczna „ Gniazdo” wraz z Młodzie�owym Klubem Wspierania Rozwoju 

Osobistego prowadzona przez Fundacj� dla Ludzi Potrzebuj�cych Pomocy „Gniazdo”, ul. Morcinka 
19a,  

� Parafia Naj�wi�tszego Serca Pana Jezusa ul. Oblatów 12 prowadz�ca poradnictwo socjalne, punkt 
przyjmowania i wydawania odzie�y oraz drobnych artykułów gospodarstwa domowego oraz Punkt 
Konsultacyjny ds. Uzale�nie� i Sekt,

� Wspólnota Dobrego Pasterza przy ul. Opolskiej 9 prowadz�ca Punkt Pomocy Kryzysowej,
� Dom Kultury „Koszutka”, ul. Gra�y�skiego 19 prowadz�cy działalno�� kulturalno-o�wiatow�, 

wspieraj�cy dzieci i seniorów, 
� Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna  nr 5 oraz Specjalistyczna Poradnia Rodzinna ul. Okrzei 4, 
� Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Sokolska 26, 
� Polskie Forum Edukacji Europejskiej ul. Sokolska 10a, 
� Towarzystwo Walki z Kalectwem ul. Sokolska 3 prowadz�ce Klub Aktywizacji osób 

niepełnosprawnych i ich rodzin. 
� Klub Seniora ul. Gra�y�skiego 5 prowadz�cy działalno�� kulturalno-o�wiatow� i rekreacyjn�, 

wspieraj�cy seniorów. 

4������������������	��1����	�����5��-�
ul. Gliwicka 96 
(Zał��e, Osiedle Witosa) 
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  * 1 pracownik zatrudniony w ramach �rodków unijnych 
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� Dzienny Dom Pomocy Społecznej nr 7 prowadzony przez Katowickie Stowarzyszenie na Rzecz Osób 

Starszych, Niepełnosprawnych i Oczekuj�cych Wsparcia OPOKA, ul. Gliwicka 74a, 
� �wietlica �rodowiskowa nr 3, ul. Gliwicka 74a, 
� �rodowiskowy Dom Samopomocy nr 2 prowadzony przez Agencj� Opieku�cz� i Opieku�czo – 

Medyczn� Anna Szopa, ul. Gliwicka 74a, 
� Rzymsko – Katolicka Parafia �w. Józefa w Zał��u, ul. Gliwicka 76, 
� Klub Młodzie�owy „ Wysoki Zamek ”,  prowadzony przez Wspólnot� Dobrego Pasterza ul. Gliwicka 

96 a, 
� Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzie�y „ Dom Aniołów Stró�ów”, ul. Gliwicka 148, 
� Chrze�cija�ska Organizacja Charytatywna „Tabita”, ul. Gliwicka 87, 
� Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Gliwicka 89, 
� Punkt Przyj�� Policji ul. Gliwicka 102, 
� Młodzie�owy Dom Kultury, ul. Gliwicka 214 , 
� Ko�ciół Zielono�wi�tkowy „ Betania”, ul. Gliwicka 267,  
� �l�skie Stowarzyszenie Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych O�rodek Aktywizacji 

Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych OAZIS ON„Akcent”, ul. Rataja 14, 
� Klub dla dzieci i młodzie�y „ Plus”,  ul. Kossutha 11, 
� Rzymsko – Katolicka Parafia  Podwy�szenia Krzy�a �wi�tego i �w. Herberta, ul. Barlickiego 2, 
� Stowarzyszenie Klub Abstynenta „J�dru�”, ul. Macieja 10, 
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� Program Aktywno�ci PCAL Miejskiego O�rodka Pomocy Społecznej w Katowicach, ul. Gliwicka 
78, 

� Miejski Zespół ds. Orzekania Niepełnosprawno�ci, ul. Gliwicka 102. 

4������������������	��1����	�����5��7�
ul. D�bowa 16c 
(Osiedle Tysi�clecia, D�b, cz��� Wełnowca) 
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� Poradnia Socjalna Caritas przy Rzymsko-Katolickiej Parafii M. B. Piekarskiej, ul. Uła�ska 13,  
� Dzienny Dom Pomocy Społecznej nr 3 prowadzony przez Katowickie Stowarzyszenie na Rzecz Osób 

Starszych, Niepełnosprawnych i Oczekuj�cych Wsparcia OPOKA,  ul. Tysi�clecia 45,  
� Stowarzyszenie Osób Wspieraj�cych SORO Samodzielny O�rodek Rehabilitacyjno-O�wiatowy dla 

Dzieci Niepełnosprawnych, ul. Uła�ska 5a, 
� �rodowiskowy Dom Samopomocy prowadzony przez Stowarzyszenie Działaj�ce na Rzecz osób 

Chorych Psychicznie i Ich Rodzin „Przysta�”, ul. Tysi�clecia 41, 
� Hostel przy �rodowiskowym Domu Samopomocy, ul. Tysi�clecia 45, 
� Warsztat Terapii Zaj�ciowej prowadzony przez Stowarzyszenie Wspomagania Twórczo�ci i 

Rozwoju Osób Niepełnosprawnych UNIKAT, ul. Kotlarza 8-10, 
� O�rodek �w. Jacka Caritas Archidiecezji Katowickiej, ul. D�bowa 23, w ramach którego działa : 
       �wietlica Terapeutyczna im. ,, �w. Jacka ’’ dla dzieci przedszkolnych i szkolnych, 

              Dom Noclegowy, 
� Dom dla Bezdomnych prowadzony przez Górno�l�skie Towarzystwo Charytatywne, ul Bracka 18, 
� �wietlica �rodowiskowa Rzymsko -Katolickiej Parafii  �w. Józefa Robotnika, ul. Mikusi�skiego 8, 

dla dzieci przedszkolnych, 
� Klub Osiedlowy Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Józefinka”, ul. Józefowskiej 100 

wspieraj�cy dzieci i seniorów,
� Spółdzielczy O�rodek Kultury przy   Spółdzielni Mieszkaniowej ,, PIAST”, ul. Zawiszy Czarnego 8 
� Fundacja ,, Pomoc Dzieciom �l�ska”, ul �ciegiennego 7,
� Fundacja ,, Człowiek dla Człowieka”, ul. Chorzowska 70.

4������������������	��1����	�����5��8�
ul. Czecha 2 
( Osiedle „Gwiazdy”, Bogucice, Zawodzie do ul. Boh. Monte Cassino, D�brówka Mała do 
autostrady) 
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� Specjalny O�rodek Wychowawczy im. ks. L. Markiefki Oddział, ul. Strzelców Bytomskich 1 , 
� O�rodek Szkolno-Wychowawczy ul. Leopolda 1-3, 
� Polski Zwi�zek Głuchych Oddział Głuchych ul. Pod Młynem 1B, 
� Dzienny Dom Pomocy Społecznej nr 1 prowadzony przez Agencj� Opieku�cz� i Opieku�czo – 

Medyczn� Anna SZOPA, ul. Czecha 2, 
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� Dzienny Dom Pomocy Społecznej nr 2 prowadzony przez Agencj� Opieku�cz� i Opieku�czo – 
Medyczn� Anna SZOPA, ul. Wi�lana 9, 

� Fundacja na Rzecz Zdrowia Dzieci i Młodzie�y Rejonu �l�sko-D�browskiego im. Grzegorza 
Kolosy, ul. Floriana 7, 

� �wietlica �rodowiskowa nr 5 Miejskiego O�rodka Pomocy Społecznej, ul. Czecha 2.
� Klub KSM „ Pod Gwiazdami” ul. Al. Ro	dzie�skiego 86A, 
� Parafia Rzymskokatolicka �w. Szczepana ul. Markiefki 89, 
� Przedszkole Publiczne przy Parafii Rzymskokatolickiej �w. Szczepana ul. Markiefki 89, 
� Stowarzyszenie im. Marii Niepokalanej na rzecz pomocy dziewcz�tom i kobietom ul. Krasi�skiego 

21, 
� �wietlica profilaktyczna „Promyczek” ul. Paderewskiego 46, 
� Miejski Dom Kultury ul. Markiefki 42 c. 

4������������������	��1����	�����5��9�
ul. �widnicka 35a 
(Ligota, Panewniki, Stara Ligota , Brynów) 
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  *1 pracownik zatrudniony w ramach �rodków unijnych 
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� Dzienny Dom Pomocy Społecznej nr 5 prowadzony przez Katowickie Stowarzyszenie na Rzecz Osób 

Starszych, Niepełnosprawnych i Oczekuj�cych Wsparcia OPOKA, ul. �widnicka 35a, 
� Klub Seniora, prowadzony przez Polski Komitet Pomocy Społecznej, ul. Hetma�ska 1, 
� Klub Seniora, prowadzony przez Polski Komitet Pomocy Społecznej, ul. Panewnicka 75, 
� �l�skie Stowarzyszenie Osób Dotkni�tych Chorob� Parkinsona, ul. Medyków 14, 
� Warsztat Terapii Zaj�ciowej prowadzony przez Stowarzyszanie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES, 

ul. Panewnicka 463, 
� �wietlica �rodowiskowa Nr 4 Miejskiego O�rodka Pomocy Społecznej, ul. �widnicka 35a, 
� �wietlica �rodowiskowa Nr 1 Miejskiego O�rodka Pomocy Społecznej, ul. Orkana 7a, 
� Odział Domu Dziecka „T�cza”, ul. Kaszubska 16, 
� Hotel Pomocy Społecznej i Schronisko dla Kobiet i Kobiet z Dzie�mi, ul. Orkana 7a, 
� Klub dla osób bezrobotnych przy Parafii �w. Ludwika i Wniebowzi�cia NMP, ul. Panewnicka 76, 
� Kawiarenka internetowa dla dzieci i młodzie�y przy Parafii �w. Ludwika i Wniebowzi�cia NMP, ul. 

Panewnicka 76, 
� Klub szachowy ul. Panewnicka 76, 
� Poradnia 	ycia Rodzinnego ul. Panewnicka 76, 
� Porady prawne ul. Panewnicka 76 w �rody  po godz. 17.00 
� Zgromadzenie Zakonne Sióstr Słu�ebniczek NMP, ul. Panewnicka 84 - wydawanie posiłków, 
� Kuria Prowincjonalna Franciszkanów, ul. Panewnicka 76 – wydawanie produktów o długotrwałym 

terminie do spo�ycia, 
� O�rodek Promocji Zdrowia, Trze
wo�ci i Rozwoju Osobistego „Astiro”, ul. Rolna 7, 
� Stowarzyszenie „ Meritum” ul. Panewnicka 36, 
� Miejski Dom Kultury „ Ligota” ul. Franciszka�ska 33,
� Grupa AA przy Domu Parafialnym ul. Zwi�zkowa 22, 
� Poradnia 	ycia Rodzinnego ul. Panewnicka 67, 
� �l�skie Stowarzyszenie Alzheimera ul. Medyków 14 – rehabilitacja i terapia osób dorosłych z 

chorobami ot�piennymi, 
� Dom Pomocy Społecznej „Zacisze”, ul. Traktorzystów 22. 
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4������������������	��1����	�����5��:�
ul. Ł�towskiego 6a 
(Ochojec, Piotrowice, cz��� Brynowa, Podlesie, Zarzecze, Kostuchna) 
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� Dzienny Dom Pomocy Społecznej nr 2 prowadzony przez Katowickie Stowarzyszenie na Rzecz Osób 

Starszych, Niepełnosprawnych i Oczekuj�cych Wsparcia OPOKA,  ul. Głogowska 23,  
� Klub Seniora prowadzony przez Katowickie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Starszych, 

Niepełnosprawnych i Oczekuj�cych Wsparcia OPOKA, ul. Głogowska 23, 
� O�rodek Rehabilitacyjno-O�wiatowy Dziennego Pobytu dla Dzieci Niepełnosprawnych �l�skie 

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski i Osobom z Upo�ledzeniem Umysłowym, ul. 
Radockiego 280, 

� �wietlica Charytatywna przy Rzymsko-Katolickiej Parafii Trójcy Przenaj�wi�tszej w Kostuchnie, 
ul. �ele�skiego 34  ( czynna w soboty),  

� Archidiecezjalny Dom Hospicyjny Caritas im. Jana Pawła II przy ul. Ró�yckiego 14d, dla osób z 
zaawansowan� chorob� nowotworow� , 

� Dom Dziecka „Zak�tek”  ul. Brynowska 70a, 
� Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Ł�towskiego 6a , 
� Mieszkanie Chronione Agencji Opieku�czo-Medycznej i Handlowej Anna Szopa ul. Ł�towskiego 6a,  
� Rodzinny Dom Pomocy Społecznej ul. Krupi�skiego 11, 
� Chrze�cija�ska Organizacja Charytatywna TABITA ul. Huberta 25. 

�
4������������������	��1����	�����5��;�
ul. Krakowska  138   
(Janów, Nikiszowiec, Giszowiec, Wilhelmina i cz��� Szopienic tj. ulica Lwowska, Krakowska, 
Wałowa oraz Ogród Dworcowy, Wypoczynkowa i 11-go Listopada, Murcki, cz��� Zawodzia 
od ul. Boh. Monte Cassino w kierunku Szopienic) 
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� Jadłodajnia przy Rzymsko- Katolickiej Parafii �w. Anny w Nikiszowcu , Pl. Wyzwolenia 21, 
� �wietlica �rodowiskowa przy Rzymsko-Katolickiej Parafii �w. Anny w Nikiszowcu , Pl. Wyzwolenia 

21, 
� �wietlica �rodowiskowa Profilaktyczno-Wychowawcza im. Brata Alberta prowadzona przez

Rzymsko – Katolick� Parafi� �w. Barbary w Giszowcu, ul. Młodzie�owa 10,  
� �rodowiskowy Dom Samopomocy prowadzony przez �l�skie Stowarzyszenie „Ad Vitam Dignam” w 

Janowie, ul. Oswobodzenia 92, 
� Warsztaty Terapii Zaj�ciowej dla osób zaburzonych psychicznie prowadzone przez �l�skie

Stowarzyszenie „Ad Vitam Dignam” w Janowie, ul. Oswobodzenia 92, 
� Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna Nr 3, ul. Szopienicka 58, 
� O�rodek Rehabilitacyjno – Wychowawczy im. Dr M. Trzci�skiej – Fajfrowskiej prowadzony przez 

Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upo�ledzeniem Umysłowym w Giszowcu, ul. Go�cinna 8, 
� Warsztaty Terapii Zaj�ciowej „Promyk” prowadzony przez Fundacj� Pomocy Dzieciom i Młodzie�y 

Niepełnosprawnej im. �w. Stanisława Kostki, ul. Ociepki 8A, 
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� Warsztaty Terapii Zaj�ciowej prowadzony przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z 
Upo�ledzeniem Umysłowym, ul. Wojciecha 23, 

� Zakład Opieki Długoterminowej, ul. Szopienicka 10, 
� �wietlica �rodowiskowa im. �w. Agaty ul. Sokolska 2, 
� �rodowiskowy Klub Młodzie�owy Miejskiego O�rodka Pomocy Społecznej ul. Krakowska 138. 
� Hospicjum CORDIS, ul. Ociepki 2 (w trakcie budowy, w XII otwarcie wyremontowanej cz��ci) 
� PCAL Nikiszowiec Miejskiego O�rodka Pomocy Społecznej w Katowicach, przy Rzymsko-

Katolickiej Parafii �w. Anny w Nikiszowcu. 

4������������������	��1����	�����5���<
ul. Krakowska 138  (Szopienice  bez ul. Krakowskiej i Lwowskiej oraz bocznych, Burowiec do 
trasy A-1 i Borki) 
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� �wietlica �rodowiskowa Nr 2 Miejskiego O�rodka Pomocy Społecznej, Pl. Powsta�ców 3, 

w pomieszczeniach Rzymsko-Katolickiej Parafii �w. Jadwigi,  
� �rodowiskowa �wietlica Młodzie�owa „Ekipa” przy Parafii Ewangelicko-Augsburskiej, ul. Bednorza 

20,  
� �rodowiskowy Klub Młodzie�owy, ul. Krakowska138, 
� O�rodek Interwencji Kryzysowej prowadzony przez �l�skie Stowarzyszenia „Ad Vitam Dignam”, ul. 

Bednorza 22, 
� Trze
wo�ciowe Stowarzyszenie Kulturalno-Turystyczne, ul. Bednorza 22, 
� Katowickie Stowarzyszenie Trze
wo�ciowe „Dwójka” (prowadzi grupy wsparcia dla Osób 

Uzale�nionych i ich Rodzin), ul. Bednorza 22, 
� Gimnazjum nr 13 i SP 44, które umo�liwiaj� realizacj� na swoim terenie korepetycji dla dzieci w 

ramach PCAL Szopienice (u�yczaj� sal lekcyjnych),
� Hotel przy �rodowiskowym Domu Samopomocy Ad Vitam Dignam dla osób zaburzonych 

psychicznie prowadzony przez Stowarzyszenie Ad Vitam Dignam, ul. Obro�ców Westerplatte 54, 
� Filia Domu Kultury, ul. Obro�ców Westerplatte 10, 
� O�rodek Terapii Uzale�nie� i Współuzale�nie�, ul. Korczaka 2, 
� �l�skie Stowarzyszenie Ad Vitam Dignam, ul. Korczaka 27, 
� Szpital Psychiatryczny „Centrum Psychiatrii” z oddziałem dla osób uzale�nionych,
        ul. Korczaka 27 
� Specjalny O�rodek Wychowawczy,  ul. Brynicy 14,
� Miejski Dom Kultury, ul. Hallera 28 
� Gminne Centrum Informacji, ul. Hallera 28, 
� Rada Jednostki Pomocniczej, ul. Wiosny Ludów 21, 
� Szpital Geriatryczny, ul. Morawa 31, 
� PCAL Szopienice Miejskiego O�rodka Pomocy Społecznej w Katowicach, ul. Krakowska 138. 

�
�

$�$������	��
�����
�����	���
������	�����	��
Miejski O�rodek Pomocy Społecznej stawia wysokie wymagania w zakresie  kompetencji 

wobec pracowników socjalnych. Podstawowym zadaniem pracownika socjalnego jest 
szczegółowe rozeznanie sytuacji osoby i rodziny zwracaj�cej si� o pomoc oraz na podstawie 
wywiadu �rodowiskowego stworzenie diagnozy w sferach: 

- rodzinnej,  
- zawodowej , 
- mieszkaniowej, 
- finansowej, 
- zdrowotnej.     
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W diagnozie zawarte s� informacje wynikaj�ce z relacji klienta, jak i pochodz�ce z zebranej 
dokumentacji. Diagnoza zawiera równie� ocen� funkcjonowania osoby/rodziny, wyst�puj�ce 
trudno�ci oraz problemy, a tak�e ich przyczyny. Opracowana  diagnoza jest punktem 
wyj�ciowym do skonstruowania długofalowego planu pracy z osob�/rodzin� realizowanego 
poprzez kontrakt socjalny lub porozumienie . W 2009 roku O�rodek wypracował nowy sposób 
zawierania i dokumentowania współpracy z klientem – porozumienie, które zawierane jest ze 
zdecydowan� wi�kszo�ci� klientów O�rodka. Dalej nast�puje konsekwentna praca socjalna, 
udzielanie wsparcia, systematyczna ocena i ewentualna modyfikacja celów i działa�. 
Bior�c pod uwag� szerokie spektrum problemów dotykaj�cych mieszka�ców Katowic, O�rodek 
wypracował standardy w ich  rozwi�zywaniu.  
W kolejnym rozdziale prezentowana jest  szczegółowo �wiadczona praca socjalna. 
Maj�c na uwadze podniesienie jako�ci �wiadczonych usług, pracownicy socjalni rozwijaj�  
realizowane ju� metody pracy oraz podejmuj� nowe zadania. Nale�y w szczególno�ci zwróci�
uwag� na: 

- współprac� z Policj�, w ramach której odbywaj� si� cykliczne spotkania zespołów 
roboczych, maj�cych na celu wymian� informacji, ustalanie wspólnych działa� na rzecz 
�rodowisk zagro�onych patologi� oraz działania maj�ce charakter interwencyjny  
(współpraca ta koordynowana jest w ka�dym Terenowym Punkcie Pomocy Społecznej 
przez wyznaczonych pracowników socjalnych), 

- �cisły kontakt z przedstawicielami szkół, przedszkoli, �łobków, poradni 
psychologiczno- pedagogicznych nakierowany  na zaspokojenie potrzeb dzieci, 

- przekazywanie systematycznie informacji do S�du Rodzinnego na temat rodzin 
obj�tych nadzorem kuratora, ponadto wnioskowanie o wydanie zarz�dze� opieku�czo – 
wychowawczych oraz stała współpraca z kuratorami na rzecz zagro�onych �rodowisk, 

- udział pracowników socjalnych w zespołach ds. okresowej oceny sytuacji dziecka w 
Domach Dziecka i podejmowanie przez nich działa� na rzecz powrotu dziecka do 
rodziny naturalnej, 

- kontakt z Parafiami i organizacjami pozarz�dowymi działaj�cymi w obszarze pomocy 
społecznej, 

- utrzymywanie stałej współpracy z przychodniami, szpitalami,  maj�cej na celu 
zaspokojenie potrzeb klientów i udzielenie odpowiedniego wsparcia, 

- realizacj� przez Terenowe Punkty �rodowiskowych form pracy socjalnej, 
- przyjmowanie przez pracownika socjalnego funkcji opiekuna prawnego dla osoby 

całkowicie ubezwłasnowolnionej  oraz kuratora dla osoby cz��ciowo  
ubezwłasnowolnionej, 

- udział pracowników w działaniach akcyjnych, takich jak np: Wigilia organizowan�
przez Zakon Malta�ski, Dzie� Dziecka, impreza Mikołajkowa itp. 

- udział pracowników w działaniach akcyjnych dotycz�cych zdarze� losowych i kl�sk 
�ywiołowych tj. udzielenie wsparcia rodzinom i ofiarom katastrofy w KWK Wujek-
�l�sk, 

- przeprowadzanie wywiadów �rodowiskowych na zlecenie S�du b�d	 innych 
zewn�trznych instytucji. 

       Ponadto pracownicy socjalni anga�owali si� w realizacj� „Programu zapobiegania 
przest�pczo�ci oraz ochrony bezpiecze�stwa obywateli i porz�dku publicznego na rok 2009” , 
poprzez mi�dzy innymi udział w  patrolach przeprowadzanych  ze Stra�� Miejsk� i Policj�, 
realizowanie procedury: 
-  „ Niebieskiej Karty” i „Niebieskiego Misia” (opis szczegółowy w rozdz. IX, pkt 9.7), 
- Miejskiego Programu dla osób starszych i niepełnosprawnych „Siedemdziesi�t Plus”( opis 
szczegółowy w rozdziale V, pkt. 5.7), 
- Miejskiego Programu dla rodzin z dzie�mi „ Dziadek, Babcia i Ja” ( opis szczegółowy w 
rozdziale IV, pkt. 4.1.3). 
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Maj�c na uwadze wspomaganie osób i rodzin we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu 
zdolno�ci realizacji potrzeb �yciowych i uczestnictwa w �yciu społecznym, pracownicy socjalni 
inicjuj� i realizuj� programy dostosowane do potrzeb �rodowisk lokalnych. 
Na terenie poszczególnych Punktów Terenowych realizowane s� nast�puj�ce programy: 

� 4��1���
Program rozszerzonej pracy socjalnej z rodzin� realizowany we współpracy ze 

�wietlic� �rodowiskow� i Klubem Młodzie�owym Katolickiej Fundacji Dzieciom przy Parafii 
Piotra i Pawła oraz �wietlic� �rodowiskow� Caritas im. �w. Wojciecha. Ł�cznie obj�to t�
form� wsparcia 100 dzieci i młodzie�y. 
Głównym celem programów jest poprawa funkcjonowania rodziny, przede wszystkim w sferze 
opieku�czo-wychowawczej. W ramach programów pracownik socjalny Punktu sporz�dza 
wspólnie z pracownikiem �wietlicy/klubu diagnoz� sytuacji rodziny dziecka, przeprowadza 
wspólne interwencje w sytuacjach kryzysowych oraz współpracuje ze specjalistami i 
instytucjami działaj�cymi na rzecz dziecka i rodziny. 

�
� 4��1�$�

Program rozszerzonej pracy socjalnej z rodzin� realizowany we współpracy ze 
�wietlic� �rodowiskow� typu specjalistycznego �w. Brata Alberta przy Caritas Archidiecezji 
Katowickiej O�rodek �w. Jacka ul. Brata Alberta 4. W programie wzi�ło udział 25 rodzin. 
�
� 4��1�)�

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 korzystaj�cych z 
pomocy MOPS. 
Cz�sto rodziny te borykaj� si� z problemami zwi�zanymi nie tylko z zaspokajaniem 
niezb�dnych potrzeb dzieci niepełnosprawnych, opiek� nad nimi, realizacj� procesu leczenia i 
rehabilitacji, ale równie� z problemem bezradno�ci w sprawach opieku�czo-wychowawczych, 
czy cz�sto pojawiaj�cym si� wypaleniem zwi�zanym z długoletni� opiek� nad osob�
niepełnosprawn�.  
Wi�kszo�� opiekunów to matki samotnie wychowuj�ce niepełnoletnie dzieci, nie mog�ce liczy�
na wsparcie w �rodowisku s�siedzkim i lokalnym, przez co czuj� si� przem�czone, zniech�cone 
i wyobcowane. 
Zachodzi zatem potrzeba wspierania tych rodzin w zakresie prawidłowego funkcjonowania i 
obni�enia poziomu stresu zwi�zanego ze sprawowaniem długotrwałej opieki nad dzie�mi 
niepełnosprawnymi. 
Głównym celem realizowanego programu jest  poprawa funkcjonowania rodziców 
sprawuj�cych opiek� nad dzie�mi niepełnosprawnymi w sferze opieku�czo-wychowawczej i 
emocjonalnej oraz integracja rodzin w �rodowisku lokalnym. 
Zaj�cia odbywaj� si� na zasadzie comiesi�cznych spotka�, prowadzone technik� grupy 
wsparcia, zakładaj� tak�e udział specjalistów z ró�nych dziedzin.  
W programie brało udział 10 osób. 
�
� 4��1�-�

Program rozszerzonej pracy socjalnej z rodzin� realizowany jest we współpracy 
pracownika socjalnego Punktu oraz wychowawców ze �wietlicy �rodowiskowej nr 3.                   
T� form� pomocy jest obj�tych 18 rodzin - 27 dzieci. 
Programem s� obj�te rodziny, które maj� trudno�ci w pełnieniu funkcji opieku�czo-
wychowawczej i socjalno-bytowej. Celem programu jest uwra�liwienie rodziców na potrzeby 
dzieci i podejmowanie przez nich odpowiednich działa�, maj�cych na celu przezwyci��enie 
powstałych trudno�ci. Rol� pracownika jest głównie wsparcie, edukacja, doradztwo oraz 
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współpraca z kuratorami, pedagogami, policj� na rzecz poprawy funkcjonowania dzieci i 
rodzin. 
�
� 4��1�7�

 W 2009 kontynuowano realizacj� programu skierowanego dla rodzin, u których 
zdiagnozowano ró�norodne problemy opieku�czo-wychowawcze – „Nasza Dzielnica”. 
Celem głównym programu było: 

� Uaktywnienie  rodzin do podejmowania działa� na rzecz poprawy własnej sytuacji.                                                  

Cele szczegółowe: 
� Poprawa jako�ci �ycia. 
� Poprawa funkcjonowania rodzin na płaszczy	nie norm i warto�ci społecznych. 
� Wł�czenia rodziców w proces dydaktyczno- wychowawczy dzieci. 
� Zdobycie przez rodziców wiedzy w zakresie rozpoznawania uzale�nie� dzieci,  

młodzie�y i osób   dorosłych. 
� Nabycie wiedzy w zakresie  zapobiegania  przemocy domowej. 
� Nabycie umiej�tno�ci gospodarowania posiadanymi �rodkami finansowymi. 

Program był realizowany metod�  warsztatowo – informacyjn�  i obejmował 15 spotka� raz w 
tygodniu do 2 godzin.  Zakres tematyczny realizowanych zaj�� obejmował trening umiej�tno�ci 
społecznych, profilaktyk� uzale�nie�, problem przemocy domowej oraz proces edukacji. 
Zaj�cia w poszczególnych grupach tematycznych realizowane były  przez  pracowników 
socjalnych oraz konsultantów, pedagogów, psychologów zatrudnionych w jednostkach 
organizacyjnych. 
Programem  obj�to 7 rodzin, w tym 5 rodzin pełnych i 2 rodziny niepełne. W  rodzinach tych 
wychowuje si� ł�cznie 17 dzieci w wieku szkolno – przedszkolnym.   
Powy�szy program b�dzie kontynuowany w 2010 roku. Planowane jest przeprowadzenie zaj��
programu „Nasza Dzielnica” dla rodziców dzieci ucz�szczaj�cych do �wietlicy typu 
opieku�czego przy Parafii �w. Józefa Robotnika przy ul. Mikusi�skiego 8. 

Program „Rozszerzona praca socjalna z rodzin� – współpraca Terenowego Punktu 
Pomocy Społecznej 5 ze �wietlic� �w. Jacka Caritas Archidiecezji Katowickiej rozpocz�ł 
si� w kwietniu 2009 r. i obejmował swoim oddziaływaniem 41 dzieci z 28 rodzin.  
 Celami głównymi programu s�: 

• wzmocnienie poczucia odpowiedzialno�ci rodziców za własn� sytuacj� �yciow�, los 
dzieci; wzmocnienie poczucia sprawstwa, 

• wła�ciwe pełnienie ról rodzicielskich i innych ról społecznych, 
• prawidłowe zaspokajanie potrzeb dzieci. 
Współpraca ze �wietlic� polega mi�dzy innymi na wspólnym sporz�dzaniu oceny sytuacji 

rodziny, wspólnych wizytach w �rodowisku rodzinnym, motywowanie rodzin do 
rozwi�zywania problemów, z jakimi si� borykaj�. 
Wa�nym elementem w realizacji programu były regularne spotkania pracownika socjalnego i 
wychowawców �wietlicy, które miały na celu bie��c� wymian� informacji o funkcjonowaniu 
dzieci i ich rodzin, co umo�liwiało szybkie diagnozowanie problemów i podejmowanie 
natychmiastowych działa�. 

Oceniaj�c efekty rozszerzonej pracy socjalnej z rodzinami stwierdzi� mo�na, �e 
prowadzony program zaczyna przynosi� cz��ciowe efekty, jednak krótki okres jego trwania 
powoduje, �e efekty te nie s� dostrzegane jeszcze w wi�kszo�ci rodzin obj�tych programem. 
Wyra	niejsze rezultaty spodziewane s� przy dokonywaniu kolejnej ewaluacji w czerwcu     
2010 r. 

� 4��1�8�
Program „ Jak dobrze by� aktywnym” skierowany był do wybranych rodzin z dzielnic 

Zawodzie, Bogucice i D�brówka Mała. 
Przyj�to zało�enie dotycz�ce naboru uczestników programu: 
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1. Doro�li członkowie rodziny gotowi pracowa� nad rozwi�zaniem problemów i gotowi do 
przyj�cia wsparcia w tym zakresie. 

2. Doro�li członkowie rodzin, którzy nie wykazuj� aktywno�ci zmierzaj�cej do poprawy 
sytuacji rodziny, a w ocenie pracownika socjalnego posiadaj� potencjał, który mo�e 
przyczyni� si� do zmiany postaw. 

Z uwagi na wag� problemów wewn�trz rodziny i przewidywane trudno�ci z dzieleniem si�
nimi, zało�ono stworzenie grupy 8 – 12 osobowej.  

Celem programu było usprawnienie funkcjonowania i uaktywnienie rodziny do zmiany 
swojej sytuacji poprzez m.in. 

• Nabycie wiedzy dotycz�cej problemu przemocy i uzale�nienia przy współudziale 
specjalistów w tym zakresie.  

• Nabycie umiej�tno�ci wła�ciwego gospodarowania �rodkami finansowymi rodziny. 
• Poprawa jako�ci �ycia. 
• Poprawa funkcjonowania rodzin na płaszczy	nie norm i warto�ci społecznych. 
• Podniesienie poziomu bezpiecze�stwa i rozeznanie sieci wsparcia. 

Program był realizowany od wrze�nia do grudnia 2009 roku. Zało�ono, �e  uczestnicy 
programu powinni by� gotowi do pracy nad rozwi�zaniem problemów, b�d	 winni posiada�
potencjał mog�cy przyczyni� si� do zmiany postaw. 
W wyniku przeprowadzonego procesu rekrutacji, do programu zakwalifikowano 10 
uczestniczek, z czego udział rozpocz�ło 8, a zako�czyło 5. Udział w zaj�ciach w trakcie ich 
trwania przerwały 3 osoby. Udział w zaj�ciach został przerwany z uwagi na zły stan zdrowia.
Pracownicy Punktu planuj� od wrze�nia 2010 roku rozpocz�� kolejn� edycj� programu z now�
grup� uczestników. 
Efekty programu s� trudne do zmierzenia. Jednym z wymiernych efektów jest wysoki poziom 
zadowolenia uczestników, oceniony na podstawie ankiet. 
Dodatkowo program jest jednym z elementów inicjuj�cych zmiany, uwra�liwiaj�cych 
uczestników na pojawiaj�ce si� problemy, wskazuj�cym gdzie mo�na szuka� wsparcia i 
pomocy.  

� 4��1�9�
Program lokalny „Bezpieczna dzielnica” kierowany jest do osób zale�nych (osób 

starszych i dzieci), gdzie istnieje przypuszczenie nadu�ycia ze strony opiekunów / rodziców. 
Kierowany jest zarówno do osób korzystaj�cych z pomocy tutejszego O�rodka, jak i osób, o 
których informacje uzyskane zostaj� ze �rodowiska lokalnego (s�siedzi, szkoła, przedszkole, 
policja, szpital itp.).

Program realizowany jest głównie poprzez wspólne wej�cia w �rodowisko pracowników 
socjalnych wraz z funkcjonariuszami Komisariatu Policji III w Katowicach oraz wspólne 
spotkania w celu omawiania sytuacji ofiar przemocy i podejmowania wspólnych działa� na 
rzecz ofiar przemocy. Celem programu jest poprawa bezpiecze�stwa osób zale�nych poprzez: 
nabycie wiedzy w zakresie zapobiegania zaniedbaniom opieku�czo-wychowawczymi i 
opieku�czym, nabycie umiej�tno�ci radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych zwi�zanych z 
przemoc�, wyuczenie prawidłowego pełnienie ról społecznych, zwi�kszenie poczucia 
bezpiecze�stwa osób zagro�onych nadu�yciem. 
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 �wietlic� �rodowiskow� nr 1. 

Program rozszerzonej pracy socjalnej „Promyk” – Współpraca Terenowego 
Punktu Pomocy Społecznej nr 7 ze �wietlic� �rodowiskow� nr 4. 

Programy adresowane s� do rodzin obj�tych pomoc� Terenowego Punktu Pomocy 
Społecznej nr 7, których dzieci ucz�szczaj� do �wietlicy �rodowiskowej nr 1 oraz nr 4. 
Rodziny obj�te działaniami programu borykaj� si� z takimi problemami jak: niewydolno��
opieku�czo – wychowawcza, niezaradno�� �yciowa, samotne wychowywanie dzieci, 
bezrobocie jednego lub obu rodziców, choroba i niepełnosprawno��, trudna sytuacja finansowa 
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i mieszkaniowa, problem alkoholowy lub podejrzenie jego wyst�powania, problemy 
wychowawcze z dzie�mi, zagro�enie demoralizacj�. 
 Programy realizowane s� poprzez systematyczne spotkania pracownika socjalnego z 
wychowawcami �wietlicy �rodowiskowej w celu omawiania aktualnej sytuacji rodziny, 
sporz�dzaniu co najmniej raz na pół roku wspólnej diagnozy sytuacji rodzinnej, wspólne 
sporz�dzanie kontraktu, wspólne wizyty w domach rodzinnych, wspólne interwencje w 
sytuacjach kryzysowych, motywowanie rodzin do uczestnictwa w formach pracy socjalnej 
proponowanych przez tutejszy O�rodek, współprac� z s�dami i kuratorami, a tak�e współpraca 
z innymi instytucjami działaj�cymi na rzecz dziecka i rodziny (m.in. szkoły, policja). 

Celem programów jest poprawa funkcjonowania rodziny, szczególnie w sferze 
opieku�czo-wychowawczej poprzez wzmocnienie poczucia odpowiedzialno�ci rodziców za 
własn� sytuacj� �yciow�, los dzieci; wzmocnienie poczucia sprawstwa, wła�ciwe 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. 
�
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Grupa Wsparcia dla Niezawodowych Rodzin Zast�pczych -  podstawowym celem 
grupy jest wymiana do�wiadcze�, dostarczanie wzajemnego wsparcia oraz edukacja. 
Uczestnicy zaj�� wymieniaj� si� swoimi do�wiadczeniami, problemami, udzielaj� sobie 
wzajemnego wsparcia i pomocy. Na spotkania zapraszani s� psycholodzy, pedagodzy, 
kuratorzy i policjanci. Spotkania odbywaj� si� raz w miesi�cu w godzinach popołudniowych. 
W zaj�ciach wzi�ło udział 10 osób. 

Grupa Wsparcia dla Osób, które zako�czyły program Rodzina – grupa powstała na 
�yczenie samych uczestników. Na spotkaniach kontynuowane s� tematy, które realizowano 
zgodnie z zało�eniami programu „Rodzina”. Zaj�cia odbywaj� si� raz w miesi�cu. W zaj�ciach 
wzi�ło udział 5 osób. 

„Razem” – Grupa Wsparcia dla Osób Starszych – program skierowany jest do osób 
powy�ej 60 roku �ycia, które do�wiadczaj� pewnych ogranicze� w funkcjonowaniu 
społecznym zwi�zanych z wiekiem. Celem programu jest wparcie oraz wzrost aktywno�ci osób 
starszych. Na spotkania grupy zapraszani s� psycholodzy, policjanci, lekarzy. Spotkania 
odbywaj� si� raz w miesi�cu. W zaj�ciach wzi�ło udział 6 osób. 

� 4��1�;�
W rejonie Terenowego Punktu Pomocy Społecznej nr 9 realizowany jest w dalszym ci�gu 

„Program rozszerzonej pracy socjalnej z rodzinami wychowanków �wietlicy”.
 Podstawowym celem programu jest poprawa funkcjonowania rodzin dzieci 
korzystaj�cych z pomocy �wietlicy �w. Anny w zakresie wła�ciwego realizowania funkcji 
opieku�czo – wychowawczych przez rodziców. 
Liczba rodzin obj�tych powy�szym wsparciem to 26, w tym 30 dzieci. 
Program prowadzony jest przez pracownika socjalnego przy współpracy kierownika �wietlicy 
oraz zatrudnionych tam wychowawców. W pracy z rodzinami korzysta si� równie� ze wsparcia 
kuratorów, pedagogów, dzielnicowych oraz specjalistów z o�rodków wsparcia np. OIK, CPU. 
Przewidywane efekty programu to: 
-  przejmowanie odpowiedzialno�ci przez rodziców za funkcjonowanie dziecka, 
-  wzrost kompetencji opieku�czo-wychowawczych, 
- wykorzystanie oferty pomocowej instytucji wspieraj�cych rodzin� w sferze socjalnej i 
opieku�czo-wychowawczej oraz pozostawienie dzieci w �rodowisku naturalnym przy wsparciu 
instytucji jak� jest �wietlica. 
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W rejonie TPPS 9 od II/09 realizowany jest tak�e drugi „Program rozszerzonej pracy 
socjalnej z rodzinami wychowanków �wietlicy �rodowiskowej” w �wietlicy �rodowiskowej 
typu specjalistycznego im �w. Agaty w Katowicach ul. Solskiego 2, który dotyczy dzielnicy 
Murcki. Celem głównym programu jest: poprawa funkcjonowania rodzin poprzez zwi�kszenie 
umiej�tno�ci społecznych rodziców/ opiekunów oraz kompetencji w zakresie sprawowania 
opieki i wychowania dzieci. 
 Liczba rodzin obj�tych w 2009 r. wsparciem to 27 rodzin w tym dzieci 41. Na koniec grudnia 
2009 r. wsparciem obj�tych było 19 rodzin, w których 29 dzieci ucz�szczało regularnie do 
placówki. 

Program prowadzony jest przez pracownika socjalnego przy współpracy koordynatora 
�wietlicy, dwóch zatrudnionych tam wychowawców oraz pomocy  Zast�pcy Dyrektora „ 
Caritas”. Kadra pozostaje w stałym kontakcie z kuratorami, pedagogami , dzielnicowymi oraz 
specjalistami MOPS - głównie psychologami. 
Przewidywane efekty programu: 
- przej�cie odpowiedzialno�ci przez rodziców za funkcjonowanie społeczne swoich dzieci, 
- wzrost kompetencji opieku�czo – wychowawczych rodziców/ opiekunów prawnych, 
- nabycie umiej�tno�ci wykorzystania ofert pomocowych instytucji wspieraj�cych rodziny w 
sferze socjalnej i opieku�czo – wychowawczej, 
- utrzymanie dzieci w rodzinach naturalnych przy zoptymalizowanych warunkach socjalno – 
bytowych oraz wparciu instytucji jak� jest �wietlica. 
�
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Realizowany jest program –„Szopienice mo�na �y� lepiej i bezpieczniej”.  Jego celem 
jest poprawa bezpiecze�stwa osób, których �ycie i zdrowie mo�e by� zagro�one. Realizacja 
programu opiera si� na partnerskiej współpracy z lokalnymi instytucjami. Wypracowywane s�
zasady współpracy z Policj�,  szkołami i poszczególnymi instytucjami działaj�cymi na terenie 
tut. Punktu. Pracownicy socjalni uwra�liwiaj� tak�e �rodowisko lokalne na sytuacj� osób 
zale�nych. 
Programem obj�tych było w roku 2009 112 rodzin, w tym 36 dzieci. 

„Program rozszerzonej pracy socjalnej z rodzinami wychowanków �wietlicy i 
�rodowiskowego Klubu Młodzie�owego” – pomoc� obj�tych było 36 rodzin (�wietlica 25 
rodzin, �KM 17 rodzin, przy czym dzieci z 6 rodzin ucz�szczały równocze�nie do �wietlicy i 
�KM). Z programu skorzystało 38 dzieci ucz�szczaj�cych do �wietlicy �rodowiskowej oraz 23
dzieci ucz�szczaj�cych do �rodowiskowego Klubu Młodzie�owego. 

Miejski O�rodek Pomocy Społecznej w  zwi�zku z pozyskiwaniem �rodków z 
Europejskiego Funduszu Społecznego w 2009 roku kontynuował realizacj� projektu 
systemowego „Damy Rad�” i nast�puj�cych projektów konkursowych takich jak „Ja wam 
jeszcze poka��”,  „ Klucz do kariery”, „ Nowe Perspektywy”. 

 Pracownicy socjalni Terenowych Punktów, w ramach powy�szego zadania podejmowali 
nast�puj�ce działania: 

- promowali programy, 
- przeprowadzali rekrutacj� beneficjentów, 
- gromadzili dokumentacj� wymagan� do udziału w projektach, 
- monitorowali udział beneficjenta w projekcie, 
- wspierali beneficjenta w zaplanowanej  �cie�ce rozwoju.  

Ilo�� realizowanych kontraktów jest równie� wymiernym wska	nikiem obrazuj�cym 
zaanga�owanie pracowników socjalnych. Kontrakty w ramach projektów unijnych rozkładaj�
si� w poszczególnych jednostkach w nast�puj�cy sposób: 
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2009 rok Ilo�� kontraktów w 
programie 
DAMY RAD


Ilo�� kontraktów w 
programie 
 JA WAM 
JESZCZE 
POKA�


Ilo�� kontraktów w 
programie KLUCZ 
DO KARIERY 

Ilo�� kontraktów w 
programie NOWE 
PERSPEKTYWY 

TPPS 1 30 2 4 2 
TPPS 2 35 2 3 2 
TPPS 3 31 1 0 5 
TPPS 4 26 3 2 3 
TPPS 5 24 3 2 8 
TPPS 6 31 3 2 3 
TPPS 7 31 4 5 3 
TPPS 8 27 7 2 2 
TPPS 9 30 4 0 0 
TPPS 10 31 1 0 1 
ZPDR 0 0 0 1 
RAZEM 296 30 20 30 

Zmniejszona ilo�� kontraktów jest wynikiem przyznania mniejszych �rodków na realizacj�
projektu systemowego „Damy rad�” tj. z kwoty 3 481 443,00 zł na kwot� 2 717 300,00 zł.

Szczegółowe informacje zawarte s� w rozdziale X po�wi�conym m.in. projektom 
konkursowym i projektowi systemowemu. 

Ponadto elementami obrazuj�cymi prac� pracowników socjalnych jest: 
� liczba kartotek przypadaj�cych na pracownika socjalnego, 
� liczba przeprowadzonych wywiadów, 
� liczba zawieranych porozumie�/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 postanowie� 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 pó	n. zm.) oraz 
opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne okre�lonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w 
Narodowym Funduszu Zdrowia - stosownie do postanowie� 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 pó	n. zm.) - jest zadaniem własnym gmin o charakterze 
obowi�zkowym (do dnia 31 lipca 2009 r. było to zadanie z zakresu administracji rz�dowej). Przepis ten został 
zmieniony ustaw� z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w zwi�zku ze zmianami w organizacji i 
podziale zada� administracji publicznej w województwie (Dz. U. Nr 92, poz. 753 z pó	n. zm.). 

�wiadczenia dla rodzin górników 

W 2009 r. wypłacono pomoc pieni��n� dla 8 rodzin i osób poszkodowanych w wyniku 
katastrofy górniczej w ł�cznej kwocie 254 000 zł. 
�
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W celu zapobie�enia marnotrawieniu przyznanych �wiadcze� lub wykorzystywaniu ich 
niezgodnie z przeznaczeniem Miejski O�rodek Pomocy Społecznej przyznaje �wiadczenia do 
realizacji w formie niepieni��nej. Przyznanie �wiadczenia w formie niepieni��nej gwarantuje, 
�e �wiadczenie zostanie wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem i zaspokoi podstawowe 
potrzeby klienta. �wiadczenia te przyznawane były w formie: 
� zasiłków stałych, okresowych i celowych w formie bonów �ywno�ciowych, które mog� by�

realizowane wył�cznie w celu zakupu �ywno�ci. 
� pomocy warunkowej: 

− na leki – wypłata zasiłku nast�powała z zaliczki w TPPS, a zakup leków dokonywany 
był bezpo�rednio przez pracownika socjalnego, 

− na bie��ce wydatki mieszkaniowe – zwrot klientowi po okazaniu dowodu wpłaty 
okre�lonych sum na bie��ce opłaty mieszkaniowe, zgodnie z zawartym 
porozumieniem. Istotnym elementem przyznawania pomocy warunkowej jest trening 
umiej�tno�ci gospodarowania �rodkami finansowymi oraz wyrobienie nawyku 
regularnego opłacania wydatków mieszkaniowych, 

� bezgotówkowej realizacji recept w aptekach. Na podstawie zawartych umów  
z aptekami na terenie miasta klienci mogli zrealizowa� przepisane na recepcie leki na 
podstawie decyzji administracyjnych. Nale�no�� za zrealizowane recepty była przelewana 
na konto apteki po przedstawieniu rozliczenia za dany okres zgodnie z umow�, 

� posiłków wydawanych codziennie dla około 630 osób przez Jadłodajnie prowadzone przez 
organizacje pozarz�dowe na podstawie umów na dotacje zawieranych przez Wydział 
Polityki Społecznej Urz�du Miasta Katowice: 
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Ponadto osoby potrzebuj�ce mog� skorzysta� z Punktu wydawania odzie�y prowadzonego 
równie� na podstawie umowy o dotacj� przez Parafi� Ewangelicko-Augsbursk�.  
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Pracownicy socjalni zatrudnieni w Terenowych Punktach Pomocy Społecznej nadal pracuj�
w ramach czterech specjalizacji: 

• osób starszych i niepełnosprawnych – działania w ramach tej specjalizacji polegaj� na 
stworzeniu sieci wsparcia, która ma zapewni� udział w �yciu społecznym pomimo 
niepełnosprawno�ci, wieku b�d	 długotrwałej choroby, uniemo�liwiaj�cej samodzielne 
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funkcjonowanie. Najwa�niejszym elementem pracy z powy�sz� grup� klientów jest jak 
najpełniejsze rozeznanie potrzeb , wra�liwo�� i czujno��  na pojawiaj�ce si� nowe 
sygnały ze �rodowiska oraz natychmiastowe podejmowanie działa�. W szczególnie 
trudnych okresach dla osób starszych, takich jak zima i lato pracownicy socjalni 
dodatkowo monitoruj� �rodowiska i dostosowuj� pomoc do warunków 
atmosferycznych. Pracownik socjalny pozostaje w centrum  działania   wszystkich 
instytucji powołanych do pracy na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych, zarówno 
współpracuj�c, jak i koordynuj�c działania powy�szych jednostek. 

•  osób bezrobotnych – w stosunku do tej grupy klientów, praca pracowników 
socjalnych  polega na podejmowaniu działa� aktywizuj�cych zawodowo i społecznie w 
celu zwi�kszenia szans klienta na podj�cie zatrudnienia. W 2009 roku działania 
pracownika socjalnego ukierunkowane były głównie na  szeroko rozumian�
indywidualn� prac� socjaln� z osob� bezrobotn�. Zaprzestano realizacji grupowych 
form pracy socjalnej w ramach programów dotychczas realizowanych w O�rodku. 
Ponadto kontynuowano pogł�bion� prac� socjaln� z osobami bezrobotnymi, 
zagro�onymi wykluczeniem społecznym, poprzez  realizacj� kontraktów  socjalnych  w  
ramach projektów unijnych.

W celu realizacji zada� O�rodka rozszerzona jest współpraca z Powiatowym Urz�dem Pracy w 
Katowicach w zakresie aktywizacji zawodowej klientów O�rodka. 

• rodzin z trudno�ciami opieku�czo – wychowawczymi –  zało�eniem pracy w tej 
specjalizacji jest zaspokojenie podstawowych potrzeb dzieci. Dotychczas wypracowane 
standardy oraz zdobyte do�wiadczenie pozwalaj� na systemowe podej�cie do pracy z 
rodzin�. Jej celem jest udzielenie pomocy i wsparcia w przezwyci��aniu wyst�puj�cych 
w rodzinie problemów i niwelowaniu istniej�cych zaniedba�, jak równie�
przeciwdziałanie powstawaniu czy pogł�bianiu si�  demoralizacji i patologizacji. W 
ramach prowadzonej pracy socjalnej, Terenowe Punkty Pomocy Społecznej podejmuj�
szereg działa� o charakterze profilaktycznym, edukacyjnym oraz wspieraj�cym, 
zmierzaj�cych do funkcjonowania rodziny zgodnie z przyj�tymi normami społecznymi. 
Cel ten realizowany jest zarówno poprzez indywidualn� prac� socjaln� jak i formy 
grupowe. Pracownicy motywuj� rodziny do udziału w ju� istniej�cych w tut. O�rodku 
programach tj. „ ABC i co dalej”, „ Szansa”, „Rodzina” czy programy �wietlicowe. S�
równie� inicjatorami i realizatorami programów lokalnych.  Podczas wykonywania 
bie��cych obowi�zków, pracownik socjalny nawi�zuje szeroko rozumian� współprac� z 
instytucjami pracuj�cymi na rzecz rodziny. W sytuacjach zagro�enia dobra i 
bezpiecze�stwa dziecka podejmowane s� działania interwencyjne  przy współudziale 
Policji, S�du i  O�rodka Interwencji Kryzysowej. 

Jednym z wa�nych elementów pracy jest organizowanie i współudział pracowników w 
imprezach  okoliczno�ciowych np.; Mikołaj oraz  akcji skierowanych bezpo�rednio do dzieci w 
formie przyznawanych paczek �ywno�ciowych w zwi�zku ze �wi�tami Bo�ego Narodzenia,  
wyprawek szkolnych, koloni i półkolonii. 
Niezwykle istotne w tej specjalizacji jest uwra�liwienie pracownika socjalnego na zapewnienie 
ci�gło�ci �wiadcze�, takich jak ciepły  posiłek  dla dziecka.  

• rodzin zast�pczych, naturalnych oraz usamodzielnianych wychowanków – praca 
socjalna ukierunkowana jest głównie na utrzymaniu dziecka w rodzinie zast�pczej, 
poprzez udzielanie wsparcia finansowego oraz psychologicznego. Raz do roku 
dokonywana jest obowi�zkowo ocena funkcjonowania rodziny zast�pczej, a w 
przypadku pojawiaj�cych si� trudno�ci ocena dokonywana jest co pół roku.
Z młodymi osobami opuszczaj�cymi placówki lub rodziny zast�pcze prowadzona jest 
praca, której celem jest umo�liwienie samodzielnego funkcjonowania w dorosłym 
�yciu.  
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Pracownicy socjalni bior� czynny udział w realizowaniu programów nakierowanych na 
wsparcie rodzin zast�pczych i usamodzielnianych wychowanków. 

      Podział na powy�sze specjalizacje pozwala pracownikom na regularne udoskonalanie 
pracy. Bior�c pod uwag� zło�ono�� problemów, pracownicy wykorzystuj� narz�dzie jakim jest 
zespół interdyscyplinarny, w skład którego wchodz� specjali�ci z ró�nych dziedzin. Korzystaj�
równie� z konsultacji indywidualnych i grupowych �wiadczonych przez specjalistów. 
Ponadto w celu podniesienia efektywno�ci �wiadczonych usług, pracownicy socjalni 
systematycznie poddaj� si� superwizji pracy socjalnej.   

W ramach pracy socjalnej wszyscy pracownicy socjalni �wiadcz� szeroko rozumiane 
poradnictwo nie tylko dla osób korzystaj�cych z pomocy O�rodka, ale równie� dla 
mieszka�ców Katowic, w zale�no�ci od zgłaszanych potrzeb. 
Nale�y wskaza�, i� istnieje specyficzna grupa klientów maj�cych problem z przyjmowaniem 
wsparcia, którego wymagaj�. Wzrastaj�ca �wiadomo�� i odpowiedzialno�� społecze�stwa za 
los nieporadnego człowieka, pozwala pracownikom socjalnym dotrze� do takich �rodowisk. 
Praca z t� grup� klientów wymaga od pracownika du�ych umiej�tno�ci nawi�zania 
odpowiedniej relacji, w  celu zmotywowania osoby do otwarcia si� na przyj�cie pomocy. 
Sytuacje te cz�sto wymagaj� szeroko zakrojonych działa� w �rodowisku. 

Dzi�ki wysokiemu poziomowi prowadzonej metodyki pracy socjalnej w Miejskim 
O�rodku Pomocy Społecznej w Katowicach, mo�liwe jest aktywne wł�czenie w rozwi�zywanie 
swoich problemów du�ej liczby osób i rodzin, co obrazuje przedstawiona tabela i wykres. 
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Poradnictwo metodyczne dla pracowników socjalnych O�rodka �wiadczone przez Zespół 
Poradnictwa Specjalistycznego dla Rodzin a od 09.09.2009 r. przez Zespół Aktywizacji 
Społecznej Osób Bezrobotnych oraz Sekcj� Psychologiczno – Pedagogiczn� (w cz��ci 
dotycz�cej superwizji psychologicznych)  

W lipcu 2008 r. uruchomione zostało Poradnictwo dla pracowników socjalnych, w 
szczególno�ci nowo przyj�tych, b�d	 z krótkim sta�em pracy, w zakresie metodyki pracy 
socjalnej i standardów pracy z poszczególnymi grupami klientów, obowi�zuj�cych w O�rodku 
a ustalonych Zarz�dzeniem Wewn�trznym Dyrektora MOPS. Poradnictwo to realizowane było 
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przez konsultanta Zespołu Poradnictwa Specjalistycznego dla Rodzin a od 09.09.2009r. przez 
konsultanta Zespołu Aktywizacji Społecznej Osób Bezrobotnych. 
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Inn� form� poradnictwa, którego celem jest wspieranie pracowników socjalnych, 
prowadz�cych prac� socjaln� z rodzinami s� superwizje psychologiczne realizowane przez 
psychologów Zespołu Poradnictwa Specjalistycznego dla Rodzin – od 09.09.2009 r. Sekcji 
Psychologiczno - Pedagogicznej. 
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W ka�dym Terenowym Punkcie Pomocy Społecznej zatrudniony jest konsultant ds. 

prawnych prowadz�cy poradnictwo prawne dla podopiecznych. Udziela równie� porad 
pracownikom socjalnym w indywidualnych sprawach, dotycz�cych �wiadcze� pomocy 
społecznej i pracy socjalnej. W 2009 roku udzielono porad w nast�puj�cym zakresie: 
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W 2009 r. kontynuowano realizacj� unijnego programu pod nazw� PEAD, którego celem 

było nieodpłatne przekazywanie, za po�rednictwem organizacji charytatywnych pomocy 
�ywno�ciowej dla najubo�szej ludno�ci kraju.  

W ramach programu PEAD, Banki �ywno�ci otrzymały do rozdysponowania artykuły 
spo�ywcze w postaci: mleka UHT, sera �ółtego, sera topionego, m�ki, makaronu, cukru, 
płatków kukurydzianych, kaszy j�czmiennej, d�emu, syropu owocowego, musli, da� gotowych, 
mleka w proszku, herbatników, masła oraz kawy zbo�owej rozpuszczalnej. 

Realizatorami programu dla miasta Katowice były nast�puj�ce organizacje pozarz�dowe: 
-  Polski Komitet Pomocy Społecznej  w Katowicach przy  ul. Kozielskiej 4a,  
- Chrze�cija�ska Organizacja Charytatywna „Tabita” w Katowicach przy ul. Gliwickiej 87. 

Miejski O�rodek Pomocy Społecznej współuczestniczył w realizacji w/w programu 
poprzez wydawanie kart �ywno�ciowych, na podstawie imiennych list z organizacji 
pozarz�dowych dla osób korzystaj�cych ze �wiadcze�, posiadaj�cych niski dochód 
uniemo�liwiaj�cy zaspokojenie najniezb�dniejszych potrzeb we własnym zakresie. 
Ogółem w roku 2009 wydano karty �ywno�ciowe dla 812 rodzin. 
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Poni�ej przedstawiamy ocen� realizacji celów Miejskiej strategii rozwi�zywania 

problemów społecznych  w zakresie pomocy �rodowiskowej.

W roku 2009 r. obserwuje si� nieznaczn� tendencj� spadkow� liczby rodzin 
korzystaj�cych z pomocy O�rodka. Jest to zwi�zane z podejmowaniem wi�kszej ilo�ci działa�
na rzecz aktywizacji zawodowej i społecznej klientów, mi�dzy innymi poprzez pozyskiwane 
fundusze z Europejskiego Funduszu Społecznego. Nadal jednak niepełnosprawno��, bezrobocie 
i długotrwała choroba s� najcz�stsz� przyczyn� zgłaszania si� po pomoc. 
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Liczba rodzin korzystaj�cych z pomocy materialnej w 2009 roku nieznacznie zmalała w 
stosunku do roku poprzedniego. Jest to zwi�zane z nowymi rozwi�zaniami stosowanymi przez 
pracowników socjalnych w ramach prowadzonej pracy socjalnej. Rozwi�zania te mobilizuj�
podopiecznych do wi�kszej aktywno�ci i wychodzenia z systemu pomocy społecznej. 

Struktura rodzin korzystaj�cych z pomocy 

�rodowiskowej
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 W 2009 r. stwierdzono nieznaczny spadek liczby rodzin, których dochód nie przekracza 
kryterium dochodowego okre�lonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej w stosunku do 
liczby osób, których dochód przekracza w/w kryterium.  Wynika to z faktu, �e w systemie 
pomocy społecznej pozostaj� osoby z dysfunkcjami niepełnosprawno�ci i długotrwałej 
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choroby, które wymagaj� zwi�kszonego wsparcia w formie pomocy na cele zwi�zane z 
leczeniem. 

Efektywno�� pomocy �rodowiskowej:  
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Kwota brakuj�ca do wyrównania dochodu do kryterium dochodowego po 

przyznaniu pomocy materialnej MOPS
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W 2009 r. utrzymywała si� tendencja spadkowa kwoty niezb�dnej do wyrównania 
ró�nicy mi�dzy dochodem, a kryterium dochodowym osób korzystaj�cych ze �wiadcze�
pomocy społecznej wraz z przyznan� pomoc� materialn�. Zmniejszenie tej kwoty zwi�zane 
było ze wzrostem wysoko�ci wypłacanych �wiadcze� rodzinnych, a tak�e z utworzeniem 
Funduszu Alimentacyjnego. Spowodowało to wzrost wypłacanego �wiadczenia 
alimentacyjnego oraz podwy�szenie kryterium dochodowego, uprawniaj�cego do korzystania z 
tego rodzaju �wiadczenia.  

III. WSPÓŁPRACA ZE SPOŁECZNO�CI� LOKALN�
Współpraca z podmiotami uprawnionymi stanowi jeden z elementów Miejskiej strategii 

rozwi�zywania problemów społecznych (dział II, rozdział 2 Współpraca ze społeczno�ci�
lokaln�). Celem strategicznym realizowanym przez Miejski O�rodek Pomocy Społecznej  w 
Katowicach jest wzmacnianie zdolno�ci grup i społeczno�ci lokalnych do samodzielnego 
rozwi�zywania własnych problemów.  

Cele szczegółowe to: 
� zapewnienie podstawowych warunków �ycia, 
� zaspakajanie tych potrzeb rodzin i osób, które nie mog� by� zaspakajane samodzielnie, 
� przeciwdziałanie negatywnym skutkom lub minimalizowanie wpływu tych czynników 

(problemów), które nie mog� by� usuni�te lub zmienione, 
� usamodzielnienie poprzez wspomaganie w rozwi�zywaniu problemów i pokonywaniu 

trudno�ci we współpracy z rodzin�. 
Ponadto Miejski O�rodek Pomocy Społecznej w Katowicach realizuje „Programu 

współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarz�dowymi”  koordynowany przez  Wydział 
Polityki Społecznej. Podstawowym celem programu jest stworzenie koalicji na rzecz pracy w 
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�rodowisku i wokół społecznych problemów, inicjowanie ruchów samopomocowych i 
obywatelskich, promowanie i wdra�anie pracy wolontaryjnej i zespołowej, inicjowanie 
lokalnych prospołecznych akcji i wydarze�.  
�
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Szczegółowy opis współpracy ze społeczno�ci� lokaln� w zakresie readaptacji osób 

bezrobotnych znajduje si� w podrozdziale 10.3 
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W 2009 roku Wydział Polityki Społecznej Urz�du Miasta Katowice prowadził  dotowanie 

zada� z pomocy społecznej realizowanych przez podmioty uprawnione. 
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Zadania z zakresu pomocy społecznej zlecane s� równie� podmiotom niepublicznym w 
formie zakupu usług na podstawie ustawy prawo zamówie� publicznych. Przy zakupie usług, 
usługa realizowana jest dla konkretnego podopiecznego, któremu �wiadczenie przyznano 
decyzj� administracyjn�.  
Poni�ej przedstawiamy zestawienie wszystkich zada� zleconych do prowadzenia podmiotom 
niepublicznym w podziale na podmiot prowadz�cy. 
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Ponadto, od maja 2004 r., na podstawie ustawy prawo zamówie� publicznych �wiadczone s� usługi 
na rzecz dzieci i młodzie�y niepełnosprawnej. 
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W 2009 roku liczba osób pracuj�cych w ramach wolontariatu uległa zwi�kszeniu w 
stosunku do roku 2008. Liczba godzin przepracowanych przez Wolontariuszy uległa 
zmniejszeniu, poniewa� O�rodek intensywniej szkolił osoby zgłaszaj�ce si� do pracy 
wolontaryjnej. Ponadto zmniejszona liczba godzin zezwalała Wolontariuszom na bardziej 
aktywne poszukiwanie pracy. 
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Wolontariat daje mo�liwo�� pozyskania dodatkowych �rodków w postaci �wiadczenia 
usług na rzecz podopiecznych i O�rodka. Szacunkowy koszt wolontariatu wynosi 95 389,08 zł.
(Jako podstaw� kalkulacji przyj�to: dla wolontariatu na rzecz dzieci i młodzie�y, osób 
dotkni�tych problemem przemocy – �redni� godzinow� stawk� pracownika socjalnego 
zatrudnionego w terenie 15,28 zł.; dla wolontariatu na rzecz osób starszych i 
niepełnosprawnych, osób bezdomnych – �redni� godzinow� stawk� opiekuna 12,01 zł.; dla 
wolontariatu w postaci prac administracyjno-biurowych – �redni� godzinow� stawk� referenta 
10,30 zł.). 
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W ramach dochodów własnych Miejskiego O�rodka Pomocy Społecznej w 2009 roku  

otrzymano: 
� dary rzeczowe, m. in. artykuły spo�ywcze, sprz�t gospodarstwa domowego, bielizna 

po�cielowa, �rodki czysto�ci – 18 381,95 zł  
� �rodki pieni��ne na kwot� -  2  610,02 zł
Ł�czna kwota darowizn pieni��nych i rzeczowych wyniosła  20 992,15 zł 
� odszkodowania za utracone mienie na kwot� – 56 772,55 zł
�
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����������	������
�	���	��

Miejski O�rodek Pomocy Społecznej w Katowicach po�redniczy w przekazywaniu 
osobom potrzebuj�cym mebli, artykułów gospodarstwa domowego oraz innych elementów 
wyposa�enia mieszkania. 

Osoby ch�tne przekazuj� u�ywane, sprawne rzeczy do dyspozycji O�rodka, który prowadzi 
list� osób potrzebuj�cych oraz organizuje transport sprz�tu. 

W 2009r. przekazano na rzecz podopiecznych Miejskiego O�rodka Pomocy Społecznej 
nast�puj�ce darowizny: 
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Poni�ej przedstawiamy ocen� realizacji celów Miejskiej strategii rozwi�zywania 

problemów społecznych z zakresu  „Współpracy ze społeczno�ci� lokaln�”. 

Zakres współpracy:
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Oceniaj�c efektywno�� realizacji celów z zakresu współpracy z podmiotami 
niepublicznymi nale�y zaznaczy�, i� w 2009 roku nast�pił co prawda du�y spadek liczby 
realizowanych projektów, a co za tym idzie, organizacji realizuj�cych projekty oraz  wysoko�ci 
poniesionych przez MOPS wydatków na ten cel. Zaistniała sytuacja wynika z faktu, i� z dniem 
1 stycznia 2009 roku Wydział Polityki Społecznej Urz�du Miasta Katowice przyj�ł do realizacji 
wymienione poni�ej zadania przekazane z Miejskiego O�rodka Pomocy Społecznej w 
Katowicach. Jednocze�nie zakup usług zgodnie z trybem okre�lonym w ustawie Prawo 
Zamówie� Publicznych w dalszym ci�gu realizowany jest przez MOPS Katowice. Podkre�li�
nale�y, �e projekty realizowane we współpracy z organizacjami pozarz�dowymi s� skierowane 
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do du�ego grona odbiorców (usługi opieku�cze, specjalistyczne usługi opieku�cze, Dzienne 
Domy Pomocy Społecznej), st�d te� �redni koszt projektu jest wy�szy. 

Zadania przekazane do Wydziału Polityki Społecznej Urz�du Miasta Katowice to: 
Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji �yciowej oraz 
wyrównania szans tych rodzin i osób: 
a) udzielanie schronienia, posiłku i niezb�dnego ubrania, 
b) prowadzenie pracy socjalnej, 
c) prowadzenie poradnictwa specjalistycznego, 
d) prowadzenie o�rodków adopcyjno - opieku�czych i placówek opieku�czo - 
wychowawczych,  
e) prowadzenie o�rodków interwencji kryzysowej, 
f) prowadzenie �wietlic i klubów �rodowiskowych dla dzieci, 
g) prowadzenie o�rodków wsparcia, 
h) prowadzenie o�rodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 
i) prowadzenie domów pomocy społecznej, mieszka� chronionych.

Warto jednak zaznaczy�, i� warto�� �rodków finansowych przekazywanych 
organizacjom pozarz�dowym 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 RODZIN�

RODZINA 

       �����

WSPIERANIE RODZIN 

� PRACA SOCJALNA�
���WIETLICE, KLUBY, OCHRONKI�   

� PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE 

�  TERAPIA RODZINNA 

�    INTERWENCJA 

��������Zawodowe rodziny 
zast�pcze o charakterze 
pogotowia rodzinnego

�  Placówka 
wielofunkcyjna 

��������RODZINNA 
OPIEKA ZAST
PCZA 
- RODZINY ZAST
PCZE 
w tym zawodowe

�  OPIEKA 
INSTYTUCJONALNA 

- PLACÓWKI SOCJALIZACYJNE 
- PLACÓWKI WIELOFUNKCYJNE 

�
�  ����RODZINNE 
DOMY DZIECKA 

- RODZINY ADOPCYJNE
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System opieki nad dzieckiem i rodzin� stanowi jeden z elementów Miejskiej strategii 

rozwi�zywania problemów społecznych (dział II, rozdział 3). Celem strategicznym jest 
tworzenie systemu pomocy dziecku i rodzinie, pozwalaj�cego na utrzymanie dziecka w 
rodzinie naturalnej lub zapewnienie opieki i wychowania poza rodzin� naturaln� z 
zachowaniem preferencji form prorodzinnych. Do celów szczegółowych systemu opieki nad 
dzieckiem i rodzin� nale��: 
� utrzymanie dziecka w rodzinie 

- pomoc rodzinom niewydolnym wychowawczo w przezwyci��aniu problemów 
opieku�czo – wychowawczych poprzez odtworzenie lub wzmocnienie ich funkcji, 

- zapewnienie dzieciom i młodzie�y odpowiednich warunków do �ycia i rozwoju zgodnie 
z ich potrzebami i przysługuj�cymi im prawami, 

- pomoc młodzie�y w �yciowym usamodzielnieniu poprzez nabycie umiej�tno�ci 
społecznych umo�liwiaj�cych prawidłow� adaptacj� społeczn� oraz integracj� ze 
�rodowiskiem, 

- przeciwdziałanie rozszerzaniu si� postaw destrukcyjnych, agresywnych, aspołecznych  
w �rodowisku dzieci i młodzie�y, 

� zapewnienie opieki i wychowania dzieciom pozbawionym cz��ciowo lub całkowicie 
opieki rodziców z zachowaniem priorytetu prorodzinnych form opieki zast�pczej 
- zagwarantowanie dzieciom i młodzie�y wła�ciwych warunków opieku�czo– 

wychowawczych poprzez umieszczenie w prorodzinnych formach opieki najbardziej 
zbli�onych do �rodowiska rodzinnego lub formach instytucjonalnych, odpowiednio do 
diagnozy dziecka, na czas kryzysu rodziny naturalnej, 

- reintegracja rodziny poprzez ponowne podj�cie funkcji opieku�czo – wychowawczych 
przez rodzin� naturaln� dziecka, po przezwyci��eniu problemów �yciowych 
stanowi�cych przyczyn� umieszczenia dziecka poza rodzin� oraz odtworzeniu 
i wzmocnieniu funkcji rodziny naturalnej. 

Na system opieki dla tej kategorii klientów, na który w roku 2009 wydatkowano kwot�:    
16 411 903,02 zł,  składa si�:  
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-��������	����	����� z rodzinami z problemami opieku�czo – wychowawczymi, prowadzona 
jest przez pracowników socjalnych Terenowych Punktów Pomocy Społecznej, których 
działania w omawianym obszarze s� nakierowane na zabezpieczenie podstawowych potrzeb 
socjalno – bytowych dzieci. Ponadto prowadzona jest równie� praca z rodzinami zast�pczymi, 
naturalnymi oraz usamodzielnianymi wychowankami. Działania pracowników socjalnych maj�
w tym przypadku na celu diagnoz� sytuacji dziecka umieszczonego w rodzinie zast�pczej, 
rozpoznanie nieprawidłowo�ci w pełnieniu funkcji rodziny zast�pczej oraz wynikaj�cych z tego 
problemów opieku�czo – wychowawczych. W odniesieniu do rodzin naturalnych, praca 
socjalna ma na celu przygotowanie rodziny do ponownego podj�cia opieki nad dzieckiem. 

-���$������
	�������	���
���	����
Poradnictwo specjalistyczne dla rodzin z problemami opieku�czo - wychowawczymi i 

dla młodzie�y oraz dla rodzin zast�pczych i usamodzielnianych wychowanków realizowane 
było do 09.09.2009 roku przez Zespół Poradnictwa Specjalistycznego dla Rodzin, a od 
09.09.2009 roku przez Sekcj� Psychologiczno – Pedagogiczn� (SPP) zatrudniaj�c� wysoko 
wykwalifikowan� kadr� merytoryczn�: psychologów i pedagoga. Poradnictwo to �wiadczone 
było mieszka�com Katowic, bez wzgl�du na ich sytuacj� dochodow�. 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 odpowiedzialno�ci rodziców za własn� sytuacj� �yciow�, los 
dzieci, adekwatne spostrzeganie swoich problemów oraz zmian� stylu wychowania dzieci i 
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zwrócenie uwagi na ich indywidualne potrzeby i umiej�tno�ci w poszczególnych okresach 
rozwojowych, dostarczanie wiedzy na temat prawidłowego wypełniania obowi�zków rodziców, 
a tak�e w stosunku do młodzie�y wzrost umiej�tno�ci planowania swojej przyszło�ci 
zawodowej i osobistej oraz wzrost motywacji do podj�cia pracy, nauk� budowania celów 
�yciowych poprzez spo�ytkowanie własnych zasobów. 

Formy poradnictwa; 
- porady indywidualne, rodzinne, 
- programy dla rodzin i dzieci oraz młodzie�y, 
- zespoły interdyscyplinarne, 
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Ł�czny kosz poradnictwa specjalistycznego �wiadczony przez pracowników w 2009r. wyniósł 
166 413,17 zł. 

Program dla usamodzielnianych wychowanków 

Adresatami programu byli pełnoletni usamodzielnieni wychowankowie z rodzin 
zast�pczych i/lub opuszczaj�cy placówki opieku�czo-wychowawcze, którzy mieli problemy w 
relacjach społecznych, nie radzili sobie w samodzielnym funkcjonowaniu w dorosłym �yciu 
oraz mieli problem z zaplanowaniem swojej drogi �yciowej. 
Celem programu było: 

1. Wsparcie wychowanków w samodzielnym funkcjonowaniu jako osoby dorosłej, a w 
efekcie zbudowanie sieci wsparcia. 

2. Wzrost kompetencji społecznych wychowanków. 
Zało�ono, �e w trakcie realizacji programu nast�pi: 

1. Poprawa funkcjonowania wychowanków w ró�nych sferach i grupach społecznych. 
2. Podniesienie samooceny, zwi�kszenie samodzielno�ci wychowanków. 
3. Skonkretyzowanie przez uczestników celów �yciowych na najbli�sz� przyszło��. 
4. Zawi�zanie grupy wsparcia spo�ród osób uczestnicz�cych w programie. 
W I półroczu 2009r. odbyło si� spotkanie na terenie Domu Dziecka „Zak�tek”, celem było 

stworzenie programu usamodzielnienia dla wychowanki. Pracownicy placówki zadeklarowali 
ch�� kontynuacji spotka� z now� grup� wychowanków po okresie wakacyjnym. 

W okresie 07/09 – 09/09 nawi�zano kontakt z placówkami z terenu Katowic, umówiono 
terminy spotka� z wychowankami od pa	dziernika 2009r. W ostatnim kwartale kontynuowano 
spotkania z wychowankami i pracownikami Domu Dziecka „Zak�tek” oraz spotkano si� z 
pracownikami Domu Dziecka „T�cza” – te placówki wyraziły ch�� �cisłej współpracy z 
pracownikami O�rodka w ramach programu. Ł�cznie w ostatnim kwartale odbyły si� 3 
spotkania na terenie placówek. Z ramienia O�rodka w spotkaniach z wychowankami i 
pracownikami placówek uczestniczyło dwóch psychologów Sekcji Psychologiczno – 
Pedagogicznej oraz pracownik socjalny Terenowego Punktu Pomocy Społecznej – 2. Celem 
tych spotka� było przybli�enie wychowankom procedury usamodzielnienia, wsparcie ich w 
pokonywaniu własnych l�ków zwi�zanych z wchodzeniem w samodzielne �ycie oraz wsparcie 
ich w próbie konkretyzowania planów na najbli�sz� przyszło��.

Praca socjalna i pomoc psychologiczna dla mieszka�ców mieszkania chronionego dla 

usamodzielnianych wychowanków 

Od lipca 2008r. Zespół Poradnictwa Specjalistycznego dla Rodzin – obecnie Sekcja 
Psychologiczno – Pedagogiczna, przej�ł prowadzenie spraw zwi�zanych z mieszkaniem 
chronionym dla pełnoletnich wychowanków opuszczaj�cych rodziny zast�pcze i placówki 
opieku�czo – wychowawcze.  
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W ramach pracy socjalnej konsultant Zespołu odpowiedzialny był za prowadzenie zespołów 
interdyscyplinarnych, które odbywały si� w celu podj�cia decyzji o przyznaniu/b�d	 odmowie 
przyznania pobytu w mieszkaniu chronionym, za przyjmowanie wychowanków do mieszkania 
oraz za sprawy zwi�zane z opuszczaniem przez nich mieszkania. W okresie sprawozdawczym 
odbyło si� 20 spotka� w wymiarze ł�cznym 23,5 godz. 

Konsultant i 2 psychologów Zespołu Poradnictwa Specjalistycznego dla Rodzin prowadzili 
spotkania społeczno�ci mieszkania chronionego, które miały na celu popraw� relacji pomi�dzy 
mieszka�cami, nabycie umiej�tno�ci współdecydowania i współodpowiedzialno�ci. 

Na spotkaniach poruszane były równie� tematy proponowane przez wychowanków, za zgod�
wszystkich uczestnicz�cych w spotkaniu. Oprócz społeczno�ci odbywały si� równie� wizyty 
pracowników ZPS w mieszkaniu chronionym maj�ce na celu monitorowanie sytuacji 
poszczególnych wychowanków jak równie� wszystkich mieszka�ców. 
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Jednym z celów pomocy niesionej osobom usamodzielnianym jest zapewnienie 
zamieszkania w odpowiednich warunkach. Osoby, które nie maj� mo�liwo�ci powrotu do 
rodziców, b�d	 krewnych i jednocze�nie nie mog� u rodziny zast�pczej lub w placówce 
oczekiwa� na własne mieszkanie, do sierpnia br. mogły si� ubiega� o przyznanie pobytu w 
mieszkaniu chronionym przy ul. Jagiello�skiej 36/4. 

Liczba osób, którym w okresie od stycznia do wrze�nia 2009 roku udzielono pomocy  
w formie pobytu w mieszkaniu chronionym: 12

Ł�czne wydatki zwi�zane z utrzymaniem mieszkania chronionego do 30 wrze�nia 2009 roku 
wyniosły  17 371,60  zł. 

W dniu 9 wrze�nia br. zako�czono działalno�� mieszkania chronionego, za� wychowankowie 
uzyskali mo�liwo�� okresowego zamieszkania w Hotelu Pomocy Społecznej ul. Orkana 7a 
(kobiety) lub w Domu Noclegowym, ul. Krakowska 138 (m��czy	ni).  

Program „Rodziny zast�pcze” 

Adresatami programu były rodziny zast�pcze spokrewnione i niespokrewnione, w 
których wyst�powały problemy opieku�czo – wychowawcze oraz problemy w relacji 
wychowankowie – opiekunowie. Rodzice zast�pczy mieli potrzeb� uzyskiwania wsparcia 
psychologicznego i edukacji psychologicznej zwi�zanej ze specyfik� wychowywania dzieci w 
rodzinie zast�pczej. W funkcjonowaniu tych dzieci zauwa�ane były głównie problemy 
emocjonalne ( nadmierne zamykanie si� w sobie, nie�miało��, zachowania agresywne), a tak�e 
problemy z zachowaniem na terenie szkoły i/lub w rodzinie.  
Celem programu było:

1. Pogł�bienie diagnozy sytuacji rodziny. 
2. Wsparcie rodziców zast�pczych w radzeniu sobie z problemami z dzieckiem, a w 

efekcie zbudowanie sieci wsparcia. 
3. Wzrost kompetencji i umiej�tno�ci wychowawczych rodziców zast�pczych. 

Zało�ono, �e w toku realizacji programu nast�pi: 
1. Poprawa funkcjonowania rodziny w zakresie zada� opieku�czo-wychowawczych. 
2. Zawi�zanie grupy wsparcia spo�ród rodzin uczestnicz�cych w programie. 

W trakcie realizacji programu, odbywały si� zaj�cia grupowe edukacyjne i wspieraj�ce oraz na 
wniosek rodziny – spotkania indywidualne. 
Zaj�cia grupowe realizowane były raz w tygodniu, w wymiarze 3 godzin i obejmowały 
nast�puj�ce tematy: 

• Potrzeby dziecka w rodzinie zast�pczej i ich realizacja. 
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• Relacje w rodzinie a funkcjonowanie dziecka. 
• To�samo�� dziecka w kontek�cie pozostawania poza rodzin� naturaln�. 
• 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 dzie�mi w trudnych sytuacjach. 
• Budowanie sieci wsparcia w kontek�cie rozwi�zywania problemów dziecka. 

W pierwszym kwartale we współpracy z kierownikami TPPS 9 i 8 oraz Centrum 
Pomocy Uzale�nionym opracowywano koncepcj� pracy socjalnej i poradnictwa dla rodzin 
naturalnych, dzieci umieszczonych w rodzinach zast�pczych i placówkach opieku�czo-
wychowawczych. 

W II kwartale 2009r. odbywały si� spotkania indywidualne z dwoma rodzinami 
zast�pczymi; w czerwcu bie��cego roku odbyło si� dwugodzinne spotkanie z rodzinami 
zast�pczymi z okazji Dnia Rodzicielstwa Zast�pczego. W spotkaniu uczestniczyło 6 rodzin 
zast�pczych (zaproszonych zostało 21 rodzin, 3 wcze�niej zgłosiły swoj� nieobecno��), 
pracownik socjalny TPPS – 2 oraz psycholog ZPS – obecnie SPP.  

W czwartym kwartale 2009r. rozpocz�to realizacj� spotka� grupowych dla rodziców 
zast�pczych. W pa	dzierniku 2009r. pracownicy socjalni Terenowych Punktów Pomocy 
Społecznej zaprosili wybrane przez siebie rodziny zast�pcze do udziału w programie. Spotkania 
grupowe rozpocz�ły si� 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 
korzystaj�cych z pomocy MOPS w realizacji obowi�zku szkolnego, w sytuacji wyst�powania 
niekorzystnych uwarunkowa� domowych i rodzinnych, rzutuj�cych na funkcjonowanie dziecka 
w �rodowisku szkolnym. Czas trwania edycji obejmuje rok szkolny. 

Cele szczegółowe to: 
1. Poprawa ocen szkolnych. 
2. Nabycie umiej�tno�ci systematycznego uczenia si�. 
3. Doskonalenie umiej�tno�ci komunikacyjnych. 

Program realizowany był w dwóch etapach od stycznia 2009r. do czerwca 2009r. W miesi�cach 
wakacyjnych korepetycje były zawieszone. Od wrze�nia 2009r. nast�piła kontynuacja 
programu. Dzieci, które zostały obj�te korepetycjami w pierwszym półroczu 2009r. otrzymały 
promocj� do nast�pnej klasy. 

Korepetycje były realizowane w miejscu zamieszkania dzieci. Koordynator programu 
utrzymywał stały kontakt z rodzinami obj�tymi wsparciem oraz wolontariuszami. 
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Program „Romowie - Polacy do dialogu i współpracy” 

Program adresowany był do rodzin romskich obj�tych pomoc� społeczn� i realizowany 
przez Zespół Poradnictwa Specjalistycznego dla Rodzin – obecnie przez Sekcj� Psychologiczno 
- Pedagogiczn�, we współpracy z Wydziałem Edukacji Urz�du Miejskiego w Katowicach, z 
przedstawicielami społeczno�ci romskiej oraz wolontariuszami. Program jest dotowany za 
po�rednictwem �l�skiego Urz�du Wojewódzkiego. 
Cele programu to: 

a) organizacja pomocy w nauce dla dzieci romskich, w tym korepetycji z udziałem 
wolontariuszy, 

b) wyposa�enie dzieci romskich w ksi��ki i artykuły szkolne, 
Nawi�zano kontakt z pedagogami szkolnymi ze szkół podstawowych, do których ucz�szczaj�
dzieci romskie, w celu zaopatrzenia uczniów w zamówione podr�czniki oraz artykuły szkolne, 
a tak�e w celu kontynuacji dalszej współpracy. Podr�czniki i artykuły szkolne otrzymało 30 
dzieci. Od wrze�nia 2009r. pedagodzy szkolni nie zgłosili dzieci romskich, które ich zdaniem 
powinny otrzyma� wsparcie w ramach korepetycji. 

Program ,,Równe szanse” 

W 2009r. programem „Równe szanse” obj�tych zostało 11 dzieci romskich. Program 
realizowany był w dwóch �wietlicach �rodowiskowych Miejskiego O�rodka Pomocy 
Społecznej w Katowicach, tj. w �wietlicy �rodowiskowej Nr 2 oraz �wietlicy �rodowiskowej 
Nr 3. Programem obj�te zostały dzieci w wieku od 6 do 15 lat. Wszystkie rodziny dzieci 
obj�tych programem, korzystaj� z pomocy Miejskiego O�rodka Pomocy Społecznej.  

Zaj�cia w ramach programu odbywały si� w wymiarze 16 godzin miesi�cznie (czerwiec, 
wrzesie�-grudzie�) oraz 32 godz. (lipiec-sierpie�). Cz��� zaj�� odbywała si� na terenie �wietlic 
�rodowiskowych, cz��� miała charakter zaj�� wyjazdowych. Program dotowany jest ze 
�rodków Ministerstwa Spraw Wewn�trznych i Administracji.. 

Najwa�niejszym 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 integracj�
dzieci wywodz�cych si� z ww. opisanych �rodowisk ze �rodowiskiem lokalnym oraz na 
udzielanie im i ich rodzinom profesjonalnego wsparcia i pomocy. W efekcie tych działa� udało 
si� doprowadzi� do pełnej integracji dzieci romskich z ich rówie�nikami na terenie �wietlic 
�rodowiskowych, w których program był realizowany, z rówie�nikami ze �rodowiska 
lokalnego oraz na terenie ich szkoły. Dzieci romskie zostały w pełni zaakceptowane przez 
swoich rówie�ników, cz�sto zapraszane s� do wspólnej zabawy, wspólnych zaj��.  
 Dzieci obj�te programem, miały okazj� wzi�� udział w wielu zaj�ciach o charakterze 
rekreacyjno – sportowym, tanecznym, plastycznym, kółkach zainteresowa� (np. kółko 
plastyczne, komputerowe,), uczestniczyły w ró�nego rodzaju imprezach m. in.: 

� Wyjazd na biwak do Zarzecza koło �ywca  
� Wycieczka do ZOO  
� Wycieczka do Ustronia – zabawa na całorocznym torze saneczkowym  
� Kilkukrotny wyjazd do parku wodnego w Tarnowskich Górach  
� Wyj�cia do kina – Ciemna City, Imax , Kosmos 
� Wyj�cia do sali zabaw dla dzieci „Figlarnia”. 
� Wyj�cia do Centrum Wspinaczkowego „Transformator” w Katowicach – Ligocie 
� Wyj�cia na basen Rolna   
� Udział w wieczerzy wigilijnej 
� Festyn z okazji Dnia Dziecka  
� Udział w festynie zorganizowanym przez Komend� Miejsk� Policji w Katowicach 
� Udział w festynie zorganizowanym na rzecz rozpowszechniania wiedzy o FAS 
� Wycieczka do zagrody �ubrów w Pszczynie 
� 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 poł�czonej ze wspólnym kol�dowaniem oraz Jasełkami, 
wr�czeniem wychowankom �wi�tecznych paczek �ywno�ciowych. 

Wszyscy uczestnicy programu obj�ci zostali „Akcj� Lato 2009” realizowan�                        
w �wietlicach �rodowiskowych.  

Wa�nym celem zrealizowanego programu było przeciwdziałanie zjawisku opó	nionej 
gotowo�ci szkolnej dzieci. Realizacja tego celu była mo�liwa dzi�ki systematycznej stymulacji 
rozwoju psychospołecznego, psychoruchowego i emocjonalnego dzieci, a tak�e dzi�ki 
motywowaniu rodziców do przej�cia odpowiedzialno�ci za regularne realizowanie obowi�zku 
szkolnego. W efekcie podj�tych działa� 11 dzieci regularnie i poprawnie realizuje obowi�zek 
szkolny, a rodzice tych dzieci utrzymuj� stały kontakt z nauczycielami i pedagogami 
szkolnymi, pracownikami �wietlic. Jedno dziecko realizuje obowi�zek udziału w zaj�ciach 
klasy „zerowej”. Dzieci obj�te zostały te� zaj�ciami reedukacyjnymi i kompensacyjnymi, 
treningami umiej�tno�ci społecznych. Dwoje dzieci rozpocz�ło regularny udział w zaj�ciach 
�wietlicy �rodowiskowej.  

Od momentu wprowadzenia w �ycie programu, realizatorzy programu oraz wszystkie 
osoby zaanga�owane w jego prowadzenie (wychowawcy �wietlic) zauwa�yli, �e                           
w zachowaniu dzieci nast�piły widoczne zmiany. Osi�gni�te efekty wskazuj� te� na du�y 
post�p w szeroko rozumianym rozwoju dzieci. Wa�nym elementem prowadzonego programu 
był systematyczny kontakt z rodzicami dzieci i edukowanie ich w zakresie wła�ciwego 
zaspokajania potrzeb dzieci. Wiele czasu w rozmowach z rodzicami dzieci romskich, 
po�wiecono na wyja�nianie ró�nic kulturowych determinuj�cych sposoby spostrzegania 
problemów dzieci oraz ró�nic dotycz�cych stosowanego stylu wychowania dzieci.  
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Program „Moje Dziecko” 

Program skierowany był do mieszka�ców Katowic. W programie brały udział kobiety w 
ci��y oraz matki wychowuj�ce dzieci w wieku 0-3 lat. Program realizowany  był od 2008r. W 
roku 2009 realizowana była druga edycja programu, spotkania rozpocz�ły si� w czerwcu 2009r, 
a zako�czyły w listopadzie 2009r. Pocz�tkowo zaj�cia grupowe odbywały si� w siedzibie 
Zespołu Poradnictwa Specjalistycznego, a nast�pnie 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 umiej�tno�ci umo�liwiaj�cych wła�ciwe przygotowanie do 
roli matki ( kobiety ci��arne).  
2. Nabycie wiedzy i umiej�tno�ci umo�liwiaj�cych prawidłowe pełnienie roli matki ( matki 
posiadaj�ce dzieci). 
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W okresie stycze� – wrzesie� 2009 r. Miejski O�rodek Pomocy Społecznej w 

Katowicach realizował rozpocz�t� w czerwcu 2008 r. V edycj� programów skierowanych do 
obojga rodziców/opiekunów oraz rodziców samotnie wychowuj�cych dzieci, korzystaj�cych z 
pomocy tutejszego O�rodka. Realizowano nast�puj�ce programy:  
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„Rodzina” - Zespół Poradnictwa Specjalistycznego dla Rodzin prowadził zaj�cia dla rodzin 
korzystaj�cych ze wsparcia Terenowych Punktów Pomocy Społecznej  Nr 1 – 10. W okresie          
I –VI 2009 r. zaj�cia w ramach tego programu prowadzone były w 5 grupach, raz na dwa 
tygodnie. W Terenowym Punkcie Pomocy Społecznej Nr 10  do wrze�nia 2008r. program ten 
nazywał si� „Daj szans� swojemu dziecku”, zmiana nast�piła w celu ujednolicenia 
nazewnictwa. Od tego czasu zaj�cia grupowe prowadzone były przez psychologów z Zespołu 
Poradnictwa Specjalistycznego dla Rodzin.  

Cele programu były nast�puj�ce: 
1. Lepsze zaspakajanie potrzeb socjalno - bytowych i emocjonalnych dzieci.
2.Wzrost umiej�tno�ci i kompetencji wychowawczych rodziców. 

Program składał si� z dwóch modułów: 
 I Diagnostyczno - edukacyjnego, w trakcie, którego rodzice dokonali oceny swojego sposobu 
realizacji potrzeb dzieci, opracowali plany poprawy realizacji potrzeb dzieci, nabywali wiedz�
o wła�ciwych sposobach zaspakajania potrzeb dzieci. 
II Realizacji wypracowanych planów przy wsparciu prowadz�cych program i pracowników 
socjalnych Terenowych Punktów Pomocy Społecznej. 

Powy�sze cele zrealizowano poprzez zaj�cia grupowe, które miały charakter grup 
wsparcia dla rodziców, działania rodziców na rzecz dzieci w �rodowisku domowym oraz 
współprac� rodziców z pracownikami socjalnymi w �rodowisku. W trakcie zaj�� grupowych 
rodzice korzystali ze wsparcia udzielanego przez psychologów, pedagoga oraz innych 
uczestników grupy w zakresie realizacji zaplanowanych działa�, słu��cych wła�ciwej realizacji 
potrzeb dzieci.  
Efektem realizacji ww. programu było: 
- zwi�kszenie stopnia zaspokojenia potrzeb socjalno – bytowych dzieci, 
- wzrost �wiadomo�ci rodziców dotycz�cy opieki i wychowania, 
- nabycie umiej�tno�ci 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/bab� z wnukami, w tym tak�e do dziadków/bab�
pełni�cych funkcj� rodzin zast�pczych, maj�cych pod swoj� opiek� wnucz�ta w ró�nym wieku 
i na ró�nych etapach rozwoju psychospołecznego.  
Program realizowany jest wspólnie z Wydziałem Polityki Społecznej Urz�du Miasta Katowice, 
Wydziałem Kultury Urz�du Miasta Katowice oraz z Wydziałem Sportu i Turystyki Urz�du 
Miasta Katowice. 

Cele programu: 
1. Wzmacnianie funkcji rodzin i wspieranie ich w budowaniu wi�zi rodzinnych. 
2. Kształtowanie pozytywnego wizerunku rodzin. 
3. Wspieranie dziadków/bab�, b�d�cych rodzicami zast�pczymi w prawidłowym wypełnianiu 

ich funkcji i podnoszeniu kompetencji oraz umiej�tno�ci wychowawczych. 
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4. Zwi�kszanie dost�pno�ci do dóbr kultury, sportu, wypoczynku dla dziadków/bab� i wnuków 
w rodzinach zast�pczych, wielodzietnych i ubogich. 

Miejski O�rodek Pomocy Społecznej realizował program poprzez:
1. Zaj�cia grupowe o charakterze wspieraj�cym i edukacyjnym. 
2. Indywidualne poradnictwo psychologiczne i pedagogiczne dla wszystkich 
    zainteresowanych poradnictwem dziadków/bab� i ich wnuków. 
3. Udost�pnieniem dziadkom/babciom b�d�cym rodzinami zast�pczymi, ubogimi i 

wielodzietnymi pakietu ulgowych/bezpłatnych usług kulturalno-o�wiatowych i sportowo – 
rekreacyjnych, rozwijaj�cych zainteresowania dzieci i umo�liwiaj�cych pogł�bienie wi�zi 
rodzinnych, dostosowanych do wieku zarówno dzieci, jak i dziadków. 

4. Zaj�cia dla dziadków i bab� organizowane na terenie �wietlic �rodowiskowych 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 ko�ca marca 2009 r. raz w miesi�cu kontynuowany był program: Grupa Wsparcia 
„Na swoim” b�d�cy kontynuacj� programu „Moje mieszkanie”, w którym udział biorały 
bezdomne mieszkanki Zespołu Pomocy Dzieciom i Rodzinom, umieszczone na li�cie 
oczekuj�cych na przydział lokali z zasobów Urz�du Miasta Katowice. 
Celem realizacji programu było dostarczenie wiedzy z zakresu prowadzenia gospodarstwa 
domowego, oszcz�dnych sposobów gospodarowania i załatwiania spraw formalnych 
zwi�zanych z utrzymaniem mieszkania, prawidłowej komunikacji z otoczeniem, umiej�tno�ci 
utrzymywania higieny osobistej i czysto�ci mieszkania. 
Program był realizowany do marca 2009r. 

„Mój Dom – Moj� Przystani�” – projekt socjalny poprawy warunków mieszkaniowych dla 
osób starszych i niepełnosprawnych oraz rodzin wielodzietnych i niepełnych 

Adresaci programu: 
a) rodziny z dzieckiem/dzie�mi z orzeczeniem niepełnosprawno�ci lub stopniu 
niepełnosprawno�ci, 
b) osoby starsze korzystaj�ce z usług opieku�czych lub osoby niepełnosprawne z orzeczonym 
znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawno�ci (osoby samotne lub 2-osobowe 
rodziny osób starszych b�d	 niepełnosprawnych), 
c) rodziny niepełne, w których opiekun jest osob� niepełnosprawn� (I lub II gr. inwalidzka lub 
znaczny/umiarkowany stopie� niepełnosprawno�ci), 
d) rodziny niepełne, 
e) rodziny wielodzietne (3 i wi�cej dzieci).  

Cele na jakie mo�na było przeznaczy� pomoc z programu: 
a) zakup farb na malowanie mieszkania dofinansowanie w formie zasiłku celowego w 
wysoko�ci do 80 zł, zakup wykładziny dofinansowanie w formie zasiłku celowego w 
wysoko�ci do 220 zł.   
W przypadku osób wymienionych w pkt. b nie posiadaj�cych rodziny, która mogła wykona�
usług�, istniała mo�liwo�� przyznania dofinansowania do wykonania usługi w formie zasiłku 
celowego do kwoty 300zł.
b) zakup 1 sprz�tu do wyboru: 
- bojlera, 
- piecyka Junkers, 
- kuchenki 2-3 palnikowej, 
- pralki, 
- lodówki, 
- tapczanu lub wersalki (lub łó�ko pi�trowe dla dzieci). 

Program „Mój Dom – Moj� Przystani�” 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 cz��ci realizowane w ramach:  

- Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwi�zywania Problemów Alkoholowych, działaj�cego 
na podstawie Uchwały Nr XXXIII/707/08 Rady Miasta Katowice z dnia 2 listopada 2008 r. w 
sprawie przyj�cia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwi�zywania Problemów 
Alkoholowych na 2009 r. oraz  
- Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, działaj�cego na podstawie Uchwały Nr 
XXXIII/708/08 Rady Miasta Katowice z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie przyj�cia 
Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 r. 

• �WIETLICE �RODOWISKOWE MIEJSKIEGO O�RODKA POMOCY SPOŁECZNEJ  adresuj�
swoj� pomoc do dzieci i młodzie�y w wieku 7-16 lat, ucz�szczaj�cych do szkoły podstawowej 
lub gimnazjum, wywodz�cych si� z rodzin kwalifikuj�cych si� do pomocy społecznej z 
powodu bezradno�ci w sprawach opieku�czo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa 
domowego, w szczególno�ci z rodzin ubogich, rozbitych, niepełnych, niezaradnych b�d	
zagro�onych wykluczeniem społecznym lub uzale�nieniami. 
Maj� one na celu utrzymanie dziecka w jego naturalnym �rodowisku, poprzez wsparcie funkcji 
opieku�czych rodziny. W zakresie potrzeb bytowych, zgodnie ze standardem usług obejmuj�
zadania takie jak: pobyt dzieci w placówkach w godzinach popołudniowych, zapewniaj�c 
wychowankom w tym czasie poczucie bezpiecze�stwa i wła�ciwe warunki do odpoczynku, 
�ycia społecznego i nauki przez 5 dni w tygodniu; wy�ywienie składaj�ce si� z dwóch posiłków 
dziennie. 
Głównym celem powy�szych oddziaływa� jest efektywne przygotowanie dziecka do 
samodzielnego funkcjonowania w dorosłym �yciu, m. in. poprzez nabycie praktycznych 
umiej�tno�ci �yciowych i społecznych, przy jednoczesnym wsparciu rodziny w formie pracy 
socjalnej oraz poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego.  

Od dnia 1 wrze�nia 2009r., z uwagi na zwi�kszone potrzeby lokalne Miasta Katowice 
�wietlica �rodowiskowa Nr 1 przy ul. Orkana 7a została podzielona na �wietlic�  (20 miejsc) i 
�rodowiskowy Klub Młodzie�owy Nr 1 (8miejsc). 
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                   *liczba półkolonistów - uczestników programu „Udane wakacje 2009” 

W �wietlicach �rodowiskowych  w roku 2009 realizowane były nast�puj�ce programy:  

�wietlica �rodowiskowa Nr 1:

Grupa młodsza: „Poznaj� siebie, znam swoje zalety i wady”, „�wiat ba�ni i uczu�”.  
Grupa �rednia (od wrze�nia 2009 starsza): „Czy potrafi�…?”, „Wiadomo�ci z kraju i ze 
�wiata”. 
Grupa starsza (od wrze�nia 2009 klubowa): „Mój kolejny krok”. 

�wietlica �rodowiskowa Nr 2:
Grupa młodsza: „Jestem gwiazdk� a moja grupa niebem”, „Z moj� grup� czuj� si� dobrze i 
bezpiecznie”. 
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Grupa dziewcz�t: „Wiem, �e mog� si� podoba�”, „Nasze wspólne miejsce”. 
Grupa chłopców: „W grupie ra	niej”, „Uczymy si� tworzy� grup�”. 
Grupa �rednia: „Współpraca wszystkim si� opłaca”,  „Tworzymy jedno��”. 
Program ogólno�wietlicowy: „Psychokorekcja zachowa� i postaw asocjalnych oraz 
roszczeniowych u wychowanków”. 

�wietlica �rodowiskowa Nr 3: 
Grupa młodsza – „Ja i inni”, „Kolorowe sprawno�ci”, „Z rodzicami weselej”. 
Grupa �rednia – „Wyginam �miało ciało”, „Wiedza to pot�gi klucz…”. 
Grupa starsza – „Chc� by� lepszym uczniem, koleg�, człowiekiem”, „Chuligan? To nie ja!”. 
Programy ogólno�wietlicowe: „Nasza �wietlica”. 

�wietlica �rodowiskowa Nr 4:
Grupa młodsza - Trening Zast�powania Agresji (ART)” Program profilaktyczny agresji i 
zaburze� w zachowaniu. 
„Wyspa moich marze�” – program maj�cy na celu wykształcenie umiej�tno�ci kreatywnego 
rozwi�zania sytuacji konfliktowej. 
Grupa �rednia - "Ja i ty, czyli my – integracji cz��� dalsza”, "Jeste�my grup�”- program 
rozwijaj�cy współprac� w grupie. 
Grupa starsza - „Moja wyspa” – program integracyjny, słu��cy  poznaniu siebie, budowaniu 
to�samo�ci,  „Ja i Ty to MY, czyli co wiem o sobie i innych”. 

�wietlica �rodowiskowa Nr 5:
Grupa młodsza – „Razem ra	niej”, „Wiem, wi�c jestem bezpieczny”. 
Grupa �rednia – „Te� mog� by� Twoim idolem”, „Kurs samodoskonalenia”. 
Grupa starsza – „W �wiecie warto�ci”, „W naszej wielkiej, �wietlicowej rodzinie”. 
Programy ogólno�wietlicowe:” �wietlicowa Gala najlepszych”, �wietlicowy Urz�d Pracy”,   
„�wietlicowi Ryzykanci. 

Realizacja obowi�zku szkolnego (według stanu na dzie� 31.12.2009 r.):

�<D4M7�;4<9D<,�16N39�8<9�26340B7?0�H32B2DF<�;2�8756OH89F�1C750� �)S�

�<D4M7�7M52C>986N>�1C75�����A<B874FEB� )�

�<D4M7�7M52C>986N>�A<B874FN>,�16N340�4?2I0C<�H2;78<7�;2�541N?�H287;A<B874F7C80DP�� )�

* Dzieci nie otrzymały promocji do nast�pnej klasy z nast�puj�cych powodów: 
− nieucz�szczania dziecka na zaj�cia szkolne przez długi okres czasu, 
− nieregularnego ucz�szczania dziecka na zaj�cia szkolne i �wietlicowe, 
− braku zmotywowania rodziców do aktywnych działa� na rzecz poprawy sytuacji szkolnej 

dzieci, pomimo prowadzonej pomi�dzy wychowawcami �wietlic, nauczycielami i 
pedagogami szkolnymi intensywnej współpracy na rzecz poprawy ww. sytuacji, 

− wskaza� poradni psychologiczno-pedagogicznej (1 dziecko). Od wrze�nia 2009 
dziewczynka rozpocz�ła nauk� w szkole specjalnej, 

− z uwagi na du�e braki spowodowane powa�n� wad� wzroku zbyt pó	no wykryt� (wykryta 
przez pracowników �wietlicy) oraz zaniedbania ze strony rodziców, którzy nie pracowali              
dodatkowo z chłopcem w domu, nie wykazywali ch�ci do kontaktu i współpracy ze szkoł�
syna, jedynie zrzucili odpowiedzialno�� za pomoc w nauce na pracowników �wietlicy                 
i starsz� córk�, która odrabiała za brata lekcje,  

− dziecko zacz�ło ucz�szcza� do �wietlicy w czerwcu 2009 r. tu� przed zako�czeniem roku szkolnego. 

� PROWADZONE PRZEZ ORGANIZACJE POZARZ�DOWE

Oprócz jednostek organizacyjnych Miejskiego O�rodka Pomocy Społecznej 
zajmuj�cych si� pomoc� dla dzieci współpracujemy tak�e z nast�puj�cymi instytucjami: 
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* Do 30.04.2009r. obowi�zywała umowa na prowadzenie �wietlicy �rodowiskowej im. �w. Agaty typu 
opieku�czego przy ul. Bielskiej 14, od 01.05.2009r. została podpisana umowa na prowadzenie �wietlicy 
�rodowiskowej im. �w. Agaty typu specjalistycznego przy ul. Solskiego 2. 

Ł�czny koszt poniesiony przez Miejski O�rodek Pomocy Społecznej w 2009 roku na 
prowadzenie �wietlic przez organizacje pozarz�dowe w ramach zakupu usługi wyniósł:       
1 514 021,88 zł.

�
-���7�D��������
� ������
�����	�������������
�"���	���

• �RODOWISKOWY KLUB MŁODZIE	OWY MIEJSKIEGO O�RODKA POMOCY 

SPOŁECZNEJ jest kontynuacj� pracy socjoterapeutycznej �wietlic �rodowiskowych. Klub 
przeznaczony jest dla młodzie�y w wieku 13-18 lat, absolwentów szkoły podstawowej, 
uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych wywodz�cych si� z rodzin kwalifikuj�cych si�
do pomocy społecznej  z powodu bezradno�ci w sprawach opieku�czo – wychowawczych i 
prowadzenia gospodarstwa domowego, w szczególno�ci z rodzin ubogich, rozbitych, 
niepełnych, niezaradnych b�d	 zagro�onych wykluczeniem społecznym lub uzale�nieniami. 
Klub działa w godzinach popołudniowych 5 dni w tygodniu. Cele i zadania Klubu s� to�same z 
zadaniami �wietlic �rodowiskowych. 
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�rednioroczny koszt osobodnia w �wietlicach �rodowiskowych oraz �rodowiskowym Klubie 
Młodzie�owym w 2009 r. wyniósł  38,85 zł.  
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                   *liczba półkolonistów - uczestników programu „Udane wakacje 2009” 

W �rodowiskowych Klubach Młodzie�owych Nr 1 Miejskiego O�rodka Pomocy Społecznej            
W 2009 r. realizowane były nast�puj�ce programy:  

�KM nr 1
W okresie: wrzesie� 2009 - luty 2010: 

−  „Jeste�my grup�” –  maj�cy na celu popraw� komunikacji i integracj� grupy. 
�KM nr 2
W okresie: luty – czerwiec 2009           
        - „ Jeste�my Bezpieczni” maj�cy na celu popraw� zachowania i odpowiedzialno�ci za 
siebie.   

- „ Jak radzi� sobie z negatywnymi uczuciami” maj�cy na celu zwi�kszenie wiedzy o 
swoich emocjach i sposobach radzenia sobie z nimi. 

W okresie: wrzesie� 2009 - luty 2010 
      - „Chc� by� dumny z mojej nauki w szkole - „Zdam do nast�pnej klasy!!!”- maj�cy na celu 
wyrobienie motywacji do nauki i odpowiedzialno�ci za swoja nauk� w szkole. 
     -  „Startujemy w dorosłe �ycie”- maj�cy na celu przygotowanie do roli dorosłego. 

Realizacja obowi�zku szkolnego (według stanu na dzie� 31.12.2009 r.):

�<D4M7�;4<9D<,�16N39�8<9�26340B7?0�H32B2DF<�;2�8756OH89F�1C750� ���S�

�<D4M7�7M52C>986N>�1C75�����A<B874FEB� #�

�<D4M7�7M52C>986N>�A<B874FN>,�16N340�4?2I0C<�H2;78<7�;2�541N?�H287;A<B874F7C80DP�� #�

* Młodzie� nie otrzymała promocji do nast�pnej klasy z nast�puj�cych powodów: 
− nieregularnego ucz�szczania wychowanka na zaj�cia szkolne i �wietlicowe (wagary) i 

zwi�zanymi z tym powa�nymi zaległo�ciami w nauce, 
− braku zmotywowania rodziców do aktywnych działa� na rzecz poprawy sytuacji 

szkolnej wychowanków, pomimo prowadzonej pomi�dzy wychowawcami Klubu, 
nauczycielami i pedagogami szkolnymi intensywnej współpracy na rzecz poprawy ww. 
sytuacji, 

− krótkiego okresu oddziaływania na wychowanków i niewielkiej mo�liwo�ci wpłyni�cia 
na ich wyniki w nauce, 

− obni�onych mo�liwo�ci intelektualnych wychowanka (przeniesienie wychowanka do 
szkoły specjalnej),  

− problemy zdrowotne wychowanka - długi okres hospitalizacji (łuszczyca). 

Na dzie� 31 grudnia 2009 roku całkowity koszt zadania (�wietlice �rodowiskowe i 
�rodowiskowe Kluby Młodzie�owe) wyniósł: 1 528 141,06 zł.  

�wietlice �rodowiskowe, �rodowiskowe Kluby Młodzie�owe Miejskiego O�rodka 
Pomocy Społecznej w Katowicach, w okresie ferii zimowych i wakacji letnich zorganizowały 
akcj� „Zima w mie�cie 2009”, w której wzi�ło udział 163 dzieci (w tym: 163 dzieci 
wychowanków �wietlic i Klubu) i „Lato w mie�cie 2009”, w której wzi�ło udział 236 dzieci (w 
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tym: 180 dzieci wychowanków �wietlic i Klubu oraz 56 dzieci uczestników programu „Udane 
wakacje 2009”).  

W roku 2009 po raz drugi katowickie �wietlice �rodowiskowe i �rodowiskowe Kluby 
Młodzie�owe prowadzone przez tutejszy O�rodek oraz przez organizacje pozarz�dowe 
zorganizowały jedn� wielk� imprez� dla wszystkich swoich wychowanków.  
II Ogólnokatowicki Festyn dla dzieci z okazji Dnia Dziecka odbył si� w dniu 28 maja na 
terenie Stadionu Lekkoatletycznego AWF przy ul. Ko�ciuszki w Katowicach.  

W festynie udział wzi�ło 460 dzieci - podopiecznych Miejskiego O�rodka Pomocy 
Społecznej w Katowicach, O�rodka �w. Jacka Caritas Archidiecezji Katowickiej, Katolickiej 
Fundacji Dzieciom, Fundacji dla Ludzi Potrzebuj�cych Pomocy „Gniazdo”, Domu Aniołów 
Stró�ów, �wietlicy �rodowiskowej przy Rzymsko-Katolickiej Parafii �w. Anny oraz 
Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Rodzin „Horyzont”.   

Tradycyjnie festyn miał form� Olimpiady Sportowej – w rozmaitych konkurencjach 
sportowych dzieci zdobywały punkty -„pieni��ki”, by za nie na stanowiskach usługowych (np. 
sklepik, loteria fantowa, itp.) kupi� sobie wymarzone zabawki, słodycze i inne drobne 
upominki. Przewidziane były tak�e inne atrakcje: wyst�py zespołu muzycznego, zabawy na 
dmuchanym zamku, zorbing, pokaz iluzjonisty, wyst�py orkiestry policyjnej itp. 

Go��mi tegorocznej imprezy byli: Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej, radni 
Miasta Katowice, Dyrekcja O�rodka �w. Jacka Caritas Archidiecezji Katowickiej, 
przedstawiciele Komendy Miejskiej oraz Stra�y Miejskiej, władze uczelni AWF w Katowicach, 
nauczyciele lokalnych szkół oraz liczni zaproszeni go�cie, którzy na co dzie� współpracuj� ze 
�wietlicami i klubami oraz stowarzyszeniami, wspieraj�c ich działalno�� i rozwój. 

Przez cały 2009 rok, dzieci i młodzie� uczestniczyły w wielu atrakcyjnych imprezach i 
przedsi�wzi�ciach organizowanych przez �wietlice �rodowiskowe i Miejski O�rodek Pomocy 
Społecznej w Katowicach. 

Wolontariat w �wietlicach �rodowiskowych i �rodowiskowych Klubach Młodzie�owych 
Miejskiego O�rodka Pomocy Społecznej 

�<D4M7�>2C28673<E540�>�21395<9�5H37>24;7>D40B�=8737567FGD2@� �-�

�<D4M7�>2C28673<E540�/�:39;8<7�B<95<OD487� ��

�<D4M7�H349H37D2>780DP�A2;4<8�H3494�>2C28673<E540�>�21395<9�5H37>24;7>D40B� �%!,���

�<D4M7�H349H37D2>780DP�A2;4<8�H3494�>2C28673<E540�>�21395<9�5H37>24;7>D40B�/�:39;8<7�
B<95<OD487�

�#,��

�
• PROWADZONE PRZEZ ORGANIZACJE POZARZ�DOWE

Oprócz �rodowiskowego Klubu Młodzie�owego Nr 1 i Nr 2 Miejskiego O�rodka Pomocy 
Społecznej, zajmuj�cych si� pomoc� skierowan� do młodzie�y, współpracujemy tak�e z Młodzie�owym 
Klubem Wspierania Rozwoju Osobistego Fundacji dla Ludzi Potrzebuj�cych Pomocy „Gniazdo” oraz 
�rodowiskowym Klubem Młodzie�owym Katolickiej Fundacji Dzieciom. 
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Ł�czny koszt poniesiony przez Miejski O�rodek Pomocy Społecznej w 2009 roku na 
prowadzenie ww.  klubów w ramach zakupu usługi wyniósł:  240 552,50 zł. 
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Jednym z celów pomocy niesionej osobom usamodzielnianym jest zapewnienie 

zamieszkania w odpowiednich warunkach. Osoby, które nie maj� mo�liwo�ci powrotu do 
rodziców, b�d	 krewnych i jednocze�nie nie mog� u rodziny zast�pczej lub w placówce 
oczekiwa� na własne mieszkanie, do sierpnia br. mogły si� ubiega� o przyznanie pobytu w 
mieszkaniu chronionym przy ul. Jagiello�skiej 36/4. 

Liczba osób, którym w okresie od stycznia do wrze�nia 2009 roku udzielono pomocy  
w formie pobytu w mieszkaniu chronionym: 12

Ł�czne wydatki zwi�zane z utrzymaniem mieszkania chronionego do 30 wrze�nia 2009 roku 
wyniosły  17 371,60  zł. 

W dniu 9 wrze�nia br. zako�czono działalno�� mieszkania chronionego, za� wychowankowie 
uzyskali mo�liwo�� okresowego zamieszkania w Hotelu Pomocy Społecznej ul. Orkana 7a 
(kobiety) lub w Domu Noclegowym, ul. Krakowska 138 (m��czy	ni).  
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Jedn� z form opieki zast�pczej o charakterze prorodzinnym s� rodziny zast�pcze, do 
których zaliczamy: 
- rodziny zast�pcze spokrewnione z dzieckiem, 
- rodziny zast�pcze niespokrewnione z dzieckiem, 
- rodziny zast�pcze niespokrewnione z dzieckiem: wielodzietne, specjalistyczne o 

charakterze pogotowia rodzinnego (patrz pkt. 4.2.2). 

Rodzina zast�pcza mo�e by� obj�ta wsparciem i pomoc� pracownika socjalnego w 
rozwi�zywaniu problemów opieku�czo - wychowawczych. Na cz��ciowe pokrycie kosztów 
utrzymania dziecka w rodzinie zast�pczej udzielana jest pomoc pieni��na. 
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W 2009 r. ustanowionych przez s�d zostało 66 nowych rodzin zast�pczych. Liczba 
dzieci w nich umieszczonych wyniosła ł�cznie 82. 

Zarówno rodzinom zast�pczym, 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 wrze�nia sekcja Psychologiczno-Pedagogiczna w ZAB, ul. Krakowska. Rodziny 
informowane s� o działaj�cych organizacjach i stowarzyszeniach pozarz�dowych. Zespół 
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Poradnictwa Specjalistycznego realizuje poradnictwo indywidualne oraz grupowe dla rodzin z 
problemami opieku�czo - wychowawczymi.  

W 2009r dla 12 dzieci przyznano dofinansowanie w zwi�zku z oczekiwaniem na 
przyj�cie do rodziny zast�pczej w ł�cznej wysoko�ci  9 600 zł.

Szkolenia dla rodzin zast�pczych

Rodzina zast�pcza powinna odby� szkolenie i uzyska� za�wiadczenie kwalifikacyjne oraz 
opini� dotycz�c� posiadanych kwalifikacji. W 2009 roku szkolenie rodzin zast�pczych oraz 
kandydatów na rodziny zast�pcze prowadził O�rodek Adopcyjno - Opieku�czy Towarzystwa 
Przyjaciół Dzieci w Katowicach, realizuj�cy zatwierdzone przez Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej autorskie programy szkoleniowe. Ł�cznie do szkolenia zgłoszono 69 rodzin, w tym 
9 kandydatów na niespokrewnione rodziny zast�pcze i 6 rodzin zast�pczych spokrewnionych, 
ustanowionych przez S�d bez wymaganego szkolenia.
�
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Zawodowe rodziny zast�pcze o charakterze pogotowia rodzinnego, realizuj�c funkcje 
interwencyjne, zapewniaj� dzieciom krótkoterminow� opiek� zast�pcz� w sytuacji kryzysu 
rodziny naturalnej, do czasu unormowania sytuacji �yciowej ich rodziny. 

Celem pracy pogotowia rodzinnego jest umo�liwienie dziecku powrotu do rodziny 
naturalnej. W trakcie pobytu dziecku zapewnia si� utrzymanie i umacnianie wi�zi z rodzin�
naturaln�. Kontakty rodziców i krewnych z dzie�mi, maj� tak�e na celu korekt� zachowa� i 
postaw wychowawczych rodziny naturalnej. Dlatego wa�nym elementem w pracy pogotowia 
rodzinnego jest stały kontakt z pedagogiem i psychologiem. W przypadku braku mo�liwo�ci 
powrotu dziecka do rodziny naturalnej, poszukuje si� mo�liwo�ci umieszczenia dziecka 
w długoterminowej rodzinie zast�pczej lub adopcyjnej. 

Osoby pełni�ce zadania pogotowia rodzinnego otrzymuj� na podstawie zawartych umów 
wynagrodzenie.  

Od stycznia do grudnia 2009 r. na terenie Katowic działało 6 pogotowi rodzinnych, 
które ł�cznie zapewniały 18 miejsc.  
Dzieci w pogotowiach rodzinnych:
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Na pokrycie wydatków zwi�zanych z utrzymaniem dzieci przebywaj�cych w pogotowiach 
rodzinnych, MOPS udziela pomocy pieni��nej w ramach zada� własnych powiatu. 

� Koszt utrzymania dzieci w pogotowiu rodzinnym w okresie od stycznia do grudnia 2009 
roku. 
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Zawodowe rodziny zast�pcze wielodzietne zapewniaj� dzieciom długoterminow� opiek�
zast�pcz� w sytuacjach konieczno�ci obj�cia opiek� licznego rodze�stwa (od 3 do 6 dzieci), do 
czasu zako�czenia pracy z rodzin� naturaln� i usamodzielnienia rodziny.  

Osoby pełni�ce zadania zawodowej rodziny zast�pczej wielodzietnej otrzymuj� na 
podstawie zawartych umów wynagrodzenie.  

� Koszt utrzymania dzieci w zawodowej rodzinie zast�pczej wielodzietnej w 2009 roku. 
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Zawodowe rodziny zast�pcze specjalistyczne zapewniaj� dzieciom długoterminow�
opiek� zast�pcz� w sytuacjach konieczno�ci obj�cia dziecka specjalistyczn� opiek� medyczn� i 
rehabilitacj�. W zawodowej rodzinie zast�pczej specjalistycznej mo�e przebywa� od 1 do 3 
dzieci. 

Osoby pełni�ce zadania zawodowej rodziny zast�pczej specjalistycznej otrzymuj� na 
podstawie zawartych umów wynagrodzenie.  

� Koszt utrzymania dzieci w zawodowej rodzinie zast�pczej specjalistycznej w 2009 roku. 
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Pełnoletni wychowankowie rodzin zast�pczych oraz placówek opieku�czo - 

wychowawczych mog� otrzyma�: 

- pomoc pieni��n� na usamodzielnienie, 
- pomoc pieni��n� na kontynuowanie nauki, 
- pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej. 
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A ponadto: 
� pomoc w formie pracy socjalnej, maj�c� na celu integracj� ze �rodowiskiem 

i usamodzielnienie �yciowe wychowanka; z tej formy pomocy korzystaj� wszyscy 
usamodzielniani wychowankowie. 

Pomoc na usamodzielnienie udzielana jest na podstawie sporz�dzonego Indywidualnego 
Programu Usamodzielnienia. Program sporz�dza osoba usamodzielniana wraz z wyznaczonym 
opiekunem przy współudziale pracownika socjalnego. 

Jedn� z form pracy socjalnej udzielanej osobom usamodzielnianym jest pomoc w 
uzyskaniu własnego mieszkania. W 2009 roku kontynuowano współprac� z Wydziałem 
Budynków i Lokali. Wnioski osób usamodzielnianych o przydział mieszkania rozpatrywane s�
na preferencyjnych zasadach, wynikaj�cych 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 uprawnie� do renty socjalnej, znalezienia pracy w celu 
zapewnienia stałego dochodu gwarantuj�cego utrzymanie mieszkania. 
W 2009 r. pomoc w formie własnego lokalu otrzymało 23 wychowanków. 
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W ramach prowadzonej pracy socjalnej, w sytuacji diagnozowania powa�nych 

problemów opieku�czo – wychowawczych, pracownicy socjalni wyst�puj� do s�du o wydanie 
stosownych zarz�dze� opieku�czych. W 2009 r. z takimi wnioskami wyst�piono w stosunku do 
90 rodzin.  

Po wyczerpaniu mo�liwo�ci udzielenia dziecku pomocy w rodzinie naturalnej lub 
umieszczenia go w rodzinie zast�pczej lub adopcyjnej, dziecko mo�e zosta� skierowane na 
pobyt całodobowy w placówce opieku�czo - wychowawczej.�
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Placówki opieku�czo-wychowawcze – w tym domy dziecka oraz placówki 

wielofunkcyjne, zapewniaj� opiek� i wychowanie dzieciom, którym nie mo�na zapewni�
opieki w formach prorodzinnych z uwagi na zdiagnozowane specyficzne problemy, 
przejawiaj�ce si� w postaci zaburze� zachowania. Prowadz� zaj�cia korekcyjne 
i kompensacyjne, rekompensuj�ce brak wychowania w �rodowisku rodzinnym oraz 
przygotowuj�ce do �ycia społecznego oraz prac� socjaln� z rodzinami dzieci. 

Zadaniem placówki opieku�czo - wychowawczej typu socjalizacyjnego jest 
poszukiwanie mo�liwo�ci powrotu dziecka do rodziny naturalnej lub tak�e poszukiwanie 
długoterminowej rodziny zast�pczej lub rodziny adopcyjnej, która przej�łaby opiek� nad 
dzieckiem. 

Do instytucjonalnych form opieki nad dzieckiem zaliczamy m. in.: 
- placówki wielofunkcyjne  ł�cz�ce zadania placówki interwencyjnej oraz socjalizacyjnej, 
- domy dziecka - placówki socjalizacyjne, 
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Ponadto w przypadkach, kiedy nie było mo�liwe skierowanie dziecka do odpowiedniej 
placówki opieki całkowitej z powodu braku miejsc w placówkach na terenie Katowic, 
wnioskowano do innych powiatów o wydanie skierowa� do placówek poło�onych na terenie 
tych powiatów – na podstawie powy�szych 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 „T�cza”. 
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Losy wychowanków w ww. placówkach w 2009 r. przedstawia tabela poni�ej. 
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Ogólna liczba dzieci umieszczonych poza rodzin� naturaln�
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Liczba przeprowadzonych interwencji, w wyniku których dzieci zostały umieszczone w 
placówce opieku�czo – wychowawczej lub pogotowiu rodzinnym – 20 

632

29
19

93 7 20

Dzieci umieszczone w rodzinach zast�pczych

Dzieci pochodz�ce z terenu Katowic, przekazane do adopcji

Dzieci pochodz�ce z terenu Katowic, a umieszczone w rodzinach zast�pczych na terenie innych
miast

Dzieci umieszczone w placówkach opieku�czo – wychowawczych na terenie Katowic

Dzieci pochodz�ce z terenu Katowic, umieszczone w placówkach opieku�czo – wychowawczych
na terenie innych miast

Liczba przeprowadzonych interwencji, w wyniku których dzieci zostały umieszczone w placówce
opieku�czo – wychowawczej lub pogotowiu rodzinnym �

�
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W ramach pomocy dla dzieci realizowano nast�puj�ce �wiadczenia:�

� Do�ywianie uczniów szkół podstawowych i gimnazjum
Głównymi realizatorami do�ywiania byli: 

- wszystkie szkoły podstawowe i gimnazja we współpracy z Wydziałem Edukacji oraz Zespołem 
Obsługi Jednostek O�wiatowych, 

- podmioty niepubliczne wyłonione zgodnie z procedur� ustawy prawo zamówie� publicznych: 
� Restauracja „Strzecha” Damian Kajzer – przygotowuj�cy i dowo��cy gor�ce 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 O�rodek w porozumieniu z Wydziałem 
Edukacji Urz�du Miasta Katowice zapewnił posiłek wszystkim potrzebuj�cym dzieciom.         
W ka�dej z dzielnic Miasta dy�urowały szkoły, w których wydawane były posiłki. Rozwi�zanie 
to pozwoliło na zapewnienie dzieciom do�ywiania, tak�e 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 kwot�  
41 674,00 zł.

� Do�ywianie dodatkowe
Jednym z wa�niejszych zada� Miejskiego O�rodka Pomocy Społecznej jest zapewnienie 

do�ywiania dzieciom z rodzin niewydolnych wychowawczo, rodzin w stosunku do których 
istniej� uzasadnione przesłanki o mo�liwo�ci wykorzystania �rodków finansowych niezgodnie 
z przeznaczeniem oraz z rodzin, które nie s� w stanie zapewni� swym dzieciom zaspokojenia 
podstawowych potrzeb �yciowych, w tym odpowiedniego do�ywiania. 
W 2009 r. realizatorami do�ywiania dodatkowego byli: 

- Dzienny Dom Pomocy Społecznej Nr 1, 4, 5, 7. 

� Wypoczynek dzieci�
W 2009r. zgodnie z Ustaw� prawo zamówie� publicznych, Miejski O�rodek Pomocy 

Społecznej w Katowicach przeprowadził post�powanie, w drodze którego wyłonił 
organizatorów wypoczynku letniego dla dzieci, zarówno w miejscowo�ciach górskich jak i 
nadmorskich.  
W zawartych. umowach ka�dy z wykonawców (wymienionych poni�ej) zobowi�zał si�
zapewni� i przestrzega� ustalonych standardów tj. m.in. uzyskanie za�wiadczenia wła�ciwego 
kuratora o�wiaty o zgłoszeniu placówki wypoczynku oraz zgodnie z warunkami okre�lonymi w 
Rozporz�dzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków, jakie musz� spełnia�

organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzie�y szkolnej, a tak�e zasad jego organizowania i 

nadzorowania, a w szczególno�ci przepisy, które dotyczyły kwestii: zakwaterowania, 
standardów obiektów kolonijnych, warunków sanitarnych, organizacji wypoczynku, stawki 
�ywieniowej, ubezpieczenia, opieki medycznej. 

Realizatorzy wypoczynku letniego dla dzieci:  
- Fundacja „Pomoc Dzieciom �l�ska” z  Katowic, 
- Fundacja na Rzecz Zdrowia Dzieci i Młodzie�y Regionu �l�sko – D�browskiego im. G. 
Kolosy z Katowic, 
- Restauracja „Wujek”, 
- Chrze�cija�ska Organizacja Charytatywna „Tabita”. 

Ponadto w 2009 r., wzorem lat ubiegłych tutejszy O�rodek na wniosek rodzica/opiekuna 
prawnego dziecka udzielał równie� 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 
** �redni miesi�czny koszt 

Pozostała pomoc
� Paczki �ywno�ciowe

W 2009 r., w okresie �wi�tecznym dzieci, podopieczne tutejszego O�rodka obdarowane 
zostały paczkami �ywno�ciowymi. Ł�cznie paczki otrzymało 2 260 dzieci (w wieku od 1 do 16 
lat) z rodzin o kryterium dochodowym do 100%, na które Miejski O�rodek Pomocy Społecznej 
w Katowicach w 2009 r. wydał  146 955,60 zł. 

�
-�7� %�
��� 0
����
�'�� (������ ����	�� 1����	����� �� ����
��	�
�
E���'����� �����
�'��
�� ������!�	���	
� ����� �	������ ����
�	��=�����
��������
� 
� �������� ����
	���'�� ��� ���� $<<;F� �� ������
�� ��������
��
��
�����
� �
�
����
���
�
-�7����('���
	���
����������	�
������	���	��

Stworzenie lokalnych płaszczyzn współpracy pracowników socjalnych oraz dzielnicowych 

Odbywaj� si� cykliczne spotkania kierowników Terenowych Punktów Pomocy Społecznej        
i pracowników socjalnych z dzielnicowymi z wła�ciwych komisariatów, maj�ce na celu 
wspólne wizyty w �rodowisku, u wybranych rodzin, gdzie podejrzewany jest np. problem 
alkoholowy rodziców, przemoc w rodzinie, zaniedbanie wzgl�dem dzieci oraz przekazywanie 
informacji umo�liwiaj�cych pełniejsze diagnozowanie problemów rodzin.  
 Zało�eniem zadania jest �cisła i stała współpraca dzielnicowego i pracownika 
socjalnego prowadzona w danej dzielnicy. 

Współpraca MOPS z oddziałami poło�niczymi w Katowicach

W ramach współpracy MOPS z oddziałami poło�niczymi szpitali, maj�cej na celu zapobieganie 
zaniedbaniom wobec najmłodszych dzieci, w 2009 r. przyj�to zgłoszenia trudnej sytuacji 10 
noworodków. Jedno dziecko umieszczono w placówce opieku�czo-piel�gniarskiej, 
dziewi�cioro przyj�to do pogotowi rodzinnych, w tym jedno dziecko powróciło pod opiek�
matki.  

Akcja MOPS dotycz�ca poszukiwania kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zast�pczej 

Miejski O�rodek Pomocy Społecznej w Katowicach kontynuował rozpowszechnianie ulotek         
i plakatów, gdy� rodziny zast�pcze stanowi� alternatyw� dla placówek opieku�czo – 
wychowawczych, chroni�c dzieci przed wieloletnimi pobytami w domach dziecka. 
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I. Współpraca z VI komisariatem policji  - wyj�cia 2 x w miesi�cu (w ró�nych godzinach) 

pracowników socjalnych MOPS z policj�
Pracownicy Miejskiego O�rodka Pomocy Społecznej we współpracy z pracownikami 

Policji odwiedzaj� PUB-y, dyskoteki, centra handlowe, rejony zagro�one demoralizacj�  
w poszukiwaniu dzieci b�d�cych pod wpływem alkoholu oraz �rodków odurzaj�cych w tym  
narkotyków. W sytuacji napotkania takiej młodzie�y, dzieci odwo�one s� do komisariatu  
i powiadamiani o całej sytuacji zostaj� rodzice tych dzieci. Informacje te przekazywane s�
równie� do wła�ciwego Terenowego Punktu Pomocy Społecznej celem obj�cia rodziny prac�
socjaln�. Monitorowane s� równie� miejsca, w których spotykaj� si� wagarowicze. 

II. Współpraca z I i VI Komisariatem Policji – wyj�cia 1 x w miesi�cu (w godzinach 

popołudniowych) pracowników socjalnych Terenowego Punktu Pomocy Społecznej Nr 1 

Pracownicy Punktu we współpracy z pracownikami Policji odwiedzaj� �rodowiska  
w których wyst�puje zjawisko przemocy, problem alkoholowy lub zaniedbania opieku�czo-
wychowawcze. 

Celem jest zwi�kszenie poczucia bezpiecze�stwa osób zagro�onych oraz prawidłowe 
zaspokajanie potrzeb osób zale�nych, wzmocnienie poczucia odpowiedzialno�ci rodziców za 
los dzieci, monitorowanie �rodowisk zagro�onych. 

Impreza Mikołajkowa Miejskiego O�rodka 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 O�rodek Pomocy Społecznej w Katowicach wraz ze Stowarzyszeniem 
na Rzecz Dzieci i Rodzin „Horyzont” oraz Policj� i Stra�� Miejsk� zorganizował imprez�
mikołajkowo – �wi�teczn� dla 388 dzieci (w wieku 7 – 9 lat), podopiecznych tutejszego 
O�rodka. W trakcie imprezy dzieci otrzymały paczk� �ywno�ciow�.  
Ww. impreza zorganizowana została w ramach realizacji „Programu zapobiegania 
przest�pczo�ci oraz ochrony obywateli i porz�dku publicznego” oraz profilaktyki dla dzieci z 
rodzin dysfunkcyjnych.  

Dzieci ulicy 

Na terenie miasta Katowice, a głównie w okolicy �ródmie�cia istniej� miejsca 
zwi�kszonego zagro�enia demoralizacji dzieci i młodzie�y. W celu minimalizowania takich 
zjawisk Miejski O�rodek Pomocy Społecznej we współpracy ze Stra�� Miejsk�  przeprowadzał 
cyklicznie patrole w obszarach szczególnie zagro�onych. Do miejsc regularnie odwiedzanych 
zaliczały si� kafejki internetowe w okolicy �ródmie�cia, okolice dworca PKP oraz wiele innych 
miejsc znanych zarówno pracownikom socjalnym, jak  i Stra�y Miejskiej jako typowe tereny 
atrakcyjne dla młodocianych pozbawione wi�kszej kontroli społecznej. W 2009r odbyło si� 46
patroli, dzi�ki którym zminimalizowano grupowanie si� młodocianych w miejscach szczególnie 
dla nich niebezpiecznych oraz zwi�kszono w ten sposób kontrol� społeczn� nad dzie�mi 
pozostawionymi bez opieki przez ich opiekunów.   
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Poni�ej przedstawiamy ocen� realizacji celów Miejskiej strategii rozwi�zywania 

problemów społecznych  w zakresie pomocy dla dzieci. 

1. Zakres pomocy – pomoc dla dzieci
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W 2009 r. nast�pił wzrost liczby dzieci korzystaj�cych z placówek opieku�czo-
wychowawczych wsparcia dziennego �wietlic i Klubów MOPS Katowice, natomiast 
zmniejszeniu uległa liczba dzieci korzystaj�cych z wyjazdu na wypoczynek letni, co 
spowodowane jest spadkiem osób korzystaj�cych z pomocy, nisk� stop� bezrobocia, mimo 
wzrostu do 3,1% (stan na dzie� 31.12.2009r.) oraz zmniejszeniem liczby mieszka�ców miasta. 
Wzrosły wydatki na do�ywianie dzieci wynikiem czego jest zwi�kszenie wysoko�ci stawki 
�ywieniowej w szkołach i przedszkolach. W zwi�zku z likwidacj� stołówek szkolnych, 
zwi�kszeniu uległa liczba szkół, do których dowo�one s� posiłki. 

2. Budowanie sieci �wietlic �rodowiskowych i klubów młodzie�owych
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* do IV. 2009r. - opieku�cz, od V.2009r. - specjalistyczna 

W 2009 r. w 11 dzielnicach działało 14 �wietlic �rodowiskowych dla dzieci. Jedna �wietlica w 
maju została przekształcona z opieku�czej na specjalistyczn�. 

�
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*podział zgodnie z now� ustaw� o pomocy społecznej 

Kluby młodzie�owe stanowi� kontynuacj� pracy prowadzonej w �wietlicach.  
W dniu 1 wrze�nia 2009 r. przy ul. Orkana 7a utworzono �rodowiskowy Klub Młodzie�owy  
Nr 1. 

Podział zada� pomi�dzy MOPS, a organizacje pozarz�dowe 
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�

Pomoc dziecku w formie uczestnictwa w zaj�ciach �wietlic i Klubów �rodowiskowych  
w bardzo du�ym stopniu �wiadczona jest przez organizacje pozarz�dowe, co jest zgodne z 
tendencj� O�rodka do przekazywania zada� organizacjom pozarz�dowym i podmiotom 
niepublicznym. 

REALIZACJA OBOWI�ZKU SZKOLNEGO

�wietlice i �rodowiskowe Kluby Młodzie�owe Miejskiego O�rodka Pomocy Społecznej 
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Systematyczna realizacja obowi�zku szkolnego przez wychowanków �wietlic �rodowiskowych  
i �rodowiskowych Klubów Młodzie�owych MOPS jest w ich wieku wa�nym zadaniem 
rozwojowym. W 2009 r. obserwujemy zwi�kszenie liczby dzieci, które nie otrzymały promocji 
do nast�pnej klasy, co spowodowane było stanem zdrowia, nieregularnym ucz�szczaniem na 
zaj�cia szkolne, pomimo motywowania rodziców do aktywnych działa� na rzecz poprawy 
sytuacji szkolnej dzieci.
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*uwzgl�dniono �wietlice Caritas, Katolickiej Fundacji Dzieciom, Stowarzyszenia „Szansa dla ka�dego”, Parafii �w. 
Anny,  �wietlica Fundacji „Gniazdo” oraz Klub Fundacji „Gniazdo” i Katolickiej Fundacji Dzieciom 

Monitoring systematycznej realizacji obowi�zku szkolnego oraz prowadzenie pomocy w nauce 
i reedukacji szkolnej jest priorytetem w działaniu ka�dej �wietlicy i Klubu młodzie�owego bez 
wzgl�du na podmiot prowadz�cy, wynika to z doceniania roli wykształcenia w uzyskaniu 
samodzielno�ci wychowanków w ich dorosłym �yciu. 
�
3. Zapewnienie opieki dzieciom
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Realizacja priorytetu prorodzinnych form opieki zast�pczej, zgodnie ze strategi� rozwi�zywania 
problemów społecznych skutkuje wzrostem umieszcze� dzieci w tych formach. 

4. Pomoc dla usamodzielnianych wychowanków
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W 2009 r. wzrosła liczba wychowanków korzystaj�cych z pomocy tutejszego O�rodka.  
Z uwagi na fakt wzrastaj�cej liczby dzieci umieszczonych w rodzinach zast�pczych wzrasta 
równie� liczba usamodzielniaj�cych si� wychowanków opuszczaj�cych t� form� pomocy. 
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V. SYSTEM OPIEKI NAD OSOBAMI STARSZYMI I 
NIEPEŁNOSPRAWNYMI 

OSOBY STARSZE, 
NIEPEŁNOSPRAWNE  
I ICH RODZINY 

�������������

WSPIERANIE RODZIN W �RODOWISKU 

ZAMIESZKANIA 

� PRACA SOCJALNA�

� PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE�

� USŁUGI OPIEKU�CZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI 

OPIEKU�CZE�

� USŁUGI PIEL
GNIARSKIEJ OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ �
(W RAMACH UMOWY ZE �L�SK�KAS�CHORYCH)�

�� DZIENNE DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

�� KLUBY SENIORA

CAŁODOBOWA OPIEKA

FORMY INSTYTUCJONALNE  FORMY PRORODZINNE LOKALNE

�Domy Pomocy Społecznej 

� Zakład Opieku�czo -

Leczniczy (pobyt stały) 

�Mieszkania chronione 

�Rodzinne Domy Pomocy  

Opieka okresowa 

REHABILITACJA I LECZENIE

� Zakłady Opieku�czo-
Lecznicze i Piel�gnacyjno - 

Opieku�cze
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System opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi stanowi jeden z elementów 
Miejskiej strategii rozwi�zywania problemów społecznych (dział II, rozdział 4). Celem 
strategicznym realizowanym przez Miejski O�rodek Pomocy Społecznej w Katowicach jest 
utrzymanie osób starszych i niepełnosprawnych, osób terminalnie chorych, jak najdłu�ej w 
�rodowisku zamieszkania i zapewnienie im opieki.  
Cele szczegółowe to: 
� zapewnienie odpowiednich form opieki osobom wymagaj�cym takiej pomocy, 

aktywizowanie osób starszych i niepełnosprawnych do udziału w �yciu społecznym, 
� usprawnianie osób starszych, niepełnosprawnych, 
� aktywizacja rodzin na rzecz zapewnienia opieki swoim najbli�szym, wymagaj�cym takiej 

pomocy, 
� promowanie aktywnego i zdrowego stylu �ycia, 
� budowanie lokalnych sieci wsparcia, w tym poprzez hospicja. 

Na system opieki dla tej kategorii klientów, składa si�: 

7������	����	������
  Praca socjalna ma na celu ułatwianie kontaktów z placówkami słu�by zdrowia, 
udzielanie pomocy w korzystaniu z ró�nych form rehabilitacji leczniczej i społecznej, a tak�e 
inicjowanie kontaktów rodzinnych, podejmowanie działa� zmierzaj�cych do wi�kszego 
zaanga�owania rodziny w sprawowanie opieki nad osobami wymagaj�cymi takiej pomocy, w 
tym zawieranie umów alimentacyjnych, porozumie� na �wiadczenie usług, zapewnienie 
osobom uprawnionym usług w ramach piel�gniarskiej opieki �rodowiskowej, uwra�liwienie 
społeczno�ci lokalnych na potrzeby osób starszych, niepełnosprawnych, rozpowszechnienie 
idei wolontariatu, obj�cie opiek� wolontarystyczn� osób potrzebuj�cych pomocy oraz 
skorzystanie przez osoby starsze i niepełnosprawne z przysługuj�cych im uprawnie� np. 
wyjazdu na turnus rehabilitacyjny, do sanatorium, w uzyskaniu odpowiedniego sprz�tu 
rehabilitacyjnego itp.  

7�$�%���'
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� Usługi opieku�cze obejmuj� pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb �yciowych, 
podstawow� opiek� higieniczn�, zalecan� przez lekarza piel�gnacj� oraz zapewnienie kontaktu 
z otoczeniem. 
Osobom w podeszłym wieku, niepełnosprawnym, wymagaj�cym pomocy osób drugich w 
czynno�ciach dnia codziennego, piel�gnacji, �wiadczone s� usługi opieku�cze, specjalistyczne 

usługi opieku�cze (do ko�ca czerwca br. usługi opieku�czo-medyczne) realizowane przez 
agencje opieku�cze, stowarzyszenia, z którymi O�rodek zawarł stosowne umowy: 

Wykaz realizatorów usług, z którymi zawarto umowy na podstawie ustawy prawo zamówie� publicznych: 
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Program „ Słonecznik - Wolontariat na rzecz Osób Starszych i Niepełnosprawnych”  

Miejski O�rodek Pomocy Społecznej w Katowicach realizuje od 1998 roku program 
„Wolontariat na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych”. Adresatami programu s� osoby 
starsze i niepełnosprawne wymagaj�ce wsparcia w formie usług opieku�czych, które nie maj�
rodziny lub takie, których rodzina nie �wiadczy pomocy. 

Główny cel programu:  

� utrzymanie wi�zi społecznych i bezpiecze�stwa w �rodowisku zamieszkania  
w odniesieniu do osób starszych i niepełnosprawnych, 

� poszerzenie kontaktów społecznych i aktywizacja osób starszych i niepełnosprawnych, 

� zwi�kszenie poczucia bezpiecze�stwa. 

Cele szczegółowe: 

– rozpowszechnienie idei wolontariatu i uwra�liwienie społeczno�ci lokalnej na potrzeby 
osób starszych i niepełnosprawnych, 

– zmiana postaw społecznych wobec lokalnych kwestii społecznych (edukacja obywatelska), 
– zwi�kszenie mo�liwo�ci udziału mieszka�ców w �yciu swojej społeczno�ci i tworzenie 

sieci wsparcia, 
– stworzenie mo�liwo�ci pomocy w realizacji potrzeb �yciowych osób starszych  

i niepełnosprawnych w stopniu gwarantuj�cym godne �ycie, 
– wzbogacenie i rozszerzenie katalogu usług �wiadczonych przez O�rodek, 
– obni�enie kosztów usług �wiadczonych przez firmy w ramach umów zawartych  

z O�rodkiem przy jednoczesnym zapewnieniu pomocy osobom potrzebuj�cym, 
– stworzenie mo�liwo�ci zdobycia do�wiadczenia przydatnego w karierze zawodowej, 

umo�liwienie zachowania aktywno�ci zawodowej i społecznej do czasu znalezienia pracy, 
– wzbogacenie umiej�tno�ci i wiedzy wolontariusza, elementów istotnych dla jego pozycji na 

rynku pracy, 
– upowszechnienie wizerunku Miejskiego O�rodka Pomocy Społecznej w Katowicach jako 

instytucji pomocowej. 

Usługi wolontariatu realizowane s� bezpo�rednio w �rodowisku na rzecz osoby starszej, 
niepełnosprawnej wymagaj�cej pomocy i wsparcia.  

Przy realizacji programu Miejski O�rodek Pomocy Społecznej współpracuje m. in.  
z organizacjami pozarz�dowymi, szkołami, uczelniami, ko�ciołem.  
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  * obliczono na podstawie obowi�zuj�cych stawek za usługi opieku�cze 
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Dzienne Domy Pomocy Społecznej s� o�rodkami wsparcia przeznaczonymi dla osób 

samotnych lub osób w rodzinach, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn 
wymagaj� pomocy, a s� jej pozbawione lub rodzina takiej pomocy nie mo�e zapewni�. 
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Podopieczni Miejskiego O�rodka Pomocy Społecznej w Katowicach korzystali z usług  
sieci 9 Dziennych Domów Pomocy Społecznej: 
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Dzienne Domy Pomocy Społecznej zapewniaj� swoim pensjonariuszom nast�puj�ce rodzaje 
usług: 

− pobyt w godz. 8.00 do 16.00 od poniedziałku do pi�tku oraz całodzienne wy�ywienie na miejscu, 

− posiłki na wynos, 

− usługi higieniczne (natrysk, usługi pralnicze), 

− terapi� zaj�ciow�, 

− ogóln� rehabilitacj� ruchow� oraz indywidualn�, 

− porady i wsparcie psychologiczne indywidualne, 

− grupowe zaj�cia psychologa ze społeczno�ci� pensjonariuszy, 

− grupy wsparcia, grupy samopomocowe (np. dla osób z problemami narz�dów ruchu, chorych 

przebywaj�cych w domu b�d	 w szpitalu, chorych na nadci�nienie, cukrzyc�, samotnych, z 

problemami z dorosłymi dzie�mi, psychicznymi, alkoholowymi, długotrwale korzystaj�cych z 

pomocy społecznej (praca terapeutyczna), z chorob� Alzheimera, z zaburzeniami pami�ci, z 

problemami z bud�etem domowym), 

− imprezy organizowane na terenie DDPS, 

− imprezy organizowane poza o�rodkiem wsparcia, 

− kółka zainteresowa� (np. gry towarzyskie i sportu muzyczno-wokalne literackie plastyczne 

majsterkowiczów dyskusyjne robótek r�cznych krzy�ówkowiczów teatralno - muzyczne sportowo-

rekreacyjne przyrodnicze miło�ników ksi��ki i filmu, fotograficzne). 
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Na terenie miasta Katowice funkcjonuje 5 klubów seniora dla osób starszych:  

Klub Seniora ul.  Hetma�ska 12,  
Klub Seniora ul. Panewnicka 75, 
Klub Seniora ul. Gra�y�skiego 5, 
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Klub Seniora ul. Czecha.  
Klubu Seniora ul. Misjonarzy Oblatów 24 
Kluby maj� za zadanie integracj� �rodowiska seniorów danej dzielnicy i przeciwdziałanie 
poczuciu alienacji oraz aktywizacj� społeczno�ci lokalnych poprzez organizowanie cyklicznych 
spotka� integracyjnych, zaspokajanie potrzeb kulturalno – społecznych i rekreacyjnych. 
Pracownicy socjalni współpracuj� z klubami, odwiedzaj�c społeczno�ci osób starszych, mi�dzy 
innymi w celu oceny potrzeb tej grupy społecznej.  
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� Mieszkanie chronione ma za zadanie zapewnienie odpowiedniego wsparcia  
w �rodowisku i umo�liwienie samodzielnego �ycia osobom, które ze wzgl�du na wiek, 
niepełnosprawno�� lub chorob� nie wymagaj� usług w zakresie �wiadczonym przez dom 
pomocy społecznej, a usługi opieku�cze w miejscu zamieszkania s� niewystarczaj�ce lub ze 
wzgl�du na warunki mieszkaniowe czy bytowe, s� trudne do realizacji. 

Mieszkanie chronione przy ul. Ł�towskiego 6a przeznaczone jest dla osób starszych i 
niepełnosprawnych. Prowadzenie mieszkania na podstawie ustawy „Prawo Zamówie�
Publicznych” O�rodek zlecił Agencji Opieku�czo - Medycznej i Handlowej Anna Szopa. 
Miesi�czny koszt pobytu osoby w mieszkaniu wynosi 1 480 zł. Ilo�� miejsc w mieszkaniu 
wynosi 6, z których skorzystało 8 osób.  

Mieszkanie chronione przy ul. Gliwickiej 74 przeznaczone jest dla osób z 
upo�ledzeniem umysłowym w stopniu lekkim i umiarkowanym. Prowadzenie na podstawie 
ustawy „Prawo Zamówie� Publicznych” O�rodek zlecił Agencji Opieku�czo - Medycznej 
i Handlowej Anna Szopa. Miesi�czny koszt pobytu osoby w mieszkaniu  wynosi 2 200 zł lub 
2 100 zł dla osób jednocze�nie korzystaj�cych z zaj�� �DS. Ilo�� 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 realizacj� zadania wyniosły 297 481,03 zł. 
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Domy pomocy społecznej �wiadcz� usługi opieku�cze, bytowe, wspomagaj�ce 

i edukacyjne, na poziomie obowi�zuj�cego standardu, osobom wymagaj�cym całodobowej 
opieki z powodu wieku lub choroby. Formy i zakres usług wynikaj� z indywidualnych potrzeb 
mieszka�ców z uwzgl�dnieniem �wiadcze� z tytułu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. 
Osoby wymagaj�ce całodobowej opieki, w razie niemo�no�ci zapewnienia usług opieku�czych 
w miejscu zamieszkania przez rodzin� i gmin�, kierowane s� do domów pomocy społecznej. 

W 2009 r. zgłosiło si� do Miejskiego O�rodka Pomocy Społecznej 360 osób starszych i/lub 
niepełnosprawnych z wnioskiem o umieszczenie w domu pomocy społecznej.  
Ł�cznie przeprowadzono 360 post�powa�, 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 poło�onych 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 post�powanie z powodu zgonu osoby, b�d	 rezygnacji  

z umieszczenia, 
� 32 spraw na dzie� 31.12.2009 r. było w toku. 

Ruch pensjonariuszy w domach pomocy społecznej na terenie Katowic oraz na terenie innych 

powiatów przedstawiał si� nast�puj�co:  
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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 rozporz�dzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 28 lipca 2005 r. w 

sprawie rodzinnych domów pomocy, s� to domy �wiadcz�ce całodobowe usługi przeznaczone 
dla osób, które z powodu wieku wymagaj� pomocy innych osób. Od sierpnia 2008 r. Miejski 
O�rodek Pomocy Społecznej w Katowicach zawarł umow� na prowadzenie Rodzinnego Domu 
Pomocy Społecznej poszerzaj�c ofert�  pomocow� dla osób starszych. Dom ten dysponuje 6 – 
ma miejscami, 3 dla kobiet i 3 dla m��czyzn. Miesi�czny koszt utrzymania 1 osoby wynosi 
1920 zł.  

W ramach swojej działalno�ci rodzinny dom zapewnia usługi bytowe: miejsce pobytu, 
wy�ywienie i utrzymanie w czysto�ci oraz usługi opieku�cze m.in. zapewniaj�ce udzielenie 
pomocy w podstawowych czynno�ciach �yciowych, piel�gnacj�, opiek� higieniczn�, pomoc w 
korzystaniu ze �wiadcze� zdrowotnych, niezb�dn� pomoc w załatwieniu spraw osobistych, a 
tak�e kontakt z otoczeniem, organizacj� czasu wolnego, jak równie� pomoc w zakupie odzie�y 
i obuwia i niezb�dnych artykułów osobistego u�ytku.  

W 2009 roku z usług Rodzinnego Domu Pomocy Społecznej skorzystało 6 osób. 
Wydatki na realizacj� zadania wyniosły 136 877,30 zł.
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W roku  2009 w Katowicach realizowany był program „Siedemdziesi�t plus”. 

Adresatami programu s� mieszka�cy miasta Katowice w wieku starszym, szczególnie po 
uko�czeniu siedemdziesi�tego roku �ycia.  
Cele programu to:
� zaspakajanie realizacji potrzeb zdrowotnych, 
� zaspakajanie realizacji potrzeb mieszkaniowych, 
� ułatwianie udziału w �yciu społecznym, 
� zaspakajanie realizacji potrzeb socjalnych. 

Osoby obj�te programem „Siedemdziesi�t Plus” w 2009 roku, zostały obj�te �wiadczeniami 
w ró�nych formach. W ramach programu skorzystało:    

1. Ze �wiadcze� 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 opieku�czych i specjalistycznych usług 

opieku�czych, 
� 300 osób w formie usług Dziennego Domu Pomocy Społecznej, 
� 152 osoby w formie usług  Domu Pomocy Społecznej. 



75 

2. Z zasiłku piel�gnacyjnego wypłacanego na podstawie ustawy o �wiadczeniach 
rodzinnych skorzystało: 

� 895 osób. 
3. Z dodatku mieszkaniowego wypłacanego na podstawie ustawy o dodatkach 

mieszkaniowych skorzystało: 
� 743 osoby. 

4. Z Pa�stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych skorzystało: 
� 189 osób w formie turnusu rehabilitacyjnego, 
� 13 osób w formie usuwania barier w komunikowaniu si�, 
� 127 osób w formie dofinansowania do sprz�tu rehabilitacyjnego. 

Pracownicy socjalni w ramach realizacji programu nawi�zali równie� współprac� z 
ró�nymi instytucjami w celu zabezpieczenia szczególnych potrzeb mieszka�ców Katowic po 
siedemdziesi�tym roku �ycia.  
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W ramach działa� programu: „Siedemdziesi�t plus” informowano równie� klientów 
Miejskiego O�rodka Pomocy Społecznej o mo�liwo�ci skorzystania z bada� profilaktycznych w 
ramach ochrony zdrowia. Osoby starsze mogły skorzysta� z bada� profilaktycznych w 
nast�puj�cych programach: 
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Miejski System Powiadamiania Ratunkowego dla osób niepełnosprawnych mieszka�ców 
Katowic 

W ramach realizacji celu jakim jest zwi�kszenie poczucia bezpiecze�stwa osób 
starszych i niepełnosprawnych wdra�ano Miejski System Powiadamiania Ratunkowego. 
System ten kierowany jest do osób, które nie zawsze s� w stanie porozumie� si� z 
dyspozytorem przyjmuj�cym zgłoszenie i udzieli� informacji koniecznych do udzielenia 
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pomocy w sytuacji zagro�enia. Uczestnik Systemu Powiadamiania Ratunkowego musi posiada�
telefon stacjonarny b�d	 komórkowy z przyciskami, w którym zostanie zaprogramowany 
numer alarmowy. W sytuacji zagro�enia po naci�ni�ciu przycisku dyspozytor w Miejskim 
Centrum Ratownictwa uzyskuje informacje o konieczno�ci udzielenia pomocy oraz dane osoby 
zgłaszaj�cej. 

Dzi�ki podj�tym przez pracowników tutejszego O�rodka działaniom w roku 2009 obj�to 
systemem 146 osób.  
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Poni�ej przedstawiamy ocen� realizacji celów Miejskiej strategii rozwi�zywania 

problemów społecznych (dział II, rozdział 4).

1. Zakres pomocy:
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W zwi�zku z przekazaniem do realizacji umów na prowadzenie Klubów Seniora do 
Wydziału Polityki Społecznej Urz�du Miasta Katowice, liczba osób korzystaj�cych z pomocy 
uległa zmianie w stosunku do roku ubiegłego. Wzrost wydatków poniesionych na realizacj�
pomocy dla osób starszych i niepełnosprawnych spowodowanych jest zmian� sposobu 
realizacji usług – przej�cie z dotacji na zakup usługi na podstawie ustawy „Prawo zamówie�
publicznych” oraz wzrostem ceny za 1 godzin� �wiadczonych usług. 

2. Zapewnienie opieki
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3. Sie� O�rodków Wsparcia dla osób starszych i niepełnosprawnych
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Liczba miejsc w O�rodka wsparcia uległa zmianie w stosunku do roku ubiegłego w 
zwi�zku z przekazaniem umów dotycz�cych prowadzenia Klubów Seniora do Wydziału 
Polityki Społecznej Urz�du Miasta Katowice. 

4. Aktywizacja �rodowiska na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych  
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W 2009 roku zwi�kszyła si� liczba umów alimentacyjnych i  porozumie� zawartych z 
rodzinami w zakresie usług opieku�czych, co wynika z intensywnych działa� prowadzonych 
przez pracowników socjalnych. Zaobserwowano tak�e wzrost liczby wolontariuszy, którzy 
chc� wspiera� osoby starsze i niepełnosprawne.  

Wzrosła równie� liczba osób korzystaj�cych z piel�gniarskiej opieki długoterminowej 
przeznaczonej dla osób w bardzo ci��kich stanach, wymagaj�cych wzmo�onej opieki 
medycznej.  

5. Zapewnienie opieki całodobowej 
�redni okres oczekiwania osoby na umieszczenie w domu pomocy społecznej na 

terenie innych powiatów w 2009 roku 
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�redni okres oczekiwania osoby na umieszczenie w domu pomocy społecznej na 

terenie Katowic w 2009 roku 
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Czas oczekiwania na umieszczenie w DPS na terenie innych powiatów jest 

zró�nicowany ze wzgl�du na typ domu, a nie jego poło�enie regionalne. 
W 2009 roku czas oczekiwania na umieszczenie w domu pomocy społecznej na terenie 

Katowic wyniósł ok. 27 miesi�cy i znacznie wzrósł w stosunku do roku ubiegłego. Wydłu�enie 
czasu oczekiwania zwi�zane jest z emocjonalnym zwi�zaniem mieszka�ców z miastem 
Katowice, co pomimo propozycji zapewnienia  miejsca w innych DPS z krótszym okresem 
oczekiwania, osoby wol� oczekiwa� na miejsce w Katowicach.  



78 

VI. SYSTEM POMOCY OSOBOM ZABURZONYM 
PSYCHICZNIE I ICH RODZINOM 

OSOBY ZABURZONE 
PSYCHICZNIE  
I ICH RODZINY 

�������������

WSPIERANIE RODZIN W �RODOWISKU 

ZAMIESZKANIA 

� PRACA SOCJALNA�

� PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE�

� SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKU�CZE �
(PIEL
GNACYJNE) 

� SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKU�CZE 

(PSYCHOLOGICZNE)�
�� �RODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY

CAŁODOBOWA OPIEKA

FORMY INSTYTUCJONALNE  FORMY PRORODZINNE LOKALNE

�Domy Pomocy Społecznej �Mieszkania chronione 

Pomoc okresowa 

�Hostele 
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System pomocy osobom zaburzonym psychicznie i ich rodzinom stanowi jeden  
z elementów Miejskiej strategii rozwi�zywania problemów społecznych (dział II, rozdział 5). 
Celem strategicznym realizowanym przez Miejski O�rodek Pomocy Społecznej w Katowicach 
jest stworzenie sytemu oparcia �rodowiskowego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 
słu��cego podtrzymywaniu i rozwijaniu umiej�tno�ci niezb�dnych do samodzielnego �ycia 
osób z zaburzeniami psychicznymi.  

Cele szczegółowe to: 
� usprawnienie do funkcjonowania w społecze�stwie, m. in. poprzez nabycie ró�nych 

umiej�tno�ci społecznych niezb�dnych do samodzielnego funkcjonowania, 
� udzielanie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego i terapeuty-edukacyjnego zarówno 

osobom chorym, jak i ich rodzinom,  
� zapewnienie opieki w �rodowisku osobom wymagaj�cym takiej pomocy, 
� przygotowanie osób maj�cych szanse na rynku pracy, do podj�cia zatrudnienia, 
� budowanie lokalnych sieci oparcia społecznego. 
Na system pomocy skierowany do tej kategorii klientów składa si�:  

8������	����	�������
Praca socjalna skierowana na rozeznanie problemów dotycz�cych osób z zaburzeniami 

psychicznymi, motywowanie do poddania si� badaniom diagnostycznym w Poradni Zdrowia 
Psychicznego, a w razie potrzeby leczeniu, wspieranie osoby i rodziny oraz pomoc we 
wzmacnianiu lub odzyskaniu ich zdolno�ci do funkcjonowania w społecze�stwie i tworzeniu 
warunków sprzyjaj�cych temu celowi. Prowadzona jest przez pracowników socjalnych 
Terenowych Punktów Pomocy Społecznej we współpracy z konsultantami ds. zaburze�
psychicznych Centrum Rehabilitacji Społecznej. 
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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. Spo�ród uczestników 
projektu 10 osób uzyskało zatrudnienie. 

Ponadto w ramach pracy socjalnej w Centrum Rehabilitacji Społecznej realizowany był 
„Program poprawy funkcjonowania w �rodowisku zamieszkania oraz wspierania zatrudnienia  
osób zaburzonych psychicznie ”. Program skierowany jest do osób,  wobec których zako�czono 
�wiadczenie usług specjalistycznych, nieprzystosowanych w pełni do samodzielnego 
funkcjonowania w �rodowisku oraz szerszej grupie społecznej, wyra�aj�cych ch�� podj�cia 
zatrudnienia, które nie zakwalifikowały si� jako beneficjenci ostateczni do projektu „Nowe 
perspektywy-program aktywizacji zawodowej i społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi” 
oraz osoby, które po zako�czeniu programu potrzebowały dalszego wsparcia w procesie 
integracji społecznej i zawodowej.  W okresie I-XII 2009 r. programem obj�tych zostało 12 
osób. 
Od 01.01- 31.12.2009 dla grupy 8 osób prowadzona była równie� (w ramach umowy 
autorskiej) Pracownia Terapii Zaj�ciowej „Twórcy sztuki”. Prace uczestników Pracowni 
prezentowane były podczas VIII Przegl�du Integracyjnego Zespołów Artystycznych Osób 
Niepełnosprawnych , który odbył si� w dn. 26.05.2009 w Centrum Kultury w Katowicach. 
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Poradnictwo specjalistyczne dla osób i rodzin w zakresie zdrowia psychicznego dla 

mieszka�ców miasta, zarówno dla chorych, jak i ich rodzin prowadzone jest przez 
konsultantów ds. zaburze� psychicznych Centrum Rehabilitacji Społecznej (psychologów, 
lekarzy psychiatrów, pracowników socjalnych). 
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W ramach działa� interwencyjnych 2 psychologów CRS zostało oddelegowanych do wsparcia 
osób poszkodowanych w dniu 18.09.2009r. w wypadku w kopalni „Wujek-�l�sk” w Rudzie 
�l�skiej. W okresie IX – XI 2009r. pomoc� psychologiczn� obj�tych zostało 5 górników 
przebywaj�cych w Centrum Leczenia Oparze� w Siemianowicach �l�skich. 
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Specjalistyczne usługi opieku�cze (psychologiczne) przeznaczone s� dla osób ze 

zdiagnozowanymi zaburzeniami (na podstawie za�wiadczenia lekarskiego) tj. w szczególno�ci: 

a) osób chorych psychicznie (wykazuj�cych zaburzenia psychotyczne), 

b) osób upo�ledzonych umysłowo, 

c) osób wykazuj�cych inne zakłócenia czynno�ci psychicznych, które zgodnie ze stanem 
wiedzy medycznej zaliczane s� do zaburze� psychicznych, a osoby te wymagaj� �wiadcze�
zdrowotnych lub innych form pomocy i opieki niezb�dnych do �ycia w �rodowisku 
rodzinnym lub społecznym. 

Obejmuj� specjalistyczne usługi �wiadczone w �rodowisku osobom, które ze wzgl�du na stan 
zdrowia fizycznego lub psychicznego nie s� w stanie ucz�szcza� do �rodowiskowego Domu 
Samopomocy, a nie wymagaj� leczenia szpitalnego. Ta forma usług, �wiadczonych w 
�rodowisku zamieszkania, pozwala na odej�cie od instytucjonalnej pomocy osobom chorym 
psychicznie. Ponadto usługi w miejscu zamieszkania ułatwiaj� budowanie systemu wsparcia 
społecznego dla osób chorych, daj� mo�liwo�� lepszego poznania ich warunków �yciowych, 
sytuacji rodzinnej, a przez to skutecznego ich wpierania.  
Usługami specjalistycznymi obj�te s� równie� dzieci autystyczne. 

Do zakresu usług nale�y:  
1) Uczenie i rozwijanie umiej�tno�ci niezb�dnych do samodzielnego �ycia, w tym zwłaszcza: 

a) kształtowanie umiej�tno�ci zaspokajania podstawowych potrzeb �yciowych i 
umiej�tno�ci społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywno�ci, leczenia i 
rehabilitacji, prowadzenie treningów umiej�tno�ci samoobsługi i umiej�tno�ci 
społecznych oraz wspieranie, tak�e w formie asystowania w codziennych czynno�ciach 
�yciowych, 

b) interwencje i pomoc w ró�nych sytuacjach, 

c) pomoc w załatwianiu spraw urz�dowych, 

d) wspieranie i pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, 

e) pomoc w gospodarowaniu pieni�dzmi.  

2) Piel�gnacja – jako wspieranie procesu leczenia, w tym: 

a) pomoc w dost�pie do �wiadcze� zdrowotnych, 

b) uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt lekarskich, bada� 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 u�yciu 
�rodków pomocniczych i materiałów medycznych, przedmiotów ortopedycznych, a 
tak�e w utrzymaniu higieny, 

f) pomoc w dotarciu do placówek rehabilitacyjnych. 

3) Rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie 
nieobj�tym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o �wiadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowych ze �rodków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135 z pó	n. 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 zmierzaj�cego do wielostronnej aktywizacji osoby 
korzystaj�cej 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 wła�ciwych relacji osoby uzyskuj�cej pomoc z s�siadami i gospodarzem 
domu. 

5) Zapewnienie dzieciom i młodzie�y z zaburzeniami psychicznymi dost�pu do zaj��
rehabilitacyjnych i rewalidacyjno – wychowawczych, w wyj�tkowych przypadkach, je�eli 
nie maj� mo�liwo�ci uzyskania dost�pu do zaj��, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 19 
sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (dz. U. Nr 111, poz. 535, z pó	n. zm.).

W 2009r. specjalistyczne usługi opieku�cze (psychologiczne) �wiadczone były przez Centrum 
Rehabilitacji Społecznej i Poradnictwa Specjalistycznego (jednostk� organizacyjn� O�rodka) . 
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 Dodatkowo w okresie I-XII 2009 w ramach umowy zlecenia �wiadczone były usługi 
specjalistyczne dla 1 dziecka autystycznego, w ł�cznym wymiarze 126  godzin. 
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 Zgodnie z Rozporz�dzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 wrze�nia 2005 r. w 
sprawie specjalistycznych usług opieku�czych (Dz.U. z 2005 r. Nr 189, poz. 1598) realizowane 
s� usługi specjalistyczne dla osób z zaburzeniami (na podstawie za�wiadczenia lekarskiego) w 
szczególno�ci dla: 

a) osób chorych psychicznie (wykazuj�cych zaburzenia psychotyczne); 

b) osób upo�ledzonych umysłowo, 

c) osób wykazuj�cych inne zakłócenia czynno�ci psychicznych, które zgodnie ze stanem 
wiedzy medycznej zaliczane s� do zaburze� psychicznych, a osoby te wymagaj�
�wiadcze� zdrowotnych lub innych form pomocy i opieki niezb�dnych do �ycia w 
�rodowisku rodzinnym lub społecznym. 

Do zakresu usług nale�y:  
1) Załatwianie spraw urz�dowych.  

3) Piel�gnacja – jako wspieranie procesu leczenia, w tym: 
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a) pomoc w dost�pie do �wiadcze� zdrowotnych, 

b) uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt lekarskich, bada� diagnostycznych, 

c) pomoc w wykupywaniu lub zamawianiu leków w aptece, 

d) pilnowanie przyjmowania leków oraz obserwowanie ewentualnych skutków ubocznych 
ich stosowania, 

e) w szczególnie uzasadnionych przypadkach zmiana opatrunków, pomoc w u�yciu 
�rodków pomocniczych i materiałów medycznych, przedmiotów ortopedycznych, a 
tak�e w utrzymaniu higieny, 

f) pomoc w dotarciu do placówek rehabilitacyjnych. 

�wiadczenie specjalistycznych usług opieku�czych polegaj�cych w głównej mierze na uczeniu 
i rozwijaniu umiej�tno�ci niezb�dnych do samodzielnego �ycia, wymaga odpowiedniego 
(specjalistycznego ) przygotowania opiekunek do �wiadczenia tego typu usług. 
Specjalistyczne usługi opieku�cze dla osób z zaburzeniami psychicznymi realizowane s� przez 
wykonawców, z którymi O�rodek zawarł stosowne umowy. Od 1 stycznia 2009 r. realizatorem 
jest Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Medyczno-Opieku�czy Alicja Kluczna. 
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�rodowiskowe Domy Samopomocy przeznaczone do prowadzenia rehabilitacji społecznej 

osób z zaburzeniami psychicznymi oraz upo�ledzonych umysłowo. Celem tej rehabilitacji jest 
podtrzymanie i rozwijanie umiej�tno�ci niezb�dnych  do samodzielnego �ycia. Cel ten jest 
osi�gany mi�dzy innymi poprzez psychoterapi�, terapi� zaj�ciow�, działania w zakresie 
przygotowania do pracy osób z zaburzeniami psychicznymi, jak i pomocy w uzyskaniu 
zatrudnienia. 

Zaj�cia w �rodowiskowych Domach Samopomocy odbywaj� si� w dwóch blokach 
programowych: 

a) zaj�cia dopołudniowe przeznaczone dla osób bior�cych udział w programie 
rehabilitacyjnym na podstawie decyzji administracyjnych,

b) zaj�cia popołudniowe przeznaczone dla osób korzystaj�cych z programu 
przedpołudniowego, osób które taki program uko�czyły, jak równie� dla kandydatów 
ubiegaj�cych si� o przyznanie miejsca w �DS. Udział w zaj�ciach popołudniowych nie 
wymaga wydania decyzji administracyjnej.  

�rodowiskowe Domy Samopomocy zapewniaj� swoim pensjonariuszom nast�puj�ce rodzaje 
usług: 
− pobyt wraz z wy�ywieniem w godz. 8.00 do 16.00 (od poniedziałku do pi�tku), 
− zaj�cia popołudniowe (dni i godziny otwarcia ustalone s� indywidualnie przez 

poszczególne �DS), 
− terapi� zaj�ciow�, 
− treningi umiej�tno�ci społecznych, 
− psychoterapi�, 
− ogóln� rehabilitacj� ruchow� oraz indywidualn�, 
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− porady i wsparcie psychologiczne indywidualne, 
− grupowe zaj�cia psychologa ze społeczno�ci� pensjonariuszy, 
− grupy wsparcia, grupy samopomocowe , 
− imprezy organizowane na terenie �DS, 
− imprezy organizowane poza o�rodkiem wsparcia, 
− kółka zainteresowa�, 
− usługi higieniczne (natrysk, usługi pralnicze). 
�DS udziela pomocy rodzinom podopiecznych, poprzez: 

- organizowanie dla nich grup wsparcia, 

- psychoedukacj�, 

- wspólne rozwi�zywanie z rodzin� sytuacji trudnych, zwi�zanych z chorob� psychiczn�
członka rodziny. 

�DS buduje sie� wparcia społecznego dla swoich klientów poprzez współprac� z organizacjami 
pozarz�dowymi, instytucjami, pracodawcami i �rodowiskiem lokalnym. 

Usługi �DS adresowane s� do osób z zaburzeniami psychicznymi tj.: 

a) osób chorych psychicznie (wykazuj�cym zaburzenia psychotyczne), 

b) osób upo�ledzonych umysłowo, 

c) osób wykazuj�cych inne zakłócenia czynno�ci psychicznych, które zgodnie ze stanem 
wiedzy medycznej zaliczane s� do zaburze� psychicznych, a osoby te wymagaj�
�wiadcze� zdrowotnych lub innych form pomocy i opieki niezb�dnych do �ycia w 
�rodowisku rodzinnym lub społecznym. 

W okresie sprawozdawczym klienci Miejskiego O�rodka Pomocy Społecznej 
korzystali z usług proponowanych przez �rodowiskowe Domy Samopomocy.  Na 
prowadzenie trzech ni�ej wymienionych �DS Miejski O�rodek Pomocy Społecznej ma 
zawarte umowy z podmiotami prowadz�cymi, natomiast umowa na prowadzenie �DS 
Caritas została przekazana do realizacji przez Wydział Polityki Społecznej Urz�du Miasta 
Katowice.  
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Hostel pełni rol� o�rodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, po leczeniu 

szpitalnym lub w okresie remisji choroby, przygotowuj�cych si� do powrotu do własnego 
�rodowiska. Głównym zadaniem jest umo�liwienie osobom, które maj� problem  
z samodzielnym funkcjonowaniem, nauczenia si� w bezpiecznych warunkach samodzielno�ci 
lub skonfrontowania si� ze swoimi mo�liwo�ciami w tym zakresie. 

Hostel przy �rodowiskowym Domu Samopomocy przeznaczony jest dla:

a) osób, w odniesieniu do których jest realizowany program rehabilitacyjny w formie 
dziennej, które okresowo nie mog� mieszka� same lub te� wskazany jest pewien okres 
odizolowania od  rodziny,  

b) osób nie posiadaj�cych mieszkania, a rokuj�cych nadziej� na usamodzielnienie w kwestii 
mieszkaniowej. Mog� to by� osoby, które przeszły pomy�lnie proces rehabilitacji lub s� w 
jego trakcie.  
�
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Poni�ej przedstawiamy ocen� realizacji celów Miejskiej strategii rozwi�zywania 

problemów społecznych (dział II, rozdział 5 System pomocy osobom zaburzonym  psychicznie 
i ich rodzinom). 
1. Zakres pomocy 
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Spadek wydatków na realizacj� pomocy dla osób zaburzonych spowodowany jest 
przekazaniem od 2009 r. umowy na prowadzenie �DS Caritas przy ul. Brata Alberta 4.  
W zwi�zku z powy�szym, obliczaj�c koszt pomocy na 1 osob� nie uwzgl�dniono osób, które 
skorzystały z wymienionego wy�ej �DS.  

2. O�rodki Wsparcia dla osób zaburzonych psychicznie
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�
W 2009 roku liczba miejsc w o�rodkach wsparcia umo�liwiaj�c obj�cie specjalistyczn�
pomoc� utrzymana została na poziomie roku poprzedniego.  

3. Usprawnianie
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W roku 2009 obserwowano nadal utrzymuj�c� si� tendencj� spadkow� liczby osób 
usprawnionych do funkcjonowania w społecze�stwie. Pomimo, tego �e liczba osób 
zaburzonych obj�tych pomoc� utrzymuje si� 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 podj�ły zatrudnienie utrzymała 
si� na porównywalnym poziomie w stosunku do roku ubiegłego. 
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VII. SYSTEM POMOCY BEZDOMNYM 

OSOBA 
BEZDOMNA Osoby korzystaj�ce  

z o�rodków wsparcia 

Osoby nie korzystaj�ce  
z o�rodków wsparcia 
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SKUPISKA OSÓB 
BEZDOMNYCH 

Punkty 
pomocy 

dora	nej dla 
bezdomnych 

Praca 
socjalna 
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System pomocy bezdomnym jest jednym z elementów Miejskiej strategii 

rozwi�zywania problemów społecznych (dział II, rozdział 6). Celem strategicznym 
realizowanym przez Miejski O�rodek Pomocy Społecznej w Katowicach jest reintegracja osób 
bezdomnych ze �rodowiskiem. 
Cele szczegółowe: 
� rozwi�zywanie indywidualnych problemów, które stały si� przyczyn� powstawania 

bezdomno�ci, 
� uzyskanie prawa przez osoby bezdomne do lokali mieszkalnych, 
� nabycie przez osoby bezdomne umiej�tno�ci społecznych niezb�dnych do samodzielnego 

funkcjonowania w �rodowisku, 
� odtworzenie, w mo�liwym zakresie, zerwanych wi�zi rodzinnych. 

Pomoc bezdomnym jest równie� elementem „Programu zapobiegania przest�pczo�ci oraz 
ochrony bezpiecze�stwa obywateli i porz�dku publicznego na rok 2009” realizowanego przez 
Miasto Katowice zgodnie z uchwał� Rady Miasta Katowice z dnia 27 maja 2008 r. Nr 
XXVI/533/08. 
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• prowadzi regularne akcje informacyjne i działania interwencyjne w skupiskach osób 

bezdomnych, przebywaj�cych poza o�rodkami wsparcia, pracownicy socjalni 
przeprowadzili 321 wizyt i interwencji w ró�nych skupiskach osób bezdomnych, 

• prowadzi intensywn� prac� socjaln� z osobami deklaruj�cymi gotowo�� do współpracy w 
zakresie rozwi�zywania swoich problemów, w szczególno�ci: opracowuje wraz z 
osobami bezdomnymi indywidualne programy wychodzenia z bezdomno�ci,  

• przyznaje pomoc zgodnie z ustaw� o pomocy społecznej. 
W 2009 r. obj�to pomoc� 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 o�rodki wsparcia przeznaczone do udzielania dora	nej i 
okresowej pomocy. Pomoc ta przeznaczona jest dla m��czyzn bezdomnych z terenu Katowic. 

Miasto Katowice udziela dotacji dla dwóch organizacji: Towarzystwa Pomocy im. �w. 
Brata Alberta prowadz�cego ogrzewalni� przy ul. S�dowej 1 oraz Górno�l�skiego Towarzystwa 
Charytatywnego prowadz�cego ogrzewalni� przy ul. Sienkiewicza 23. 

Ogrzewalnia prowadzona przez Towarzystwo Pomocy im. �w. Brata Alberta dysponuje 35
miejscami. Oprócz schronienia w ogrzewalni mo�na otrzyma� gor�ce napoje, suchy prowiant 
oraz skorzysta� z usług higienicznych i wymiany odzie�y u�ywanej. 

Ogrzewalnia prowadzona przez Górno�l�skie Towarzystwo Charytatywne dysponuje 25 
miejscami. W ramach ogrzewalni istnieje mo�liwo�� skorzystania z napoi i gor�cego posiłku, 
mo�liwo�� skorzystania z usług higienicznych oraz wymiany odzie�y u�ywanej. 

Z uwagi na konieczno�� zapewnienia dodatkowego schronienia bezdomnym 
m��czyznom w okresie zimowym od X 2009 – II 2010r, umowa z Caritas Archidiecezji 
Katowickiej została rozszerzona poprzez wprowadzenie na ten okres dodatkowego schronienia 
w Noclegowni, dysponuj�cej 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 maj�ca na celu pomoc 
w rozwi�zywaniu najpowa�niejszych problemów �yciowych, w nabyciu ró�nych umiej�tno�ci 
społecznych koniecznych do samodzielnego funkcjonowania.

Pracownicy socjalni Domu Noclegowego i Hotelu Pomocy Społecznej prowadz�
post�powania w sprawie �wiadcze� pomocy społecznej dla osób i rodzin przebywaj�cych  
w tych O�rodkach oraz indywidualn� i grupow� prac� socjaln� z mieszka�cami. 

Dom Noclegowy jest o�rodkiem wsparcia dla bezdomnych m��czyzn, którzy s� bez 
�rodków do �ycia lub których dochód nie przekracza 250 % kryterium dochodowego 
okre�lonego w art. 4 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, spełniaj�cych jeden z poni�szych 
warunków: 
 ich ostatnim miejscem stałego zameldowania były Katowice, 
 przebywaj� na terenie Katowic i podj�li prac� – w miar� wolnych miejsc, do czasu 

uzyskania pierwszego pełnego wynagrodzenia, 
 w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. 
Dom Noclegowy zapewnia swoim mieszka�com schronienie, jeden gor�cy posiłek dziennie 
oraz pomoc w postaci pracy socjalnej, poradnictwa, pomoc w załatwieniu spraw urz�dowych 
oraz innych spraw bytowych.  
Ponadto w Domu Noclegowym �wiadczone s� usługi opieku�cze, udziela si� 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 spotka�
społeczno�ci mieszka�ców. Podstawowym efektem społeczno�ci jest nabywanie przez 
mieszka�ców umiej�tno�ci �ycia w grupie, przystosowania si� do pewnych norm i wymaga�, 
radzenia sobie z konfliktami. Nabyte umiej�tno�ci pozwalaj� na lepsze funkcjonowanie w 
�rodowisku lokalnym po opuszczeniu placówki.  
Ponadto prowadzone s� spotkania małych grup (społeczno�ci). Celem tych spotka� jest nabycie 
umiej�tno�ci współ�ycia w salach mieszkalnych, rozwi�zywania konfliktów i wypracowania 
prawidłowych relacji mi�dzy mieszka�cami. 

Dom Noclegowy prowadzi tak�e ła	ni� dla osób bezdomnych, które jest miejscem gdzie 
osoby bezdomne mog� skorzysta� z usług higienicznych (k�pieli), dokona� zmiany ubrania lub 
skorzysta� z mo�liwo�ci jego wyprania. 
Ła	nia jest czynna od poniedziałku do pi�tku w godz. 9.00-12.00 i 15.00-18.00 oraz w soboty 
w godz. 9.00-12.00.  
W okresie sprawozdawczym z ła	ni osoby bezdomne skorzystały 7 617 razy.  

W celu zapewnienia noclegów wszystkim zgłaszaj�cym si� osobom potrzebuj�cym, 
Miejski O�rodek Pomocy Społecznej współpracuje z instytucjami i podmiotami prowadz�cymi 
działania, maj�ce na celu wsparcie tej grupy społecznej.  
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W zwi�zku z powy�szym zakupiono usługi na podstawie ustawy Prawo zamówie� publicznych 
w O�rodku �w. Jacka przy Caritas Archidiecezji Katowickiej, ul. D�bowa 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 odpłatno�� podopiecznego, w zale�no�ci od dochodu osoby, zgodnie z tabel�
odpłatno�ci Uchwały Rady Miasta Katowice XXIV/478/08 z dnia 31 marca 2008. Koszt tej 
usługi w 2009 r. wyniósł   315 723,60 zł. 

�<D4M7�B<9F5D�>��2BE��2DC9A2>0B� �)�

�39;8<7�B<95<OD487�C<D4M7�25NM�12340567FGD0DP�4��2BE��2DC9A2>9A2� �-�

�<D4M7�25NM�12340567FGD0DP�8737567FGD2�>�21395<9��.(���-))%�3�� %!�

�<D4M7�E;4<9C280DP�82DC9AN>�=252M2;8<@� �������

�<D4M7�25NM,�16N39�2HE:D<?0�2:32;91�>5H73D<7�/�E57B2;4<9C8<280DP� -�

�
Hotel Pomocy Społecznej jest lokalnym o�rodkiem wsparcia przeznaczonym do udzielania 
pomocy bezdomnym kobietom, kobietom z dzie�mi i rodzinom, maj�cym zwi�zek 
z Katowicami z tytułu zameldowania, ofiarom kl�sk �ywiołowych lub ekologicznych, 
przypadków losowych oczekuj�cym na przyznanie mieszka� zast�pczych lub wyremontowanie 
dotychczas zajmowanych lokali oraz w przypadku ostrych konfliktów rodzinnych, 
zagra�aj�cym ich zdrowiu lub �yciu. 

Prawo do pobytu w Hotelu maj� jedynie osoby, którym �wiadczenie to zostało przyznane 
decyzj� administracyjn� i które współdziałaj� w rozwi�zywaniu swojej trudnej sytuacji 
�yciowej.  
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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 mieszka�cami szeroko zakrojon� prac� socjaln�, 
nakierowan� na rozwi�zywanie indywidualnych problemów, a ponadto prowadzi poradnictwo 
psychologiczne i konsultacje indywidualne oraz grupowe formy pracy socjalnej:  
� Trening umiej�tno�ci społecznych

Program zakłada edukacj� oraz zwi�kszenie umiej�tno�ci mieszkanek w zakresie 
prowadzenia gospodarstwa domowego, a zwłaszcza orientacji we własnym bud�ecie 
domowym, uczenia si� sposobów oszcz�dnego gospodarowania pieni�dzmi, przyswojenie 
sobie wła�ciwych nawyków zwi�zanych z utrzymaniem higieny osobistej, nabycia 
umiej�tno�ci utrzymania porz�dku w mieszkaniu. 

� Spotkania społeczno�ci mieszkanek

Spotkania społeczno�ci maj� charakter pracy grupowej i ich podstawowym efektem jest 
nabywanie przez mieszkanki umiej�tno�ci �ycia w du�ej grupie, przystosowania si� do 
pewnych norm i wymaga�, radzenia sobie z konfliktami. Nabyte umiej�tno�ci pozwol� na 
lepsze funkcjonowanie w �rodowisku lokalnym po opuszczeniu placówki. 
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� Doskonalenie umiej�tno�ci wychowawczych wobec dzieci przez mieszkanki

Realizatorzy programu d��� do wypracowania zmiany postaw matek, uzmysłowienia im 
potrzeb dzieci, pomocy dzieciom w rozwi�zywaniu ich trudnych spraw, problemów, 
sytuacji z uwzgl�dnieniem ich indywidualnych mo�liwo�ci, poziomu rozwoju 
intelektualnego i społecznego. 

� Przeciwdziałanie zachowaniom agresywnym-program dla dzieci

Program ma na celu kształtowanie umiej�tno�ci dostrzegania agresywnych uczu�, 
rozpoznawania przyczyn agresji, doskonalenie umiej�tno�ci rozumienia siebie i innych, 
kształcenie umiej�tno�ci opanowania i przezwyci��enia agresji, budowanie poczucia 
własnej warto�ci. 

� Trening komunikacji interpersonalnej

Program ma na celu nabywanie umiej�tno�ci wła�ciwej komunikacji z lud	mi, 
przestrzegania norm społecznych oraz umiej�tno�ci radzenia sobie w sytuacjach 
konfliktowych. 
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III etap – mieszkania readaptacyjne jako miejsce sprawdzenia nabytych umiej�tno�ci 
i przygotowania si� do pełnej samodzielno�ci.

Mieszkania readaptacyjne s� filiami Domu Noclegowego oraz Hotelu Pomocy 
Społecznej. Do mieszka� kierowane s� osoby, które uprzednio mieszkały w powy�szych 
placówkach i rokuj� du�e szanse na pełne usamodzielnienie. 
Program mieszkania readaptacyjnego zakłada przede wszystkim trening umiej�tno�ci 
społecznych niezb�dnych do samodzielnego funkcjonowania w �rodowisku, nabytych podczas 
pobytu w Domu Noclegowym lub Hotelu. Chodzi, zatem o to, by osobom bezdomnym da�
szans� pełnej readaptacji do samodzielnego �ycia, w warunkach bardzo zbli�onych do 
samodzielnego mieszkania w �rodowisku. 
Mieszka�cy ucz� si� w praktyce oszcz�dnego gospodarowania mediami oraz współ�ycia  
w �rodowisku s�siedzkim, w warunkach tylko cz��ciowo monitorowanych ze strony 
pracowników. 

W okresie sprawozdawczym Miejski O�rodek Pomocy Społecznej w Katowicach 
prowadził nast�puj�ce mieszkania rówie�nicze: 
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Koszt osobodnia w mieszkaniu dla kobiet wyniósł: 18,48 zł.  
Koszt osobodnia w mieszkaniu dla m��czyzn wyniósł: 22,36 zł.  
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Miejski O�rodek Pomocy Społecznej nadal realizuje program z osobami bezdomnymi 

„Moje mieszkanie”, maj�cy na celu usamodzielnienie osób bezdomnych, poprzez pomoc w 
wyposa�eniu i utrzymaniu mieszkania oraz nabyciu niezb�dnych umiej�tno�ci koniecznych do 
samodzielnego funkcjonowania w �rodowisku lokalnym. 
Adresatami programu s� osoby bezdomne, umieszczone na listach osób oczekuj�cych na lokale 
socjalne lub komunalne.  
  Osoby zakwalifikowane do programu, zobowi�zuj� si� do systematycznego 
oszcz�dzania co miesi�c kwoty ustalonej z pracownikiem socjalnym i odkładania jej na 
otwartym koncie oszcz�dno�ciowym, w celu zapewnienia mo�liwo�ci współudziału w 
wyposa�eniu mieszkania. 
 Celem programu jest: 
− nabycie umiej�tno�ci oszcz�dnego gospodarowania posiadanymi zasobami finansowymi i 

materialnymi, zawierania umów zapewniaj�cych prawidłowe funkcjonowanie mieszkania, 
− wyrobienie nawyku regularnego i terminowego dokonywania opłat zwi�zanych  

z utrzymaniem mieszkania oraz wzrost orientacji w zakresie potrzeb jego wyposa�enia, 
− zwi�kszenie umiej�tno�ci prawidłowego komunikowania si� w urz�dach, instytucjach oraz 

�rodowisku zamieszkania, 
− podniesienie �wiadomo�ci w zakresie zdrowotnym, 
− wyrobienie i utrzymanie nawyków zwi�zanych z higien� osobist� oraz czysto�ci�  

w mieszkaniu. 
Maksymalna wysoko�� zasiłku została ustalona w wysoko�ci 1500 zł. Indywidualn� wysoko��
pomocy ustalano przy uwzgl�dnieniu wysoko�ci dochodu w stosunku do kryterium 
dochodowego oraz zgromadzonych oszcz�dno�ci.  
W roku 2009 wypłacono zasiłki celowe  w ramach programu ,,Moje Mieszkanie” 5 osobom na 
ł�czna kwot� 4 250 zł.   
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Cel główny – priorytet działania: Poprawa bezpiecze�stwa w miejscach publicznych i w 
miejscu zamieszkania. 
Cel po�redni – obszary działania 

- Ograniczenie zagro�e� w rejonie dworca PKP.  
- Wzrost poczucia bezpiecze�stwa osób korzystaj�cych z tego obiektu. 
- Przeciwdziałanie patologiom i niedostosowaniu społecznemu np. �ebractwu,  

przebywaniu osób bezdomnych w pomieszczeniach niemieszkalnych (piwnice, strychy,  
kanały ciepłownicze). 

Kierunki działa�: Upowszechnianie mo�liwo�ci i dost�pnych form pomocy w �rodowisku 
bezdomnych. 
Podmioty zaanga�owane w realizacj� Programu: Komenda Miejska Policji, Stra� Miejska, 
Miejski O�rodek Pomocy Społecznej 
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1. Kontynuowanie stałych obchodów pomieszcze� niemieszkalnych w tym dworca PKP 

przez pracowników socjalnych Sekcji do spraw bezdomnych MOPS wspólnie ze 
słu�bami porz�dkowymi.  

Pracownicy Sekcji ds. Bezdomnych Miejskiego O�rodka Pomocy Społecznej w Katowicach od 
lat dokonuj� cyklicznych obchodów skupisk osób bezdomnych oraz dworca PKP. Wizytacje te 
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maj� miejsce w ka�dy poniedziałek oraz czwartek w godzinach porannych wspólnie z 
funkcjonariuszami Stra�y Miejskiej. Obchody te stanowi� cz��� obowi�zków pracowników 
socjalnych. W trakcie wizytacji, osoby przebywaj�ce w pomieszczeniach niemieszkalnych, s�
informowane o mo�liwo�ci skorzystania z pomocy, w tym o mo�liwo�ci obj�cia pomoc� w 
formie schronienia w o�rodkach wsparcia. Osobom tym wr�czane s� ulotki informuj�ce m.in. o 
mo�liwo�ciach: 

- skorzystania z ogrzewalni, 
- skorzystania z zabiegów higienicznych,  
- otrzymania odzie�y u�ywanej, 
- skorzystania z gor�cych posiłków, 
- uzyskania  miejsca w Domu Noclegowym. 

Ponadto osoby informowane s� o mo�liwo�ciach: 
- 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 �wiadcze� pieni��nych 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 informuj�cych osoby bezdomne o mo�liwo�ciach uzyskania 
pomocy. 

3. Przekazywanie plakatów, ulotek informacyjnych dotycz�cych form pomocy osobom 
bezdomnym, przedstawicielom ró�nych słu�b (funkcjonariuszom Policji, Stra�y Miejskiej, 
administracji dworca PKP, pracownikom Pogotowia Ratunkowego).   

4.  W wyniku podj�tych działa� na rzecz osób bezdomnych pracownicy socjalni Sekcji ds. 
Bezdomnych Miejskiego O�rodka Pomocy Społecznej, oprócz cotygodniowych  
poniedziałkowych oraz czwartkowych objazdów  pomieszcze� niemieszkalnych od 17.12.2009 
r. dodatkowo raz w tygodniu brali udział w objazdach ze Stra�� Miejsk� w godzinach 
popołudniowych. Ponadto   Towarzystwo im. �w. Brata Alberta  podj�ło działania rozwo�enia 
posiłków dla osób bezdomnych przebywaj�cych w  kanałach ciepłowniczych, ogródkach 
działkowych.  Akcja prowadzona była w okresie  przed�wi�tecznym  24,25,26 oraz  29,30,31 
grudnia  2009 r.     

      Jak wynika z podanych informacji Towarzystwa im. �w. Brata Alberta  w trakcie akcji 
docierania z posiłkami do pomieszcze�  niemieszkalnych skorzystały ł�cznie  92  osoby.   

9�-�$��1����	���� �����������	���
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 W zwi�zku z konieczno�ci� podejmowania działa� w godzinach nocnych w skupiskach 
osób bezdomnych, przebywaj�cych w pomieszczeniach niemieszkalnych, miasto Katowice 
kontynuuje umow� z Towarzystwem Pomocy im. �w. Brata Alberta na prowadzenie obchodów 
w godzinach nocnych terenu dworca PKP, �ródmie�cia i okolic w celu zmotywowania osób 
bezdomnych do skorzystania ze schronienia. Przy �cisłej współpracy z funkcjonariuszami 
Policji w Katowicach oraz pracownikami Stra�y Miejskiej w Katowicach, osoby bezdomne 
były przyprowadzane lub przywo�one do Ogrzewalni.  
Poprzez działania pracowników socjalnych Sekcji/Bezdomnych przy współpracy wolontariuszy 
Towarzystwa im. �w. Brata Alberta udało si� ograniczy� zjawisko bezdomno�ci ulicznej. 
Ograniczenie tego zjawiska było mo�liwe w du�ej mierze dzi�ki nocnym wizytacjom skupisk 
osób bezdomnych przez wolontariuszy Towarzystwa i funkcjonariuszy Stra�y Miejskiej. 
Zacie�nienie współpracy O�rodka z organizacjami pozarz�dowymi na polu przeciwdziałania 
marginalizacji osób bezdomnych stanowi, przykład realizacji idei pomocniczo�ci i budowy 
sieci wsparcia. Na podkre�lenie zasługuje dobra współpraca ze Stra�� Miejsk� oraz Policj� w 
wykonywaniu rutynowych obchodów dworca PKP, jak i przy podejmowaniu działa�
interwencyjnych. 
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Poni�ej przedstawiamy zakres realizacji celów Miejskiej strategii rozwi�zywania problemów 

społecznych, polityki prorodzinnej oraz profilaktyki uzale�nie� w zakresie pomocy osobom 
bezdomnym. 

1. Zakres pomocy:
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Kwoty wydatkowane na realizacj� programu uległy zmianie w stosunku do roku 
ubiegłego. Jest to zwi�zane z przekazaniem umów na dotacje do Wydziału Polityki Społecznej 
Urz�du Miasta Katowice, a tak�e ze zmian� kosztu osobodnia pobytu w Domu Noclegowym 
O�rodka �w. Jacka Caritas Archidiecezji Katowickiej przy ul. D�bowej 23 w Katowicach z 
kwoty 17 zł na kwot� 18 zł (od miesi�ca wrze�nia 2008 r.).

Liczba bezdomnych korzystaj�cych z pomocy utrzymuje si� na tym samym poziomie. 
Pracownicy socjalni wykonuj� intensywn� prac� socjaln� prowadzon� bezpo�rednio w 
skupiskach osób bezdomnych (dworzec PKP, objazdy kanałów ciepłowniczych, ogródków 
działkowych itp.) oraz prowadz� stał� kampani� informacyjn�, a tak�e coraz �ci�lejsz�
współprac� ze Stra�� Miejsk� oraz Policj�. 

2. Usamodzielnienie bezdomnych:
� �21�-))�� �21�-))�� �21�-))�� �21�-))�� �21�-))%�

�<D4M7�25NM,��
16N39�26340B7?0�C217C9�B<95417C89� #%� !%� !)� -%� -��

�<D4M7�25NM�H2;9FBEFGD0DP�H37DO� #%� �)� �-!� ��� %��

�<D4M7�25NM��
H2;9FBEFGD0DP�>5HN?H37DO�>�324><G40>78<E�
H32MC9BE�7C12P2C2>9A2�

-%-�
�

����
� -#�� ���� �-��

W wyniku intensywnych działa� podejmowanych przez pracowników socjalnych spadła 
liczba osób bezrobotnych,  których znaczna cz��� podj�ła zatrudnienie. 

Spora liczba osób bezdomnych podj�ła współprac� w zakresie rozwi�zywania problemu 
uzale�nie�, na co miało wpływ tak�e warunkowanie �wiadcze� pomocy społecznej. Był to 
jednak mniejszy procent w porównaniu do roku ubiegłego. 

Dzi�ki podj�tym przez Urz�d Miasta Katowice działaniom w zakresie polityki mieszkaniowej, 
co roku – �rednio - powy�ej 20 osób bezdomnych otrzymuje mieszkanie. 

Odtworzenie zerwanych wi�zi rodzinnych:

W 2009 roku 11 osób zamieszkało u rodzin, tym samym usamodzielniło si�.  
W pozostałych przypadkach nawi�zane na nowo kontakty rodzinne skutkuj� wzajemnymi 
odwiedzinami i pomoc� klientom o�rodków wsparcia. Niestety w wi�kszo�ci przypadków 
zdarzaj� si� odmowy nawi�zania 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 udzielaj�cych długoterminowego schronienia.  
Przyczyn� tej sytuacji była konieczno�� utworzenia w całodobowym domu noclegowym 20 
miejsc schronienia dora	nego dla osób bezdomnych, jak równie� wspomniana 
zintensyfikowana praca socjalna w skupiskach osób bezdomnych. 
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VIII. SYSTEM WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

   

  

OSOBY 
NIEPEŁNOSPRAWNE  
I ICH RODZINY 

�������������

� PRACA SOCJALNA�

� PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE�

� PO�YCZKI NA ROZPOCZ
CIE DZIAŁANO�CI GOSPODARCZEJ�

� DOFINANSOWANIE UCZESTNICTWA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH 

OPIEKUNÓW W TURNUSACH REHABILITACYJNYCH,�

� DOFINANSOWANIE ZAOPATRZENIA W SPRZ
T  REHABILITACYJNY,
PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE I �RODKI POMOCNICZE,�

� DOFINANSOWANIE DO LIKWIDACJI ABRIER ARCHITEKTONICZNYCH, W 

KOMUNIKOWANIU SI
  I TECHNICZNYCH.

� DOFINANSOWANIE DO ORGANIZACJI SPORTU, KULTURY , REKREACJI I 

TURYSTYKI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

REHABILITACJA  DZIECI I MŁODZIE�Y  NIEPEŁNOSPRAWNEJ

O�rodki rehabilitacyjne zapewniaj�ce kompleksow� opiek�

pobytow�, rehabilitacj� oraz terapi� wspomagaj�c� dla dzieci 

i młodzie�y niepełnosprawnej i zagro�onej 

niepełnosprawno�ci�

REHABILITACJA SPOŁECZNA Z
ELEMENTAMI REHABILITACJI

ZAWODOWEJ 

� Warsztaty terapii 

zaj�ciowej 
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System wsparcia osób niepełnosprawnych stanowi jeden z elementów Miejskiej 

strategii rozwi�zywania problemów społecznych. Celem strategicznym realizowanym przez 
Miejski O�rodek Pomocy Społecznej w Katowicach jest rehabilitacja społeczna osób 
niepełnosprawnych. 
Cele szczegółowe to: 
� podejmowanie działa� zmierzaj�cych do ograniczenia skutków niepełnosprawno�ci 
poprzez: 

- wczesn� interwencj� dzieci do 7 roku �ycia, 
- kompleksow� rehabilitacj� dzieci i młodzie�y z ró�nymi rodzajami niepełnosprawno�ci, 

� wyrabianie zaradno�ci osobistej i pobudzanie aktywno�ci społecznej osób 
niepełnosprawnych, 
� wyrabianie umiej�tno�ci samodzielnego wypełniania ról społecznych, 
� likwidacja barier, w szczególno�ci architektonicznych, urbanistycznych, transportowych, 
technicznych, w komunikowaniu si� i dost�pie do informacji, 
� wspieranie rodzin, w których wyst�puje problem niepełnosprawno�ci, w szczególno�ci 
rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym, 
� kształtowanie w społeczno�ciach lokalnych postaw i zachowa� sprzyjaj�cych integracji 
z osobami niepełnosprawnymi, 
� przestrzeganie praw osób niepełnosprawnych. 

Na system pomocy dla tej kategorii klientów, na który w roku 2009 wydatkowano kwot�  
7 167 538,09 zł składa si�:  

� Praca socjalna. Podejmowanie przez pracowników socjalnych działa� maj�cych na celu: 
− ułatwianie kontaktów z placówkami słu�by zdrowia, udzielanie pomocy w korzystaniu 

z ró�nych form rehabilitacji leczniczej i społecznej, 
− korzystanie z przysługuj�cych osobom niepełnosprawnym ulg i uprawnie�, 
− pomoc w nawi�zywaniu kontaktów z placówkami specjalistycznymi, �wiadcz�cymi 

usługi na rzecz osób niepełnosprawnych, 
− pomoc w znalezieniu odpowiedniego zatrudnienia. 

� Poradnictwo specjalistyczne. Udzielanie porad dotycz�cych: 
− mo�liwo�ci ustalania niepełnosprawno�ci i stopnia niepełnosprawno�ci,  
− rodzajów ulg i uprawnie� przysługuj�cych osobom niepełnosprawnym,  
− mo�liwo�ci uzyskania dofinansowania do ró�nych form rehabilitacji społecznej 

i rehabilitacji zawodowej, 
− mo�liwo�ci uzyskania �wiadcze� z pomocy społecznej przeznaczonych dla osób 

niepełnosprawnych, 
− pomocy w nawi�zaniu kontaktu z odpowiedni� organizacj� pozarz�dow�, placówk�

specjalistyczn�, instytucj� itp. 
� Sie� warsztatów terapii zaj�ciowej o profilu dostosowanym do rodzaju niepełnosprawno�ci, 

rozumianych jako wyodr�bnione organizacyjnie i finansowo placówki, stwarzaj�ce osobom 
niepełnosprawnym z upo�ledzeniem uniemo�liwiaj�cym podj�cie pracy, mo�liwo�� udziału 
w rehabilitacji społecznej i zawodowej przez terapi� zaj�ciow�. Warsztat realizuje swoje 
cele poprzez: 
− ogólne usprawnianie uczestników, 
− rozwijanie umiej�tno�ci wykonywania podstawowych czynno�ci �ycia codziennego 

oraz zaradno�ci osobistej, 
− przygotowanie do �ycia w �rodowisku społecznym (poprawa komunikacji, 

dokonywanie wyborów, poprawa kondycji psychicznej).
� Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach 

rehabilitacyjnych. 
� Dofinansowanie zaopatrzenia w sprz�t rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i �rodki 

pomocnicze. 
� Dofinansowanie organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych. 
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� Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu si�  
i technicznych na wnioski indywidualnych osób niepełnosprawnych. 

:���&����
�
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Rehabilitacja zawodowa ma na celu ułatwienie osobie niepełnosprawnej uzyskania  

i utrzymania odpowiedniego zatrudnienia i awansu zawodowego przez umo�liwienie jej 
korzystania z poradnictwa zawodowego, szkolenia zawodowego, po�rednictwa pracy. 

Realizacja tego zadania odbywa si� poprzez: 
• udzielanie dofinansowania do oprocentowania kredytu bankowego 

* W 2009 roku nie wpłyn�ł �aden wniosek o udzielenie dofinansowania do oprocentowania 
kredytu bankowego. 

Pozostałe zadania w ramach rehabilitacji zawodowej realizowane s� przez Powiatowy Urz�d 
Pracy przy ul. Po�piecha 14.

:�$�&����
�
��	��������	����
 Rehabilitacja społeczna ma na celu umo�liwienie osobom niepełnosprawnym 
uczestnictwa w �yciu społecznym. Celem jest wyrabianie zaradno�ci osobistej i pobudzanie 
aktywno�ci społecznej, wyrabianie umiej�tno�ci samodzielnego wypełniania ról społecznych, 
kształtowanie w społecze�stwie wła�ciwych postaw i zachowa� sprzyjaj�cych integracji osób 
niepełnosprawnych ze �rodowiskiem. 
 Do podstawowych form rehabilitacji społecznej zalicza si�: 
� turnusy rehabilitacyjne, 
� likwidacj� barier architektonicznych, w komunikowaniu si� i technicznych, 
� zaopatrzenie w sprz�t rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i �rodki pomocnicze, 
� dofinansowanie do organizacji sportu, kultury i turystyki oraz rekreacji osób 

niepełnosprawnych. 
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� uczestnictwo w warsztatach terapii zaj�ciowej: 

�H�� �
	�
��
��	�
�&� �<D4M7�B<9F5D�

�>267�
;2J<87852>
78<7�=>�
4?�����@�

�>267�
;2J<87852
>78<7�=>�
4?�:32;1<�
B<7567�

�762><D9@�

�� ��	� ]�����U� /� �E8;7DF7� �2B2D0� �4<9D<2B� <� �?2;4<9I0�
�<9H9?825H37>89F,�<B���6���2561<�H340�EC��D<9H1<��7��78N>� #)� �%���#)� �����)�

-� �CG51<9��62>73405498<9�]
;�"<67B��<A87BU���	�H340�EC��
5>2M2;498<7�%-��78N>� !�� ������)� ����#)�



98 

!� ��	�V����U�H340�EC���789>8<D1<9F�#�!��<A267.�789>8<1<� !)� ##!���)� #%�!-)�

#� ��	��2C51<9A2��62>73405498<7��7��49D4�5NM�4�&�&��H340�EC��
�2FD<9DP7�-!��<542><9D� !)� ##!���)� #%�!-)�

�� ��	��62>73405498<7��5H2B7A78<7��24>2FE�<��>N3D42:D<�5NM�
�<9H9?825H37>80DP�V&���
�U�H340�EC���26C7347��)M��9?82><9D� !)� !%��)##� #����)�

������� ���� 	������� 	�������

Kwota dofinansowania do 1 miejsca wynosi: 1 339,45 zł. (na miesi�c). 
Ogólna liczba osób, które w roku 2009 uzyskały wsparcie ze �rodków PFRON wyniosła: 2006. 
W XII 2009r. poszerzono WTZ „UNIKAT” o dodatkowych 5 uczestników. 
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 W roku 2009 poradnictwo specjalistyczne było �wiadczone przez : 
- pracowników Miejskiego O�rodka 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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RAZEM: 2 198 043,58 
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Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawno�ci realizuje nast�puj�ce zadania: 

� ustala niepełnosprawno�� osób, które nie uko�czyły 16 roku �ycia, 
� ustala stopie� niepełnosprawno�� osób, które uko�czyły 16 rok �ycia, 
� ustala wskazania do ulg i uprawnie� osobom posiadaj�cym orzeczenie o inwalidztwie lub 

niezdolno�ci do pracy, 

Orzeczenie Zespołu poza ustaleniem niepełnosprawno�ci, ma na celu równie� okre�lenie 
wskaza� dotycz�cych rehabilitacji osoby orzekanej, a w szczególno�ci: 

� odpowiedniego zatrudnienia uwzgl�dniaj�cego psychofizyczne mo�liwo�ci danej osoby, 
� szkolenia, w tym specjalistycznego, 
� zatrudnienia w zakładzie aktywizacji zawodowej, 
� uczestnictwa w warsztatach terapii zaj�ciowej,  
� konieczno�ci zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i �rodki pomocnicze, 
� korzystania z systemu �rodowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji, przez co 

rozumie si� korzystanie z usług socjalnych, opieku�czych terapeutycznych  
i rehabilitacyjnych �wiadczonych przez sie� instytucji pomocy społecznej, organizacje 
pozarz�dowe oraz inne placówki, 

� konieczno�ci stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w zwi�zku ze znacznie 
ograniczon� mo�liwo�ci� samodzielnej egzystencji,  

� konieczno�ci stałego współudziału na co dzie� opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, 
rehabilitacji i edukacji,  

� spełnienia przez osob� niepełnosprawn� przesłanek okre�lonych 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 
pó	n. zm.),  

� prawo do zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. 
Ponadto Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawno�ci wydaje osobom 

uprawnionym legitymacje osoby niepełnosprawnej. 

Tabela: Liczba przyj�tych wniosków 
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Tabela: Liczba i cel przyj�tych wniosków o ustalenie stopnia niepełnosprawno�ci 
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Tabela: Liczba wydanych orzecze�  o stopniu niepełnosprawno�ci 
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Tabela: Liczba wydanych orzecze�  o niepełnosprawno�ci 
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Tabela: Liczba odwoła�
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Poni�ej przedstawiamy ocen� realizacji celów „Miejskiej strategii rozwi�zywania 

problemów społecznych” w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych. 

1. Zakres pomocy:
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W roku 2009 otrzymano z Pa�stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
ni�sze �rodki finansowe ni� w latach poprzednich.  
Z uwagi na wzrost liczby osób korzystaj�cych ze �rodków Pa�stwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zmniejszył si� �redni koszt programu na osob�.  

2. Rehabilitacja osób niepełnosprawnych:
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W roku 2009 otrzymano z Pa�stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych ni�sze �rodki finansowe ni� w latach poprzednich. Jednak  zainteresowanie 
osób niepełnosprawnych ta form� udzielanej pomocy stale wzrasta. 
Miejski O�rodek Pomocy Społecznej w ramach rehabilitacji zawodowej realizuje zadanie 
dofinansowanie do wysoko�ci 50% oprocentowania kredytu bankowego zaci�gni�tego na 
kontynuowanie prowadzonej działalno�ci gospodarczej albo własnego lub dzier�awionego 
gospodarstwa rolnego. W roku 2009 nie wpłyn�ł �aden wniosek na udzielenie w/w 
dofinansowania.  

Powiatowy Urz�d Pracy realizuje nast�puj�ce zadania z zakresu rehabilitacji 
zawodowej: 
- jednorazowe dofinansowanie rozpocz�cia działalno�ci gospodarczej, rolniczej lub wniesienia 
wkładu do spółdzielni socjalnej ( art.12a), 
- zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych 
poszukuj�cych pracy i nie pozostaj�cych w zatrudnieniu (art.11), 
- finansowanie szkole� organizowanych przez kierownika powiatowego urz�du pracy (art.40), 
- zwrot kosztów wyposa�enia stanowisk pracy. 

3. Poradnictwo specjalistyczne dla osób niepełnosprawnych:

�
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Liczba porad systematycznie ro�nie. 

IX. POMOC RODZINIE W KRYZYSIE  
I PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE 

System pomocy rodzinie w kryzysie i rozwi�zywanie problemu przemocy w rodzinie, 
jest elementem Miejskiej   strategii  rozwi�zywania  problemów społecznych  (dział II,   
rozdział 7). 

Celem strategicznym realizowanym przez Miejski O�rodek Pomocy Społecznej  
w Katowicach jest przeciwdziałanie przemocy i jej skutkom w rodzinie. 

Cele szczegółowe to: 

− przeciwdziałanie przemocy wewn�trzrodzinnej i zapobieganie jej skutkom, 
− szybkie reagowanie i pomoc rodzinom w sytuacjach kryzysowych, 
− zapewnienie bezpiecze�stwa, zapobieganie przechodzenia kryzysu w stan chroniczny, 
− przeciwdziałanie rozpadowi rodziny. 

;������	����	�������
Praca socjalna z rodzinami dotkni�tymi problemem przemocy koncentruje si� na 

rozpoznawaniu zjawiska przemocy, budowaniu planu pomocy o charakterze interwencyjnym, 
socjalnym, psychologicznym i prawnym i jego realizacji przez pracownika socjalnego wspólnie 
z O�rodkiem Interwencji Kryzysowej. 
W 2009 r. pracownicy socjalni obj�li prac� socjaln� zwi�zan� z problemem przemocy 232 
osoby. Osoby te zostały skierowane do O�rodka Interwencji Kryzysowej celem obj�cia 
specjalistyczn� form� pomocy. 

. 
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Od 10 lat O�rodek Interwencji Kryzysowej we współpracy z Terenowymi Punktami 
Pomocy Społecznej organizuje spotkania Interwencyjnych Zespołów Interdyscyplinarnych,  
w których bior� udział: policjant, pracownik socjalny, pracownik OIK, pedagog, lekarz; celem 
podj�cia szybkich i skoordynowanych działa� na rzecz zapewnienia bezpiecze�stwa osobom 
poszkodowanym. Zadaniem tych Zespołów jest szybkie reagowanie na docieraj�ce sygnały o 
krzywdzeniu i zaniedbywaniu dzieci. 
 W 2009 roku odbyło si� 112 spotka� takich zespołów.  
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O�rodek Interwencji Kryzysowej Miejskiego O�rodka Pomocy Społecznej udziela 

pomocy rodzinom w sytuacjach kryzysowych i rodzinom z problemem przemocy - ze 
szczególnym uwzgl�dnieniem ochrony dziecka. Pomoc skierowana jest do osób doznaj�cych 
przemocy (ofiar przemocy), osób stosuj�cych przemoc (sprawców przemocy) i �wiadków 
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 �rodowisku. 
W zwi�zku z konieczno�ci� zapewnienia bezpiecze�stwa ofiarom przemocy O�rodek zapewnia 
schronienie dla osób, które ze wzgl�du na dramatyczn� sytuacj� nie mog� przebywa� w 
dotychczasowym miejscu zamieszkania, korzystaj�c z miejsc schronienia.  
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W O�rodku Interwencji Kryzysowej MOPS �wiadczone s� nast�puj�ce usługi: 
� konsultacje indywidualne dla klientów z problemem przemocy w rodzinie, 
� konsultacje rodzinne/grupowe, 
� grupowe formy pomocy psychologicznej, 
� wizyty w �rodowisku, 
� interwencje, 
� kierowanie do miejsc schronienia, 
� poradnictwo dla mieszka�ców Katowic, 
� poradnictwo prawne. 

Liczba konsultacji dla klientów OIK 
  � �21�-))%�
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Liczba przeprowadzonych interwencji osobistych i telefonicznych: 
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Interwencje s� reakcj� na sygnały o krzywdzeniu głównie dzieci i osób starszych. 
Podejmowane s� w wielu przypadkach wspólnie z dzielnicowym. Po przeprowadzeniu działa�
interwencyjnych wspólnie planowane s� nast�pne kroki zwi�zane z pomoc�. 
Interwencje słu�� równie� przy�pieszeniu i zwi�kszeniu skuteczno�ci działa� prawnych  
w instytucjach wymiaru sprawiedliwo�ci. 

 Grupowe formy pracy socjalnej Program pomocy psychologicznej dla ofiar przemocy
obejmował trzy  formuły pracy grupowej: 

- Grupa psychoedukacyjna  (   28 osób –  36  spotka�)- 
celem zaj�� jest uzyskanie wsparcia i wiedzy o mo�liwo�ciach ochrony i rozwi�zywania 
problemu przemocy w aspekcie prawnym, psychologicznymi socjalnym. 
- Grupa wsparcia(  6 osób - 4spotkania)- 
ide� przewodni� tego rodzaju zaj�� jest udzielanie sobie przez uczestników wzajemnego 
wsparcia i pomocy w sytuacji prze�ywania kryzysu o podobnym podło�u. 
- Trening umiej�tno�ci ( 3 osoby- 2 spotkania)- 
celem zaj�� opartych na formule treningowej jest nabycie na podstawowym poziomie 
umiej�tno�ci z zakresu : komunikacji interpersonalnej, asertywno�ci, radzenia sobie ze 
stresem. Oferta kierowana jest do klientek, które uko�czyły zaj�cia grupy 
psychoedukacyjnej i maj� ustabilizowan� sytuacj� dzi�ki powstrzymaniu przemocy 
domowej. 

�<D4M7�ED49568<1N>�H32A37BN>� !��
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 Budowanie naturalnych i �rodowiskowych grup wsparcia  
 Uwzgl�dniaj�c specyfik� zjawiska przemocy i kryzysu praca �rodowiskowa stanowi 
stały element w zapewnianiu bezpiecze�stwa osobom poszkodowanym. 
Budowanie naturalnych grup wsparcia w �rodowisku w wa�nym stopniu przyczynia si� do 
powstrzymania przemocy. Klientami o�rodka s� te� tzw. �wiadkowie przemocy (rodzina, 
s�siedzi, przyjaciele), którzy wyposa�eni w informacje, edukacj� i wsparcie �wiadomie i 
aktywnie wspieraj� swoich bliskich w sytuacji kryzysu i przemocy. 
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 Grupa samopomocy dla ofiar przemocy 
 Od 2005 roku w siedzibie O�rodka Interwencji Kryzysowej odbywaj� si� zainicjowane 
przez O�rodek spotkania Samopomocowej Grupy Wsparcia dla Ofiar Przemocy i Osób 
Współuzale�nionych. Spotkania te odbywaj� si� w sposób ci�gły tj. w ka�d� �rod� w 
godzinach od 17.00 - 19.00. Uruchomienie samopomocowego �rodowiska wsparcia jest 
szczególnie cenne dla osób, które potrzebuj� stałego wsparcia w kryzysach o charakterze 
chronicznym. 
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Miejski O�rodek Pomocy Społecznej w Katowicach współpracuje z �l�skim Stowarzyszeniem 
„Ad Vitam Dignam” w zakresie prowadzenia przez ww. organizacj� O�rodka Interwencji 
Kryzysowej dla Rodzin z Problemem Alkoholowym przy ul. Ks. bpa. Bednorza 22. Usługi 
O�rodka polegaj� na: 
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1.Zapewnieniu dora	nego całodobowego schronienia dla 12 kobiet i kobiet z dzie�mi 
znajduj�cych si� w sytuacjach kryzysowych, w tym w szczególno�ci w przypadkach ostrych 
konfliktów rodzinnych, zagra�aj�cych ich bezpiecze�stwu, zdrowiu, b�d	 �yciu. 
2.�wiadczeniu specjalistycznego poradnictwa, w tym w szczególno�ci psychologicznego  
i prawnego. 
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Miejski O�rodek Pomocy Społecznej w Katowicach na podstawie zawartej umowy 
współpracuje ze Stowarzyszeniem im. M. Niepokalanej na Rzecz Pomocy Dziewcz�tom i 
Kobietom w zakresie prowadzenia przez ww. Stowarzyszenie O�rodka dla 10 osób                         
( w tym kobiet i ich dzieci) dotkni�tych problemem przemocy. Usługi O�rodka polegały na: 

1. Zapewnieniu całodobowego schronienia w odpowiednich i bezpiecznych warunkach 
lokalowych. 

2. �wiadczeniu specjalistycznego poradnictwa, w tym w szczególno�ci psychologicznego    
i  prawnego. 

3. Prowadzeniu pracy socjalnej. 
4. �wiadczeniu specjalistycznego poradnictwa, w tym w szczególno�ci psychologicznego  

i prawnego. 

�<D4M7�25NM,�16N39�>�21395<9�2;�
�.(����-))%�3��512340567?0�49�
5DP328<98<7�=8737567FGD2@�

�<D4M7�252M2;8<�>0128780DP�>�
21395<9�2;��.�(���-))%�3��

�2546�252M2;8<7�=>�4?@� �012878<9�87�;4<9R�
!���-��-))%�3��=>�4?@�

��� !�!��� -�� �%�-)��

;�8�.�"������������	����C���������	����
Dy�ury konsultacyjno-terapeutyczne dla ofiar przemocy domowej oraz pomoc dzieciom 
krzywdzonym (porady i pomoc psychologiczna) były realizowane przez Zespół Interwencji 
Kryzysowej prowadzony przez Fundacj� dla ludzi potrzebuj�cych pomocy „Gniazdo” 
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PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE

1. Współpraca Miejskiego O�rodka 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 
bezpiecze�stwa i  przeciwdziałania przemocy w rodzinie i obowi�zuj�cych w tym zakresie 
procedur, Miejski O�rodek Pomocy Społecznej organizował  spotkania strategicznego zespołu 
interdyscyplinarnego. W okresie od I- XII 2009r. odbyły si� 4 spotkania. 

Efektem tych spotka� jest: 
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• wypracowanie sposobu post�powania w prowadzeniu procedury Niebieskiej 
Karty i post�powania wobec osób starszych i zale�nych ( dorosłych) w rodzinie, 

• realizowanie interwencyjnej procedury „Niebieska Karta” obejmuje stał�, 
pisemn� wymian� informacji oraz organizowanie zespołowej formuły pracy tzw. 
Zespołów Interdyscyplinarnych (o charakterze operacyjnym), których zadaniem 
jest sprawne planowanie i realizowanie działa� interwencyjnych maj�cych na 
celu zapewnienie bezpiecze�stwa osobom poszkodowanym w wyniku przemocy 
oraz monitorowanie sytuacji w rodzinach zagro�onych przemoc�, 

• rozszerzenie składu zespołu o przedstawiciela pedagogów szkolnych, 
prokuratury, twórcy procedury „Niebieski Mi�” oraz Kierowników Zespołu 
Kuratorskiej Słu�by S�dowej. 
Spotkania te b�d� kontynuowane. 

• ���������	
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2. Kontynuowanie współpracy pomi�dzy Miejskim O�rodkiem Pomocy Społecznej w 

Katowicach a  Górno�l�skim Centrum Zdrowia Dziecka, w celu koordynacji działa�
zwi�zanych z udzielaniem pomocy krzywdzonym dzieciom i ich rodzinom w ramach 

programu „Niebieski Mi�” a tak�e wł�czenie programu w system przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie. 

 Pan Tomasz Iwa�ski – autor procedury „Niebieski Mi�” jest stałym uczestnikiem 
zespołu interdyscyplinarnego.  
 Miejski O�rodek Pomocy Społecznej obj�ł pomoc� w okresie od I- XII 2009r. 11 
rodzin, w zwi�zku ze zgłoszeniem informuj�cym ( w ramach procedury „Niebieski Mi�”) o 
zaniedbaniach wobec dziecka. 
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1.Udział i prezentacja problematyki zaniedba� wobec dzieci na konferencji tematycznej  
   w   Urz�dzie Wojewódzkim w Katowicach – w marcu 2009r. 
2. Udział w konferencji nt: „Rodzicielstwo zast�pcze i prezentacja problematyki wi�zi”  
  w D�browie Górniczej. 
3. W ramach edukacji publicznej zwi�zanej 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 wy�ej wymienione 
tematy. 
4. Od lutego 2009r. w O�rodku Interwencji Kryzysowej MOPS uruchomiono grup�
   samopomocow� dla DDA- młodzie�y z rodzin z problemem alkoholowym. 
5. Zorganizowano Miejsk� Konferencj� pt. „Ró�ne oblicza kryzysu – 
ródła efektywno�ci w
interwencji kryzysowej” z okazji X- lecia działalno�ci O�rodka Interwencji Kryzysowej 
MOPS. 
Konferencja słu�yła upowszechnieniu wiedzy nt. zjawiska kryzysu i przemocy domowej w 
mie�cie Katowice i wzi�ło w niej udział 168 osób – przedstawicieli Urz�du Miasta, słu�b, 
instytucji i organizacji pozarz�dowych. 

6. Opracowano i wdro�ono koncepcje działalno�ci zespołów interdyscyplinarnych na poziomie 
strategicznym i roboczym zajmuj�cych si� rozwi�zaniem problemu przemocy w rodzinie i 
ochron� dziecka krzywdzonego jako elementu miejskiego systemu przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie. W ich skład wchodz� przedstawiciele miejskich słu�b i instytucji. W roku 2009 
O�rodek Interwencji Kryzysowej MOPS otrzymał za to przedsi�wzi�cie wyró�nienie 
Pa�stwowej Agencji Rozwi�zywania Problemów Alkoholowych w Warszawie i 
Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „ Niebieska Linia” 
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7.  Opracowano program pt. System oddziaływa� wobec sprawców przemocy domowej wraz z 
programem grupy psychoedukacyjnej dla tych osób. Program jest przedsi�wzi�ciem 
interdyscyplinarnym tj. partnerami s�: Zespół Kuratorskiej Słu�by S�dowej oraz Komenda 
Miejska Policji. Spotkanie finalizuj�ce opracowywanie koncepcji i rozpoczynaj�ce etap 
wdra�ania odb�dzie si� 12 stycznia 2010 roku w S�dzie Okr�gowym w Katowicach. 
8. W porozumieniu z Pa�stwow� Agencj� Rozwi�zywania Problemów Alkoholowych w 
Warszawie wydano płyt� edukacyjn� z filmem modeluj�cym zasady rozmowy z osobami 
b�d�cymi ofiarami przemocy w rodzinie. Płyta ta została doł�czona do rekomendacji do 
finansowania programów w zakresie profilaktyki i rozwi�zywania problemów alkoholowych i 
przemocy w gminach. 
9. Opublikowano zasady organizowania systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w 
mie�cie Katowice oraz strategie działania zespołów interdyscyplinarnych w pi�mie 
specjalistycznym Pa�stwowej Agencji Rozwi�zywania Problemów Alkoholowych „�wiat 
Problemów” nr.8/2009. 
10.Opublikowano artykuł Pt. „Przemoc w paradygmacie koncepcji przywi�zania” w pi�mie 
specjalistycznym „Niebieska Linia” . 
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We wrze�niu 2009r. miała miejsce katastrofa w KWK „Wujek-�l�sk” w Rudzie �l�skiej. 
Od momentu uzyskania informacji na ten temat, podj�te zostały nast�puj�ce działania 
pomocowe wobec osób poszkodowanych i ich rodzin ( mieszka�ców Katowic): 

1. Dy�ur telefoniczny w dniach 19.09.-20.09.09r. (sobota, niedziela). 
2. Wizyty �rodowiskowe pracowników socjalnych z poszczególnych Terenowych 

Punktów Pomocy Społecznej wraz z pracownikami O�rodka Interwencji Kryzysowej w 
celu udzielenia pomocy finansowej oraz zaproponowania pomocy psychologicznej. 
Pomoc� psychologiczn� obj�to 8 rodzin. 

3. Dy�ur psychologów O�rodka Interwencji Kryzysowej i Centrum Rehabilitacji 
Społecznej w Szpitalu Oparzeniowym w Siemianowicach �l�skich w okresie od 24 
wrze�nia do 28 pa	dziernika 2009r.  ( 4 osoby poszkodowane). 

            Ł�cznie pomoc� obj�to  20 osób (8 rodzin). 
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Poni�ej przedstawiamy ocen� realizacji celów Miejskiej strategii rozwi�zywania 

problemów społecznych w zakresie pomocy rodzinie w kryzysie i przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie: 

1. Zakres pomocy:
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Przedstawione powy�ej liczby obrazuj�, �e liczba klientów pozostaje w ostatnich latach na 
podobnym poziomie. Natomiast w 2009r. wzrosły koszty realizacji programu w przeliczeniu na 
osob�. Jest to zwi�zane z doskonaleniem i zwi�kszeniem kompetencji kadry O�rodka 



107 

Interwencji Kryzysowej MOPS , podnoszeniem kwalifikacji i organizowaniem szkole� dla 
pracowników socjalnych oraz realizacj� działa� zwi�zanych z edukacj� publiczn�. 
Bud�et placówki obejmuje:  
� koszty wynagrodze� pracowników, 
� koszty podstawowego utrzymania placówki. 

2. Kierowanie do schronisk dla ofiar przemocy:
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  W 2009r. wzrosła nieznacznie liczba osób korzystaj�cych ze schronienia w zwi�zku               
z przemoc�. Tylko 9,5 % osób obj�tych pomoc� O�rodka Interwencji Kryzysowej MOPS 
skorzystało z miejsc schronienia. Wynika to z formuły pracy z rodzin� w oparciu                        
o wykorzystanie zasobów własnych klienta. 
Ide� pracy O�rodka w zapewnieniu bezpiecze�stwa jest uruchamianie naturalnych grup 
wsparcia w �rodowisku i własnych zasobów klientów, poprzez aktywizowanie postaw rodziny, 
przyjaciół, s�siadów tak, aby ze schronienia w placówkach korzystały tylko osoby, których 
�ycie lub zdrowie jest zagro�one, a nie maj� własnych mo�liwo�ci korzystania  
z pomocy rodziny lub innego wsparcia. 

3. Liczba osób, które podj�ły działania prawne w kierunku uregulowania sytuacji rodzinnej:
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Zdecydowana wi�kszo�� osób korzystaj�cych z pomocy uruchamia wła�ciwe dla swojej 
sytuacji działania  prawne. Wa�ne jest, aby sami klienci byli gotowi nie tylko do  wszcz�cia 
takich działa�, ale równie� do aktywnego uczestniczenia w nich. W tym celu korzystaj�            
z ł�cznej oferty pomocy o charakterze psychologiczno- prawnym. 
W sektorach urz�dowych O�rodek Interwencji Kryzysowej MOPS uruchamia z urz�du 
działania prawne nakierowane na zwi�kszenie bezpiecze�stwa osobom pokrzywdzonym,         
w wyniku przemocy domowej. 
W 2009 roku skierowano do Prokuratury  23 doniesienia  o powzi�ciu podejrzenia                     
o popełnieniu przest�pstwa zn�cania si� nad rodzin� (art.207 k.k., art.12 Ustawy                      
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, 304 kpk) i 9 wniosków do S�du o wydanie  
stosownych  zarz�dze� opieku�czo – wychowawczych na rzecz dzieci. 
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Rodzaje wykonywanych usług przez wolontariuszy: 
� opieka nad dzie�mi klientek O�rodka Interwencji Kryzysowej, 
� pomoc w rozreklamowaniu O�rodka na terenie Katowic, 
� wyj�cie w �rodowisko wraz z pracownikiem OIK (wizyty �rodowiskowe, interwencje), 
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� prowadzenie z pracownikiem OIK  konsultacji indywidualnych, 
� prace administracyjno- biurowe. 

2. Program sta�owy i edukacyjny dla studentów �l�skich uczelni
 W 2009 roku O�rodek Interwencji Kryzysowej Miejskiego O�rodka Pomocy Społecznej 
kontynuował Program Sta�owy dla studentów i  �l�skich uczelni, realizowany pod patronatem 
Pa�stwowej Agencji  Rozwi�zywania Problemów Alkoholowych w Warszawie. Uczestnikami 
programu byli głównie studenci Wydziału Pedagogiki i Psychologii,  Uniwersytetu �l�skiego, 
jak równie� studenci �l�skiej Wy�szej Szkoły Zarz�dzania-Wydziału Ekonomiczno- 
Społecznego. 
 Studenci zapoznali si� z celami realizowanymi przez placówk�, rodzajami oferowanych 
usług i zasadami ich �wiadczenia.  

Na prac� ze studentami składały si�: 
• zaj�cia praktyczne prowadzone pod opiek� pracowników merytorycznych, które 

obejmowały mo�liwo�� uczestniczenia w konsultacjach indywidualnych, zespołach 
interdyscyplinarnych, wizytach �rodowiskowych w ramach prowadzenia procedury 
„Niebieskiej Karty” oraz zebraniach klinicznych zespołu, 

• szkolenia obejmuj�ce tematyk� zwi�zan� z przemoc� domow� i interwencj� kryzysow�
z tego zakresu. 

Ka�dy student otrzymał równie� za�wiadczenie i opini�, a po zako�czeniu realizacji 
Programu Sta�owego  sporz�dzona została ewaluacja, któr� przekazano Pa�stwowej Agencji 
Rozwi�zywania Problemów Alkoholowych w Warszawie.  
 Realizacja programu przyczynia si� do szerzenia wiedzy i zwi�kszenia �wiadomo�ci      
w zakresie problematyki przemocy domowej, kształtowania konstruktywnych postaw wobec 
tego zjawiska, jak równie� słu�y przygotowaniu młodych ludzi do profesjonalnej pracy                    
w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 
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3.Szkolenia dla pracowników socjalnych i pracowników �wietlic z sektora pozarz�dowego. 
 W roku 2009 pracownicy O�rodka Interwencji Kryzysowej MOPS przeprowadzili 
szkolenie dla  pracowników socjalnych z zakresu : 
- Przemoc domowa – zagadnienia podstawowe – odbyły si� 4 spotkania po 6 godzin,                
w szkoleniu wzi�ło udział 26  nowo  przyj�tych  pracowników socjalnych. 
- Procedura „Niebieskiej Karty”- odbyły si� 4 spotkania po 6 godzin w szkoleniu wzi�ło udział 
31 osób. 

Pracownicy O�rodka Interwencji Kryzysowej MOPS zorganizowali równie� szkolenie 
dla pracowników �wietlic sektora pozarz�dowego z zakresu: 
-Psychologiczny obraz dziecka krzywdzonego – praca z dzieckiem w kontek�cie pracy z rodzin�
z problemem przemocy- odbyły si� 2 spotkania po 6,5 godzin, w szkoleniu  wzi�ło udział 9 
pracowników. 
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X. POMOC RODZINIE Z PROBLEMEM BEZROBOCIA 

        WSPARCIE OSOBY B�D�CEJ W TRUDNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY

OSOBA BEZROBOTNA/POSZUKUJ�CA 
PRACY 

MIEJSKI O�RODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

PROGRAM 
DIAGNOSTYCZNY 

NOWY START 
(Autodiagnoza 

zawodowa, opracowanie 
indywidualnego planu 

rozwi�zywania 
problemu bezrobocia) 

GRUPOWA PRACA SOCJALNA 

ADRESACI: osoby zdolne i gotowe do  
aktywnego poszukiwania pracy, przyj�cia 

ofert przekwalifikowania zawodowego i ofert 
zatrudnienia obj�te pomoc� MOPS 

INDYWIDUALNA PRACA SOCJALNA 
ADRESACI: osoby o niskich szansach na 

rynku pracy lub osoby, które ze wzgl�du na 
sytuacj� rodzinn�, zawodow� zdrowotn� lub 
inn� s� niezdolne do podj�cia zatrudnienia 

INNE PROGRAMY AKTYWIZUJ�CE 
DLA BEZROBOTNYCH w tym 

finansowane ze �rodków Unii Europejskiej 

(Programy realizowane przez  MOPS lub 
organizacje pozarz�dowe w tym Kluby 

Integracji Społecznej, prace wolontaryjne, 
prace społecznie u�yteczne, inne programy 

aktywizuj�co - wspieraj�ce). 

PROGRAM 
MO�LIWO�CI 

(Program rozwoju 
osobistego dla osób 

długotrwale 
bezrobotnych)  

PODJ�CIE PRACY 

PRACA SOCJALNA – 
ORGANIZACJA SPOŁECZNO�CI 

LOKALNEJ: skierowana do wszystkich 
osób w wieku aktywno�ci zawodowej 
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Pomoc rodzinie z problemem bezrobocia stanowi jeden z elementów Miejskiej strategii 

rozwi�zywania problemów społecznych  (dział II, rozdział 8). Celem strategicznym 
realizowanym przez Miejski O�rodek Pomocy Społecznej w Katowicach jest zwi�kszenie szans 
na podjecie pracy zawodowej i przeciwdziałanie negatywnym skutkom społecznym 
wynikaj�cym z bezrobocia w rodzinie.  

Cele szczegółowe to: 

� przygotowanie i wspieranie bezrobotnego w trakcie poszukiwania pracy, 
� niwelowanie psychospołecznych skutków bezrobocia osób pozostaj�cych bez pracy i ich 

rodzin, 
� zwi�kszanie aktywno�ci i zaanga�owania osób bezrobotnych w działaniach słu��cych 

usamodzielnieniu, 
� uzyskanie kwalifikacji dostosowanych do sytuacji na rynku pracy, 
� readaptacja do �rodowiska pracy w przypadku długotrwale bezrobotnych. 
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Rok 2009 charakteryzował si� pewnymi zmianami na rynku pracy. Na przestrzeni 
niemal całego okresu sprawozdawczego wzrastała liczba osób bezrobotnych oraz zmieniała si�
liczba klientów O�rodka. Mimo relatywnie dobrej sytuacji na rynku pracy (niska stopa 
bezrobocia w mie�cie 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 szczególno�ci 
długotrwale bezrobotne czy niepełnosprawne mogły korzysta� z oferty wsparcia �wiadczonego 
przez specjalistów w ramach zarówno poradnictwa indywidualnego, jak i zaj�� grupowych 
realizowanych na terenie O�rodka oraz prowadzonych przez podmioty zewn�trzne. W tej 
sytuacji cz��� osób w trudnej sytuacji na rynku pracy obj�tych pomoc� O�rodka potrafiła si�
odnale	� na rynku pracy (podj�� zatrudnienie, podwy�szy� wykształcenie, podnie��/zmieni�
kwalifikacje), jednak do�� du�a grupa osób nadal korzystała z pomocy O�rodka. Oferta 
O�rodka skierowana była zarówno do osób bardziej aktywnych, samodzielnych, które 
wymagaj� stosunkowo niewielkiego wsparcia, jak i do tych, które nie potrafiły wykorzysta�
własnych zasobów i mo�liwo�ci 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 
aktywizuj�ce „Nowy start” i „Mo�liwo�ci”). Cz��ciami składowymi modelu były te�
pogł�biona indywidualna praca socjalna, w tym w formie poradnictwa specjalistycznego, jak i 
rozszerzana stale współpraca ze �rodowiskiem lokalnym i podmiotami rynku pracy.  
Przedstawiona formuła była odpowiedzi� na zmieniaj�ce si� zapotrzebowanie osób w trudnej 
sytuacji na rynku pracy, w szczególno�ci długotrwale bezrobotnych czy niepełnosprawnych 
oraz zmieniaj�ce si� oczekiwania wobec słu�b pomocy społecznej.  
 Aktywna integracja oraz zwi�kszanie szans na podj�cie zatrudnienia realizowane                  
były poprzez odpowiednie przygotowanie klienta do poszukiwania zatrudnienia, pomoc                         
w dotarciu do ofert pracy, szkole� i innych form wsparcia oraz udzielanie pomocy w 
kontaktach z pracodawcami, kontakt z doradc� zawodowym czy psychologiem, motywowanie 
do podj�cia nauki/ uczestnictwa w kursach, monitorowanie i wspomaganie osób w trudnej 
sytuacji na rynku pracy w działaniach słu��cych rozwi�zaniu problemów zwi�zanych ze 
zjawiskiem bezrobocia.  
 Podczas, gdy w ramach pracy socjalnej z indywidualnym przypadkiem głównym 
zadaniem było wspieranie pojedynczych osób czy rodzin w rozwi�zywaniu problemu 
bezrobocia, grupowe formy zapewniały dodatkowo wsparcie wzajemne uczestników grupy, 
mo�liwo�� prowadzenia pogł�bionej pracy warsztatowej oraz fachow� pomoc osób 
prowadz�cych zaj�cia (w tym psychologów i doradców zawodowych). Dlatego te� jeszcze w 
pierwszej połowie 2009r.  jednym z priorytetowych działa� O�rodka była praca z klientem w 
formach grupowych (w szczególno�ci w oparciu o zaj�cia z zakresu aktywizacji zawodowej). 
Jednak wprowadzany stopniowo w 2009r. szereg aktów prawnych, dokumentów 
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programowych, wytycznych, analiz i raportów wskazywał na konieczno�� wyra	nego 
rozdzielenia zada� Urz�dów Pracy i O�rodków Pomocy Społecznej w zakresie aktywizacji 
osób bezrobotnych. W szczególno�ci zmieniona ustawa o promocji zatrudnienia i rynku pracy 
w lutym 2009 roku wskazywała na wyra	ny podział zada� jakie powinien wykonywa�
O�rodek, a jakie wykonywa� powinien Powiatowy Urz�d Pracy. Zgodnie z takimi zało�eniami 
zaj�cia grupowe dla osób bezrobotnych maj�ce na celu aktywizacj� zawodow� od drugiej 
połowy roku pozostawały w gestii Powiatowego Urz�du Pracy, natomiast działania Miejskiego 
O�rodka 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 �wiadczenie usług poradnictwa 
specjalistycznego miała na celu wyrównywanie szans na rynku pracy osób zagro�onych 
zjawiskiem marginalizacji, w tym w szczególno�ci eliminowanie negatywnych nast�pstw 
bezrobocia długookresowego. Nakierowana była głównie na wpływanie na popraw� relacji 
rodzinnych, udział w grupach wsparcia i grupach samopomocowych rzutuj�cych na 
podwy�szenie kondycji psychicznej i motywacji do wykonywania  aktywnych działa� na rynku 
pracy, zmian� sposobów funkcjonowania w �rodowisku społecznym i zawodowym.  

O�rodek zareagował na zmiany na rynku pracy, realizuj�c równie� przedsi�wzi�cia 
finansowane ze �rodków europejskich, takie jak: projekt systemowy „Damy rad� – program 
aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach” oraz projekty konkursowe „Ja Wam 
jeszcze poka��”, „Klucz do kariery”, „Nowe perspektywy”, które zostały opisane w dalszej 
cz��ci sprawozdania. Zako�czyła si� w maju oraz czerwcu 2009 roku realizacja projektów „Ja 
Wam jeszcze poka��” oraz „Nowe perspektywy” a w miesi�cu wrze�niu 2009r. projektu 
„Klucz do kariery”, jednak O�rodek przygotowywał nast�pne projekty konkursowe 
nakierowane na wsparcie osób w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy m. in. osoby 
bezdomne, niepełnosprawne (chore psychicznie) oraz długotrwale bezrobotne. 
O�rodek poprzez działania finansowane ze �rodków EFS dysponował ofert� Inkubatora 
Gospodarki Społecznej, który posiadał rozbudowany katalog form wsparcia dla osób 
zagro�onych wykluczeniem społecznym, zainteresowanych zało�eniem własnej działalno�ci 
gospodarczej, spółdzielni socjalnej, organizacji pozarz�dowej. Inkubator �wiadczył pomoc dla 
osób w trudnej sytuacji na rynku pracy, w tym długotrwale bezrobotnych i niepełnosprawnych 
korzystaj�cych z pomocy społecznej - uwzgl�dniaj�c specyficzne uwarunkowania 
funkcjonowania osób z grup marginalizowanych. 

Pracownicy O�rodka współpracowali równie� z podmiotami funkcjonuj�cymi                         
w �rodowisku lokalnym, w celu kompleksowego wykorzystania dost�pnych mo�liwo�ci 
wspierania osób poszukuj�cych pracy. Poszerzana była tak�e współpraca z instytucjami oraz 
innymi podmiotami rynku pracy (tak�e poprzez zawieranie umów partnerskich, wspólne 
przygotowywanie projektów do realizacji czy szkolenia i spotkania konsultacyjne). Działania w 
�rodowisku w szczególno�ci realizowane były w ramach Programów Aktywno�ci Lokalnej 
opisanych w dalszej cz��ci sprawozdania. 
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  Poradnictwo z zakresu aktywizacji społecznej i zawodowej �wiadczone było w 2009 roku 
przez specjalistów Zespołu Aktywizacji Społecznej Osób Bezrobotnych. Nakierowane było na 
okre�lenie i wykorzystanie posiadanych mo�liwo�ci, zasobów i uprawnie� osób poszukuj�cych 
pracy oraz rozeznanie i dopasowanie zewn�trznej oferty wsparcia do potrzeb poszczególnych 
klientów.  

  Tematyka konsultacji indywidualnych obejmowała miedzy innymi: diagnoz� sytuacji 
zawodowej klienta poprzez analiz� SWOT, diagnoz� dotychczasowej aktywno�ci na rynku 
pracy,  edukacj�  w zakresie wymaga� obecnego rynku pracy,  poszerzenie  wiedzy na temat 
aktywnych metod poszukiwania zatrudnienia, przygotowanie dokumentów aplikacyjnych, prac�
nad wizerunkiem i autoprezentacj�, gospodarowanie czasem, w tym: planowanie działa�
podczas poszukiwania pracy. Osoby korzystaj�ce z konsultacji miały tak�e dost�p do informacji 
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o bie��cych ofertach zatrudnienia (tak�e z internetowej bazy ofert) oraz  do bezpłatnych szkole�, 
kursów przekwalifikowuj�cych i projektów aktywizuj�cych, w tym finansowanych ze �rodków 
unijnych. W ramach konsultacji przekazywane było tak�e pełne kompendium wiedzy o 
wolontariacie i mo�liwo�ci zawodowej readaptacji w ramach wolontariatu.  

 Osoby korzystaj�ce ze wsparcia Zespołu Aktywizacji Społecznej Osób Bezrobotnych, 
podobnie jak pozostali mieszka�cy miasta Katowice, miały do dyspozycji pracowni�
komputerow�. Mogły tak�e korzysta� ze wsparcia wolontariuszy obsługuj�cych pracowni�
(pomoc w wyszukiwaniu ofert pracy, szkole�, zakładanie skrzynek pocztowych, rejestracja w 
firmach doboru etc.). Ka�da osoba konsultowana otrzymała zaktualizowany informator z 
pełnym wykazem instytucji i organizacji wspieraj�cych osoby poszukuj�ce zatrudnienia na 
terenie Katowic. Oferta skierowana była równie� do osób niepełnosprawnych – wyposa�ane 
były w wykazy zakładów pracy chronionej i inne informacje i narz�dzia ułatwiaj�ce poruszanie 
si� im po rynku pracy.  
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 W I półroczu 2009 roku dla osób bezrobotnych realizowane były grupowe programy 
pracy socjalnej: „Nowy Start” oraz „Mo�liwo�ci”. Istotnym uzupełnieniem oferty pomocowej 
O�rodka było te� wsparcie �wiadczone 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 korzystaj�cych z pomocy społecznej ze wzgl�du na 
trudn� sytuacj� na rynku pracy i zorientowany był na aktywizacj� klientów do podejmowania 
działa� ukierunkowanych na zmian� swojej sytuacji społecznej i zawodowej. Przyj�te w 
programie rozwi�zania umo�liwiały dokonanie przez uczestników rozeznania swojej sytuacji 
oraz zaplanowanie działa� zmierzaj�cych do poprawy swojej sytuacji. Program „Nowy Start” 
realizowany na terenie O�rodka od 2002r. w 2007r. uległ znacznej modyfikacji – niemal                   
w cało�ci zmieniono formuł� programu, narz�dzia i metody pracy z klientem. Du�y nacisk 
został poło�ony na cz��� integracyjn� oraz zaj�cia o charakterze warsztatowym, pozwalaj�ce 
osobom bezrobotnym lepiej rozezna� własne mo�liwo�ci i  zasoby oraz pokona� ograniczenia                
i słabe strony. Zmiany w programie zwi�zane były w du�ej mierze z coraz wi�kszym 
do�wiadczeniem pracowników O�rodka w prowadzeniu pracy grupowej z osobami w trudnej 
sytuacji na rynku pracy oraz dynamicznie zmieniaj�c� si� sytuacj� na rynku pracy. Modyfikacja 
dotychczasowej formuły programu wi�zała si� w szczególno�ci z szerszym wprowadzeniem 
elementów warsztatowych na zaj�ciach, wzbogaceniem i dopracowaniem narz�dzi słu��cych 
do autodiagnozy zawodowej klientów oraz do opracowania indywidualnych planów działania 
(IPD) przez uczestników zaj��. Realizacja programu w nowej formule nast�piła od I półrocza 
2008r. i została poprzedzona cyklem szkole� przygotowuj�cych pracowników O�rodka do 
prowadzenia zaj�� programu w nowej formule oraz zespołów konsultacyjnych. Program 
realizowany był do czerwca 2009r. – w zwi�zku ze zmian� w podej�ciu O�rodka do pracy z 
osobami w trudnej sytuacji na rynku pracy (akcent poło�ony na aktywizacj� społeczn� a nie 
zawodow�).   
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Program  „Mo�liwo�ci” 
 Grupowy program rozwoju osobistego dla osób w szczególnie trudnej sytuacji na rynku 
pracy, w szczególno�ci długotrwale bezrobotnych zdecydowanych na inwestowanie we własny 
rozwój psychiczny i społeczny. 

Celem programu było: zwi�kszenie szans powrotu osób pozostaj�cych bez zatrudnienia na 
rynek pracy.  
Cele szczegółowe to: 
1. Poprawa funkcjonowania emocjonalnego i społecznego. 
2. Wzmacnianie aktywno�ci �yciowej i motywacji do zmian. 
3. Zwi�kszenie wiedzy o własnych zasobach.  

4. Zwi�kszenie umiej�tno�ci stawiania sobie celów. 

Oczekiwane efekty: 
1. Zwi�kszenie poczucia społecznej przydatno�ci i podwy�szenie aktywno�ci �yciowej. 
2.Rozwój umiej�tno�ci interpersonalnych. 
3.Zwi�kszenie oceny własnej warto�ci i gotowo�ci do zmian. 
Tematy warsztatów psychologicznych:
1. Zaj�cia integracyjne/budowanie klimatu zaufania w grupie. 
2. Zaj�cia integracyjne/budowanie pozytywnej motywacji uczestnika. 
3. Podstawowe zasady prawidłowego komunikowania si�. 
4. Komunikacja interpersonalna/pozawerbalna. 
5. Podstawowe zasady asertywnego zachowania. 
6. Asertywno�� w praktyce. 
7. Autoportret – samopoznanie/motywacja. 
8. Mapa własnych zasobów/rozpoznanie mocnych i słabych stron. 
9. Budowanie poczucia własnej warto�ci. 
10. Radzenie sobie ze stresem i sytuacjami trudnymi. 
11. Zarz�dzanie czasem. 
12. Trening my�lenia perspektywicznego. 

 Od stycznia do czerwca 2009 r. realizowano systematyczne dwugodzinne psychologiczne 
zaj�cia warsztatowe prowadzone, co dwa tygodnie w dwóch grupach przez pracowników 
Zespołu Poradnictwa Specjalistycznego dla Rodzin. Od lipca 2009r w zwi�zku z mo�liwo�ci�
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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� Powiatowy Urz�d Pracy w Katowicach, 
Współprac� z tym podmiotem regulowała zawarta umowa o współpracy precyzuj�ca obszary 
współdziałania, usprawnienie wymiany informacji i realizacji wspólnych przedsi�wzi��, ze 
szczególnym uwzgl�dnieniem obszaru aktywizacji osób w trudnej sytuacji na rynku pracy w 
ramach projektu systemowego. Stałym elementem współpracy mi�dzy instytucjami była 
organizacja Prac Społecznie U�ytecznych.  

 Centrum Ochrony Security,  
� OHP 
W ramach trwaj�cej od lat dobrej współpracy pracownicy Komendy Głównej OHP 

uczestniczyli w zaj�ciach grupowych realizowanych na terenie O�rodka, informuj�c o ofercie 
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wsparcia OHP oraz przedstawiaj�c oferty pracy. Odbyło si� tak�e spotkanie kadry kierowniczej 
MOPS z pracownikami OHP, na którym pracownicy OHP omówili zakres działalno�ci 
Młodzie�owych Centrów Kariery. W oparciu o umow� partnersk� z Młodzie�owym Biurem 
Kariery Ochotniczych Hufców Pracy  realizowano cykl zaj�� grupowych i konsultacji 
doradczych dla klientów O�rodka – uczestników projektu systemowego.   

� Zakład Pracy Chronionej Clarsystem, 
� Firma Impel Cleaning 
Ponadto prowadzono szerok� współprac� w obszarach dotycz�cych 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 si� na terenie O�rodka dwa 
spotkania osób niepełnosprawnych z przedstawicielami firmy EKON, dotycz�ce 
zatrudnienia w ramach zakładu pracy chronionej) 
� Stowarzyszenie „Szansa dla ka�dego”, 
� Wojewódzki Urz�d 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 – mi�dzynarodowa sie� nauczania, 
� Stowarzyszenie „Horyzont”, 
� Fundacja dla �l�ska, 
� Stowarzyszenie „Inplus”, 
� Urz�d Marszałkowski 
Współpraca w ramach realizacji zada� w projekcie systemowym, 
� Uniwersytet �l�ski 
wykłady dla studentów socjologii o specjalno�ci praca socjalna, dotycz�ce pracy 
pracownika socjalnego oraz metod pracy socjalnej wykorzystywanych w O�rodku, 
wizyty studyjne w O�rodku studentów, 
� Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane Ich Opiekunów i Przyjaciół, 
� Stowarzyszenie „Unikat”, 
� Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu, 
� Katowice Stowarzyszenie Trze	wo�ciowe „Dwójka”, 
� Fundacja Pary�, 
� Zwi�zek Harcerstwa Polskiego, 
� Stowarzyszenie Górno�l�ski Klub Sportowy Murcki, 
� Centrum Nauki i Biznesu „�ak”, 
� Polski Dom Kreacji, 
� Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „By� Razem” w Cieszynie 
� Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS z Rybnika 
(umowa o współpracy partnerskiej w ramach realizacji projektu „Osiemnastka w sieci – 
porozumienie inkubatorów organizacji pozarz�dowych” oraz wspólne aplikowanie o 
�rodki 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 pozarz�dowych”), 
� �l�skie Forum Organizacji Pozarz�dowych  KaFOS z Katowic, 
(umowa o współpracy partnerskiej w ramach realizacji projektu „Osiemnastka w sieci – 
porozumienie inkubatorów organizacji pozarz�dowych”), 
� Regionalny O�rodek Polityki Społecznej 
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Zawarte zostało porozumienie o współpracy z  Regionalnym O�rodkiem Polityki 
Społecznej w Katowicach, dzi�ki któremu m.in. udało si� elastycznie dopasowa� ofert�
szkole� i doradztwa indywidualnego skierowanego do pracowników O�rodka, 
zainicjowa� proces szerszej współpracy w obszarze polityki społecznej (kreowanie 
nowych rozwi�za� na polu pomocy społecznej, wspólne realizowanie projektów i 
przedsi�wzi��). 

Zarówno pracownicy O�rodka, jak i osoby poszukuj�ce pracy, wyposa�ane były                              
w aktualizowany na bie��co informator, zawieraj�cy podstawowe informacje o wsparciu 
udzielanym w poszczególnych instytucjach osobom bezrobotnym (dane teleadresowe, oferta 
pomocowa, zasady korzystania).  

W pierwszym półroczu odbyły si� w O�rodku spotkania z Harcerzami Hufca Katowice 
Zwi�zku Harcerstwa Polskiego oraz z przedstawicielami Urz�dów Pracy w regionie Karelii w 
Rosji,  na którym zaprezentowano ofert� wsparcia Miejskiego O�rodka Pomocy Społecznej dla 
mieszka�ców Katowic. W drugim półroczu odbywały si� intensywne spotkania z podmiotami 
zewn�trznymi dotycz�cymi post�powa� zgodnie z zamówieniami publicznymi, a tak�e umow�
partnersk�.  
O�rodek Pomocy Społecznej w Katowicach inicjował tak�e akcje informacyjne na temat ofert 
wsparcia dla bezrobotnych mieszka�ców Katowic. Informacje o działaniach w obszarze 
bezrobocia przekazywane były w ramach konferencji, Targów Pracy, Europejskich Targów 
Przedsi�biorczo�ci, Konferencji "Wykorzystaj szanse jakie daje Europejski Fundusz 
Społeczny", za pomoc� stale aktualizowanej strony internetowej MOPS oraz poprzez media – 
telewizj�, lokaln� pras� (m. in. magazynem „Nasze Katowice”).  

Promocj� wsparcia realizowano równie� podczas spotkania władz miasta Katowice             
z polskimi emigrantami. Spotkanie, w którym uczestniczył pracownik O�rodka odbyło si� w 
Londynie, miało na celu zach�cenie w/w osoby do powrotu do kraju i skorzystania w oferty 
jak� przygotowało dla nich miasto. 

�
Współpraca ze �rodowiskiem lokalnym 

Celem współpracy było stworzenie koalicji na rzecz pracy w �rodowisku i wokół 
społecznych problemów, inicjowanie ruchów samopomocowych i obywatelskich. Ponadto 
współpraca nakierowana była na promowanie i wdra�anie pracy wolontaryjnej i zespołowej, 
inicjowanie lokalnych prospołecznych akcji i wydarze�. Rozszerzano tak�e zakres współpracy 
z partnerami �rodowiskowymi na rzecz rewitalizacji katowickich dzielnic. Wi�cej informacji na 
temat organizacji �rodowiska lokalnego znajduje si� w rozdziale 10.2 Współpraca z 
podmiotami zewn�trznymi oraz w podrozdziale 10.3 Projekt systemowy ,,Damy rad� – 
program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach”.  
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Miejski O�rodek Pomocy Społecznej w 2008 roku po raz pierwszy rozpocz�ł realizacj�  
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 o�rodki pomocy społecznej. 
Realizacja projektu zatwierdzona była Uchwał�   nr XXIX/620/08 Rady Miasta Katowice 
z dnia 28 sierpnia 2008r. 

Projekt systemowy został wpisany w struktur� organizacyjn� MOPS na podstawie  § 1 
ust. 2 p. 1 ppkt 7 Aneksu nr 13 z dnia 20 czerwca 2008r. do Zarz�dzenia wewn�trznego nr          
ZA-DS/9/2006 z dnia 9 stycznia 2006r i  był realizowany  od V 2008r. do XII 2009 roku (w 
podobnej formule realizowany b�dzie do XII.2013r). Z dniem 14.X.2009r. weszło w �ycie 
zarz�dzenie wewn�trzne ZA-SRPD/47/2009, na mocy którego zostały wprowadzone wytyczne 
dotycz�ce realizacji projektu systemowego „Damy rad�- program aktywizacji zawodowej i 
społecznej w Katowicach” 

 Na bud�et projektu składały si�:  
- 10, 5 % wkładu własnego (zło�onego z 0,75% funduszu pracy oraz 9,75% wkładu własnego 
Miejskiego O�rodka 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 bud�et jednostki samorz�du terytorialnego 
Czas trwania: 
1 stycznia – 31 grudnia 2009 roku 

Celem projektu było ułatwienie integracji społecznej i zawodowej osobom zagro�onym 
trwałym wykluczeniem społecznym. Dla osi�gni�cia zało�onego celu głównego okre�lone 
zostały nast�puj�ce cele operacyjne: 
− rozwój form aktywnej integracji, 
− redukcja wysokiego poziomu deficytów społecznych i interpersonalnych utrudniaj�cych 

funkcjonowanie społeczne i zawodowe klientom MOPS, 
− zwi�kszenie poziomu kompetencji i umiej�tno�ci społecznych oraz zawodowych 

klientów MOPS, 
− podniesienie (poprzez programy aktywno�ci lokalnej) poziomu aktywno�ci  mieszka�ców 

dzielnic Nikiszowiec, Szopienice, Zał��e  oraz instytucji lokalnych w samodzielnym 
rozwi�zywaniu wa�nych problemów społecznych, w szczególno�ci problemów 
dotykaj�cych osoby korzystaj�ce z pomocy MOPS,  

− wzmocnienie i rozwój instytucji MOPS poprzez upowszechnianie pracy socjalnej. 
Grup� docelow� projektu stanowili  uczestnicy projektu spełniaj�cy jednocze�nie 

nast�puj�ce warunki:  
a) posiadaj�cy zameldowanie lub przebywaj�cy z zamiarem stałego pobytu na terenie miasta 
Katowice, 
b) posiadaj�cy status osoby bezrobotnej, poszukuj�cej pracy lub pozostaj�ce w zatrudnieniu,  
c) korzystaj�cy ze �wiadcze� pomocy społecznej (mog� to by� mieszka�cy Katowic 
korzystaj�cy ze wsparcia jedynie w formie pracy socjalnej) w  rozumieniu przepisów ustawy o 
pomocy społecznej.  

Do projektu rekrutowani byli uczestnicy, nale��cy w szczególno�ci do nast�puj�cych 
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 zło�yły  takie o�wiadczenie, 
-osoby nieaktywne zawodowo   
-młodzie� w wieku 15 - 25 lat pochodz�ca ze �rodowisk zagro�onych wykluczeniem 
społecznym (osoby, które nie uzyskały wsparcia w ramach Działania 1.3 PO KL), 
-otoczenie osób korzystaj�cych z pomocy, przez co rozumie si�  osoby mieszkaj�ce we 
wspólnym gospodarstwie domowym  w rozumieniu przepisów  o pomocy społecznej,  
- osoby zamieszkuj�ce w �rodowisku osób wykluczonych społecznie (w przypadku programów  
aktywno�ci lokalnej lub wsparcia na rzecz osób niepełnosprawnych). 

W pierwszym półroczu 2009 roku w ramach projektu „ Damy rad� – program aktywizacji 
zawodowej i społecznej w Katowicach” kontynuowano prace nad rozliczeniem działa�
projektowych realizowanych w 2008 roku oraz rozpocz�to realizacj� 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  działa�  w ramach  projektu  za 2008 r. :  

Opracowano  ostateczn�  koncepcj�  projektu systemowego na 2009r. Okre�lono  grup�
docelow�, w skład której weszły: osoby bezrobotne, niezatrudnione oraz pozostaj�ce                      
w zatrudnieniu, zagro�one wykluczeniem społecznym. W 2009 roku zaplanowano udział 
wi�kszej grupy osób niepełnosprawnych w projekcie, w tym rekrutuj�cych si� spo�ród 
uczestników warsztatów terapii zaj�ciowych, osób chorych na stwardnienie rozsiane, osób 
wymagaj�cych wsparcia asystenta osoby niepełnosprawnej. Zaplanowano równie�
kontynuacje, udziału w projekcie 59 osób, które  były uczestnikami projektu w  2008r. 

Zaplanowano zadania do realizacji w projekcie w 2009r.  w tym: aktywn� integracj�, 
prac� socjaln�, zasiłki i pomoc w naturze, działania o charakterze �rodowiskowym, zarz�dzanie 
projektem, promocj� projektu. Zrezygnowano  z realizacji zadania: prace społecznie-u�yteczne 
o czym poinformowano pisemnie jednostki organizacyjne, w których prace miały by�
wykonywane. Ustalono  rodzaje instrumentów aktywnej integracji. Nale�� do nich mi�dzy 
innymi: terapie psychologiczne, usługi Inkubatora Gospodarczej Społecznej, treningi 
umiej�tno�ci społecznych, treningi opieku�czo – wychowawcze, szkolenia zawodowe, usługi 
asystenta osoby niepełnosprawnej. W 2009 roku podj�to decyzj� o realizacji Programu 
Centrum Aktywno�ci Lokalnej w Zał��u, od VII, obok funkcjonuj�cych od ubiegłego 
roku PCAL Nikiszowiec i Szopienice. Realizacj� zało�onych zada� w projekcie, w 
szczególno�ci w ramach Programów Aktywno�ci Lokalnej (PCAL) w ramach projektu 
systemowego rozpocz�to  od stycznia 2009 roku. W ramach działa� w projekcie realizowano  
Programy Aktywno�ci Lokalnej w dzielnicach Nikiszowiec i Szopienice; zawierano kontrakty 
socjalne  z grup� beneficjentów ostatecznych; realizowano zadanie praca socjalna, w ramach 
którego zało�ono kontynuacj� 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 działa�  zwi�zanych z realizacj� projektu: opracowano zarz�dzenie 
dotycz�ce realizacji projektu systemowego w 2009r. Opracowano, zawarto i realizowano 
wspólnie zadania w oparciu o porozumienie z Powiatowym Urz�dem Pracy  dotycz�cym 
współpracy  w ramach projektu systemowego. 
 Przygotowano i przeprowadzono regularne spotkania w ramach zespołów 
konsultacyjnych  z pracownikami socjalnymi, na których omawiane były zagadnienia 
dotycz�ce realizacji projektu systemowego w 2009 r. Przepływ informacji w zespole 
projektowym ułatwiały cotygodniowe spotkania zespołu roboczego projektu „Damy rad� – 
program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach”, w trakcie których analizowano 
przebieg realizacji projektu, planowano i ustalano zadania wymagane do prawidłowej realizacji 
projektu. Utrzymywano bie��cy kontakt z Urz�dem Marszałkowskim w celu zapewnienia 
merytorycznej, technicznej i finansowej prawidłowo�ci realizacji projektu systemowego. W 
ramach działa� zwi�zanych z uzyskaniem dofinansowania projektu m.in. skorygowano dane do 
zał�cznika nr 2 wniosku o płatno�� 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  Urz�du Marszałkowskiego.  

W III kwartale  2009 roku w ramach projektu „ Damy rad�- program aktywizacji 
zawodowej i społecznej w Katowicach” kontynuowano prace nad rozliczeniem działa�
projektowych realizowanych w 2008 roku oraz rozpocz�to realizacj� projektu systemowego w 
2009 roku. Kontynuowano prace nad zło�eniem wniosku o płatno�� za okres 01.10.2009 do 
31.12.2009.  Uczestniczono w cyklicznych spotkaniach zespołu roboczego w ramach projektu „ 
Damy rad�- program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach”, zebraniach  z 
kierownikami TPPS/SBD i Dyrekcj� MOPS. Opracowywano materiały na potrzeby kontroli 
realizacji projektu systemowego w 2008 roku za okres od maja do pa	dziernika 2008 roku. W 
zwi�zku z kontrol� wykonania projektu w 2008 roku koordynowano prace zwi�zane z obsług�
kontroli projektu systemowego. Wa�nym elementem prac w ramach pozyskiwania nowych 
�rodków finansowych do realizacji projektu było uczestniczenie w pracach nad 
przygotowaniem i zło�eniem nowej  wersji wniosku o dofinansowanie projektu systemowego 
uwzgl�dniaj�cej now� pul� �rodków zaproponowanych na jego realizacj�. Na potrzeby 
przygotowania nowego wniosku o płatno��  uczestniczono w szkoleniu zorganizowanym przez 
Instytucj� Po�rednicz�c� dotycz�cym rozliczania wniosku o płatno��.  Dokonywano 
szczegółowych analiz  dotycz�cych liczby uczestników projektu oraz proponowanych 
instrumentów aktywnej integracji na podstawie danych przesłanych przez Terenowe Punkty 
Pomocy Społecznej. Kontaktowano si� z Domami Dziecka celem ustalenia listy potencjalnych 
uczestników projektu rekrutowanych spo�ród  wychowanków Domów  Dziecka. Podj�to prace 
nad uszczegółowieniem zakresu merytorycznego proponowanych instrumentów aktywnej 
integracji w tym instrumentów dla uczestników Warsztatów Terapii Zaj�ciowej, Klubu 
Integracji Społecznej, terapii psychologicznych, treningów umiej�tno�ci społecznych, 
treningów opieku�czo – wychowawczych, asystenta rodziny. Rozpocz�to prace nad 
skonstruowaniem Szczegółowych Istotnych Warunków Zamówienia dla instrumentów 
realizowanych w ramach projektu systemowego. Zainicjowano i przeprowadzono spotkanie z 
przedstawicielami Młodzie�owego Centrum Kariery OHP  w Katowicach w sprawie  
współpracy w ramach projektu systemowego. Na podstawie podj�tych rozmów i negocjacji 
ustalono form� współpracy dla 53 klientów MOPS do uczestnictwa w zaj�ciach 
indywidualnych z doradc� zawodowym i warsztatach. Podpisano umow� partnersk� z 
Instytutem Współpracy i Partnerstwa Lokalnego dot. realizacji projektu dofinansowanego z 
Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Podpisano tak�e  porozumienie o współpracy z  
Regionalnym O�rodkiem Polityki Społecznej w Katowicach, dzi�ki któremu m.in. udało si�
elastycznie dopasowa� ofert� szkole� i doradztwa indywidualnego skierowanego do 
pracowników O�rodka.  

W ramach zadania 1 projektu tj.  aktywnej integracji  przygotowano, zorganizowano              
i zrealizowano kontrakty socjalne oraz programy aktywno�ci lokalnej. 
Ł�cznie zawarto  296 kontraktów  socjalnych. W ramach kontraktów zaplanowano wsparcie 
w formie co najmniej  trzech instrumentów aktywnej integracji dostosowanych do potrzeb 
uczestników. Realizacj� wi�kszo�ci instrumentów zlecono firmom zewn�trznym w trybie 
Ustawy o Zamówieniach Publicznych ( PZP).  W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 12 
post�powa� w oparciu o PZP w celu zawarcia umów na realizacj� w formie usługi 
instrumentów aktywnej integracji. Przygotowywano specyfikacj� instrumentów aktywnej 
integracji oraz umowy na realizacj� instrumentów zgodnie z wymogami  ustawy o 
zamówieniach publicznych, opracowywano dane do specyfikacji instrumentów do projektu 
systemowego oraz szacunkowych kosztów zastosowania instrumentów aktywnej integracji. 

Post�powania dotyczyły: 
• organizacji szkole�  zawodowych,     
• organizacji zaj�� w ramach  Klubu  Integracji Społecznej,   
• organizacji indywidualnej terapii psychologicznej,   
• organizacji rodzinnej terapii psychologicznej,  
• organizacji treningu  opieku�czo – wychowawczego w �rodowisku zamieszkania  

rodziny, 



119 

• organizacji wyjazdowego Treningu Umiej�tno�ci Społecznych,  
• organizacji asystenta rodziny, 
• organizacji asystenta osoby niepełnosprawnej, 
• organizacji indywidualnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych nakierowanego na 

identyfikacj� zasobów i potencjału zawodowego – tworzenie IPD, 
• organizacji treningu kompetencji i umiej�tno�ci społecznych– dla osób 

niepełnosprawnych, 
• organizacji zaj�� nt. pokonywania barier w komunikowaniu si� ze społecze�stwem przy 

wykorzystaniu komputera – moduł podstawowy– dla osób niepełnosprawnych, 
• organizacji warsztatów w zakresie poruszania si� po rynku pracy dla osób 

niepełnosprawnych intelektualnie, 
• organizacji terapii logopedycznej– dla osób niepełnosprawnych, 
• organizacji treningu opieku�czo – wychowawczy w �rodowisku zamieszkania– dla osób 

niepełnosprawnych, 
• organizacji zaj�� rehabilitacyjnych – hipoterapia– dla osób niepełnosprawnych, 
• organizacji zaj�� rehabilitacyjnych metod� PNF– dla osób niepełnosprawnych, 
• organizacji wsparcia grupowego w zakresie radzenia sobie ze stresem– dla osób 

niepełnosprawnych, 
• organizacji treningu umiej�tno�ci „Potencjalizacja zasobów własnych” – dla osób 

niepełnosprawnych, 
• organizacji zaj�� z zakresu obsługi komputerowych programów u�ytkowych – poziom 
�redniozaawansowany– dla osób niepełnosprawnych, 

• organizacji indywidualnej terapii psychologicznej – dla osób niepełnosprawnych. 
Z  wszystkimi podmiotami realizuj�cymi instrumenty zostały zawarte stosowne umowy na 
realizacj� okre�lonych w specyfikacjach zamówienia instrumentów aktywnej integracji. 
Zadania zlecone poza Prawem Zamówie� Publicznych dotyczyły : 

− przeprowadzenia indywidualnych konsultacji z doradc� zawodowym oraz warsztatów 
grupowych dotycz�cych poruszania si� po rynku pracy – umowa partnerska z 
Młodzie�owym Biurem Kariery Ochotniczych Hufców Pracy. 

Od kwietnia 2009r. rozpocz�to realizacj� instrumentów aktywnej integracji w ramach 
kontraktów zawartych z uczestnikami projektu - zgodnie z terminami  uzgodnionymi z 
realizatorami i wypracowanymi procedurami.      
    W poni�szych tabelach zawarto dane dotycz�ce ilo�ci osób uczestnicz�cych                          
w konkretnych  instrumentach aktywnej integracji:  
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 Przygotowuj�c si� do realizacji projektu O�rodek  zało�ył osi�gni�cie okre�lonych 
rezultatów w projekcie, których warto�ci zostały zaakceptowane przez Urz�d Marszałkowski. 
Poni�sza tabela zawiera informacj� na temat zakładanych i osi�gni�tych rezultatów   w 
projekcie.  
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W ramach realizacji instrumentów aktywnej integracji odbyły si� tak�e 3 wyjazdowe treningi 
umiej�tno�ci społecznych, z których skorzystało ł�cznie 89 osób (osoby dorosłe wraz z 
rodzinami). Rodziny i osoby samotne, w ramach 4-dniowego treningu, który odbywał si� w 
Ustroniu, w sprzyjaj�cym otoczeniu nabyły i prze�wiczyły umiej�tno�ci zwi�zane z 
komunikowaniem si�, asertywno�ci�, radzeniem sobie z problemami i ich rozwi�zywaniem 
oraz innymi aspektami codziennego �ycia rodzinnego. Wyjazdowe treningi umiej�tno�ci 
społecznych obejmowały zakresem trenowanie umiej�tno�ci społecznych, w tym dobrej 
komunikacji i zachowa� wa�nych dla wypełniania funkcji rodzicielskich.  W trakcie jednego z 
treningów pracownicy O�rodka przeprowadzili kontrol� prawidłowo�ci realizacji zadania. W 
trakcie przeprowadzonych czynno�ci kontrolnych nie stwierdzono powa�niejszych uchybie�. 

������� �������� �������� ����	����
�  ������� 	� !
�
���	��� "��� # został 
uruchomiony 01.06.2008r. Głównym celem Programu było podniesienie poziomu aktywno�ci 
mieszka�ców dzielnic Nikiszowiec i Janów oraz instytucji lokalnych na rzecz samodzielnego 
rozwi�zywania wa�nych problemów społecznych, w szczególno�ci problemów dotykaj�cych 
osoby korzystaj�ce z pomocy Miejskiego O�rodka Pomocy Społecznej. Program realizowany 
był w ramach projektu „Damy rad� – program aktywizacji zawodowej i społecznej w 
Katowicach”, i był współfinansowany przez Uni� Europejsk� z �rodków Europejskiego 
Funduszu Społecznego. Program realizowany był w wynaj�tych pomieszczeniach Parafii �w. 
Anny. W roku 2009 Programem obj�to 16 uczestników. 

PCAL Nikiszowiec był programem odbiegaj�cym nieco od klasycznego schematu PAL. 
Zało�eniem jego jest praca z cał� społeczno�ci� jako klientem – odbiorc� działa� pomocowych. 
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Na podstawie przeprowadzonej wnikliwej analizy potrzeb i zasobów lokalnych (tzw. mapa 
zasobów i potrzeb lokalnych) okre�lono główne kierunki działania w dzielnicy. Udało si� trafi�
w najwa�niejsze bol�czki społeczno�ci co spowodowało du�e zaanga�owanie liderów 
społeczno�ci w rozwi�zanie konkretnego problemu – niskiego poczucia bezpiecze�stwa 
mieszka�ców. Dzi�ki intensywnej pracy społeczno�� zjednoczyła si�, podniosła swoje 
kompetencje społeczne, stała si� partnerem dla władz i instytucji lokalnych w działaniach na 
rzecz rozwoju lokalnego. Mieszka�cy do�wiadczyli realnego wpływu na pozytywne zmiany w 
swoim otoczeniu. Społeczno�� w oparciu o zasady społecze�stwa obywatelskiego 
zaproponowała współudział w zaspokojeniu swoich wa�nych potrzeb, stała si� inicjatorem i 
partnerem w działaniach dla firm, organizacji, a przede wszystkim instytucji miejskich. PCAL 
Nikiszowiec stał si� te� inspiracj� dla wielu tego typu przedsi�wzi�� zarówno w województwie 
�l�skim jak i poza nim.  

W 2009r. udało si� zrealizowa� zało�enia programowe. W ramach instrumentów 
aktywnej integracji udzielono wsparcia 16 uczestnikom Programu oraz ich otoczeniu.              
W szczególno�ci: 

Kontynuowano prowadzenie Punktu Informacji Obywatelskiej (PIO), w ramach którego 
udzielano informacji o prawach i uprawnieniach słu��cych przywróceniu samodzielno�ci 
�yciowej, a tak�e specjalistycznych porad prawnych, psychologicznych i socjalnych. W okresie 
od stycznia do grudnia 2009 dzielono ł�cznie około 360 porad, co daje �redni� 30 porad 
miesi�cznie (dwukrotnie wi�ksz� od zakładanej). 

Zrealizowano 2 treningi umiej�tno�ci społecznych dla aktywnych mieszka�ców oraz dla 
osób pragn�cych podj�� aktywno�� zawodow�. Ze wsparcia w postaci TUS skorzystało ł�cznie 
14 osób. 

Zrealizowano szkolenie dla animatorów, liderów i partnerów społecznych, którego 
tematem wiod�cym była współpraca i motywowanie mieszka�ców do udziału w �yciu 
społecznym dzielnicy. W szkoleniu uczestniczyło 8 osób. 

Zorganizowano 5 spotka� grupy samopomocowej. Z tej formy wsparcia skorzystało 
ł�cznie 20 osób (�rednio 5 osób na spotkanie) 
 Nie udało si� zrealizowa� planowanych 2 instrumentów tj. mediacji rodzinnych i 
wolontariatu. Powodem była z jednej strony specyfika i mentalno�� społeczno�ci, wymagaj�cej 
wi�cej czasu na zaakceptowanie takich form wsparcia a z drugiej silne zaanga�owanie 
realizatorów Programu w działania �rodowiskowe i inne instrumenty aktywnej integracji.

W zakresie działa� �rodowiskowych, b�d�cych istot� oddziaływania w przypadku projektu 
realizowanego w Nikiszowcu zrealizowano nast�puj�ce: 

� Zrealizowano przy współudziale społeczno�ci 3 du�e imprezy integracyjno – 
promocyjne: 
� Europejskie �wi�to S�siadów w dniu 06.06.2009r., w którym uczestniczyło ok. 100-

150 mieszka�ców; 
� Odpust u �wi�tej 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  współpracuj�cych z Programem mieszka�ców. 

� Przeprowadzono 11 spotka� ze społeczno�ci� lokaln�, dotycz�cych rozwi�zywaniu 
podstawowych problemów i organizacji imprez integracyjnych. W spotkaniach 
uczestniczyło �rednio 12 osób. 

� Współorganizowano 2 spotkania mieszka�ców z Prezydentem Piotrem Uszokiem 
(04.03.2009 i 11.05.2009). 

� Zorganizowano spotkania z udziałem mieszka�ców i Policji (12.03.2009 i 22.09.2009) 
oraz lokalnych przedsi�biorców (12.03.2009) dotycz�ce problemu poprawy 
bezpiecze�stwa w dzielnicy.  

� Zrealizowano cykl 10 zaj�� profilaktyczno-edukacyjnych dla dzieci pochodz�cych z 
rodzin zagro�onych wykluczeniem społecznym i otoczenia tych rodzin – „Z Mopsikiem 
bezpieczniej”. W Programie uczestniczyło 25 dzieci.
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�  Wsparto inicjatywy mieszka�ców Nikiszowca, słu��ce przeciwdziałaniu zjawiskom 
marginalizacji społecznej. Udzielono pomocy m.in. w: 
� zakupie sadzonek, narz�dzi ogrodniczych,  
� ram do prezentacji prac i fotografii, 
� zorganizowano warsztaty plastyczne dla mieszka�ców w ramach, których tak�e 

zakupiono artykuły plastyczne, 
� zorganizowano I Jarmarkowy Turniej Piłkarski w grudniu 2009r., w którym 

uczestniczyło ok. 200 dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 53. 
� Zrealizowano z mieszka�cami Akcj� Czyste Komzony, podczas której umyto mury 

nikiszowieckiego rynku pobazgrane farb� przez pseudokibiców.  
� Zorganizowano 3 spotkania edukacyjne, w tym 2 bezkosztowo. W spotkaniach 

uczestniczyło od 15 do 25 osób. 
� Prowadzono tablic� ogłosze� w dzielnicy, na której prezentowano ciekawe inicjatywy 

lokalne oraz promowano projekt systemowy i ide� aktywnej integracji. 

W jednym z wywiadów prasowych Prezydent Piotr Uszok okre�lił społeczno�� Nikiszowca 
– �e w zakresie aktywno�ci „bije na głow� wszystkie inne katowickie społeczno�ci”. Takie 
postawy, które pojawiły si� od momentu rozpocz�cia realizacji PCAL Nikiszowiec to w du�ej 
mierze zasługa realizatorów Programu. Ten�e wzrost aktywno�ci stanowi o skuteczno�ci 
oddziaływa� realizowanych w ramach Programu i uzasadnia zaanga�owanie miasta w procesy 
rozwoju społeczno�ci lokalnych w tym realizacj� programów aktywno�ci lokalnej. 
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 Od czerwca 2008r. w ramach Projektu Systemowego „Damy rad�- program aktywizacji 
zawodowej i społecznej w Katowicach” . realizowany był na terenie dzielnicy Szopienice 
Program Centrum Aktywno�ci Lokalnej współfinansowany z Europejskiego Funduszu 
Społecznego. CAL to okre�lony sposób działania, którego celem było aktywizowanie 
społeczno�ci lokalnych, tworzenie poczucia przynale�no�ci do danego miejsca i lokalnej grupy, 
uruchomienie na nowo zbiorowych strategii pomagania ludziom w pomaganiu samym sobie. 
W 2009 roku Programem obj�to 38 osób z czego 32 zaliczyły wymagane instrumenty aktywnej 
integracji.  

Zrealizowano nast�puj�ce zadania: 
- przeprowadzono badanie ankietowe w celu diagnozy problemów z mieszka�cami ulicy 
Morawa, 
- utworzono Klub Wolontariusza „Szansa”, w ramach którego pracowało 134 wolontariuszy,  
- swoj� działalno�� kontynuowały 2 grupy samopomocowe: dla matek samotnie 
wychowuj�cych dzieci, w której uczestniczyło 10 osób oraz lokalnych liderów – 18 osób, 
- swoje spotkania rozpocz�ła grupa wsparcia dla aktywnej młodzie�y 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 wzi�ło 
udział 24 osób, 
- zorganizowano treningi umiej�tno�ci społecznych, z których skorzystały 34 osoby. 

W ramach działa� �rodowiskowych zrealizowano:  
- szkolenie z metod animacji, w którym uczestniczyło 14 osób,  
- zaj�cia z konstruktywnego sp�dzania czasu wolnego, w których wzi�ło udział 9 osób 
- zaj�cia edukacyjno – integracyjno-muzyczne, w których wzi�ło udział 20 osób, 
- zaj�cia integracyjno-edukacyjne dla aktywnej młodzie�y, z których skorzystało 66 osób, 
- zorganizowano wyjazd integracyjny dla aktywnej młodzie�y oraz uczestniczek grupy 
samopomocowej do Olsztyna/k. Cz�stochowy na Festiwal Twórczo�ci Abstynenckiej, w 
wyje	dzie wzi�ło udział 18 osób + opiekun młodzie�y, 
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- przeprowadzono cykl 10 zaj�� profilaktyczno – integracyjnych dla dzieci „z mopsikiem 
bezpieczniej”, którym obj�to 8 dzieci, 
- zorganizowano wyjazd integracyjny do teatru, w którym wzi�ło udział 38 osób, 
- przeprowadzono spotkania z mieszka�cami dzielnicy, w których wzi�ły udział 83 osoby, 
- zorganizowano zaj�cia edukacyjno-kulturalne, w ramach których utworzyła si� amatorska 
grupa teatralna, w zaj�ciach uczestniczyło 31 osób, 
- zorganizowano wyj�cia integracyjne dla aktywnych mieszka�ców, młodzie�y, dzieci oraz 
wolontariuszy, z wyj�� integracyjnych skorzystały 84 osoby –wyj�cia do pizzerii oraz 32 osoby 
– wyj�cia do kina,  
- zorganizowano II Trze	wo�ciowy Festyn Rodzinny dla ok. 200 osób, 
- zorganizowano lokaln� imprez� integracyjno – sportow�, w której wzi�ło udział ok. 200 osób 
- zorganizowano lokaln� imprez� integracyjn� dla najmłodszych, w której wzi�ło udział ok. 120 
osób. 

Ponad to w ramach PCAL Szopienice wspierano mieszka�ców dzielnicy w 
podejmowanych inicjatywach.  Podj�te przez mieszka�ców inicjatywy to m.in.: 
- Pomaluj swój �wiat – malowanie drzwi na basen w Gimnazjum nr 13, 
- Pomaluj swój �wiat II – malowanie �ciany, 
- Popołudniowa kawa przy d	wi�kach Boolywoodu – impreza integracyjna zorganizowana przy 
wsparciu PCAL Szopienice przez młodzie� ze �rodowiskowego Klubu Młodzie�owego dla 
mieszka�ców ulicy Krakowskiej 136, dzieci ze �wietlicy �rodowiskowej nr 2 oraz 
podopiecznych Domu Noclegowego, 
- zróbmy co� dla siebie i innych – nauka robienia bi�uterii zorganizowana przez panie z grupy 
samopomocowej dla innych,  
- I amatorski turniej tenisa stołowego  - impreza zorganizowana przy wsparciu pracowników 
PCAL przez mieszka�ców Osiedla Bagno , 
- Wystawa kiczu – wystawa zorganizowana przez młodzie� z Gimnazjum nr 13, która wzi�ła 
udział w konkursie na najciekawsz� inicjatyw� młodzie�ow�, 
- Wystawa fotografii „Szopienice oczami nastolatków” – wystawa zorganizowana przez 
laureatów konkursu na najciekawsz� inicjatyw� młodzie�ow�,  
- Andrzejki – Ł�czenie Pokole� II – ju� druga tak du�a inicjatywa lokalnych liderów 
działaj�cych w ramach PCAL Szopienice, w Andrzejkach wzi�ło udział ponad 100 osób, 
- wydawanie odzie�y – inicjatywa młodzie�y z Gimnazjum nr 13, 
- Mikołaj na bagnie – kolejna inicjatywa mieszka�ców Osiedla Bagno, 
- Mikołajki grupy samopomocowej dla matek samotnie wychowuj�cych dzieci – Panie z grupy 
samopomocowej zrealizowały inicjatyw� -  imprez� integracyjn� dla własnych dzieci, a tak�e 
dzieci ze �wietlicy �rodowiskowej nr 2, 
- Dzie� s�siada – inicjatywa mieszka�ców ulicy Morawa oraz lokalnych liderów.   
Wszystkie inicjatywy podejmowane przez mieszka�ców i wolontariuszy były wspierane przez 
pracowników PCAL Szopienice oraz współfinansowane z Europejskiego Funduszu 
Społecznego. 
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W ramach realizowanego przez  Miejski O�rodek Pomocy Społecznej w Katowicach 

projektu systemowego „Damy rad� – program aktywizacji zawodowej i społecznej w 
Katowicach” z dniem 01 lipca 2009 roku powstał Program Centrum Aktywno�ci Lokalnej w 
Zał��u, którego głównym celem było podniesienie poziomu aktywno�ci mieszka�ców 
dzielnicy Zał��e oraz instytucji lokalnych na rzecz samodzielnego rozwi�zywania problemów 
społecznych, w szczególno�ci problemów dotykaj�cych osoby znajduj�ce si� w najtrudniejszej 
sytuacji ekonomicznej i rodzinnej.  

Pocz�tki działa� Programu w du�ej cz��ci zwi�zane były z załatwianiem spraw 
organizacyjnych w zwi�zku z prowadzeniem Programu Centrum Aktywno�ci Lokalnej w 
Zał��u.  Dzi�ki �cisłej współpracy z proboszczem parafii �w. Józefa program realizowany jest 
w pomieszczeniach u�yczonych przez parafi�. Na wst�pie skupiono uwag� na tworzeniu 
kwestionariusza ankiety dla społeczno�ci lokalnej Zał��a w wyniku której, na podstawie bada�
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ankietowych, danych statystycznych z ró�norakich instytucji oraz informacji pozyskanych od 
samych mieszka�ców opracowana zostanie lokalnej mapy zasobów i potrzeb, która 
udokumentuje faktyczn� sytuacj� dzielnicy i jej społeczno�ci oraz b�dzie stanowiła podstaw�
do opracowywania projektów słu��cych poprawie poziomu �ycia w dzielnicy Zał��e. Kolejne 
działania organizacyjne polegały na tworzeniu i opracowywaniu dokumentów do działa�
zwi�zanych z Programem PCAL (deklaracje,  o�wiadczenia dla klienta, ankieta pocz�tkowa, 
ankieta ko�cowa), tworzenie pism do instytucji celem zdobycia danych statystycznych 
niezb�dnych do tworzenie mapy zasobów jak i tworzenie umów na prowadzenie instrumentów 
aktywnej integracji oraz opracowywanie bud�etu w zwi�zku z dodatkowymi �rodkami. Uwag�
skupiono równie� na nawi�zywaniu kontaktów z instytucjami działaj�cymi w dzielnicy oraz 
pozyskiwaniu klientów do Programu poprzez rozprowadzanie informacji o  PCAL Zał��e 
dotycz�cej działa� Programu.    

Nast�pnie rozpocz�to realizacj� działa� �rodowiskowych. W lipcu 2009 zgodnie z 
harmonogramem odbyły si� pierwsze spotkania ze społeczno�ci� lokaln� oraz grup�
samopomocow�, których celem była integracja mieszka�ców oraz zwi�kszenie poziomu 
aktywno�ci społecznej w dzielnicy. W lipcu 2009r. w spotkaniu wzi�ło udział 5 kandydatów na 
liderów lokalnych zamieszkuj�cych Zał��e. Zgodnie z grup� ustalono stałe terminy spotka� – 
raz w tygodniu, które stały si� pewnym standardem celem wprowadzenia porz�dku działa�
Programu. Ponadto udzielono uczestnikom projektu poradnictwa specjalistycznego. Nawi�zano 
współprac� z  Regionalnym Centrum Wolontariatu w Katowicach. W efekcie współpracy 
trzech wolontariuszy z ramienia Centrum  aktywnie uczestniczyło w działaniach zwi�zanych z 
realizacj� Programu. W ramach współpracy regularnie aktualizowane były informacje o 
realizowanych działaniach przez poszczególne podmioty działaj�ce na terenie dzielnicy.   

W sierpniu 2009 odbyły si� trzy spotkania z kandydatami na liderów grupy 
samopomocowej. W miesi�cu sierpniu 2009r du�� ilo�� czasu po�wi�cono równie� na 
kolportowanie w�ród mieszka�ców dzielnicy Zał��e kwestionariuszy ankiet na potrzeby 
opracowania lokalnej mapy zasobów i potrzeb. W dalszym ci�gu nawi�zywano kontakty oraz 
rozbudowywano współprac� z  instytucjami i organizacjami działaj�cymi na terenie Zał��a w 
zwi�zku z realizacj� działa� o charakterze �rodowiskowym tj. organizacj� lokalnej imprezy  
integracyjnej na Zał��u. Mi�dzy innymi w działania wł�czyła si� Poczta Polska oraz Urz�d 
Miasta Katowice.  

W miesi�cu wrze�niu 2009r zgodnie z zało�onym wcze�niej planem działa� odbyły si�
trzy spotkania z kandydatami na liderów – grupy samopomocowej. Ponadto �wiadczono 
poradnictwo specjalistyczne w zakresie pracy socjalnej kandydatom na liderów  Programu 
PCAL Zał��e.  
We wrze�niu 2009 PCAL Zał��e zorganizował w Szkole Podstawowej nr 20 w Katowicach 
zaj�cia, których celem było zapoznanie uczniów klas 5 i 6 z podstawowymi zasadami 
udzielania pierwszej pomocy. Spotkanie poprowadziły wolontariuszki z ramienia Regionalnego 
Centrum Wolontariatu współpracuj�ce z PCAL Zał��e oraz ratownik medyczny.  
Równie� we wrze�niu 2009r został przeprowadzony w tych klasach konkurs z zakresu 
udzielania pierwszej pomocy.  

Sukcesem okazał si� Festyn Integracyjny dla społeczno�ci lokalnej pod hasłem „Zał��e 
twoje miejsce na �wiecie” (ok. 200 osób) organizowany w dniu 19.09.2009r na terenie Parafii 
�w. Józefa. W ramach zawi�zanego partnerstwa lokalnego z instytucjami i organizacjami 
pozarz�dowymi  odbył si� szereg wyst�pów – wychowanków �wietlicy �rodowiskowej nr 3, 
sekcji Miejskiego Domu Kultury w Zał��u oraz Szkoły Podstawowej nr 20, prezentacja 
multimedialna „Zał��e wczoraj i dzi�” przedstawiona przez pracownika Biblioteki Miejskiej w 
Zał��u, konkurs gwary �l�skiej. Ponadto funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w 
Katowicach przeprowadzili pokaz umiej�tno�ci psów policyjnych. Dzi�ki współpracy z 
Pa�stwow� Stra�� Po�arn� na festynie obejrze� mo�na było bojowy wóz stra�y po�arnej, 
którego prezentacj� prowadzili stra�acy Komendy Miejskiej PSP w Katowicach. Odbył si�
tak�e konkurs plastyczny „Moja wymarzona dzielnica Zał��e”.  Na stoiskach Biblioteki oraz 
Poczty Polskiej kupi� mo�na było ksi��ki oraz karty okoliczno�ciowe. Atrakcj� dla dzieci i 
młodzie�y była mo�liwo�� skorzystania ze �cianki wspinaczkowej oraz batutu. Do organizacji 
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festynu wł�czyli si� równie� sponsorzy – Piekarnia „Wocławek”, firma „Opal”, Piekarnia 
„Gogolok”, Hotel „Zał��e”. W organizacj� w znacznym stopniu wł�czyły si� równie�
wolontariuszki z ramienia Regionalnego Centrum Wolontariatu oraz członkowie społeczno�ci 
lokalnej dzielnicy. 

We wrze�niu 2009r w Szkole Podstawowej  nr 20 w Katowicach  odbyło si�  kolejne 
spotkanie  dla uczniów klas I – IV dotycz�ce  higieny jamy ustnej. Spotkanie poprowadziły 
wolontariuszki z ramienia Centrum Wolontariatu współpracuj�ce z PCAL w Zał��u  
Pracownicy Centrum Aktywno�ci Lokalnej w Zał��u mogli korzysta� z konsultacji 
merytorycznych dla realizatorów PCAL Zał��e.  

W miesi�cu pa	dzierniku odbyły si� cztery spotkania z kandydatami na liderów – grupy 
samopomocowej. W miesi�cu pa	dzierniku w ramach projektu systemowego  odbyło si� 2 
dniowe szkolenie wyjazdowe w ramach PCAL Zał��e do Korbielowa - tematyk� szkolenia było 
omówienie zasad prowadzenia animacji lokalnej oraz metody CAL. W szkoleniu wzi�ł udział 
Koordynator PCAL Zał��e wraz z osob� prowadz�c� szkolenie oraz 7 aktywnych członków 
grupy samopomocowej, spo�ród których wyłoniono 3 aktywnie działaj�cych liderów 
społeczno�ci lokalnej.  

W zwi�zku z działaniami o charakterze �rodowiskowym zorganizowano  cykl  spotka�
profilaktyczno-  edukacyjnych dla dzieci z klas pierwszych ze Szkoły Podstawowej nr 20 przy 
ul. Zar�bskiego 2 „Z Mopsikiem bezpieczniej”. Program zrealizowany został w okresie od 
07.10.09 do 25 11.09 w ł�cznym wymiarze 10 godzinnych spotka�. W zaj�ciach uczestniczyło 
21 uczniów jednej z pierwszych klas. Cele programu nastawione były na popraw�
bezpiecze�stwa społecznego dzieci w wieku wczesnoszkolnym oraz wzrost �wiadomo�ci dzieci 
w zakresie dbania o własne bezpiecze�stwo.  

Rozpocz�to realizacj� instrumentów aktywnej integracji. Od 10.2009r beneficjenci mieli 
mo�liwo�� skorzystania z poradnictwa specjalistycznego –prawnego. W miesi�cu pa	dzierniku 
odbyły si� trzy spotkania z prawnikiem,  gdzie klienci mogli uzyska� porad prawnych w 
zakresie swoich potrzeb. Ponadto dwukrotnie mieli mo�liwo�� skorzystania z poradnictwa 
psychologicznego. 

 Zorganizowano Trening Umiej�tno�ci Społecznych z zakresu ról rodzica, opieki nad 
dzie�mi oraz prawidłowych kontaktów interpersonalnych, który zako�czyły ostatecznie 4 
osoby. Trening realizowany był w dniach 20-22 pa	dziernika 2009 roku w ł�cznym wymiarze 
10 godzin.  

W listopadzie odbyły si� dwa spotkania z kandydatami na liderów – grupy 
samopomocowej.  

W ramach projektu przeprowadzony został Trening Umiej�tno�ci Społecznych dla 
uczestników PCAL Zał��e w ilo�ci dwóch spotka� w ł�cznym wymiarze 10 godzin. Zgodnie z 
umow� zakres treningu obejmował zagadnienia zwi�zane z aktywizacj� społeczno-zawodow� i 
ukierunkowaniem w poszukiwaniu pracy dla osób bezrobotnych.  W formie treningu 
wsparciem zostało obj�tych 5 osób. Współpraca z uczestnikami TUS realizowana była w 
oparciu o zaj�cia warsztatowe i interaktywne metody prowadzenia zaj�� dydaktycznych.   

Ponadto w dalszym ci�gu uczestnicy Programu mogli korzysta� z usług prawnika  jak i 
psychologa. W listopadzie z porad psychologa ł�cznie skorzystało 6 osób, natomiast z 
poradnictwa prawnego  skorzystało 7 osób. 

W ramach działa� o charakterze �rodowiskowym w 11.2009r. zorganizowano 2 spotkania 
edukacyjne dla przedstawicieli instytucji lokalnych na temat aktywizowania społeczno�ci 
lokalnej. W spotkaniu ł�cznie z pracownikami PCAL Zał��e uczestniczyło 15 osób. Wspólnie z 
uczestnikami spotkania dokonano ustale� w sprawie stworzenia biuletynu internetowego,  który 
ma by� 	ródłem dost�pu do najnowszych  informacji na temat działa� z okr�gu Zał��a i tym 
samym pozwoli na efektywne działania zmierzaj�ce do poprawy funkcjonowania i wizerunku 
dzielnicy. 

 W miesi�cu grudniu zostały przeprowadzone przez realizatorów Programu 2 spotkania 
społeczno�ci lokalnej. Ponadto zorganizowano dwa spotkania grupy samopomocowej.  

Po raz ostatni w 2009 roku mieszka�cy dzielnicy w grudniu 2009r. mieli mo�liwo��
skorzystania z porad prawnika. 
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W grudniu zorganizowano te� spotkanie integracyjne „opłatkowe” dla  partnerów lokalnych 
i aktywnych mieszka�ców dzielnicy Zał��e. W spotkaniu wzi�ło udział 27 osób (5 aktywnych 
członków grupy samopomocowej dla liderów PCAL Zał��e, 20 przedstawicieli instytucji i 
organizacji pozarz�dowych działaj�cych w dzielnicy oraz pracownicy PCAL Zał��e).  

W ramach projektu systemowego PCAL Zał��e zorganizował w dniach 04 - 06.12.2009r. 
wyjazd integracyjny dla młodzie�y i aktywnych mieszka�ców (dla ok. 13 osób). Wyjazd 
integracyjny odbył si� zgodnie ze specyfikacj�. W  wyje	dzie wzi�ło udział 11 aktywnych 
członków grupy samopomocowej dla liderów PCAL Zał��e oraz Koordynator PCAL Zał��e.  
Programem obj�to 11 uczestników. 
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 Inkubator Gospodarki Społecznej to przedsi�wzi�cie realizowane od IX.2007 r. przez 
Miejski O�rodek Pomocy Społecznej słu��ce wspieraniu osób b�d�cych w trudnej sytuacji na 
rynku pracy. Do maja 2008 r. działalno�� Inkubatora finansowana była przy wykorzystaniu 
�rodków programu IW EQUAL i dotyczyła przede wszystkim tworzenia nowych podmiotów w 
obszarze gospodarki społecznej od momentu poszukiwania niszy na rynku a� do przygotowania 
dokumentów i pozyskiwania �rodków finansowych, niezb�dnych do zało�enia nowego 
podmiotu. Od czerwca 2008 roku, zasadnicz� cz��� działalno�ci Inkubatora stanowi 
zaanga�owanie w realizacj� projektu systemowego MOPS Katowice.  

Usługi Inkubatora Gospodarki Społecznej w ramach projektu „Damy rad� – program 
aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach ” 
 Realizacj� zada� rozpocz�to od opracowania planu działania i narz�dzi do 
wykorzystania podczas konsultacji indywidualnych i zaj�� grupowych. W rezultacie powstał 
katalog instrumentów aktywizacji społecznej i zawodowej dla uczestników projektu 
systemowego. Pracownicy Inkubatora Gospodarki Społecznej w okresie od ko�ca marca do 
grudnia 2009 roku przeprowadzili ł�cznie 588 konsultacji, których całkowity czas trwania 
wyniósł ponad 1410 godzin. W konsultacjach wzi�ło udział 87 uczestników projektu 
systemowego. Pomy�lnie – tj. uczestnicz�c co najmniej w 2/3 planowanego czasu trwania 
konsultacji – udział uko�czyło i otrzymało za�wiadczenie 79 beneficjentów. 
Post�p �wiadczenia usług Inkubatora był na bie��co monitorowany, a koordynator Inkubatora 
uczestniczył w cotygodniowych spotkaniach zespołu projektowego. 
Tak jak w latach ubiegłych, prowadzone przez konsultantów zaj�cia cechowały: 

� indywidualne podej�cie – dostosowanie zakresu i sposobu pracy do potrzeb 
pojedynczego uczestnika, 
� podej�cie partnerskie – jeden klient = jeden konsultant, 
� umieszczenie problemu braku pracy w szerokim kontek�cie: sytuacji rodzinnej, 
�yciowej, zdrowotnej, finansowej. 

Nowo�ci� było zapewnienie opieki nad dzie�mi uczestników projektu w trakcie ich 
uczestnictwa w usługach Inkubatora. Do realizacji tego zadania, w trybie zapytania ofertowego, 
wybrano zewn�trzny podmiot. 

Usługi Inkubatora Gospodarki Społecznej dla mieszka�ców Katowic 
  Niezale�nie od aktywno�ci Inkubatora w projekcie systemowym, prowadzone były 
równie� konsultacje dla wszystkich mieszka�ców Katowic. Ł�cznie odbyło si� ponad 20 
konsultacji indywidualnych dla mieszka�ców Katowic – osób bezrobotnych poszukuj�cych 
zatrudnienia, osób zainteresowanych uruchomieniem działalno�ci gospodarczej lub społecznej 
i/lub pozyskaniem �rodków ze 	ródeł zewn�trznych na działalno�� gospodarcz� i społeczn�. 
Osiemnastka w sieci 
 Rok 2009 był równie� zasadniczym okresem realizacji projektu „Osiemnastka w sieci – 
porozumienie inkubatorów organizacji pozarz�dowych”, współfinansowanego przez Uni�
Europejsk� w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projektodawcami projektu, w 
którego realizacj� nasz O�rodek wł�czył si� w listopadzie 2008 roku, były trzy organizacje 
pozarz�dowe z terenu województwa �l�skiego, tj. Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych 
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CRIS z Rybnika, Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej z Chorzowa i �l�skie Forum 
Organizacji Pozarz�dowych  KaFOS z Katowic. Realizacja przypadaj�cych na MOPS zada� w 
projekcie została powierzona zespołowi Inkubatora Gospodarki Społecznej powi�kszonemu o 
dwoje oddelegowanych w tym celu do tego� 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 powstaj�cych lub małych i działaj�cych ze stosunkowo niewielk�
dot�d skuteczno�ci� organizacji pozarz�dowych. Ka�da z przyst�puj�cych organizacji lub grup 
inicjatywnych we współpracy z pracownikami projektu analizowała swoje mo�liwo�ci 
rozwojowe, okre�lała istniej�ce bariery, definiowała cele i kre�liła indywidualn� �cie�k�
rozwoju organizacji. Jednak głównym celem projektu była promocja idei federalizacji 
organizacji pozarz�dowych i doprowadzenie do współpracy (usieciowienia) organizacji 
skupionych wokół ka�dego z inkubatorów. 
 Efekty pracy Inkubatora Trzeciego Sektora działaj�cego w Miejskim O�rodku Pomocy 
Społecznej w Katowicach: 

� podpisano porozumienia o współpracy z 18 organizacjami pozarz�dowymi, 
� zorganizowano 7 szkole� dwudniowych i 1 szkolenie jednodniowe o tematach: 

„Fundraising, sponsoring oraz dotacje – skuteczne metody pozyskiwania funduszy na 
działalno�� organizacji pozarz�dowych”, „Jak przygotowa� projekt i wypełni�
wniosek”, „Zarz�dzanie organizacj� pozarz�dow�”, „Ksi�gowo�� i controling w 
organizacjach pozarz�dowych”, „Podstawy zarz�dzania projektem”, „Współpraca i 
partnerstwo lokalne”, „Public Relations dla organizacji pozarz�dowych”, 
„Pozyskiwanie funduszy na działalno�� organizacji pozarz�dowych oraz prowadzenie 
działalno�ci gospodarczej przez organizacje pozarz�dowe”, w których wzi�ło udział 125 
osób z 30 organizacji pozarz�dowych,    

� przeprowadzono 46 spotka� konsultacyjnych dla członków organizacji pozarz�dowych, 
w tym 25 spotka� miało posta� doradztwa specjalistycznego w obszarach ksi�gowo�ci, 
pozyskiwania �rodków na działalno�� oraz projektowania stron internetowych, 

� zorganizowano 5 spotka� sieciuj�cych organizacje zrzeszone w Inkubatorze Trzeciego 
Sektora, w tym jedno w formie wizyty studyjnej w Stowarzyszeniu i Fundacji „By�
Razem” w Cieszynie, 

� podpisano Porozumienie na rzecz Lokalnej Sieci Współpracy Organizacji 
Pozarz�dowych, którego sygnatariuszami było 5 organizacji zrzeszonych w Inkubatorze 
oraz nasz O�rodek, 

� MOPS Katowice przyst�pił równie� – jako członek wspieraj�cy – do Porozumienia 
Sieci Inkubatorów Trzeciego Sektora, która b�dzie pełni� rol� rzecznika organizacji 
pozarz�dowych we współpracy mi�dzysektorowej, 

� z ró�nych form wsparcia, oferowanych przez Inkubator Trzeciego Sektora, skorzystało 
75 członków, pracowników i wolontariuszy 34 organizacji pozarz�dowych.  

Aplikowanie o �rodki zewn�trzne 
Niezale�nie od wszystkich opisanych wy�ej działa�, pracownicy Inkubatora czynili 

starania zmierzaj�ce do poszerzenia oferty pomocowej. Wa�n� cz��ci� aktywno�ci Inkubatora 
były próby pozyskiwania �rodków zewn�trznych na realizacj� projektów  pozwalaj�cych na 
wdro�enie 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 �ycie – Twój biznes” w ramach Działania 6.2 
PO KL. 
3) o finansowanie projektu pt.”GPS – Generator Przedsi�biorstw 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 du��
aktywno�� w sferze promocji oferty wsparcia jak równie� przedsi�wzi�� nakierowanych na 
samorozwój i wzrost własnych kompetencji. Wzi�to udział w wielu szkoleniach, seminariach i 
konferencjach – równie� w charakterze prelegentów. Regularnie organizowano równie�
wewn�trzne spotkania po�wi�cone krajowym i europejskim trendom w obszarach aktywno�ci 
Inkubatora. Wszystkie te działania miały na celu wzrost jako�ci �wiadczonych przez 
pracowników Inkubatora usług.  

Lokalizacja i zasoby 
We wrze�niu 2009 r. nast�piła zmiana lokalizacji Inkubatora Gospodarki Społecznej. Od 

tego czasu mie�ci si� 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 słu�y 7 kompletnie wyposa�onych stanowisk komputerowych. Cech�
charakterystyczn� Inkubatora Gospodarki Społecznej jest jego elastyczno�� i otwarto�� na 
wspieranie ró�nych grup osób poszukuj�cych zatrudnienia (mo�liwo�� dopasowania wsparcia 
specjalistów – doradców zawodowych, psychologów, konsultantów - do indywidualnych 
potrzeb klienta), innowacyjno�� (tworzenie i udost�pnianie bazy gotowych pomysłów na 
prowadzenie działalno�ci, zatrudnianie pracowników, testowanie ró�nych pomysłów i 
rozwi�za�). 
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 Z dniem 1 czerwca 2008r. Miejski O�rodek Pomocy Społecznej w Katowicach 
rozpocz�ł realizacj� pilota�owego projektu „Ja Wam jeszcze poka��... aktywne wsparcie 
szkoleniowo-doradcze dla osób po 45 roku �ycia pozostaj�cych bez pracy” 
współfinansowanego ze �rodków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego (EFS) Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet: VI, 
Poddziałanie: 6.1.1. Na realizacj� ww. projektu w okresie 01.06.2008 – 30.05.2009 r. O�rodek 
uzyskał dotacj� rozwojow� w wysoko�ci 473 964 zł. Ł�cznie wydatkowano kwot�    
473 641,25 zł.  
 Celem głównym projektu było podniesienie poziomu aktywno�ci zawodowej oraz 
zdolno�ci i gotowo�ci do podj�cia zatrudnienia osób pozostaj�cych bez pracy, nie 
zarejestrowanych jako bezrobotne, które ze wzgl�du na wiek – ponad 45 lat – znajduj� si� w 
szczególnie trudnej sytuacji �yciowej. Cel ten realizowany był poprzez: stworzenie 
odpowiednich warunków oraz wypracowanie instrumentów słu��cych podniesieniu poziomu 
aktywno�ci zawodowej, zdolno�ci i gotowo�ci do podj�cia zatrudnienia przez osoby 
pozostaj�ce bez zatrudnienia; zwi�kszenie gotowo�ci osób pozostaj�cych bez zatrudnienia do 
podejmowania aktywno�ci w zakresie poszukiwania pracy i podejmowania zatrudnienia; 
podniesienie poczucia własnej warto�ci osób pozostaj�cych bez zatrudnienia oraz zwi�kszenie 
ich atrakcyjno�ci na rynku pracy; przeciwdziałanie utrwalaniu si� bezradno�ci i pogł�bianiu 
marginalizacji w�ród osób pozostaj�cych bez zatrudnienia.  
 Realizacj� projektu rozpocz�to w czerwcu 2008 r. Zostały opracowane i wydrukowane 
formularze rekrutacyjne. Rekrutacja prowadzona była przez specjalist� ds. rekrutacji i promocji 
projektu. Odbyły si� spotkania z kierownikami jednostek i pracownikami socjalnymi maj�ce na 
celu rekrutacj� beneficjentów ostatecznych w�ród 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 obj�tych 33 osoby po 45 roku �ycia pozostaj�cych bez zatrudnienia, a jednocze�nie nie 
zarejestrowanych w PUP, w szczególno�ci korzystaj�cych z pomocy MOPS w Katowicach (w 
tym 21 kobiet i 9 osób niepełnosprawnych). Dla zapewnienia zrealizowania zało�onych 
wska	ników utworzona została 6-osobowa grupa rezerwowa. 
 We wrze�niu 2008r. rozpocz�to realizacj� nast�puj�cych działa� skierowanych 
bezpo�rednio do uczestników projektu. 
 1) Opracowanie Indywidualnych Planów Działania. 
Celem tworzenia IPD było dokonanie diagnozy uczestników projektu pod k�tem ich 
predyspozycji zawodowych, oczekiwa� i aspiracji, co do rodzaju i zakresu przyszłej pracy. 
Zadanie realizowane było w okresie od 1 wrze�nia do 30 listopada 2008 r. W wyniku 
przeprowadzenia 90 godzin konsultacji (100% pierwotnie planowanej liczby godzin) z 
beneficjentami ostatecznymi projektu, opracowano 30 Indywidualnych Planów Działa� (100% 
pierwotnie planowanej liczby IPD).  
 2) Wsparcie psychologiczne i doradcze dla wchodz�cych/powracaj�cych na rynek 
pracy. 
W celu pełniejszego przygotowania beneficjentów ostatecznych do wej�cia i trwałego 
pozostania na rynku pracy działaniom wła�ciwym towarzyszyło wsparcie psychologiczne i 
doradcze. Polegało na prowadzeniu uczestników przez psychologa i doradców zawodowych. 
Zadanie realizowane było w okresie od 1 pa	dziernika 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 �cie�ek i metod post�powania uczestników 
projektu poszukuj�cych zatrudnienia i kontaktuj�cych si� z potencjalnym pracodawc�. 
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 wzi�ło ł�cznie 30 osób (100%).  

4)   Szkolenia zawodowe.  
Zgodnie z zało�eniami projektowymi, szkolenia zawodowe były dostosowane do mo�liwo�ci 
(predyspozycji zawodowych, braków i ogranicze�, kondycji psychofizycznej) uczestników oraz 
do oczekiwa� rynku pracy.  
Osi�gni�to 100% wszystkich zaplanowanych w tym zadaniu rezultatów tj. w wyniku 
zorganizowania szkole� zawodowych przeszkolono i wydano za�wiadczenia o nabyciu 
kwalifikacji dla 30 osób, w szczególno�ci: spawacz - 5 osób, pracownik ogólnobudowlany - 5 
osób, opiekunki - 11 osób, sprz�taczki - 4 osoby, pracownik administracyjno - biurowy - 5 
osób. 
Ł�cznie przeprowadzono 1.810 godzin szkole� (137% pierwotnie planowanej liczby godzin). 
Podwykonawca zapewnił uczestnikom projektu materiały szkoleniowe, pocz�stunek podczas 
przerw kawowych oraz ciepły posiłek oraz transport do miejsca odbywania szkole� i z 
powrotem.  
 Bior�c pod uwag� tak szeroki wachlarz usług, warto�ci� dodan� projektu jest 
podniesienie komfortu uczestnictwa w projekcie m.in. poprzez pokrycie kosztu przejazdów 
b�d	 zapewnienie transportu oraz zapewnienie pocz�stunków oraz ciepłych posiłków.  
 Ponadto, warto�ci� dodan� projektu jest zorganizowanie w ramach szkolenia 
zawodowego uczestnikom zaj�� z podstaw j�zyka angielskiego.  

5) Indywidualne po�rednictwo pracy. 
Celami działania było: wsparcie w docieraniu do ofert pracy, pomoc w nawi�zywaniu 
kontaktów z pracodawcami oraz wspieranie w nabywaniu umiej�tno�ci w obszarze 
prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych. 
Osi�gni�to 100% zaplanowanego w tym zadaniu rezultatu tj. ł�cznie udzielono 30 osobom - 
120 godz. wsparcia w docieraniu do pracodawcy (100% pierwotnie planowanej liczby godzin). 
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Podwykonawca zapewnił uczestnikom materiały szkoleniowe, pocz�stunek podczas przerw 
kawowych oraz pokrycie kosztów przejazdów na zaj�cia i z powrotem komunikacj� miejsk�.  
 Bior�c pod uwag� tak szeroki wachlarz usług w ramach tej formy wsparcia, warto�ci�
dodan� projektu jest poprawa komfortu uczestnictwa w projekcie m.in. poprzez pokrycie kosztu 
przejazdów oraz zapewnienie pocz�stunków podczas zaj��.  
Osi�gni�to wszystkie zakładane rezultaty. Jeszcze w trakcie trwania projektu 2 osoby podj�ły 
zatrudnienie, co stanowi 67 % planowanych rezultatów (zgodnie z zało�eniami projektowymi 
podj�cie zatrudnienia 10 % osób uczestnicz�cych w projekcie powinno nast�pi� w ci�gu 6 m-cy 
po zako�czeniu udziału w projekcie). 
 Wszystkie formy wsparcia realizowane były przez kadr� posiadaj�c� wysokie 
kwalifikacje zawodowe oraz wiedz� i umiej�tno�ci w zakresie działa� na rzecz osób 
zagro�onych wykluczeniem społecznym.  
Wsparciem w ramach projektu – od pocz�tku jego realizacji - zostało obj�tych 39 osób po 45 
roku �ycia pozostaj�cych bez zatrudnienia, a jednocze�nie nie zarejestrowanych w PUP,   w 
szczególno�ci korzystaj�cych z pomocy MOPS w Katowicach (w tym 23 kobiet i 10 osób 
niepełnosprawnych).  
 W ocenie realizatorów projektu zaobserwowany został u beneficjentów ostatecznych 
wzrost aktywno�ci, samooceny, poczucia wiary we własne siły i mo�liwo�ci, poczucia 
przygotowania do rozmowy z pracodawc� oraz wzrost motywacji do poszukiwania pracy. 
Wzrosła równie� umiej�tno�� beneficjentów ostatecznych do prezentowania siebie i swoich 
atutów. Podkre�li� nale�y, �e beneficjenci ostateczni brali bardzo aktywny udział w zaj�ciach w 
ramach poszczególnych form wsparcia.  
 Działania w projekcie zostały przygotowane w taki sposób, aby wyposa�y�
beneficjentów ostatecznych nie tylko w nowe umiej�tno�ci i kwalifikacje zawodowe, ale tak�e 
w umiej�tno�ci poruszania si� 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 �cie�ek kariery. 

W  I półroczu  2009 kontynuowano realizacj� projektu, w szczególno�ci: 

1) Od stycznia do kwietnia 2009 realizowano Szkolenia  zawodowe dostosowane do 
mo�liwo�ci beneficjentów ostatecznych oraz do oczekiwa� rynku pracy.  

W okresie sprawozdawczym szkolenia zawodowe uko�czyły ju� 24 osoby. 

5) W lutym 2009 r. rozpocz�to �wiadczenie Indywidualnego po�rednictwa pracy, którego 
celem jest wsparcie w docieraniu do ofert pracy, pomoc w nawi�zywaniu kontaktów                 
z pracodawcami, wspieranie w nabywaniu umiej�tno�ci w obszarze prowadzenia rozmów 
kwalifikacyjnych,  

W okresie sprawozdawczym w dniu 20 lutego 2009 r. przeprowadzona została przez 
pracowników Wojewódzkiego Urz�du Pracy (Instytucji Po�rednicz�cej II stopnia) wizyta 
monitoringowa, której celem było sprawdzenie jako�ci pomocy udzielanej uczestnikom 
projektu, poznanie opinii uczestników na temat realizowanego szkolenia oraz wskazanie 
ewentualnych uchybie� i/lub nieprawidłowo�ci. W trakcie wizyty monitoruj�cej nie 
stwierdzono �adnych nieprawidłowo�ci w realizacji 
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Od wrze�nia 2008 do sierpnia 2009 roku w O�rodku realizowany był projekt, 
współfinansowany przez Uni� Europejsk� ze �rodków Europejskiego Funduszu Społecznego             
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, - „Klucz do kariery - program aktywizacji 
zawodowej i społecznej młodzie�y 15-25 lat”. Na realizacj� w/w projektu w okresie 01.09.2008 
– 31.08.2009 r. O�rodek uzyskał dotacj� rozwojow� w wysoko�ci 452 560,00 zł, w tym na rok 
2009 dotacja rozwojowa wynosi 329 523,00zł.  Uczestnikami projektu była grupa 20 osób - 
młodzie� w wieku 15–25 lat zagro�ona wykluczeniem społecznym z terenu miasta Katowic. 
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Głównym celem projektu było stworzenie systemu wspierania rozwoju kompetencji 
społecznych, które ułatwi� uczestnikom programu samodzielne poruszanie si� w otoczeniu 
społecznym i zwi�ksz� ich szanse na zatrudnienie na dzisiejszym rynku pracy. 

Do jego osi�gni�cia prowadziły wszystkie podejmowane działania w ramach projektu, 
mianowicie: 
 1. Utworzenie dwóch Klubów Wspierania Rozwoju Osobistego Młodzie�y                                  
(w pomieszczeniach �wietlic �rodowiskowych nr 1, ul. Orkana 7 a, i 3, ul. Gliwicka 74a), w 
ramach których: 
a) zorganizowane zostały kółka zainteresowa�, które dały uczestnikom szans� na znalezienie 
autentycznych zdolno�ci, dzi�ki zaj�ciom prowadzonym równolegle w sekcjach: sportowej, 
informatycznej, artystycznej, j�zykowej, do ko�ca czerwca br. przeprowadzono 600 godzin 
zaj�� (z zaplanowanych 616 godzin); 
b) zakupiono sprz�t informatyczny wraz z oprogramowaniem (4 komputery oraz drukarki) 
wykorzystywany do zaj�� informatycznych oraz na  indywidualne potrzeby uczestników 
projektu oraz gry komputerowe, które maj� by� chwil� relaksu i odpr��enia; 
c)  zapewniono codziennie ciepły posiłek; 
d)  umo�liwiono uczestnikom aktywn� integracj� poprzez współzawodnictwo na zaj�ciach 
sportowych (turnieje piłki halowej, turnieje tenisa stołowego) i wspólnych zaj�ciach 
j�zykowych (konkursy, gry, zabawy, kalambury) oraz wspólne i uroczyste obchodzenie �wi�t 
okoliczno�ciowych i urodzin wychowanków. 
 Podczas dotychczasowej realizacji projektu uczestnicy wielokrotnie zgłaszali potrzeb�
uczestniczenia w �yciu kulturalnym i społecznym swojej miejscowo�ci oraz regionu. Osoby 
zagro�one wykluczeniem społecznym nie maj� szans na poszerzanie swych horyzontów 
my�lowych m.in.: poprzez udział w premierach kinowych i wydarzeniach kulturalnych regionu. 
Aktywizacja społeczna jest dopełnieniem zada� realizowanych w ramach projektu, z pewno�ci�
przyczyni si� do umacniania wi�zi mi�dzyludzkich i kształtowania postaw prospołecznych. W 
ramach podejmowanych działa� 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 te� korzysta� z wyj�� do kina, 
ZOO oraz zaj�� na kr�gielni. 
 2.Utworzenie Punktu Wspierania Rozwoju Edukacyjnego i Zawodowego (w �wietlicy 
�rodowiskowej nr 3), gdzie młodzie� korzystała bezpo�rednio lub telefonicznie ze wsparcia 
psychologa i doradcy zawodowego w zakresie: poradnictwa edukacyjnego i zawodowego, 
doradztwa społecznego, zgodnie z ustalonym harmonogramem wsparcia. Punkt prowadził tak�e 
monitoring lokalnego rynku pracy, w zwi�zku z tym stworzono Informator o lokalnym rynku 
pracy, który był na bie��co aktualizowany.  

W czerwcu 2009r. zorganizowano dla uczestników Mini Targi Pracy i Edukacji, które 
były okazj� do nawi�zania współpracy z sieci� lokalnych pracodawców i instytucji wsparcia na 
rzecz uczestników projektu. Celem Targów było przedstawienie ofert pracy stałej, 
tymczasowej, wakacyjnej oraz mo�liwo�ci uzupełniania wykształcenia oraz kwalifikacji 
zawodowych. Targi były poł�czone z konferencj� cz��ciowo podsumowuj�c� realizacj�
projektu.  
 3.Utworzenie Biura Mentoringu (w �wietlicy �rodowiskowej nr 3), które było 
całkowicie innowacyjnym i nowatorskim w praktyce pomysłem na rozwi�zywanie problemów 
młodzie�y w woj. �l�skim. MENTOR to osoba pomagaj�ca podopiecznemu w dokonywaniu 
zmian w dotychczasowym sposobie działania, sytuacji edukacyjnej, zawodowej i �yciowej. Ta 
forma pracy polegała na wspieraniu w realizowaniu indywidualnych �cie�ek rozwoju 
edukacyjnego i zawodowego, motywowaniu poprzez porady, wysłuchiwanie, dyskretne 
kierowanie działaniami podopiecznego, które maj� doprowadzi� do bycia  bardziej 
samodzielnym, pewnym siebie i zaradnym. Zatrudniono 5 mentorów  (1 mentor współpracuje z 
4 uczestnikami) po wcze�niejszym zorganizowaniu dla nich szkolenia, sfinansowanego z 
otrzymanej dotacji rozwojowej. Biuro Mentoringu skupiało mentorów, na wspólnych 
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spotkaniach rozwi�zywane były problemy i wypracowywane metody pracy i działania. Z 
porady mogli równie� skorzysta� uczestnicy projektu bezpo�rednio lub telefonicznie. 
 4.W okresie od stycznia do maja 2009 roku zrealizowany został Trening Umiej�tno�ci 
Społecznych w dwóch dziesi�cioosobowych grupach, w wymiarze 90 godzin, którego 
zadaniem było nauczenie b�d	 rozwini�cie umiej�tno�ci interpersonalnych u poszczególnych 
uczestników projektu. Wspomniane umiej�tno�ci pozwol� skuteczniej radzi� sobie w �yciu 
osobistym i zawodowym uczestnikom. TUS miał dwojaki charakter: zaradczy, stosowany u 
osób, u których stwierdza si� znaczny deficyt kompetencji społecznych (trening niwelował te 
deficyty) oraz charakter rozwojowy i psychokorekcyjny, jego celem było pomoc uczestnikom 
w efektywniejszym stosowaniu posiadanych ju� umiej�tno�ci.  
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Rezultaty mi�kkie równie� zostały osi�gnie, a było nimi: nabycie umiej�tno�ci rozwi�zywania 
problemów, korzystania z technologii informatycznych, komunikowania si�, radzenia sobie ze 
stresem, poruszania si� po rynku pracy, przezwyci��enie trudno�ci w zdobyciu i utrzymaniu 
zatrudnienia, zwi�kszenie koncentracji i zaanga�owania, poprawa stanu zdrowia, podniesienie 
poziomu samooceny. 

Osi�gni�ciu wyznaczonego celu słu�yło mi�dzy innymi stworzenie Klubów Wspierania 
Rozwoju Osobistego Młodzie�y, realizacja treningu umiej�tno�ci społecznych, stworzenie 
Punktu Wspierania Rozwoju Edukacyjnego i Zawodowego oraz indywidualnych profili 
edukacyjno-zawodowych, utworzenie Biura Mentoringu i wprowadzenie całkiem nowatorskiej 
formy pracy z młodzie�� – mentoringu. 

W ramach współpracy z sieci� lokalnych pracodawców i instytucji wsparcia oraz 
instytucji po�rednictwa 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 pozna� reguły i 
wymagania panuj�ce na obecnym rynku pracy, dał szans� na dostosowanie swoich 
mo�liwo�ci i poziomu wykształcenia do oferowanych propozycji zatrudnienia, a tak�e 
wskazał na ewentualne braki edukacyjne, nad którymi warto ci�gle pracowa�. 

Niepodwa�alnym sukcesem i warto�ci� Projektu jest wydanie „Poradnika dla młodzie�y 
poszukuj�cej pracy”, który jest pewnego rodzaju dopełnieniem przekazanej wiedzy i nabytych 
umiej�tno�ci podczas zaj��. Został on przygotowany przez pracowników projektu we 
współpracy z samymi uczestnikami, którzy wskazali deficytowe obszary wiedzy z zakresu 
poruszania si� po rynku pracy.  

Celem stworzenia Poradnika było zebranie wszystkich najwa�niejszych wiadomo�ci i 
informacji przekazanych uczestnikom Projektu w trakcie jego trwania, usystematyzowanie ich i 
opublikowanie w takiej postaci, aby były zrozumiałe, przejrzyste i zawsze dost�pne dla osób 
obj�tych aktywizacj� zawodow� i społeczn�. 

Beneficjenci, zadowoleni z uczestnictwa w Projekcie „Klucz do kariery – program 
aktywizacji zawodowej i społecznej młodzie�y 15-25 lat”, uznali projekt za potrzebny i 
wyrazili ch�� uczestnictwa w kolejnych projektach realizowanych przez MOPS w Katowicach 
(55% osób). Wiedz� któr� im przekazano uznali za przydatn�, a wsparcie oferowane w ramach 
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projektu spełniło ich oczekiwania. Co wi�cej pomoc oferowana przez MOPS w ramach 
projektu przyczyniła si� do poprawy sytuacji osobistej i edukacyjnej.  

Udział w projekcie pozwolił uczestnikom na nabycie i rozwini�cie kompetencji 
społecznych, głównie asertywno�ci, automotywacji oraz autoprezentacji, która jest nieocenion�
umiej�tno�ci� podczas rozmowy o prac�. Beneficjenci zapoznali si� z aktualn� sytuacj� na 
rynku pracy, nauczyli si� jak szuka� pracy, jak tworzy� dokumenty aplikacyjne, a przede 
wszystkim potrafi� okre�li� jaka praca im odpowiada i wiedz�, �e rozwój zawodowy i 
wytrwało�� w d��eniu do celu, jakim jest podj�cie zatrudnienia, jest bardzo wa�ny. 
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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 �rodków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Na realizacj� ww. projektu w okresie 01.10.2008 – 30.06.2009r. O�rodek uzyskał dotacj�
rozwojow� w wysoko�ci 361 411,04 zł, w tym na rok 2009 dotacja rozwojowa wyniosła 
253 975,89 zł. Liczba uczestników projektu – 30 osób. 

Cele główne projektu: 
 Integracja zawodowa osób zaburzonych psychicznie 
 Integracja społeczna osób zaburzonych psychicznie. 

Cele szczegółowe projektu: 
� Podniesienie umiej�tno�ci poszukiwania zatrudnienia przez osoby zaburzone 

psychicznie. 
� Podniesienie poczucia własnej warto�ci w�ród beneficjentów. 
� Poszerzenie dost�pu do rynku pracy. 
� Nabycie umiej�tno�ci zwi�zanych z korzystaniem z sieci teleinformatycznych. 
� Zmiana negatywnego stereotypu osoby zaburzonej psychicznie w �rodowisku lokalnym. 

Ostateczna grupa osób zakwalifikowanych do udziału w Projekcie wyniosła 40 uczestników 
spo�ród których wyłoniono trzy grupy 10-osobowe. Były to osoby z najwi�ksz� ilo�ci�
punktów uzyskanych w ramach wewn�trznych kryteriów kwalifikacyjnych. Pozostałe 
zakwalifikowane osoby zostały umieszczone na li�cie rezerwowej. 

Grupa uczestników, która obj�ta była oddziaływaniem projektu to osoby zaburzone 
psychicznie zdolne do podj�cia zatrudnienia. była to grupa zagro�ona wykluczeniem 
społecznym. Osoby te, wspierane przez specjalistów zdolne były do podj�cia pracy, jednak ich 
wiedza i umiej�tno�ci poszukiwania zatrudnienia s� niewystarczaj�ce. Odpowiednie 
przygotowanie, nabycie dodatkowych umiej�tno�ci umo�liwiło im szerszy dost�p do rynku 
pracy oraz ułatwiło likwidacj� barier dyskryminuj�cych osoby niepełnosprawne w dost�pie do 
zatrudnienia. W efekcie, oprócz poprawy sytuacji socjalno – bytowej, osoba zaburzona 
psychicznie zyskała poczucie własnej warto�ci, samodzielno�ci i równo�ci. 

W ramach projektu beneficjenci nabywali: umiej�tno�ci rozwi�zywania problemów 
komunikowania si�, prowadzenia negocjacji, zwi�kszali umiej�tno�� autoprezentacji, radzenia 
sobie ze stresem, zwi�kszania koncentracji i zaanga�owania, umiej�tno�� poruszania si� po 
rynku pracy, umiej�tno�� wypełniania formularzy, przygotowania CV.  

W I półroczu 2009r Beneficjenci projektu mogli skorzysta� z:  
� Udziału w warsztatach psychologicznych (32h), 
� Szkolenia z podstaw obsługi komputera i Internetu (72h), 
� Indywidualnych spotka� z doradc� zawodowym i psychologiem (4h), 
� Grupowych zaj�� warsztatowo – szkoleniowych (64h), 
� Spotka� z prawnikiem (4h), 
� Udziału w spotkaniach grupy wsparcia (48h), 
� Udziału w wyje	dzie szkoleniowo – integracyjnym do Wisły (25-26.04.2009r), 
� Udziału w ,,Majówce” poł�czonej z Targami Pracy, 
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� Udziału w spotkaniu podsumowuj�cym rezultaty projektu (ewaluacyjnym). 

Dwóch uczestników projektu w trakcie projektu (w kwietniu 2009r) znalazło zatrudnienie. 
Zako�czyli oni udział w projekcie zgodnie z zaplanowan� dla nich �cie�k� uczestnictwa. Po 
zako�czeniu udziału w projekcie zatrudnienie podj�ło 7 osób (ogółem 9). 

W dniu 28 maja 2009r. odbyła si� konferencja podsumowuj�ca Projekt oraz Targi Pracy 
dla osób niepełnosprawnych i zaburzonych psychicznie. W trakcie Targów swoj� ofert�
prezentowali pracodawcy chc�cy zatrudni� osoby z zaburzeniami psychicznymi (Zakłady Pracy 
Chronionej i innymi podmiotami) oraz organizacje pozarz�dowe działaj�ce na rzecz osób 
niepełnosprawnych. 
Została zawi�zana współpraca pomi�dzy Miejskim O�rodkiem Pomocy Społecznej w 
Katowicach, Organizacjami Pozarz�dowymi, Polsk� Organizacj� Pracodawców Osób 
Niepełnosprawnych i Centrum Psychiatrii w Katowicach, maj�ca na celu podejmowanie 
wspólnych działa� zmierzaj�cych do współpracy mi�dzy osobami do�wiadczaj�cymi kryzysów 
zdrowia psychicznego, grupami samopomocy, profesjonalistami w dziedzinie zdrowia 
psychicznego. Strony b�d� si� wzajemnie informowa� o podejmowanych działaniach 
zmierzaj�cych do realizacji w/w celu. 
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W działaniach aktywizacyjnych, wolontariat stanowi wa�ny etap przygotowywania 

bezrobotnych klientów do podj�cia zatrudnienia na otwartym rynku pracy, poprzez 
umo�liwienie kontaktu z pracodawc� oraz powrót osób długotrwale pozostaj�cych bez pracy do 
tzw. „rytmu pracy”. Osoby bezrobotne mog� bowiem w ramach wolontariatu zdoby�
do�wiadczenie zawodowe, uzyska� nowe umiej�tno�ci, sprawdzi� si� podczas wykonywania 
obowi�zków nało�onych przez pracodawc�, ale tak�e sprawdzi� swoje umiej�tno�ci 
interpersonalne podczas rozmowy z pracodawc�.  

Wolontariat stanowi wsparcie równie� dla pracodawców – pozwala m.in. realizowa�
działania jednostki w oparciu o wsparcie wolontariusza, daje mo�liwo�� sprawdzenia w pracy 
potencjalnego przyszłego pracownika. Ide� wolontariatu �wiadczonego przez osoby bezrobotne 
promowano zarówno w�ród osób bezrobotnych, jak i potencjalnych pracobiorców.  

Oferta wolontariatu, skierowana zarówno do klientów O�rodka, jak i do jednostek 
organizacyjnych MOPS oraz organizacji pozarz�dowych, spotkała si� z bardzo du�ym 
zainteresowaniem potencjalnych wolontariuszy oraz przyszłych odbiorców ich usług.   

Aby usprawni� koordynacj� wolontariatu  stale  aktualizowana  była  komputerowa baza 
danych o kandydatach do prac wolontaryjnych oraz baza ofert pracy wolontaryjnej zgłaszanych 
przez poszczególne jednostki wewn�trzne MOPS oraz organizacje pozarz�dowe.  
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Pracownia zlokalizowana była w budynku MOPS w Szopienicach, dostosowanym do 
potrzeb osób niepełnosprawnych. Wyposa�ona była w 7 stanowisk komputerowych – wysokiej 
klasy, tworz�ce sie� komputery podł�czone s� na stałe do Internetu. Z pracowni mogli 
korzysta� zarówno klienci O�rodka, pracownicy O�rodka, jak mieszka�cy miasta Katowice, 
którzy z pomocy MOPS nie korzystaj�. W gronie osób korzystaj�cych z pracowni s� tak�e – 
młodzie� (w tym ucz�szczaj�ca do Klubu Młodzie�owego) oraz osoby bezdomne (w tym 
mieszka�cy Domu Noclegowego MOPS). W pracowni prowadzone były konsultacje 
indywidualne. Wi�kszo�� konsultacji prowadzonych była przez przeszkolon� kadr�
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wolontariuszy – osoby korzystaj�ce z pomocy MOPS. Rozwi�zanie to ma szczególn� warto��
dodan� – pozwala zdoby� klientom O�rodka unikatowe do�wiadczenie i uzupełni� posiadane 
umiej�tno�ci zawodowe a pracownikom O�rodka oferowa� wsparcie w realizowanych 
zadaniach i zdobywa� informacj� zwrotn� na temat aktywno�ci klienta. Pracownia była pod 
bie��cym nadzorem informatyków MOPS, zaj�cia prowadzone były przy wykorzystaniu 
najnowszych urz�dze� (w tym laptopa i projektora multimedialnego). W 2009 roku z sali 
komputerowej skorzystały 104 osoby.  
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1. Zakres pomocy w postaci pracy socjalnej i poradnictwa specjalistycznego dla osób 
bezrobotnych: 
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Nast�piło zwi�kszenie kosztu pracy socjalnej z osobami bezrobotnymi, co zwi�zane 
było z konieczno�ci� pracy z osobami w coraz trudniejszej sytuacji na rynku pracy oraz 
rozwojem metod pracy socjalnej prowadzonej na terenie O�rodka (stosowaniem coraz bardziej 
wyspecjalizowanych metod, form i narz�dzi grupowej pracy socjalnej). Wsparciem O�rodka 
obj�te s� rodziny wieloproblemowe, gdzie zjawisko bezrobocia jest jednym z wielu czynników 
rzutuj�cych na zagro�enie marginalizacj�. Powy�sza analiza rzutowała równie� na rezygnacj�
O�rodka z prowadzenia grupowych form pracy socjalnej w dotychczasowym kształcie na rzecz 
pracy indywidualnej i �rodowiskowej.    

Spadek liczby osób bezrobotnych obj�tych pomoc� MOPS zwi�zany był ze zmieniaj�c�
si� sytuacj� na rynku pracy - osoby bezrobotne cz��ciej decyduj� si� na podnoszenie swych 
kompetencji zawodowych (udział w ró�norodnych szkoleniach, kursach, w tym finansowanych 
ze �rodków europejskich), podejmuj� zatrudnienie (w tym zatrudnienie wspierane, korzystaj� z 
rozbudowanej oferty prac wolontaryjnych).   

2. Efekty realizacji programów dla osób w trudnej sytuacji na rynku pracy - „Nowy Start”, 
„Mo�liwo�ci” 
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*w nawiasach uj�to procent osób, które rozpocz�ły udział w programach dla bezrobotnych, które podj�ły�prac� lub 
osób, które zerwały współprac� w zakresie rozwi�zywania problemu bezrobocia. 
** dana uwzgl�dnia osoby, które rozpocz�ły udział w programach w latach poprzednich. 
�

 Efektem prowadzonych programów jest zarówno uzyskanie pracy przez osoby 
bezrobotne, zwi�kszanie do�wiadczenia zawodowego, podwy�szanie kwalifikacji                             
i umiej�tno�ci zawodowych, mo�liwo�� uzyskania kompleksowego wsparcia, jak i ujawnienie 
posiadania innych 	ródeł dochodów. Osoby rezygnuj�c z uczestnictwa w programach lub 
odmawiaj�ce udziału w nich, w wi�kszo�ci ujawniaj� w ten sposób posiadanie pracy 
dorywczej, uniemo�liwiaj�cej ucz�szczanie na zaj�cia. 

To, co zwraca szczególn� uwag�, to wzrost liczby osób, które w 2009r. zerwały 
współprac� w zakresie rozwi�zywania problemów bezrobocia z MOPS. W powi�zaniu z du��
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liczb� osób informuj�cych MOPS o podj�ciu zatrudnienia, tendencja ta mo�e �wiadczy� o du�o 
wi�kszej ilo�ci ofert dla osób bezrobotnych na rynku pracy (w tym przedstawianych 
bezrobotnym równie� przez pracowników MOPS) i szczegółowym diagnozowaniu przez 
pracowników O�rodka sytuacji osób korzystaj�cych z pomocy O�rodka. 

Trudno�ci w wywi�zaniu si� z nakładanych przez O�rodek zasad współpracy 
(rozbudowywanych w zwi�zku z du�� pul� ofert wsparcia dla bezrobotnych na rynku pracy),  
powoduj�, i� osoby,  które w  niewielkim zakresie wywi�zywały si�  z zasad  współpracy  lub  
nie współpracowały w ogóle,  zostały  czasowo pozbawiane mo�liwo�ci  korzystania  ze 
�wiadcze� pomocy społecznej.  

3. Zmiana wysoko�ci wydatków na �wiadczenia dla osób bezrobotnych w zwi�zku  
z realizacj� programów: „Nowy Start”, „Mo�liwo�ci”. 

W zwi�zku z tym, �e udział w programach jest obowi�zkowy i przerwanie uczestnictwa 
w programie powoduje wstrzymanie pomocy materialnej MOPS, powstaj� oszcz�dno�ci 
finansowe.  
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 W 2009r. oszcz�dno�ci wynikaj�ce z lepszej diagnostyki problemów osób zgłaszaj�cych 
si� do O�rodka jako osoby bezrobotne oraz prowadzonej pracy socjalnej z osobami 
bezrobotnymi wyniosły 70 714,29zł. W okresie sprawozdawczym w 2 programach grupowych 
realizowanych na terenie O�rodka uczestniczyły 264 osoby. Programy te realizowane były        
w okresie I-VI.2009r. 

�
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XI. PROFILAKTYKA I ROZWI�ZYWANIE PROBLEMÓW 
UZALE	NIE�
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Profilaktyka i rozwi�zywanie problemów uzale�nie� stanowi jeden z elementów 
Miejskiej strategii rozwi�zywania problemów społecznych (dział IV) oraz Miejskiego 
Programu Profilaktyki i Rozwi�zywania Problemów Alkoholowych. 

Realizatorem tego zadania s�: Pełnomocnik Prezydenta ds. Rozwi�zywania Problemów 
Uzale�nie� oraz Miejski O�rodek Pomocy Społecznej w Katowicach. 

Celem strategicznym realizowanym przez Miejski O�rodek Pomocy Społecznej 
w Katowicach jest prowadzenie działalno�ci edukacyjno-profilaktycznej w zakresie uzale�nie�
oraz diagnostyczno-motywacyjnej dotycz�cej podopiecznych z problemem alkoholowym, 
promocja zdrowego, wolnego od �rodków uzale�niaj�cych, stylu �ycia, zmniejszanie rozmiaru 
aktualnie istniej�cych problemów alkoholowych, zapobieganie powstawaniu nowych, 
niekorzystnych problemów społecznych, wynikaj�cych z u�ywania �rodków uzale�niaj�cych, 
zwłaszcza przez dzieci i młodzie�. 

Cele szczegółowe realizowane przez MOPS: 

� zwi�kszenie dost�pno�ci pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzale�nionych 
od alkoholu i członków ich rodzin, 

� udzielanie rodzinom, w których wyst�puj� problemy alkoholowe, pomocy 
psychospołecznej i prawnej, a w szczególno�ci ochrona przed przemoc� w rodzinie. 

Formy realizacji: 

� prowadzenie działalno�ci Centrum Pomocy dla Osób Uzale�nionych i Ich Rodzin,  
� prowadzenie O�rodka Interwencji Kryzysowej, (opis w rozdziale IX)
� prowadzenie �wietlic socjoterapeutycznych dla dzieci oraz klubów profilaktycznych dla 

młodzie�y lub zlecanie ich prowadzenia organizacjom pozarz�dowym (w ramach 
Programu). (opis w rozdziale IV) 
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Centrum Pomocy dla Osób Uzale�nionych i Ich Rodzin pomaga podopiecznym 
Miejskiego O�rodka Pomocy Społecznej w rozwi�zywaniu problemów alkoholowych, w �cisłej 
współpracy z pracownikami socjalnymi Terenowych Punktów Pomocy Społecznej. CPU 
prowadzi nast�puj�c� działalno��: 

1. Działalno�� diagnostyczna w zakresie: 
• picia szkodliwego, 
• uzale�nienia od alkoholu, 
• sytuacji w rodzinie z problemem alkoholowym 

2. Działalno�� diagnostyczno-motywacyjn� dotycz�c� podopiecznych z problemem 
alkoholowym prowadzon� poprzez: 
• konsultacje indywidualne, 
• wizyty w �rodowisku, 
• spotkania grupowe maj�ce na celu diagnoz� oraz monitorowanie procesu zdrowienia 

u osób uzale�nionych 
• spotkania grupowe maj�ce na celu wsparcie w utrzymywaniu abstynencji 
• spotkania grupowe w celu diagnozy sytuacji w rodzinie z problemem alkoholowym. 

3. Działalno�� szkoleniow�, poradnictwo i konsultacje dla pracowników MOPS. 

4. Prowadzenie programów w szczególno�ci:  
• Profilaktyczno – edukacyjnych 
• Diagnostycznych – pod k�tem wyst�powania u podopiecznych problemu 

alkoholowego (program „Ja i alkohol”) 
• Motywacyjno – informacyjnych dla osób uzale�nionych od alkoholu (program 

„Mój plan”) 
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• Wspieraj�cych proces zdrowienia w chorobie alkoholowej oraz monitorowanie 
procesu ich zdrowienia (program „Trze	wo��”) 

• Edukacyjnych dla osób z diagnoz� picie szkodliwe (program „ Poradnik”) 
• Readaptacyjnych (program „12”). 

5. Współpraca z Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta ds. Rozwi�zywania Problemów 
Alkoholowych oraz instytucjami działaj�cymi w obszarze uzale�nie�. 

Do Centrum kierowane s� przez pracowników socjalnych zarówno osoby ze zdiagnozowanym 
uzale�nieniem od alkoholu, jak i osoby, u których jest podejrzenie istnienia problemu 
alkoholowego. Jednocze�nie – w celu lepszej diagnozy problemów alkoholowych w�ród 
klientów O�rodka – ka�dy pracownik MOPS, w przypadku stawienia si� w MOPS osoby pod 
wpływem alkoholu, ma obowi�zek sporz�dzenia notatki słu�bowej z tego zdarzenia, co 
skutkuje skierowaniem na program diagnostyczny dotycz�cy problemu alkoholowego oraz 
zmian� formy realizacji �wiadcze� pomocy społecznej z pieni��nej na niepieni��n�. 
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Klienci z problemem alkoholowym kierowani byli na programy realizowane w CPU. 
Uczestnictwo w tych programach było obowi�zkowe, a nieobecno�� na zaj�ciach lub 
nieprzestrzeganie regulaminu skutkowało wstrzymaniem realizacji lub ograniczeniem 
wysoko�ci �wiadcze� na jeden miesi�c.  

 „Ja i Alkohol”, program przeznaczony dla osób, u których zaobserwowano fakty 
�wiadcz�ce o mo�liwo�ci wyst�powania problemu alkoholowego. Celem udziału w zaj�ciach 
jest rozpoznanie przez klientów własnego stylu picia, negatywnych konsekwencji wynikaj�cych 
z u�ywania alkoholu oraz edukacja na temat problematyki alkoholowej, a w efekcie diagnoza 
problemu alkoholowego. Spotkania grupowe odbywały si� codziennie w dni robocze /oprócz 
�rody/ i trwały 2 godziny. Integraln� cz��ci� programu były spotkania indywidualne z 
prowadz�cym konsultantem. Udział w programie trwał  2 miesi�ce.  

�<D4M7��25NM��ED49568<D4GD0DP��>�47FOD<7DP� �!!�
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 „Mój Plan”, program przeznaczony dla osób uzale�nionych, które zostały 
zdiagnozowane w programie „Ja i Alkohol”, lub zerwały wcze�niej współprac� i podejmuj� j�
na nowo, lub zako�czyły cykl współpracy i przerwały abstynencj�. Celem udziału  
w zaj�ciach było: zdobycie wiadomo�ci na temat form i miejsc leczenia odwykowego, 
skonstruowanie indywidualnego planu leczenia, wypracowanie sposobu dokumentowania 
działa� dotycz�cych leczenia. Uczestnictwo w programie obejmowało 4 tygodnie, spotkania 
odbywały si� 1 raz w tygodniu i trwały 2 godziny. Od miesi�ca sierpnia 2009 r. elementy 
programu zostały wł�czone do zaj�� „Ja i alkohol”. Tak�e w miejsce programu odbywały si�
konsultacje indywidualne w jednostkach organizacyjnych MOPS. 

�<D4M7�25NM�ED49568<D4GD0DP�>�47FOD<7DP� �)-�
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Osoby z rozpoznaniem „picie szkodliwe” podlegały konsultacjom indywidualnym. 
Celem spotka� było zwi�kszenie wiedzy i �wiadomo�ci wpływu alkoholu na stan zdrowia, oraz 
omówienie sposobów odmawiania picia. 

Konsultacjami tymi obj�to 10 osób.  

Osoby, które uko�czyły program „Mój Plan”, a ze wzgl�dów zdrowotnych nie mogły 
uczestniczy� w standardowych ofertach terapeutycznych placówek słu�by zdrowia, 
uczestniczyły w programie readaptacyjnym „12”.  

�<D4M7�25NM�ED49568<D4GD0DP�>�47FOD<7DP� ���

�<D4M7�A3EH� ��

W wyniku podpisanej umowy pomi�dzy Pełnomocnikiem Prezydenta ds. Rozwi�zywania 
Problemów Uzale�nie� a Poradni� Leczenia Uzale�nienia od Alkoholu i Współuzale�nienia 
przy ul. Korczaka 2 działa Oddział Dzienny dla Osób Uzale�nionych od Alkoholu- klientów 
MOPS. Program terapii adresowany jest dla osób uzale�nionych od alkoholu ze znacznymi 
deficytami w funkcjonowaniu psychospołecznym. 

Z Centrum Pomocy dla Osób Uzale�nionych i Ich Rodzin skierowano do w/w placówki 10 
osób.

  „Trze�wo�	”, program przeznaczony dla osób uzale�nionych od alkoholu. Celem udziału 
w zaj�ciach było wspieranie umiej�tno�ci niezb�dnych w radzeniu sobie z uzale�nieniem w 
oparciu o program terapeutyczny, który podopieczni realizowali w specjalistycznych 
placówkach odwykowych. Udział podopiecznych w programie trwał do czasu zako�czenia 
przez nich udziału w terapii odwykowej.  

�<D4M7�25NM�ED49568<D4GD0DP�>�47FOD<7DP� ��)�
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 „Absolwent”, program przeznaczony dla osób uzale�nionych od alkoholu, które 
zako�czyły program „Trze�wo��’. Celem udziału w zaj�ciach było wspieranie pozytywnych 
zmian �yciowych zwi�zanych z utrzymywaniem abstynencji oraz doradztwo psychologiczne i 
socjalne w bie��cych trudno�ciach.. Spotkania odbywały si� 1 raz w kwartale i trwały 2 
godziny.  
. 

�<D4M7�25NM�ED49568<D4GD0DP�>�47FOD<7DP� --�

�<D4M7�A3EH� ��

 Od miesi�ca wrze�nia 2009 roku pracownicy socjalni O�rodka byli sukcesywnie 
przygotowywani do indywidualnej pracy z osob� z problemem alkoholowym. Klienci z 
rozpoznanym uzale�nieniem kierowani byli bezpo�rednio do placówek leczenia odwykowego, 
a pracownicy socjalni prowadzili monitoring procesu leczenia. Elementem ka�dej terapii 
uzale�nienia w Poradniach Odwykowych jest tak�e doradztwo psychologiczne oraz wspieranie 
konstruktywnych zmian w �yciu pacjenta. Tym samym klienci O�rodka zostali obj�ci tymi 
oddziaływaniami. 

Poza realizacj� programów grupowych konsultanci CPU prowadzili tak�e indywidualne 
konsultacje z klientami. Jest to kolejny sposób realizacji zada� z klientami, którzy z przyczyn 
zdrowotnych, rodzinnych nie mogli uczestniczy� w zaj�ciach grupowych. W minionym okresie 
2009 roku prowadzonych indywidualnie było 395 klientów z 13 jednostek administracyjnych 
O�rodka / 10 Punktów Terenowych, Zespół Pomocy Dzieciom i Rodzinie, Sekcja ds. 
bezdomnych/. Spotkania dotyczyły zarówno diagnozy problemu alkoholowego, motywowania 
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do podj�cia terapii, monitorowania terapii, monitorowanie abstynencji itp. Spotkania te 
odbywały si� tak�e, oprócz w/w jednostek, w miejscu zamieszkania podopiecznych.  

Istotnym elementem działalno�ci Centrum jest �wiadczenie poradnictwa dla mieszka�ców 
Katowic (nieb�d�cych klientami MOPS) a zgłaszaj�cych zapytania dot. problematyki 
uzale�nie�- nie tylko od substancji psychoaktywnych. 

�<D4M7�H237;�252M<560DP� -%�
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Centrum Pomocy dla Osób Uzale�nionych i Ich Rodzin �ci�le współpracuje tak�e z 
Miejsk� Komisj� Rozwi�zywania Problemów Alkoholowych. Konsultanci razem z 
pracownikami socjalnymi O�rodka sprawdzali w �rodowisku zamieszkania aktualn� sytuacj�
�yciow� rodzin, spo�ród których wpłyn�ło zgłoszenie do tej�e Komisji o skierowanie na 
leczenie osób, które w inny sposób nie chc� rozwi�zywa� problemu alkoholowego. Wej�cia w 
�rodowisko miały na celu udzielenie wsparcia, szczególnie osobom zale�nym w rodzinie oraz 
motywowanie do podj�cia leczenia odwykowego osób z problemem alkoholowym.  
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  Integracja osób uzale�nionych i ich rodzin ze �rodowiskiem lokalnym odbywa si�
poprzez udział w spotkaniach klubów abstynenckich, treningach umiej�tno�ci społecznych – 
treningu bud�etowym. 
Klub Abstynenta jest miejscem promuj�cym trze	wy styl �ycia. Centrum Pomocy dla Osób 
Uzale�nionych i Ich Rodzin kontynuuje współprac� z Klubem Abstynenta „Dwójka” w 
Katowicach Szopienicach przy ul. Bednorza 22.  
Klienci w ramach spotka� społeczno�ci Klubu maj� szans� na poznanie alternatywnych do 
picia sposobów sp�dzania wolnego czasu, rozwijanie zainteresowa�, pozyskanie umiej�tno�ci 
przydatnych w poprawnych relacjach z innymi lud	mi, itp. 
CPU pozostaje w stałym kontakcie z Zarz�dem Klubu.  
Treningi umiej�tno�ci społecznych podwy�szaj� kompetencje uczestników w obr�bie 
�wiczonych umiej�tno�ci, tym samym trening bud�etowy wykształca nawyk racjonalnego 
gospodarowania pieni�dzmi.  
W bie��cym roku Centrum Pomocy dla Osób Uzale�nionych i Ich Rodzin nadal samodzielnie 
realizowało trening bud�etowy bazuj�c na opracowanej przez siebie procedurze.  
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W 2009 roku przeprowadzono szkolenie dla pracowników socjalnych, wychowawców 
�wietlic �rodowiskowych nt, Problemy alkoholowe w rodzinie-rozpoznawanie i rozwi�zywanie. 
Szkoleniem obj�to 114 osób. 
W bie��cym roku, wzorem ubiegłorocznych do�wiadcze� realizowany był przez konsultantów 
lokalny program „Nasza Dzielnica” dla rejonu Katowice - D�b. Program ukierunkowany był na 
profilaktyk� zwi�zan� ze zjawiskiem nadu�ywania substancji psychoaktywnych. 
W ramach działa� edukacyjno-profilaktycznych Centrum Pomocy dla Osób Uzale�nionych i 
Ich Rodzin uczestniczyło w miesi�cu wrze�niu w Festynie Edukacyjnym „Fascynuj�ce dzieci” 
oraz Jarmarku Katowickim.  
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1. Zakres pomocy:
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Ł�czna liczba osób z problemem alkoholowym korzystaj�cych z pomocy CPU w 2009 roku 
pozostaje na podobnym poziomie 

2. Efekty procesu diagnostycznego w ramach programu „Ja i Alkohol”:
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 Ilo�� klientów skierowanych na zaj�cia jest wy�sza ni� w ubiegłym roku, wzrosła 
równie� nieznacznie ilo�� osób zdiagnozowanych. Porównywalna jest tak�e liczba osób 
przerywaj�cych uczestnictwo w programie.  

3. Efekty realizacji programów dla osób z problemem alkoholowym („Mój Plan”, „Trze	wo��” 
„Absolwent”):
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* W zwi�zku z likwidacj� programów, pracownicy socjalni przej�li prac� z klientami  w oparciu o Indywidualny 
Plan  Pracy Socjalnej 

  
 Liczba klientów uczestnicz�cych w programach „Mój Plan”, „Trze	wo��”i „Absolwent” 
w roku 2009 utrzymała si� na tym samym poziomie bior�c pod uwag� ilo�� realizowanych 
programów (w 2009 roku nie był realizowany program „Poradnik”). 

4. Zmniejszenie wydatków na �wiadczenia dla osób uzale�nionych w zwi�zku 
z realizacj� programów: „Ja i Alkohol”, „Mój Plan”,  „Trze	wo��”, „Absolwent”.
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 W 2009 roku oszcz�dno�ci wynikaj�ce z nieobecno�ci na zaj�ciach oraz 
nieprzestrzegania regulaminu programów wyniosły 105 541,50 zł.

Osi�gni�to zamierzon� efektywno�� w pracy z klientem z problemem alkoholowym, co 
potwierdza zapis w powy�szej tabeli i wykazana kwota oszcz�dno�ci. Dlatego te�,  poszukuj�c 
nowych kierunków i form pracy planowane s� w 2010 roku działania nakierowane w 
przewa�aj�cej mierze na profilaktyk�, prac� z grupami wysokiego ryzyka, dzie�mi i młodzie��, 
a tak�e klientem z problemem alkoholowym i jego rodzin�. 
Koncepcja ta zakłada prac� w kontakcie indywidualnym, za� w mniejszym zakresie w formie 
grupowej. 
Powy�sze zmiany zwi�zane s� z reorganizacj� maj�c� na celu przesuniecie ci��aru pracy z 
działa� paraleczniczych na działania profilaktyczne i interwencyjne. 

XII. �WIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA 
ALIMENTACYJNA I FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Miejski O�rodek Pomocy Społecznej w Katowicach realizuje zadania w zakresie 
�wiadcze� rodzinnych oraz �wiadcze� z funduszu alimentacyjnego, jako zadania zlecone z 
zakresu administracji rz�dowej. W roku 2009 nast�piło zako�czenie realizacji ustawy o 
post�powaniu wobec dłu�ników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej, w zwi�zku z jej 
uchyleniem z dniem 30 wrze�nia 2008.  

Wnioski o przyznanie �wiadcze� rodzinnych i �wiadcze� z funduszu alimentacyjnego 
przyjmowane s� w Terenowych Punktach Pomocy Społecznej, które istniej� w kluczowych 
dzielnicach miasta. Klient składa tam komplet druków i dokumentów niezb�dnych do 
przyznania �wiadcze� rodzinnych, opieku�czych, alimentacyjnych i dodatków mieszkaniowych 
oraz ma mo�liwo�� uzyskania informacji o realizacji pomocy w zakresie �wiadcze�, o które 
wnioskował.   

Przyj�ta struktura organizacyjna opiera si� na rozdzieleniu trzech etapów post�powania 
administracyjnego w sprawie przyznania �wiadcze� rodzinnych: 

• I Etap – przyj�cie wniosku, odbywa si� w Dziale Poradnictwa i Informacji (w 
dzielnicach Katowic), gdzie nast�puje wst�pna weryfikacja danych zawartych we 
wniosku oraz wymaganych zał�czników i dokumentów; 



146 

• II Etap – rozpatrzenie wniosku, sprowadza si� do merytorycznej oceny informacji 
przekazanych przez klienta oraz przeprowadzenia post�powania, które zostaje 
zako�czone wydaniem decyzji administracyjnej; 

• III Etap – realizacja wydanych decyzji administracyjnych, odbywa si� w Dziale 
Realizacji �wiadcze�. 

Przyj�cie takiego rozwi�zania znacznie skróciło czas oczekiwania na przyj�cie wniosku, a 
w trakcie zmiany okresu zasiłkowego tj. w miesi�cach najwi�kszej liczby osób składaj�cych 
wnioski: wrzesie� – listopad pozwoliło na unikni�cie niepokojów społecznych i zaowocowało 
zwi�kszeniem zaufania klientów do urz�du. 

Szczególny nacisk poło�ono na pierwszy kontakt z klientem - przy przyj�ciu wniosku 
nast�puje wst�pna weryfikacja indywidualnej formalno – prawnej sytuacji klienta. Sprzyja to 
skróceniu post�powania wyja�niaj�cego oraz zapobiega dezinformacji wnioskodawcy, co 
znacznie usprawnia prac� oraz umo�liwia szybkie i rzetelne obsłu�enie klienta O�rodka. 
�
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�wiadczeniami rodzinnymi s�: 

1) zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, 
2) �wiadczenia opieku�cze: zasiłek piel�gnacyjny i �wiadczenie piel�gnacyjne, 
3) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia si� dziecka. 

Zasiłek rodzinny ma na celu cz��ciowe 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 ucz�cej si�.  
Do zasiłku rodzinnego przysługuj� 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; 

SIE ROZLEGŁA 

�WIADCZENIA RODZINNE  
�WIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO 
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stałe ł�cze 
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- rozpocz�cia roku szkolnego (przysługuje równie� dla dzieci rozpoczynaj�cych roczne 
przygotowanie przedszkolne); 

- podj�cia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania. 

Zasiłek piel�gnacyjny przyznaje si� w celu cz��ciowego pokrycia wydatków wynikaj�cych z 
konieczno�ci zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w zwi�zku z niezdolno�ci� do 
samodzielnej egzystencji. 
Zasiłek piel�gnacyjny przysługuje: 
� niepełnosprawnemu dziecku; 
� osobie niepełnosprawnej w wieku powy�ej 16 roku �ycia, je�eli legitymuje si� orzeczeniem 

o znacznym stopniu niepełnosprawno�ci; 
� osobie, która uko�czyła 75 lat. 

Zasiłek piel�gnacyjny przysługuje tak�e osobie niepełnosprawnej w wieku powy�ej 16 roku 
�ycia legitymuj�cej si� orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawno�ci, je�eli 
niepełnosprawno�� powstała w wieku do uko�czenia 21 roku �ycia. 

�wiadczenie piel�gnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej 
przysługuje osobom, na których ci��y obowi�zek alimentacyjny, a tak�e opiekunowi 
faktycznemu dziecka, je�eli nie podejmuje lub rezygnuje z zatrudnienia lub innej pracy 
zarobkowej w celu sprawowania opieki nad dzieckiem legitymuj�cym si� orzeczeniem o 
niepełnosprawno�ci ł�cznie ze wskazaniami: konieczno�ci stałej lub długotrwałej opieki lub 
pomocy innej osoby w zwi�zku ze znacznie ograniczon� mo�liwo�ci� samodzielnej egzystencji 
oraz konieczno�ci stałego współudziału na co dzie� opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, 
rehabilitacji i edukacji, albo osob� legitymuj�c� si� orzeczeniem o znacznym stopniu 
niepełnosprawno�ci. 

Realizacja �wiadcze� rodzinnych w okresie od 1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009 
przedstawiała si� nast�puj�co: 
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W zwi�zku ze zmian� przepisów ustawy o �wiadczeniach rodzinnych, od dnia 1 listopada 
2009 roku, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka oraz dodatek do zasiłku 
rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka przysługuj�, je�eli kobieta pozostawała pod opiek�
medyczn� nie pó	niej ni� od 10 tygodnia ci��y do porodu. 
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W okresie od 1 wrze�nia 2005 r. do 30 wrze�nia 2008 roku Miejski O�rodek Pomocy 

Społecznej w Katowicach realizował zadania w zakresie zaliczki alimentacyjnej jako zadanie 
zlecone z zakresu administracji rz�dowej. 

Wypłata zaliczek alimentacyjnych w okresie od 1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009 
wynikała z decyzji wydanych w zwi�zku z rozliczeniem zaliczek alimentacyjnych za okres 
lipiec, sierpie�, wrzesie� 2008 roku oraz na podstawie decyzji wydanych po rozstrzygni�ciu 
sprawy przez Wojewódzki S�d Administracyjny. 

Realizacja zaliczki alimentacyjnej w okresie od 1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009 
przedstawiała si� nast�puj�co: 
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Od 1 pa	dziernika 2008 r. Miejski O�rodek Pomocy Społecznej w Katowicach realizuje 

zadania w zakresie przyznawania �wiadcze� z funduszu alimentacyjnego jako zadanie zlecone 
z zakresu administracji rz�dowej.

�wiadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługuj� osobie uprawnionej do alimentów 
od rodzica  na podstawie tytułu wykonawczego pochodz�cego lub zatwierdzonego przez s�d, 
je�eli egzekucja okazała si� bezskuteczna. �wiadczenie przysługuje do uko�czenia przez osob�
uprawnion� 18 roku �ycia albo w przypadku, gdy uczy si� w szkole lub szkole wy�szej do 
uko�czenia przez ni� 25 roku �ycia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym 
stopniu niepełnosprawno�ci – bezterminowo. 

�wiadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługuj� w wysoko�ci bie��co ustalonych 
alimentów, jednak�e nie wy�szej ni� 500 zł. 

Realizacja �wiadcze� z funduszu alimentacyjnego w okresie od 1 stycznia 2009 do 31 grudnia 
2009 przedstawiała si� nast�puj�co: 
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XIII. PROWADZENIE POST�POWA� WOBEC DŁU	NIKÓW 
ALIMENTACYJNYCH
  
 Od 1 pa	dziernika 2008 roku Miejski O�rodek Pomocy Społecznej realizuje zadania w 
zakresie post�powania wobec dłu�ników alimentacyjnych na podstawie ustawy o pomocy 
osobom uprawnionym do alimentów.  
 W ramach prowadzonego post�powania, rozpocz�tego na wniosek wierzyciela lub w 
zwi�zku z przyznaniem osobie uprawnionej �wiadcze� z funduszu alimentacyjnego, dłu�nicy 
alimentacyjni wzywani s� w celu przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz zło�enia 
o�wiadczenia maj�tkowego. Osoby, w stosunku do których przyczyn� nie wywi�zywania si� ze 
swoich zobowi�za� alimentacyjnych jest brak zatrudnienia, kierowane s� do aktywizacji 
zawodowej w Powiatowym Urz�dzie Pracy. 
 Brak zgłoszenia si� na wezwanie i uniemo�liwienie przeprowadzenia wywiadu 
alimentacyjnego, odmowa zło�enia o�wiadczenia maj�tkowego, odmowa rejestracji w 
Powiatowym Urz�dzie Pracy jako osoba bezrobotna lub poszukuj�ca pracy, odmowa podj�cia 
zaproponowanej pracy skutkuje skierowaniem wniosku do prokuratury o �ciganie za 
przest�pstwo okre�lone w art. 209 § 1 kodeksu karnego oraz wniosku do Biura Praw Jazdy i 
Rejestracji Pojazdów Urz�du Miasta o zatrzymanie prawa jazdy. 

W okresie obowi�zywania ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 
Miejski O�rodek Pomocy Społecznej obj�ł post�powaniem 2 335 dłu�ników alimentacyjnych. 

W okresie od 1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009 zostały podj�te nast�puj�ce działania wobec 
dłu�ników alimentacyjnych: 
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W stosunku do pozostałych dłu�ników trwa post�powanie maj�ce na celu ustalenie organu 
wła�ciwego dłu�nika lub stwierdzono, i� nie istnieje organ wła�ciwy do przeprowadzenia 
post�powania wobec dłu�nika alimentacyjnego, poniewa� przebywa on w areszcie �ledczym, 
zakładzie karnym lub poza granicami RP. 

W 2009 roku rozpocz�ła si� współpraca Miejskiego O�rodka Pomocy Społecznej w 
Katowicach z Krajowym Rejestrem Długów. Do rejestru wpisywani s� dłu�nicy, których 
zaległo�� alimentacyjna przekracza okres 6 miesi�cy. Na dzie� 31 grudnia 2009 roku do KRD 
zostało wpisanych 1 348 dłu�ników alimentacyjnych, a kwota wpisanego zadłu�enia wyniosła 
7 575 487,92 zł. 

W wyniku prowadzonego post�powania w 2009 roku od dłu�ników alimentacyjnych 
wyegzekwowano kwot� 1 157 711,28 zł, z czego na dochody gminy Katowice przekazano 
kwot� 450 401,62 zł.  

XIV. DODATKI MIESZKANIOWE  
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Miejski O�rodek Pomocy Społecznej realizuje zadanie własne gminy w zakresie 
przyznawania dodatków mieszkaniowych. Przyj�to struktur� organizacyjn�, która opiera si� na 
rozdzieleniu trzech etapów post�powania administracyjnego w sprawie przyznania dodatku 
mieszkaniowego.�
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• I Etap – przyj�cie wniosku, odbywa si� w Dziale Poradnictwa i Informacji (w 
dzielnicach Katowic), gdzie nast�puje wst�pna weryfikacja danych zawartych we 
wniosku oraz wymaganych zał�czników i dokumentów; 

• II Etap – rozpatrzenie wniosku, sprowadza si� do merytorycznej oceny informacji 
przekazanych przez klienta oraz przeprowadzenia post�powania, które zostaje 
zako�czone wydaniem decyzji administracyjnej; 

• III Etap – realizacja wydanych decyzji administracyjnych, odbywa si� w Dziale 
Realizacji �wiadcze�. 

 Wymiernymi rezultatami przeprowadzonej reorganizacji było: 
1. znaczne skrócenie czasu oczekiwania na zako�czenie post�powania administracyjnego i 

wydanie decyzji administracyjnej; 
2. wykorzystanie informacji z systemów informatycznych, pozyskanych w ramach 

post�powania w sprawie �wiadcze� rodzinnych oraz pomocy społecznej, umo�liwiaj�ce 
szczegółowe zbadanie sytuacji klienta; 

3. kompleksowa obsługa klientów blisko miejsca zamieszkania (Terenowe Punkty Pomocy 
Społecznej nr 1-10 w poszczególnych dzielnicach miasta), zapewnia klientom ci�gły dost�p 
do �wiadcze�, cało�ciowego poradnictwa i rzetelnej informacji. 

 Efektem jest usprawnienie systemu przyjmowania i rozpatrywania wniosków oraz 
ci�głe budowanie administracji przyjaznej klientowi. 
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Zgodnie z ustaw� z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U.  Nr 71, 
poz. 734 wraz z pó	niejszymi zmianami) dodatek mieszkaniowy   

przysługuje: 
� najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,  
� osobom mieszkaj�cym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im 

spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,  
� osobom mieszkaj�cym w lokalach mieszkalnych znajduj�cych si� w budynkach 

stanowi�cych ich własno�� i wła�cicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,  
� innym osobom maj�cym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i 

ponosz�cym wydatki zwi�zane z jego zajmowaniem,  
� osobom zajmuj�cym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekuj�cym na 

przysługuj�cy im lokal zamienny lub socjalny.  

Dodatek mieszkaniowy przysługuje, je�eli �redni miesi�czny dochód na jednego członka 
gospodarstwa domowego w okresie 3 miesi�cy poprzedzaj�cych dat� zło�enia wniosku o 
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przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% kwoty najni�szej emerytury w 
gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, 
obowi�zuj�cej w dniu zło�enia wniosku.  
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Zgodnie z Rozporz�dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2001 roku w sprawie 
sposobu przeprowadzania wywiadu �rodowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz 
o�wiadczenia o stanie maj�tkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa 
domowego, a tak�e wzoru legitymacji pracownika upowa�nionego do przeprowadzenia 
wywiadu (Dz. U. 156, poz. 1828) w 2009 roku przeprowadzono 837 wywiadów 
�rodowiskowych u wnioskodawców celem weryfikacji danych zawartych we wniosku. 
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Poni�ej przedstawiamy ocen� realizacji zadania - przyznawanie dodatków 

mieszkaniowych: 
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W 2009 roku zmniejszyła si� liczba zło�onych wniosków o dodatek mieszkaniowy, przez co 
zmniejszyła si� równie� kwota wypłaconych �wiadcze�, spowodowane jest to popraw� sytuacji 
finansowej mieszka�ców oraz licznymi wyjazdami osób i rodzin do pracy za granic�. Ponadto 
na t� dynamik� zmian maj� du�y wpływ, podejmowane przez O�rodek na bie��co działania 
polegaj�ce na bie��cym monitoringu i kontroli składu rodziny oraz wysoko�ci przyznawanych 
�wiadcze�. 
Skupienie realizacji zada� z zakresu dodatków mieszkaniowych, pomocy społecznej, 
�wiadcze� rodzinnych, pozwala na wnikliw� analiz� sytuacji rodzin i zmian w nich 
zachodz�cych. 
 W 2009 roku w porównaniu do lat 2006 - 2008 roku �rednie miesi�czne �wiadczenie 
wzrosło ze wzgl�du na podwy�k� cen energii elektrycznej oraz w zwi�zku ze znaczn�
podwy�k� opłat za wod� i odprowadzenie nieczysto�ci płynnych. 
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ZAKO�CZENIE 

Wybrane kluczowe zadania zaplanowane do realizacji w 2010r. przez O�rodek:  
– Poszerzenie oferty wsparcia dla mieszka�ców Katowic, 
– Zaanga�owanie w absorpcj� �rodków unijnych – w trybie systemowym oraz 

konkursowym, 
– Zaanga�owanie w działania nakierowane na promocj� miasta Katowice i O�rodka 

Pomocy Społecznej – przykład konferencje „Eurocity” i konferencja podsumowuj�ca 20 
lecie działalno�ci O�rodka, 

– Wymiana do�wiadcze� i dobrych praktyk – organizacja spotka�  i konferencji np. dot. 
pracy z rodzin� wieloproblemow�, realizacji zada� w ramach ustawy o przeciwdziałaniu 
przemocy, 

– Rozszerzenie grona podmiotów współpracuj�cych na poziomie gminy, regionu, kraju 
oraz w miar� mo�liwo�ci partnerów zagranicznych, 

– Dalsze pogł�bianie pracy ze �rodowiskiem lokalnym i grupami społecznymi, w tym w 
szczególno�ci  w oparciu o uruchomienie nowego Programu Aktywno�ci Lokalnej dla 
Osób Niepełnosprawnych, inne projekty i programy realizowane w poszczególnych 
dzielnicach miasta Katowice, 

– Rozszerzenie oferty wsparcia, w szczególno�ci dla niepełnosprawnych mieszka�ców 
miasta Katowice przy wykorzystaniu projektu systemowego (usługa asystenta osoby 
niepełnosprawnej, Klub Integracji Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych), 

– Rozszerzenie oferty wsparcia, w szczególno�ci dla osób i rodzin z problemem 
uzale�nie� (na bazie wypracowanego nowego modelu pracy akcentuj�cego działania w 
obszarze profilaktyki i promowania zdrowego stylu �ycia ze szczególnym 
uwzgl�dnieniem dzieci i młodzie�y), 

– Inwestowanie w rozwój potencjału O�rodka, w tym w oparciu o umowy partnerskie (np. 
z Regionalnym O�rodkiem Polityki Społecznej) i inne formy współpracy, 

– Optymalne wykorzystanie zasobów, bazy lokalowej i sprz�tu na rzecz mieszka�ców 
(poprzez stworzenie szerokiej oferty dopasowanych do zidentyfikowanych potrzeb 
grupowych i indywidualnych form wsparcia dla mieszka�ców miasta Katowice w 
trudnej sytuacji �yciowej, modyfikacja modelu pracy z osobami w trudnej sytuacji na 
rynku pracy, utworzenie jednostki koordynuj�cej działania w obszarze metodyki pracy, 
poradnictwa specjalistycznego oraz promocji i strategii), 

– Dalsze rozwijanie współpracy z instytucjami: rynku pracy – w szczególno�ci 
pogł�bienie współpracy z Powiatowym Urz�dem Pracy, Wojewódzkim Urz�dem Pracy 
oraz Ochotniczym Hufcem Pracy; Instytucjami Po�rednicz�cymi – Urz�d 
Marszałkowski, Wojewódzki Urz�d Pracy i innymi instytucjami jak Regionalny 
O�rodek Pomocy Społecznej, Regionalny O�rodek EFS czy Policja i Stra� Miejska, 

– Stałe rozbudowywanie formuły bezpłatnego poradnictwa skierowanego do 
mieszka�ców Katowic (w tym prawnego, zawodowego, psychologicznego), 

– Usprawnienie przepływu informacji – w tym aplikowanie o �rodki unijne na realizacj�
projektu dot. informatyzacji O�rodka, dalsze rozwijanie Samorz�dowej Elektronicznej 
Platformy Informacyjnej. 
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ZAŁ�CZNIK 1 - STRUKTURA ORGANIZACYJNA  
I ZATRUDNIENIE 

Struktura zatrudnienia i płace 

 Na koniec roku  2009 roku Miejski O�rodek Pomocy Społecznej zatrudniał ł�cznie 441 
osób w ramach 416,3 etatów. 
Przeci�tne zatrudnienie roczne wynosiło 395,63 ( bez etatów finansowanych ze �rodków  Unii 
Europejskiej) 

�rednie wynagrodzenie brutto pracowników Miejskiego O�rodka Pomocy Społecznej 
wynosiło  2 665,68  ( bez �rodków z  Unii Europejskiej). 

Spo�ród 441pracowników: 
� 316 osób  posiada wykształcenie wy�sze, (co stanowi 71,65 % ogółu zatrudnionych), 
� 111osób posiada wykształcenie �rednie, 
� 8 osób (w ramach 4 etatów) posiada wykształcenie zawodowe, 
� 6 osób (w ramach 4 etatów) posiada wykształcenie podstawowe lub niepełne podstawowe. 

W�ród pracowników z wy�szym 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 �rednim, zajmuj�cych stanowisko pracownika socjalnego zatrudnionych było
35 osób.  

Z ogólnej liczby 163 pracowników socjalnych, 127 osób zajmuje si� przeprowadzaniem 
wywiadów �rodowiskowych.
 W o�rodkach wsparcia zatrudnionych było 25 osób, w tym w Zespole Pomocy Dzieciom i 
Rodzinom 16 oraz w Domu Noclegowym 9. W �wietlicach �rodowiskowych, b�d�cych 
placówkami opieku�czo- wychowawczymi zatrudnione były 44 osoby.
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ZAŁ�CZNIK 2 – PROMOCJA O�RODKA 

SZKOLENIA, KONFERENCJE, KONFERENCJE ZAGRANICZNE 

�� SZKOLENIA finansowane ze �rodków EFS 
 Działalno�� szkoleniowa prowadzona w O�rodku skupia si� na zwi�kszaniu poziomu 
specjalistycznej wiedzy pracowników, wykształceniu umiej�tno�ci przydatnych w pracy 
socjalnej, zwi�kszeniu jej efektywno�ci oraz tworzeniu nowych i doskonaleniu ju�
stosowanych metod i form pomocy klientom Miejskiego O�rodka Pomocy Społecznej.  
W roku 2009 Miejski O�rodek Pomocy Społecznej, oprócz innych 	ródeł szkole�, korzystał 
z mo�liwo�ci podnoszenia kwalifikacji swoich pracowników dzi�ki �rodkom Unii 
Europejskiej. 
 W projektach współfinansowanych ze �rodków Europejskiego Funduszu Społecznego w 
roku 2009 wzi�ło udział 88 osób. 
Szkolenia te obejmowały w szczególno�ci nast�puj�ce tematy: 
• Metody pracy z jednostk� i grup� - podej�cie skoncentrowane na rozwi�zaniach, 
• Superwizja realizacji kontraktów socjalnych, 
• Stosowanie procedur administracyjnych w funkcjonowaniu jednostek,  
• Zasady odpowiedzialno�ci za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, 
• Zarz�dzanie projektem systemowym w OPS, PCPR, 
• Zasady realizacji projektów systemowych, 
• Mediacje rodzinne, 
• Coaching Forward, 
• Program Aktywno�ci Lokalnej, 
• Profesjonalny pracownik socjalny pomostem do godnego �ycia osób potrzebuj�cych 

wsparcia, 
• Odpowiedzialno�� za udost�pnianie danych osobowych, 
• Praca z osobami bezdomnymi z wykorzystaniem metody streetworkingu, 
• Przeciwdziałanie przemocy domowej, 
• Pracownik socjalny jako organizator społeczno�ci lokalnej, 
• Narz�dzia 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 O�rodkach Pomocy Społecznej, 
• Wolontariat i inne narz�dzia aktywizacji zawodowej („WES – Wsparcie ekonomii 

społecznej na terenie województwa �l�skiego”), 
• Praktyka stosowania Prawa Zamówie� Publicznych po nowelizacji w projektach 

współfinansowanych, 
• Audyt i kontrola w projektach systemowych współfinansowanych z EFS, 
• Wprowadzenie do zagadnie� bezpiecze�stwa 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 zarz�dzanie, 
• Monitoring i ewaluacja projektów systemowych, 
• Problematyka pomocy publicznej w projektach współfinansowanych ze �rodków EFS w 

ramach PO KL, 
• Procedura „Niebieska Karta” – kontakt oraz rozmowa z ofiar� i sprawc� przemocy – 

aspekt psychologiczny, 
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• Współpraca lokalna w rozwi�zywaniu problemów społecznych – czy i jak 
współpracowa� z podmiotami ekonomii społecznej, 

• Planowanie i zarz�dzanie projektem współfinansowanym z EFS, 
• Zanim zaczniesz, czyli od pomysłu do …"Zasady aplikowania o dofinansowanie z EFS 

PO KL", 
• Dochodzenie nienale�nie pobranych �wiadcze� rodzinnych, 
• Praca socjalna na rzecz aktywnej integracji - poziom podstawowy, 
• Praca z dzieckiem i rodzin�, 
• Praca wychowawcza z dzie�mi i młodzie��, 
• Wsparcie działa� zespołów interdyscyplinarnych na rzecz przeciwdziałania problemom 

społecznym, 
• Konferencja grupy rodzinnej, 
• Wsparcie realizacji projektów systemowych w jednostkach pomocy społecznej, 
• Akademia umiej�tno�ci mened�erskich, 
• Szkoła dla wychowawców, 
• Trening zast�powania agresji Arnolda Goldsteina, 
• J�zyki obce dla pracowników socjalnych, 
• Kurs j�zyka migowego, 
• Jak konstruowa� bud�et projektu? - koszty kwalifikowane, 
• Praca z osobami stosuj�cymi przemoc w rodzinie, 
• Uzale�nienie od narkotyków – praca z osobami uzale�nionymi i ich rodzinami, 
• Wychodz� z nałogu – id� do pracy! Wsparcie osób uzale�nionych w województwie 
�l�skim w zakresie ich integracji społecznej i zawodowej, 

• Doradca i asystent personalny – Punkty Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych – 
budowanie współpracy publiczno-społecznej, 

• Akademia rozwoju osobistego i zawodowego szans� na zatrudnienie osób z 
zaburzeniami psychicznymi, 

• Procedura "Niebieska Karta" - zastosowanie w praktyce, 
• Jak budowa� Strategi� Rozwi�zywania Problemów Społecznych i Programy Działa� w 

zakresie Polityki Wł�czaj�cej osób zagro�onych marginalizacj� i wykluczeniem 
społecznym, 

• Młodzie� wobec uzale�nienia od narkotyków – diagnoza i wczesna interwencja. 

��� KONFERENCJE finansowane ze �rodków EFS 
 Pracownicy Miejskiego O�rodka Pomocy Społecznej w roku 2009 brali równie� udział               
w konferencjach współfinansowanych ze �rodków Europejskiego Funduszu Społecznego.  
Konferencje obejmowały nast�puj�c� tematyk�: 
• System kontroli realizacji projektu, 
• Rozliczanie projektu na podstawie wniosku Beneficjenta o płatno��, 
• Promocja aktywnej integracji w województwie �l�skim, 
• Wykorzystaj szanse, jakie daje Europejski Fundusz Społeczny, 
• Poddziałanie 7.2.1 – Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagro�onych 

wykluczeniem społecznym oraz Poddziałanie 7.2.2 – Wsparcie ekonomii społecznej, 
• Ekonomia społeczna na �l�sku – perspektywy rozwoju i współpracy, 
• Wdra�anie projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w PO KL w 

województwie �l�skim, 
• Dni Ekonomii Społecznej – Nowe perspektywy działalno�ci spółdzielni socjalnych. 

Nowelizacja ustawy o spółdzielniach socjalnych, 
• Kluczowe aspekty realizacji gminnych programów rozwi�zywania problemów 

uzale�nie�, 
• Zasada równo�ci szans kobiet i m��czyzn w projektach PO KL,  
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• Program monitorowania regionalnego rynku pracy – wyniki bada� diagnostyczno-
prognostycznych, 

• Projekty systemowe OPS i PCPR, 
• Zarz�dzanie zasobami ludzkimi w administracji publicznej w kontek�cie realizacji 

zada� PO KL 2007-2013, 
• Lokalny wymiar polityki rodzinnej, 
• Analiza odrzuconych wniosków, 
• Podsumowanie projektu – Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy, 
• Konferencja podsumowuj�ca działania Regionalnego O�rodka EFS w 2009 roku,  
• Sytuacja na �l�skim rynku pracy – diagnoza i prognoza. 

Ponadto, na wymienionych poni�ej Konferencjach pracownicy O�rodka wyst�pili                   
z prezentacj� 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 konferencj�, podsumowuj�c� wyniki projektu, 
poł�czon� z targami pracy dla beneficjentów projektu, 

• IX Ogólnopolska Konferencja Pracowników Socjalnych, której tematem przewodnim 
była „Marginalizacja i wykluczenie społeczne jako obszar działa� pracownika 
socjalnego”, gdzie pracownicy O�rodka wygłosili referaty, 

• Programu Centrum Aktywno�ci Lokalnej w Szopienicach zaprezentowany na Forum 
Aktywno�ci Lokalnej w Zalesiu, 

•  „Ró�ne oblicza kryzysu – 	ródła efektywno�ci w interwencji kryzysowej” –
Konferencja z okazji 10 – lecia działalno�ci O�rodka Interwencji Kryzysowej 
Miejskiego O�rodka Pomocy Społecznej w Katowicach. Konferencja słu�yła 
upowszechnieniu wiedzy nt. zjawiska kryzysu i przemocy domowej w mie�cie 
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 Urz�du 
Miasta Katowice z Polakami przebywaj�cymi na emigracji rozwa�aj�cymi mo�liwo�� powrotu 
do kraju. Spotkanie było elementem projektu „12 miast – wraca�, ale dok�d?”, w ramach 
którego poszczególne polskie miasta prezentuj� swoj� ofert� w zakresie mo�liwo�ci podj�cia 
pracy w ka�dym z miast, zało�enia firmy, uzyskania mieszkania propozycji kulturalnych i 
rekreacyjnych. Spotkanie cieszyło si� du�ym 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 działalno�ci gospodarczej. Przedstawiciel O�rodka  przedstawił ofert�
Inkubatora Gospodarki Społecznej prowadz�cego m.in. bezpłatne usługi doradcze z 
wspomnianej wy�ej problematyki zakładania działalno�ci 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 
podj�cia  aktywno�ci na wskazanym polu. Projekt spotkał si� z du�ym zainteresowaniem 
mediów - ukazał si� szereg artykułów prasowych opisuj�cych przedsi�wzi�cie.    

��� UDZIAŁ W KONKURSACH
Miejski O�rodek Pomocy Społecznej w Katowicach planuje nadal  aplikowa� o �rodki 

finansowe na realizacj� kolejnych projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Podejmowane działania maj� na celu poszerzenie aktualnej oferty O�rodka oraz podniesienie 
standardu realizowanych obecnie oraz w przyszło�ci usług na rzecz mieszka�ców Katowic.  
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1). Projekty zło�one w 2009 roku

W odpowiedzi na konkursy ogłoszone w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
zło�ono nast�puj�ce projekty: 
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Ponadto O�rodek uczestniczył w pracach nad projektem pt. „Diagnoza problemów 
społecznych i monitoring aktywizacji polityki rozwoju zasobów ludzkich w Katowicach” 
opracowanym i zło�onym przez Wydział Polityki Społecznej Urz�du Miasta Katowice, 
udzielaj�c wsparcia merytorycznego. W przypadku pozytywnej oceny wniosku, O�rodek b�dzie 
realizował zadania z zakresu promocji projektu oraz zapewni wsparcie merytoryczne dla 
Uniwersytetu �l�skiego w Katowicach. Ł�czna warto�� �rodków przewidzianych na realizacj�
zada� MOPS w projekcie wynosi 101 050 zł. 

W odpowiedzi na konkurs ogłoszony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa �l�skiego, działania 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych             
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2). Projekty planowane do  zło�enia w 2010 roku.
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�� MATERIAŁY PROMUJ�CE O�RODEK 
 Opracowane i prezentowane materiały promuj�ce O�rodek, w tym za po�rednictwem 
mediów oraz publikacje: 

• Pracownicy O�rodka przygotowali i przedstawili prezentacj�, opisuj�c� ofert�
Inkubatora Gospodarki Społecznej  prowadz�cego m.in. bezpłatne usługi doradcze z 
wspomnianej wy�ej problematyki zakładania działalno�ci  gospodarczej, na spotkaniu 
delegacji  Urz�du Miasta  Katowice z Polakami  przebywaj�cymi na emigracji  w 
Londynie rozwa�aj�cych mo�liwo��  powrotu do kraju. Spotkanie było elementem  
projektu „12 miast – wraca�, ale dok�d?”.  

• Pracownicy O�rodka przygotowali prezentacj� dotycz�c� wsparcia osób, które dotyka 
problem ubóstwa realizowanego przez Miejski O�rodek Pomocy Społecznej, na Polskie 
Obchody XXII Mi�dzynarodowego Dani Walki z Ubóstwem, którego jednym z 
wydarze� była IX Konwencja Ruchu przeciw Bezradno�ci Społecznej w Belwederze w 
dniu 17 pa	dziernika 2009 roku.  

• Pracownicy O�rodka przygotowali i przedstawili prezentacj� opisuj�c� sposób na 
wzbogacenie oferty wsparcia O�rodka dzi�ki absorpcji �rodków unijnych. 
Zaprezentowano przedsi�wzi�cia w formie realizowanych oraz zako�czonych 
projektów współfinansowanych ze �rodków Europejskiego Funduszu Społecznego tj. 
projektu systemowego „Damy rad� – program aktywizacji zawodowej i społecznej w 
Katowicach” oraz projektów konkursowych „Klucz do kariery”, „Nowe perspektywy” i 
„Ja Wam jeszcze poka��”. Materiał przygotowano na Konferencj� Inauguracyjn�
Regionalnego O�rodka Europejskiego Funduszu Społecznego pt. „Wykorzystaj szanse 
jakie daje Europejski Fundusz Społeczny” organizowan� przez Górno�l�sk� Agencj�
Rozwoju Regionalnego S. A.  

• Pracownicy O�rodka przygotowali prezentacj� dotycz�c� form wsparcia dla osób 
niepełnosprawnych realizowanych przez O�rodek, która wykorzystana została na 
spotkaniu Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej Urz�du Miasta w Katowicach z 
posłem Markiem Plur� dotycz�cym kwestii niepełnosprawno�ci.  
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• Pracownicy O�rodka przygotowali wniosek o przyznanie zespołowej nagrody specjalnej 
Ministra Pracy i Polityki Społecznej za wybitne, nowatorskie rozwi�zania w pomocy 
społecznej. We wniosku opisano Programy Centrum Aktywno�ci Lokalnej w 
Szopienicach, Nikiszowcu i Zał��u, Inkubator Gospodarki Społecznej oraz projekty 
konkursowe realizowane w O�rodku przy wykorzystaniu �rodków z Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

• Pracownicy O�rodka przygotowali i przedstawili prezentacj� dotycz�c� oferty wsparcia 
oferowanego przez O�rodek mieszka�com miasta Katowice, w szczególno�ci ofert�
programów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  realizowanych przez  O�rodek w Katowicach 
dzi�ki pozyskanym  �rodkom. Podkre�lono znaczenie jakie realizacja pozyskanych 
�rodków unijnych daje w  zwi�kszaniu aktywno�ci społecznej i zawodowej klientów 
O�rodka. Wspomniano o  mo�liwo�ciach  jakie daje realizacja  projektu systemowego 
współfinansowanego w ramach Priorytetu VII PO KL . Przedstawiono tak�e ofert�
programów  realizowanych w ramach  �rodków pozyskanych w projektach 
konkursowych, tj. „Ja Wam jeszcze poka�� … aktywne wsparcie szkoleniowo doradcze 
dla osób po 45 roku �ycia  pozostaj�cych  bez pracy”; „Klucz do kariery – program 
aktywizacji zawodowej i społecznej  młodzie�y 15-25 lat”, „Nowe perspektywy – 
program aktywizacji zawodowej i społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi”.  

• Spotkanie z delegatami Urz�dów 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 
narz�dzi i metod przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu regionu Karelii w Rosji, a 
tak�e wymiana do�wiadcze�. Spotkanie było efektem �cisłej współpracy O�rodka i 
Instytutu Współpracy i Partnerstwa Lokalnego w Katowicach. 

• Pracownicy O�rodka, na zorganizowanym przez O�rodek spotkaniu z  harcerzami  z 
Komendy Hufca Zwi�zku Harcerstwa Polskiego, w Katowicach przygotowali i 
przedstawili prezentacj� dotycz�c� rodzaju i warunków przyznawania �wiadcze�, oferty 
o�rodków wsparcia specjalistycznego m. in. pomocy psychologicznej, prawnej, 
poradnictwa zawodowego, interwencji kryzysowej, a tak�e formy  pomocy osobom 
starszym i niepełnosprawnym, dzieciom  i młodzie�y. Przedstawiono równie�
dodatkow� ofert� wsparcia jak� zyskał O�rodek dzi�ki pozyskaniu �rodków 
finansowych  z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki finansowanego z Europejskiego 
Funduszu Społecznego. Omówiono ofert� projektu systemowego ”Damy rad�- program 
aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach” w tym działania Programu Centrum 
Aktywno�ci Lokalnej w Nikiszowcu, Programu Centrum Aktywno�ci Lokalnej w 
Szopienicach oraz działa� Inkubatora Gospodarki Społecznej.  Przedstawiono równie�  
ofert� projektów konkursowych „Ja Wam jeszcze poka��… aktywne wsparcie 
szkoleniowo doradcze dla osób po 45 roku �ycia  pozostaj�cych  bez pracy”; „Klucz do 
kariery – program aktywizacji zawodowej i społecznej  młodzie�y 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 mieszka�com Katowic.  
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ZAŁ�CZNIK 3 – INFORMATYZACJA 

W 2009 roku, prace informatyczne, prowadzone w Miejskim O�rodku Pomocy 
Społecznej w Katowicach koncentrowały si� wokół wdra�ania dodatkowych funkcjonalno�ci 
ju� posiadanego oprogramowania. 

W zwi�zku z zaprzestaniem wspierania przez producenta dotychczasowego systemu 
poczty elektronicznej, przeprowadzono jego migracj� do nowego systemu. Nowe 
oprogramowanie oferuje szereg dodatkowych mo�liwo�ci, wykorzystanie których mo�e 
zdecydowanie usprawni� obieg informacji w O�rodku. 

Przeprowadzono pierwsze etapy wdro�enia dost�pnych bezpłatnie systemów 
podnosz�cych bezpiecze�stwo systemów informatycznych O�rodka – system zarz�dzania 
logami oraz system automatycznej instalacji aktualizacji. Planowana w kolejnych latach pełna 
konfiguracja systemów umo�liwi nadzór nad informacjami przepływaj�cymi w sieciach 
O�rodka,  szybsze diagnozowanie usterek oraz instalowanie nowych wersji oprogramowania. 

Przeprowadzano systematyczn� aktualizacj� aplikacji i systemów sieciowych 
wykorzystywanych w O�rodku. Działania te s� niezb�dne dla utrzymania zgodno�ci 
oprogramowania z obowi�zuj�cymi przepisami prawa oraz s� podstaw� działa�
zapewniaj�cych bezpiecze�stwo aplikacji i systemów pracuj�cych w O�rodku. 

Zakupiono nowe, sieciowe urz�dzenia aktywne oraz dokonano wymiany cz��ci 
komputerów i drukarek. 

Zakupiono dodatkowe licencje usług terminalowych, dzi�ki czemu mo�liwe b�dzie 
efektywniejsze wykorzystanie ł�cza sieci rozległej MOPS oraz obni�y koszty administrowania 
stacjami roboczymi, na których usługi terminalowe b�d� wykorzystywane.  

Przeprowadzono prace maj�ce na celu przygotowanie wniosku o dofinansowanie ze 
�rodków unijnych projektu „IT w słu�bie potrzebuj�cym - budowa elektronicznej platformy 
usług administracji publicznej wraz z systemem elektronicznego obiegu dokumentów w 
Katowicach”. W ramach projektu planujemy stworzenie systemu pozwalaj�cego na spełnienie 
przez O�rodek wymogów prawnych dotycz�cych przyjmowania wniosków drog� elektroniczn�, 
zapewniaj�cego elektroniczn� wymian� informacji z klientami O�rodka oraz dostarczaj�cego 
mechanizmy ułatwiaj�ce komunikacj� pomi�dzy jednostkami O�rodka. Celem projektu jest 
poprawa jako�ci, tempa obsługi klienta oraz rozszerzenie usług publicznych �wiadczonych 
drog� elektroniczn�. 

O�rodek zło�ył wniosek o dofinansowanie projektu ze �rodków Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa �l�skiego na lata 2007-2013. Obecnie O�rodek oczekuje na 
rozpatrzenie wniosku. 
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ZAŁ�CZNIK 4 - ZESTAWIENIE REMONTÓW I INWESTYCJI 
ZREALIZOWANYCH W 2009 ROKU 
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ZAŁ�CZNIK 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 Potrzeby 2010 
Ogółem wydatki bie��ce, w tym: 73 531 004,60 zł 
1. Zadania własne 71 754 535,60 zł 
2. Zadania zlecone 1 776 469,00 zł 
Ogółem inwestycje 847 000,00 zł 
1. Zadania inwestycyjne 520 000,00 zł 
2. Zakupy inwestycyjne 327 000,00 zł 

  
  
  

Zwalczanie narkomanii - 85153 - zadania 
własne gminy Potrzeby 2010 
Ogółem zadania bie��ce, w tym: 1 049 157,00 zł   

�wietlice MOPS 813 734,00 zł
5 �wietlic �rodowiskowych i Klub 
Młodzie�owy ł�cznie na 173 miejsc 

�wietlice prowadzone przez organizacje 
pozarz�dowe 235 423,00 zł

2 �wietlice i 1 Klub typu specjalistycznego 
na 91 miejsc 

  
  

Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 85154 - 
zadania własne gminy Potrzeby 2010 
Ogółem zadania bie��ce, w tym: 1 933 702,00 zł   

�wietlice MOPS 787 444,00 zł
5 �wietlic �rodowiskowych i Klub 
Młodzie�owy ł�cznie na 173 miejsc 

�wietlice prowadzone przez organizacje 
pozarz�dowe 312 071,00 zł

2 �wietlice i 1 Klub typu specjalistycznego 
na 91 miejsc 

zakup usług w O�rodku Interwencji 
Kryzysowej 129 238,00 zł

2 O�rodki Interwencji Kryzysowej  dla 22 
kobiet i kobiet z dzie�mi  

O�rodek Interwencji Kryzysowej 311 730,00 zł
Centrum Rehabilitacji Społecznej 44 278,00 zł

Centrum Poradnictwa Specjalistycznego, 
Metodyki i Strategii 310 941,00 zł

Koszty utrzymania pomieszcze�, 
wynagrodze� zatrudnionych specjalistów 
�wiadcz�cych poradnictwo w zakresie 
przeciwdziałania alkoholizmowi. 

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 
�wiadczenia dla osób nieobj�tych 
obowi�zkiem ubezpieczenia zdrowotnego 
- 85156 - zadania zlecone powiatu 

                         
Potrzeby 2010 

Ogółem zadania bie��ce, w tym: 73 008,00 zł   

składki opłacane za dzieci przebywaj�ce w 
publicznej placówce opieku�czo-
wychowawczej - Dom Dziecka "Zak�tek" 30 888,00 zł 55 wychowanków*46,80 zł* 12 miesi�cy 

składki opłacane za dzieci przebywaj�ce w 
publicznej placówce opieku�czo-
wychowawczej - Dom Dziecka "Stanica" 14 040,00 zł 25 wychowanków*46,80 zł* 12 miesi�cy 
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składki opłacane za dzieci przebywaj�ce w 
publicznej placówce opieku�czo-
wychowawczej - Dom Dziecka "T�cza" 28 080,00 zł 50 wychowanków*46,80 zł* 12 miesi�cy 

  
  

Placówki opieku�czo-wychowawcze  - 
85201 - zadania własne powiatu Potrzeby 2010 
Ogółem zadania bie��ce, w tym:  8 325 576,00 zł   

Pomoc dla usamodzielnianych 
wychowanków placówek 325 821,00 zł

kontynuacja nauki dla 47 osób, pomoc 
pieni��na dla 20 osób, pomoc rzeczowa 
dla 14 osób 

Zapewnienie opieki dzieciom przez 
publiczn� całodobow� placówk�
opieku�czo-wychowawcz� - Dom Dziecka 
"Zak�tek" 3 176 270,00 zł 

55 miejsc w grupach socjalizowanych, 5 
miejsc w grupie interwencyjnej 

Zapewnienie opieki dzieciom przez 
publiczn� całodobow� placówk�
opieku�czo-wychowawcz� - Dom Dziecka 
"Stanica" 2 597 919,00 zł

placówka wielofunkcyjna: 56 
wychowanków 

Zapewnienie opieki dzieciom przez 
publiczn� całodobow� placówk�
opieku�czo-wychowawcz� - Dom Dziecka 
"T�cza" 2 225 566,00 zł

50 miejsc w placówce opieku�czo - 
wychowawczej w tym: 1 grupa 
usamodzielnienia 10 wychowanków i 40 
miejsc w dwóch budynkach po 20 

zakupy inwestycyjne 15 000,00 zł

w tym: 15 000 zł - Dom Dziecka "Zak�tek" 
- zakup maszyny do obierania jarzyn, 
pralka automatyczna na du�� ilo�� ubra�, 
zmywarka do naczy�; 

zakupy inwestycyjne 230 000,00 zł

200 000 zł - Dom Dziecka "Stanica" - 
adaptacja mieszkania na terenie miasta 
dla potrzeb grupy wychowanków; 30 000 
zł - Dom Dziecka "T�cza" - 

  
  

  
  

Domy pomocy społecznej - 85202 - 
zadania własne gminy Potrzeby 2010 
Ogółem zadania bie��ce, w tym: 3 646 000,00 zł   

Zapewnienie opieki w niepublicznych 
domach pomocy społecznej 3 646 000,00 zł

DPSy mieszcz�ce si� na terenie innych 
powiatów, Rodzinny Dom Pomocy 
mieszcz�cy si� na terenie gminy Katowice 
dysponuj�cy 6 miejscami 

Domy pomocy społecznej - 85202 - 
zadania własne powiatu Potrzeby 2010 
Ogółem zadania bie��ce, w tym: 6 331 944,00 zł   
Zapewnienie całodobowej opieki 
mieszka�com ponadgminnego Domu 
Pomocy Społecznej Przysta� na poziomie 
obowi�zuj�cego standardu 3 112 551,00 zł

DPS dla osób przewlekle somatycznie 
chorych - 88 miejsc 
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Zapewnienie opieki w niepublicznych 
domach pomocy społecznej - Dom Pomocy 
Społecznej Zacisze 3 219 393,00 zł DPS dla osób starszych - 98 miejsc 

zadania inwestycyjne 215 000,00 zł

Przystosowanie pomieszcze� do 
wymogów Sanepidu; wykonanie instalacji 
multimedialnej; 

zakupy inwestycyjne 40 300,00 zł Zakup sprz�tu do kuchni i pralni 

  

Domy pomocy społecznej - 85203 - 
zadania własne gminy Potrzeby 2010 
Ogółem zadania bie��ce, w tym: 5 480 335,00 zł   

zapewnienie schronienia 329 400,00 zł

Dom Noclegowy prowadzony przez 
O�rodek �w. Jacka Caritas Archidiecezji 
Katowickiej, liczba miejsc noclegowych 50

Dom Noclegowy wraz z  filiami 647 881,00 zł
83 miejsca w domu noclegowym oraz 5 
miejsc w filiach 

Zespół Pomocy Dzieciom i Rodzinom wraz z 
filiami 610 383,00 zł

70 miejsc w Hotelu Pomocy Społecznej 
oraz 20 miejsc w filiach 

zakup usług w DDPS 3 363 836,00 zł

8 Dziennych Domów Pomocy Społecznej 
prowadzonych przez 2 podmioty, w 
domach tych znajduje si� 391 miejsc 
dziennego pobytu oraz domy te �wiadcz�
usługi w postaci posiłków na wynos dla 
242 osób 

koszty obsługi 479 835,00 zł

Koszty u�yczenia pomieszcze�
organizacjom działaj�cym na rzecz 
pomocy społecznej 

remonty 49 000,00 zł
Remont obiektu przy ul. Oblatów 24 oraz 
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 Potrzeby 2010 
Ogółem zadania bie��ce, w tym: 779 496,00 zł   

zakup usług w �DS 779 496,00 zł

2 �rodowiskowe Domy Samopomocy 
prowadzone przez 2 podmioty 
�rodowiskowe domy zapewniaj� 59 
miejsc dziennego pobytu oraz 4 miejsca w 
hostelu 

  

Domy pomocy społecznej - 85203  
zadania zlecone powiatu Potrzeby 2010 
Ogółem zadania bie��ce, w tym: 464 300,00 zł   

zakup usług w �DS Ad Vitam Dignam 464 300,00 zł

�rodowiskowy Dom Samopomocy "Ad 
Vitam Dignam" zapewnia 30 miejsc 
dziennego pobytu oraz 4 miejsca w 
hostelu 

  
Rodziny zast�pcze - 85204 - zadania 
własne powiatu Potrzeby 2010 
Ogółem zadania bie��ce, w tym: 5 338 228,00 zł   
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Pomoc dla usamodzielnianych 
wychowanków rodzin zast�pczych 573 273,00 zł

kontynuacja nauki dla 82 osób, pomoc 
pieni��na dla 19 osób, pomoc rzeczowa 
dla 22 osób 

�wiadczenia dla rodzin zast�pczych 4 349 726,00 zł

pomoc jednorazowa w zwi�zku z 
przyj�ciem dziecka dla 30 osób, pomoc 
dla dzieci w rodzinach zast�pczych 
spokrewnionych, pomoc dla dzieci w 
rodzinach zast�pczych 
niespokrewnionych (w tym zawodowych)  

Wynagrodzenia zawodowych rodzin 
zast�pczych 415 229,00 zł

82 wynagrodzenia dla pogotowi 
rodzinnych, 27 wynagrodze� dla 
zawodowych rodzin zast�pczych 
wielodzietnych i 15 wynagrodze� dla 
zawodowych rodzin zast�pczych 
specjalistycznych oraz składki na 
ubezpieczenia społeczne i składki na 
fundusz pracy opłacane przez 
pracodawc�

  
  

Zadania w zakresie przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie - 85205 - zadania 
własne powiatu Potrzeby 2010 
Ogółem zadania bie��ce, w tym: 229 421,00 zł   

OIK - przeciwdziałanie przemocy 229 421,00 zł

Koszt utrzymania i wynagrodze�
specjalistów realizuj�cych program 
przeciwdziałania przemocy 

  
  

Zadania w zakresie przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie - 85205 - zadania 
zlecone powiatu Potrzeby 2010 
Ogółem zadania bie��ce, w tym: 10 500,00 zł   

OIK - przeciwdziałanie przemocy 10 500,00 zł

Koszt utrzymania i wynagrodze�
specjalistów realizuj�cych program dla 
sprawców przemocy 

  
  

Składki na ubezpieczenie zdrowotne 
opłacane przez osoby pobieraj�ce 
niektóre �wiadczenia z pomocy 
społecznej - 85213 - zadania własne 
gminy Potrzeby 2010 
Ogółem zadania bie��ce, w tym: 289 900,00 zł   

ubezpieczenia zdrowotne 289 900,00 zł

Ubezpieczenie zdrowotne dla osób 
uprawnionych do pobierania zasiłku 
stałego, dla uprawnionych osób 
bezdomnych realizuj�cych program 
wychodzenia z bezdomno�ci, dla dzieci 
do czasu rozpocz�cia realizacji 
obowi�zku szkolnego, dla osób obj�tych 
indywidualnym ubezpieczeniem 
zdrowotnym 

  

Składki na ubezpieczenie zdrowotne 
opłacane przez osoby pobieraj�ce 
niektóre �wiadczenia z pomocy Potrzeby 2010 
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społecznej - 85213 - zadania zlecone 
powiatowi 

Ogółem zadania bie��ce, w tym: 1000,00 zł   

składki na ubezpieczenie zdrowotne 
cudzoziemców 1000,00 zł

Ubezpieczenie zdrowotne dla 
cudzoziemców, którzy maj� zatwierdzony 
indywidualny program integracji 

  
  

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 
85214 - zadania własne gminy Potrzeby 2010 
Ogółem zadania bie��ce, w tym: 12 283 968,00 zł   

�wiadczenia z pomocy społecznej na 
bie��ce utrzymanie rodzin 8 754 096,00 zł Zasiłki i pomoc w naturze dla 9800 rodzin 

dom dziennego pobytu Symeonówka 319 346,00 zł

DDPS prowadzony przez O�rodek �w. 
Jacka Caritas Archidiecezji Katowickiej, w 
domu tym znajduje si� 50 miejsc 
dziennego pobytu oraz dom ten �wiadczy 
usługi w postaci posiłków na wynos dla 20 
osób. 

Usługi dla dzieci - �wiadczenia 1 262 087,00 zł

4 �wietlice typu opieku�czego na 95 
miejsc, 3 �wietlice i 1 Klub typu 
specjalistycznego na 145 miejsc 

Projekty socjalne 59 230,00 zł
Impreza z okazji Dnia Dziecka i 
mikołajkowa dla ok. 850 dzieci 

pomoc dla dzieci 1 850 624,00 zł

Przygotowanie do�ywiania 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 
umieszczonego w rodzinie zast�pczej 

Zasiłki celowe z tytułu zdarzenia losowego 38 585,00 zł
Wypłaty zasiłków losowych dla około 30 
rodzin 

  
  

Zasiłki stałe- 85216 - zadania własne 
gminy Potrzeby 2010 
Ogółem zadania bie��ce, w tym: 3 597 100,00 zł   

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

  
  

O�rodki pomocy społecznej - 85219 - 
zadania własne gminy Potrzeby 2010 
Ogółem zadania bie��ce, w tym: 14 132 580,60 zł   

praca socjalna 4 641 355,60 zł
Koszty �wiadczenia pracy socjalnej dla 
mieszka�ców Katowic 

poradnictwo specjalistyczne 530 352,00 zł
Koszty �wiadczenia poradnictwa 
specjalistycznego dla osób bezrobotnych 

koszty obsługi 8 712 873,00 zł

Koszty utrzymania  i wynagrodze�
pracowników Działów Centralnych i 
Terenowych Punktów Pomocy Społecznej
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remonty 248 000,00 zł

Remont obiektu przy ul. Oblatów 24; 
remont obiektu przy ul. Morcinka 19a; 
remont obiektu przy ul. Andrzeja 10, 
remont obiektu przy ul. Jagiello�skiej 17 

zakupy inwestycyjne 272 000,00 zł

Wymiana sprz�tu i oprogramowania, 
instalacja sieci komputerowej, 
wprowadzenie systemu elektronicznej 
skrzynki podawczej, zakup 
oprogramowania zwi�zanego z 
bezpiecze�stwem 

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

Jednostki specjalistycznego 
poradnictwa, mieszkania chronione i 
o�rodki interwencji kryzysowej - 85220 - 
zadania własne powiatu Potrzeby 2010 
Ogółem zadania bie��ce, w tym: 1 125 767,00 zł   

poradnictwo dla niepełnosprawnych 81 208,00 zł

Koszt utrzymania i wynagrodze�
specjalistów �wiadcz�cych pomoc dla 
niepełnosprawnych 

poradnictwo specjalistyczne (Sekcja 
Psychologiczno-Pedagogiczna) 250 220,00 zł

Koszt utrzymania i wynagrodze�
specjalistów �wiadcz�cych pomoc dla 
rodzin 

Centrum Rehabilitacji Społecznej 285 999,00 zł

Koszt utrzymania i wynagrodze�
specjalistów �wiadcz�cych pomoc na 
rzecz osób zaburzonych psychicznie 

OIK - przeciwdziałanie kryzysowi 234 544,00 zł

Koszt utrzymania i wynagrodze�
specjalistów �wiadcz�cych pomoc na 
rzecz osób zaburzonych psychicznie 

mieszkanie chronione dla osób starszych 96 960,00 zł
Mieszkanie chronione przeznaczone dla 6 
osób. 

mieszkanie chronione dla osób 
upo�ledzonych 176 836,00 zł

Mieszkanie chronione przeznaczone dla 8 
osób. 

  
  
  

Usługi opieku�cze i specjalistyczne 
usługi opieku�cze - 85228 - zadania 
własne gminy Potrzeby 2010 
Ogółem zadania bie��ce, w tym: 3 893 730,00 zł   

usługi opieku�cze 1 738 176,00 zł

Usługi opieku�cze �wiadcz� 2 podmioty. 
Miesi�cznie wykonywane jest około 
19500 godzin 

specjalistyczne usługi opieku�cze 2 155 554,00 zł

Specjalistyczne usługi opieku�cze 
�wiadcz� 3 podmioty. Miesi�cznie 
wykonywane jest około 16940 godzin 

  

  
Usługi opieku�cze i specjalistyczne 
usługi opieku�cze - 85228 - zadania 
zlecone gminy Potrzeby 2010 
Ogółem zadania bie��ce, w tym: 424 900,00 zł   
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zakup usług opieku�czych-specjalistycznych 58 546,00 zł
Miesi�cznie wykonywane jest około 370 
godzin. 

usługi specjalistyczne wykonywane przez 
Centrum Rehabilitacji Społecznej 366 354,00 zł

Koszty utrzymania i wynagrodze� dla 
osób �wiadcz�cych specjalistyczne usługi 
opieku�cze 

  
  

Pomoc dla cudzoziemców - 85231 - 
zadania zlecone powiatu Potrzeby 2010 
Ogółem zadania bie��ce, w tym: 23 265,00 zł   

pomoc dla cudzoziemców 23 265,00 zł

�wiadczenia zgodnie z przepisami dla 
osób z zatwierdzonym indywidualnym 
programem integracji 

  
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 
- 85233 - zadania własne powiatu Potrzeby 2010 

Ogółem zadania bie��ce, w tym:

5 700,00 zł

dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 5 700,00 zł
1 700 zł Dom Dziecka "Zak�tek", 4 000 zł 
Dom Dziecka "Stanica" 

  
  

Pozostała działalno�� - 85295 - zadania 
własne gminy Potrzeby 2010 
Ogółem zadania bie��ce, w tym: 4 091 427,00 zł   

Posiłek dla potrzebuj�cych 3 916 352,00 zł
Do�ywianie w �łobku i przedszkolu, 
obiady w szkołach, obiady dowo�one 

Posiłek dla potrzebuj�cych art. 6a 46 512,00 zł
Dzieci do�ywiane w szkołach - do�ywianie 
bez wywiadu 

Dowóz posiłków do szkół 128 563,00 zł Posiłki dowo�one s� do 8 szkół 
  


