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Wstęp

Rok  2007  podobnie  jak  2006  nie  przyniósł  w  sferze  przepisów 
regulujących obszar  pomocy społecznej  radykalnych zmian.  Zmiany wprowadzone na 
przestrzeni  minionego  roku  miały  raczej  charakter  porządkujący  i  dotyczyły  kwestii 
naliczania  dochodów  osób  ubiegających  się  o  świadczenia  z  pomocy  społecznej, 
weryfikacji dochodu pozwalającego do zachowania uprawnień do niektórych świadczeń, 
uprawnień dotyczących cudzoziemców, średnich kosztów utrzymania w domach pomocy 
społecznej  i  placówkach  opiekuńczo-wychowawczych  oraz  wybranych  zadań 
realizowanych przez powiaty (Dz.U.  nr 35 poz.219 – art.4, nr 36 poz.226 – art.1, nr 48  
poz.320  –  art.1,  nr  120  poz  818  –  art.  12,  nr  209  poz.  1519  –  wyrok  Trybunału  
Konstytucyjnego, nr 221 poz. 1649 – wyrok Trybunału Konstytucyjnego).   Pojawiło się 
również  kilka  nowych  aktów  wykonawczych  porządkujących  kwestie  systemów 
informatycznych  obowiązujących  pomoc  społeczną  oraz  świadczenia  rodzinne 
i alimentacyjne. W sferze tych ostatnich opublikowana została nowa ustawa zastępująca 
ustawę z dnia 22 kwietnia 2005 roku o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych 
oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz.U. nr 86 poz. 732 z późn.zm.). Ustawa z dnia 7 września 
2007 roku o  pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U.  nr  192 poz.  1378) 
wchodzi w życie co prawda dopiero w październiku 2008 roku, ale może spowodować 
zakłócenia  w  realizacji  zadania,  które  wprowadza.  Przypisuje  bowiem  obowiązek 
realizacji zadań wójtom burmistrzom i prezydentom, bez możliwości przekazania zadania 
ośrodkom pomocy społecznej. 
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Zasady działania MOPS

Miejski  Ośrodek Pomocy Społecznej  jest  samodzielną  jednostką  organizacyjną 
miasta  powołaną  uchwałą  Rady  Miasta  Lędziny  w  1991  roku  dla  realizacji  zadań 
z zakresu pomocy społecznej, w ramach zadań gminy i zadań z zakresu administracji 
rządowej. Działa w oparciu o ustawę z dnia 12 marca 2004 roku (Dz.U.z 2004r. nr 64 
poz. 593 z późn.zm.), ustawę z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych 
(t.j.  Dz.U.z 2006r.  nr 139 poz.  992 z  późn.zm),  ustawę z dnia  22 kwietnia  2005 roku 
o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz.U. 
z 2005r. nr 86 poz.732 z późn.zm.) i inne obowiązuje w tej mierze przepisy.

MOPS jest  narzędziem instytucji  polityki społecznej  państwa mającym na celu 
umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których 
nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. 
Ma za zadanie  wspierać osoby i  rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia 
niezbędnych  potrzeb  i  umożliwiać  im życie  w warunkach odpowiadających godności 
człowieka.
Współpracuje  w  tym  zakresie,  na  zasadzie  partnerstwa,  z  organami  administracji 
samorządowej,  rządowej,  organizacjami  społecznymi,  kościołami,  związkami 
wyznaniowymi oraz osobami prawnymi i fizycznymi.

W  realizacji  zadań  MOPS  ma  na  celu  dążenie  do  poprawy  jakości  życia 
mieszkańców  miasta  i  osób  przebywających  na  jego  terenie,  dbałość  o  zapewnienie 
prawidłowego rozwoju i funkcjonowania rodziny, budowanie właściwych relacji między 
jej  członkami,  właściwe  pełnienie  przez  nich  ról  społecznych,  wspieranie  jej  dążeń 
do  usamodzielnienia,  właściwy  rozwój  i  wyrównywanie  szans  dzieci  i  młodzieży, 
przeciwdziałanie demoralizacji, patologiom i wykluczeniu społecznemu.

Wypełniając swoje zadania MOPS kieruje się zasadami równości, pomocniczości, 
solidarności oraz subsydiarności mając na względzie interes społeczny i słuszny interes 
obywateli. 

I. Informacje ogólne

      I.1. Liczba objętych pomocą

W roku  2007  pomocą  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Lędzinach 
objętych  zostało  1 442 osoby w  563  środowiskach  (rodzinach).  Z  pomocy w formie 
świadczeń finansowych skorzystało1102 osoby w 402 rodzinach.
Pomocą w postaci pracy socjalnej niezależnie od świadczeń, objętych zostało  895  osób 
w 348 rodzinach, z czego wyłącznie  pracą socjalną 348 osoby w 161  rodzinach.
Ostatnia pozycja dotyczy osób, które zwracają się o wsparcie pozamaterialne tj. pomoc 
w  rozwiązaniu  różnych  trudnych  sytuacji  życiowych:  konfliktów  i  sporów,  chorób 
i  zaburzeń  psychicznych,  przemocy,  zagrożenia  bezdomnością,  bezrobociem, 
uzależnieniami,  problemami opiekuńczo-wychowawczymi,  brakiem wsparcia ze strony 
osób bliskich  itp.
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I.2.   Budżet MOPS w 2007 roku.

A. WYDATKI 

W  2007  roku  Ośrodek  dysponował  środkami  na  wydatki  w  wysokości   
4 604 122  zł,  z  czego  wykorzystano  kwotę  w wysokości   4 513 363  zł ,  co  stanowi 
98,03% wykonania. 

1. Źródła finansowania  wydatków:

a) środki na zadania własne ( finansowane z budżetu gminy) 
- działalność Świetlicy Socjoterapeutycznej, 
prowadzenie obsługi GKRPA, świadczenia rodzinne, 
zasiłki i pomoc w naturze, bieżąca działalność Ośrodka , 
usługi opiekuńcze, prace społecznie użyteczne, 
realizacja Projektu „Przyjazne podwórko” - 1 898 620 zł

b) środki  na zadania zlecone ( finansowane z budżetu państwa)
         - świadczenia rodzinne i bieżące utrzymanie, ubezpieczenia zdrowotne 
         od osób pobierających zasiłki stałe i niektóre 
         świadczenia rodzinne, zasiłki stałe - 2 207 580 zł
c) środki na zadania własne  z dotacji ( finansowane 
         z budżetu państwa) –
         zasiłki okresowe, dofinansowanie do  bieżącego 
         utrzymania Ośrodka, realizacja programu 

„Pomoc państwa w zakresie dożywiania”- 397 388 zł
d) środki z Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej otrzymane 

w formie dotacji w związku z przystąpieniem  Świetlicy do 
konkursu w ramach Programu Rządowego „Świetlica, 
Staż, Praca – socjoterapia w środowisku wiejskim” - 9 775 zł 

                                        
                                                                                   Razem: 4     513     363 zł  

2. Wydatkowanie środków na realizację zadań własnych gminy :
    (Szczegółowy opis wydatków na zadania własne zawierają załączniki do sprawozdania  
od nr 1 do nr 8)

a) działalność Świetlicy Socjoterapeutycznej - 148 638 zł
b) prowadzenie obsługi GKRPA - 27 100 zł
c) świadczenia rodzinne (bieżące utrzymanie działu ze środków
          własnych gminy) - 79 981 zł
d) zasiłki i pomoc w naturze (świadczenia społeczne) - 493 310 zł
e) bieżąca działalność Ośrodka - 1 021 111 zł
f) usługi opiekuńcze - 85 945 zł
g) prace społecznie  użyteczne - 27 554 zł
h) realizacja Projektu „Przyjazne podwórko” - 14 981 zł

                                                                                Razem: 1     898     620 zł  
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3. Wydatkowanie środków  z dotacji na realizację zadań zleconych:
      (Szczegółowy opis wydatków na zadania zlecone zawierają załączniki 
      do sprawozdania  od nr 9 do nr 10) 

a) zadania z pomocy społecznej, z czego na:
− zasiłki stałe - 143 240 zł
− ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających zasiłki stałe - 3 251 zł
                                                                       Razem: 146 491zł

b) zadania z zakresu świadczeń rodzinnych, z czego na:
− zasiłki rodzinne – 629 598 zł
− dodatki do zasiłków rodzinnych - 635 414 zł
− świadczenia opiekuńcze – 419 271 zł
− ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających niektóre 
      świadczenia rodzinne - 11 673 zł
− składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od 
      niektórych świadczeń – 15 474 zł
− jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – 171 000 zł
− zaliczki alimentacyjne - 119 735 zł
− bieżące wydatki na utrzymanie działu świadczeń rodzinnych - 58 924 zł
                                                                      Razem: 2 061 089 zł
                                                                      
                                                                      Razem: a) +b)- 2     207     580 zł  

2. Wydatkowanie środków z dotacji na realizację  zadań własnych  :
       (Szczegółowy opis wydatków na zadania własne z dotacji 
      zawierają załączniki  do sprawozdania od nr 11 do nr 13) 

a) zasiłki okresowe - 73 408 zł
b) dofinansowanie bieżącego utrzymania Ośrodka, - 171 491 zł
c) Rządowy program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 152 489 zł

                                                                    Razem: 397     388 zł  

3. W  ramach  środków  pochodzących  z  dotacji  MPiPS  zrealizowano
zadanie konkursowe  w ramach Programu Rządowego „Świetlica, Staż, Praca – 
socjoterapia  w  Środowisku  Wiejskim”   -   „Promocja  gminnej  świetlicy 
środowiskowej”     -     9     775 zł  

      (Szczegółowy opis wydatków na zadanie konkursowe zawiera załącznik 
      nr 14 do sprawozdania)
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B. DOCHODY

W ramach  swojej  bieżącej  działalności  Miejski  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  
w Lędzinach realizuje również dochody. W 2007 roku planowana wysokość dochodów 
ujęta  w budżecie  miasta  na 2007 rok wynosiła  22 500,00 zł,  z  czego  zrealizowano 
42 459,49 zł, co stanowi 188,71 % wykonania. 

Dochody realizowane przez Ośrodek  w 2007 roku to:

1. Dochody odprowadzane do  budżetu gminy w tym:

a) Zwroty zasiłków z pomocy społecznej -    12 166,01 zł
b) Odpłatność rodziny za osoby umieszczone w DPS - 15 167,61 zł
c) Zwrot nienależnie pobranych zasiłków z pomocy społecznej – 106,20 zł
d) 50% odzyskanych przez komornika należności z tytułu zaliczek

     alimentacyjnych (część należna gminie) - 0,00 zł
e) Odsetki bankowe i inne - 4 654,82 zł
f) Różnego rodzaju wpływy z bieżącej działalności Ośrodka – 442,32 zł

                                                                                       Razem: 32 536,96 zł

2. Dochody odprowadzane do budżetu państwa w tym:

a) Zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych - 6 108,99 zł
b) Zwroty nienależnie pobranych zaliczek alimentacyjnych – 2 040,00 zł
c) Zwroty nienależnie pobranych zasiłków stałych i okresowych - 898,30 zł
d) 50% odzyskanych przez komornika należności z tytułu zaliczek 

alimentacyjnych (część należna budżetowi państwa) - 0,00 zł
e) Zwroty błędnie wypłaconych lub zwróconych świadczeń 
      rodzinnych i zasiłków z pomocy społecznej - 91,00 zł
f) Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń i zaliczek alim. -       754,34 zł
g) Różnego rodzaju wpływy z bieżącej działalności Ośrodka -         29,90 zł

                                                                                       Razem: 9 922,53 zł

C. Informacje dodatkowe mające wpływ na realizację dochodów:

1. Świadczenia nienależnie pobrane

W sprawach o świadczenia z pomocy społecznej i świadczenia rodzinne 
zachodzą  sytuacje  ,  w których przyznane  wnioskodawcom świadczenia  uznaje  się 
za nienależnie pobrane. Są to sytuacje kiedy osoby ubiegające się o przedmiotowe 
świadczenia  nie  spełniają  obowiązku  informowania  Ośrodka  o  zmianach  sytuacji 
rodzinnej lub dochodowej, bądź wprowadzają organ wypłacający w błąd. 

Tytułem zwrotu  świadczeń  uznanych  za  nienależnie  pobrane  świadczenia  w 
2007  roku  wpłynęło  ogółem  9 153,49 zł.  Oprócz  tego  zgodnie  z  ustawą 
o świadczeniach rodzinnych i zaliczkach alimentacyjnych od tych świadczeń pobiera 
się również ustawowe odsetki. W 2007 roku dochody uzyskane z tytułu pobranych 
odsetek wyniosły 754,34 zł.

W  przypadku  natomiast  kiedy  świadczeniobiorca  uchyla  się  od  spłaty 
nienależnie pobranych świadczeń ( również zasiłków celowych zwrotnych),  Ośrodek 
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ma  prawo  skierować  sprawę  do  komornika  ,  zgodnie  z  ustawą  o  postępowaniu 
egzekucyjnym w administracji.  W 2007 roku w ramach powyższego postępowania 
MOPS wystawił 4  tytuły wykonawcze  na łączną kwotę 256,50 zł , z czego :

246,00 zł  w sprawach  o świadczenia rodzinne,
  10,50 zł w sprawach o odsetki ze świadczeń rodzinnych.

  Na dzień 31 grudnia 2007 roku zaległości komornicze wynoszą:
         1 657,80 zł w sprawach świadczeń rodzinnych,
         7 204,34 zł w sprawach o świadczenia z pomocy społecznej.

2. Należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych. 
 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lędzinach realizuje zadania administracji 

rządowej  w  zakresie  ustawy  z  dnia  22  kwietnia  2005  roku  o  postępowaniu  wobec 
dłużników  alimentacyjnych  oraz  zaliczce  alimentacyjnej.  Ustawa  narzuca  obowiązek 
ściągalności  od  dłużników  alimentacyjnych  za  pośrednictwem komornika   sądowego 
wypłaconych zaliczek alimentacyjnych osobie uprawnionej, powiększonych o 5 % . Z tej 
kwoty 50% należności stanowi dochód budżetu gminy,  a drugie 50% dochód budżetu 
państwa.

Od  momentu  wejścia  w  życie  ustawy  o  postępowaniu  wobec  dłużników 
alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej tj.: od 1 września 2006 roku Ośrodek wypłacił 
tego rodzaju świadczeń na łączna kwotę 324 565,76 zł. Potencjalny dochód gminy z tego 
tytułu powinien wynieść 162 282,74 zł. 

Na  dzień  dzisiejszy   komornik  sądowy  nie  przekazał  na  konto  wierzyciela 
(czyli gminy) żadnej wyegzekwowanej od dłużnika kwoty należności.
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II. Zadania zrealizowane w roku 2007

W ramach zadań ustawowych Miejski  Ośrodek Pomocy Społecznej  realizował 
wszystkie  podyktowane przepisami  zadania  z  zakresu zadań własnych gminy i  zadań 
zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę.
        Na mocy przepisów o organizacji prac społecznie użytecznych prowadził  obsługę 
części tego zadania. 
Do  prac  społecznie  użytecznych  wyłoniono  79 osób  spełniających  zapisy  ustawy 
o  promocji  zatrudnienia  i  instytucjach  rynku  pracy,  z  czego  65  zaproponowano 
wykonywanie  prac  społecznie  użytecznych.  Skierowanie  Powiatowego  Urzędu  Pracy 
otrzymało  45  bezrobotnych.  10  spośród skierowanych bez usprawiedliwienia odmówiło 
przyjęcia  propozycji  wykonywania  prac  społecznie  użytecznych,  30 nie  zostało 
zakwalifikowanych  bądź  przerwało  prace  przedstawiając  zaświadczenia  lekarskie 
o niezdolności do pracy.  Faktycznie  na przestrzeni od marca do września podjęło i brało 
udział w pracach  35  osób, z czego  16 to osoby samotnie gospodarujące,  5  członkowie 
rodzin z dziećmi,  3 przedstawiciele rodzin wielodzietnych,  7 natomiast, przedstawiciele 
rodzin niepełnych. Bezrobotni byli  zatrudnieni w ramach prac społecznie użytecznych 
w  jednostkach  miejskich,  głównie  szkołach.  Stwierdzić  należy,  iż  skuteczność 
oddziaływania prac społecznie użytecznych na postawy bezrobotnych klientów pomocy 
społecznej  jest  bardzo  niska.  Tylko 4 spośród  osób  wykazanych  na  listach  osób 
zakwalifikowanych  przez  Ośrodek  do  ich  wykonywania  podjęło  stałą  pracę. 
Ryzykownym  byłoby  stwierdzenie,  że  bezpośrednią  przyczyną  podjęcia  pracy  było 
doświadczenie wyniesione z prac społecznie użytecznych.

Od  wielu  lat  ośrodek  realizuje  zadania  w  ramach  rządowego  programu 
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

W  roku  minionym  Ośrodek  był  realizatorem  wypoczynku  letniego  dzieci  ze 
środowisk  zagrożonych  wykluczeniem  społecznym.  Z  uwagi  na  brak  środków 
przewidzianych na realizację tego zadania po stronie miasta zadanie zrealizowano tylko 
na jednym z osiedli miasta. Projekt pracy ulicznej pod nazwą „Przyjazne Podwórko” 
zrealizowany został na przestrzeni lipca i sierpnia. Adresowany był do dzieci w wieku 
od 6 do 14 lat. 
(Sprawozdanie z realizacji projektu stanowi załącznik nr 15) 
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Do  stałych  zadań  realizowanych  przez  Ośrodek  należy  współpraca 
z  organizacjami  pozarządowymi  z  terenu  miasta.  Podobnie  jak  w latach  poprzednich 
Ośrodek był współorganizatorem obchodów VII Światowego Dnia FAS, który w roku 
minionym miał szczególny wymiar. Składał się bowiem na jeden z istotnych elementów 
inaugurujących ogólnopolską kampanię „Ciąża bez alkoholu”. 10 września w Urzędzie 
Miasta  odbyła  się  konferencja  naukowa z udziałem wielu znaczących osób ze świata 
polityki, nauki i życia społecznego.
Ośrodek  wspierał  także  działania  i  przedsięwzięcia  Lędzińskiego  Stowarzyszenia 
na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i  ich Rodzin,  a także nowo powstałej  Spółdzielni 
Socjalnej „Perspektywa”.

Do istotnych z punktu widzenia rozwiązywania problemów społecznych należały 
zabiegi  Ośrodka  o  wprowadzenie  na  teren  miasta  nowej  organizacji  pozarządowej 
działającej w obszarze pomocy społecznej. W sierpniu minionego roku podpisane zostało 
porozumienie  o  współpracy  z  Chrześcijańskim  Stowarzyszeniem  Dobroczynnym 
z  siedzibą  w  Kluczach  na  rzecz  budownictwa  socjalnego  w  ramach  programu 
ogłoszonego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej „Prace społecznie użyteczne 
na rzecz budownictwa socjalnego”. Władze miasta podpisały z ChSD umowę, na mocy 
której,  użyczyły nieruchomość  przy ulicy Pokoju 37 z  przeznaczeniem na schronisko 
dla  bezdomnych  mieszkańców,  a  w  przyszłości  także  centrum  integracji  społecznej, 
mieszkanie  chronione  dla  ofiar  przemocy  itp.  Już  w  grudniu  minionego  roku 
do schroniska trafiły pierwsze osoby bezdomne.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej brał udział także w obchodach Tygodnia dla ofiar 
przestępstw organizując dyżur dla mieszkańców miasta będących ofiarami przestępstw 
bądź zainteresowanych problematyką niesienia pomocy ofiarom przestępstw. Do udziału 
w spotkaniach z zainteresowanym zaproszeni zostali kuratorzy zawodowi działający przy 
Sądzie  Rejonowym  w  Tychach,  funkcjonariusze  Komendy  Powiatowej  Policji 
w Bieruniu, prawnik oraz przedstawiciele Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

W  ramach  zadań  statutowych  MOPS  prowadził  obsługę  kadrowo-płacową 
i finansowo- księgową Kuchni Miejskiej i Targowiska Miejskiego.

MOPS  organizował  zbiórki  odzieży  używanej,  mebli  i  sprzętu  gospodarstwa 
domowego i przekazywał potrzebującym. Na koniec roku w okresie przedświątecznym, 
przyznał także w ramach decyzji administracyjnych 156 klientom po 3 paczki zawierające 
artykuły chemiczno przemysłowe,  pościel, ręczniki i bieliznę pościelową oraz żywność.

Zespól pracowników MOPS rozpoczął prace nad opracowaniem dwóch ważnych 
dokumentów  miejskich:  systemu  pomocy  dziecku  i  rodzinie  oraz  systemu 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie wpisujących się w założenia  Miejskiej Strategii 
Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2006 – 2013.

III.Ocena realizacji zadań zrealizowanych w roku 2007

      III.1. Świadczenia z pomocy społecznej

Zadania pomocy społecznej zostały zrealizowane zgodnie z planami przyjętymi 
na początku roku. Wszystkie osoby ubiegające się o świadczenia, spełniające przesłanki 
ustawowe,  współpracujące  z  pracownikami  socjalnymi,  spełniające  zapisy  zawarte 
w kontraktach otrzymały pomoc. 

Na przestrzeni całego roku Ośrodek przyznał 60 756 różnych  świadczeń, z czego 
14 762 w zakresie zadań własnych gminy.
W  207 przypadkach  odmówił  pomocy,  w  tym  w  28  z  uwagi  na  brak  współpracy 
i  współdziałania w rozwiązywaniu własnej  sytuacji.  Pozostałe  odmowy miały miejsce 
ze  względu  na  marnotrawienie  środków  własnych  bądź  przyznanej  pomocy,  a  także 
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przekroczenie  kryterium dochodowego i  niespełnienie  innych wymogów ustawowych. 
Nie  było  odmów  spowodowanych  brakiem  środków  finansowych  na  świadczenia 
z pomocy społecznej.
W  3 przypadkach strony skorzystały z  prawa odwołania, z czego w  2 Samorządowe 
Kolegium Odwoławcze uchyliło decyzje MOPS do ponownego rozpatrzenia w 1 podjęło 
rozstrzygnięcie. 

W roku  2007   wpłynęła  1  skarga  na  pracowników  Ośrodka..  Skarga  została 
rozpatrzona i uznana za bezzasadną.
W  ramach  skarg  i wniosków przyjęto  25  wniosków.  Wnioski  dotyczyły  przede 
wszystkim  udzielenia  pomocy  (10),  odmowy  udzielenia  pomocy  (3),  pomocy  przy 
poszukiwaniu mieszkania (5), wglądu w sytuację rodzinną (2), odbycia praktyk lub stażu 
(4) oraz podjęcia działań o zastosowanie leczenia odwykowego (1).

Realizowana  w  Ośrodku  pomoc  w  84  przypadkach  doprowadziła 
do  usamodzielnienia  się  osób  i  rodzin  bądź  ograniczenia  częstotliwości  korzystania 
ze świadczeń lub też ograniczenia wymiaru przyznawanej pomocy.

W sprawach świadczeń z pomocy społecznej wydano 3 068 decyzji, co w praktyce 
oznacza średnio 614 decyzji na 1 pracownika socjalnego.

Ogólnie  rzecz  biorąc  świadczenia  realizowane  były  bez  większych  zakłóceń. 
Problemów nastręczała jedynie realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług 
opiekuńczych. W minionym roku Ośrodek nie wykonał około 30 % usług opiekuńczych. 
Głównym powodem kłopotów były problemy kadrowe podmiotu realizującego powyższe 
usługi.
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Udział % świadczeniobiorców w dystrybucji świadczeń z pomocy społecznej przyznanych w 2007 roku
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1. Charakterystyka klientów pomocy społecznej

Liczba  klientów pomocy społecznej  uległa  zmniejszeniu  w stosunku do   roku 
ubiegłego.
Powodem  zmniejszenia  liczby  korzystających  ze  świadczeń  jest  między  innymi 
zmniejszenie skali bezrobocia w mieście i powstawanie w okolicy miasta nowych miejsc 
pracy. 25 osób podjęło zatrudnienie w ramach umów o pracę lub umów zleceń.  Były to 
przede wszystkim osoby krótkotrwale bezrobotne. Osoby pozostające od wielu lat bez 
zatrudnienia nadal nie wyrażają woli do podjęcia stałego zatrudnienia bądź zatrudnienia 
w ogóle. Jest to szczególnie widoczne przy kierowaniu tych osób na prace społecznie 
użyteczne. 

Rozkład  przesłanek  kwalifikujących  do  przyznania  świadczeń  z  pomocy 
społecznej  kształtował  się  bardzo  podobnie  do  lat  poprzednich.  Dalej  najczęściej 
występującymi powodami udzielenia pomocy w roku 2007 była bezradność w sprawach 
opiekuńczo-wychowawczych  i  prowadzenia  gospodarstwa  domowego  (171  rodzin 
liczących 526 osób).  Znamienny jest fakt, iż osoby długotrwale bezrobotne, wywodzące 
się  ze  środowisk  funkcjonujących   w  oparciu  o  świadczenia  z  pomocy  społecznej 
od wielu lat wypracowują model zależności od pomocy społecznej i całkowitą bezradność 
życiową.

         Równie często wymienianą przez pracowników socjalnych przesłanką kwalifikującą 
do  udzielenia  świadczeń  jest  nadal  bezrobocie  (147  rodzin  liczących  460  osób). 
Dotyczy ono zwykle długotrwale pozostających bez pracy. 

Podobnie  jak  w  latach  poprzednich  często  korzystają  z  pomocy,  głównie 
finansowej  długotrwale chorzy (73 rodziny – 165 członków)  i niepełnosprawni ((94 
rodziny – 219 członków). Jest to grupa odbiorców pomocy, która ma niewielkie szanse 
na poprawę sytuacji życiowej, wymaga jednak szeroko pojętego wsparcia. Nadal  grupą 
nastręczającą wielu problemów ze względu na brak właściwego zaplecza (brak poradni 
specjalistycznej na terenie miasta) są osoby chore i zaburzone psychicznie.

Należy  zauważyć  wyraźny  wzrost  osób  korzystających  ze  świadczeń  z  tytułu 
ochrony macierzyństwa ( 44 rodziny liczące 217 osób).  Są to osoby, które wymagają 
wsparcia finansowego poza systemem świadczeń rodzinnych.

Dużą grupę stanowią osoby i  rodziny,  kwalifikowane do świadczeń z  powodu 
ubóstwa (39 rodzin – 71 członków). Grupę tę charakteryzują niskie, nie pozwalające na 
zabezpieczenie  podstawowych  potrzeb  bytowych  dochody,  bądź  całkowity  ich  brak. 
Często jedyny dochód stanowią świadczenia z pomocy społecznej.  

14



15

BEZDOMNOŚĆ
٢٠٠١ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣ ٢٠٠٤ ٢٠٠٥ ٢٠٠٦ ٢٠٠٧

Liczba rodzin ١٥ ١٨ ٣٣ ٢١ ٩ ٧ ١١
Liczba osób w rodzinach ٢٠ ٢٦ ٥٦ ٣٨ ١٥ ٧ ١٣

UBÓSTWO
٢٠٠١ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣ ٢٠٠٤ ٢٠٠٥ ٢٠٠٦ ٢٠٠٧

Liczba rodzin ٧٢ ٥٣ ٧٠ ٦٦ ٧٩ ٤٨ ٣٩
Liczba osób w rodzinach ١١٩ ١٢٣ ١٨٢ ١٣٣ ٢٠٨ ٧٧ ٧١

BEZROBOCIE
٢٠٠١ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣ ٢٠٠٤ ٢٠٠٥ ٢٠٠٦ ٢٠٠٧

Liczba rodzin ١٨٥ ٢٢٩ ٢٦٣ ٢٤٩ ٢٧٣ ٢٠٢ ١٤٧
Liczba osób w rodzinach ٥٧٠ ٧٤٥ ٨٣٢ ٧٨٦ ٧٢٣ ٥٦٤ ٤٦٠

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ
٢٠٠١ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣ ٢٠٠٤ ٢٠٠٥ ٢٠٠٦ ٢٠٠٧

Liczba rodzin ١٢٤ ١١٨ ١٣٩ ١١٣ ١١١ ٨٣ ٩٤
Liczba osób w rodzinach ٢٨٦ ٣٦٨ ٤١٩ ٢٩٤ ٢٧٦ ٢٢١ ٢١٩

DŁUGOTRWAŁA CHOROBA
٢٠٠١ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣ ٢٠٠٤ ٢٠٠٥ ٢٠٠٦ ٢٠٠٧

Liczba rodzin ١١٣ ١٣١ ١٦١ ١٦٢ ١٣٥ ٨٣ ٧٣
Liczba osób w rodzinach ٢١٩ ٣١٤ ٤٣٤ ٣٨٦ ٣٠٤ ١٨٨ ١٦٥

٢٠٠١ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣ ٢٠٠٤ ٢٠٠٥ ٢٠٠٦ ٢٠٠٧
Liczba rodzin ٢٨٦ ٢٣٥ ٣٠٦ ٢٦٤ ٢٥٧ ٢١٨ ١٧١

Liczba osób w rodzinach ٧٢٩ ٨٠٦ ٩٥٢ ٨٣٥ ٧٨٠ ٧٠٩ ٥٢٦

ALKOHOLIZM
٢٠٠١ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣ ٢٠٠٤ ٢٠٠٥ ٢٠٠٦ ٢٠٠٧

Liczba rodzin ١٩ ٤ ٢٣ ١٢ ٢٠ ٨ ٥
Liczba osób w rodzinach ٤٩ ١٢ ٦١ ٢٨ ٥٥ ٢١ ١١

TRUDNOŚCI W PRZYSTOSOWANIU SIĘ DO ŻYCIA PO OPUSZCZENIU ZAKŁADU KARNEGO
٢٠٠١ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣ ٢٠٠٤ ٢٠٠٥ ٢٠٠٦ ٢٠٠٧

Liczba rodzin ٤ ١ ٤ ٣ ٦ ٨ ٤
Liczba osób w rodzinach ٩ ٧ ١٨ ٣ ٧ ١٧ ٤

KLĘSKA ŻYWIOŁOWA LUB EKOLOGICZNA
٢٠٠١ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣ ٢٠٠٤ ٢٠٠٥ ٢٠٠٦ ٢٠٠٧

Liczba rodzin ١ ٤
Liczba osób w rodzinach ٥ ١٧

PRZEMOC W RODZINIE
٢٠٠١ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣ ٢٠٠٤ ٢٠٠٥ ٢٠٠٦ ٢٠٠٧

Liczba rodzin ٣ ١٠ ٢ ٣
Liczba osób w rodzinach ٨ ٤١ ٧ ٨

ZDARZENIE LOSOWE
٢٠٠١ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣ ٢٠٠٤ ٢٠٠٥ ٢٠٠٦ ٢٠٠٧

Liczba rodzin ١ ١ ٣ ٣
Liczba osób w rodzinach ٤ ٥ ١٢ ٦

            Przyczyny kwalifikujące do udzielenia świadczeń z pomocy społecznej w 
latach 2000-2007

BEZRADNOŚĆ W SPRAWACH OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH I PROWADZENIU GOSPODARSTWA DOMO-
WEGO



2. Praca socjalna 

W  roku  2007  oprócz  pracy  polegającej  na  wykonywaniu  stałych  czynności 
związanych  z  prowadzeniem  postępowania  w  sprawach  o  przyznanie  świadczeń 
finansowych pracownicy socjalni prowadzili również pracę socjalną. Pomocą udzielaną 
w postaci pracy socjalnej objętych zostało 895 osób w 348 rodzinach, w tym wyłącznie 
pracą  socjalną  348  osób  w  161 rodzinach.  W roku  minionym  odnotowano  znaczną 
poprawę działalności  służb  powiatowych,  co  w znakomitym stopniu  poprawia  jakość 
prowadzonej  pracy  socjalnej,  stanowi  wsparcie  dla  działań  podejmowanych 
przez pracowników MOPS jak również wpływa na wyższy standard usług socjalnych. 

W ramach działań wspierających pracę pracowników socjalnych przeprowadzane 
były również superwizje grupowe i indywidualne.

W przypadkach trudnych wymagających ingerencji i  konsultacji przedstawicieli 
innych  służb  kontynuowano  także  pracę  metodą  zespołów  interdyscyplinarnych. 
W minionym roku uruchomiono 9 zespołów z udziałem pedagogów szkolnych, kuratorów 
zawodowych  i  społecznych,  policji  i  pracowników  Powiatowego  Centrum  Pomocy 
Rodzinie. Konsekwencją prac zespołów interdyscyplinarnych było wypracowanie planów 
pomocy  dla  rodzin  dysfunkcjonalnych,  z  problemami  opiekuńczo-wychowawczymi, 
dotkniętych przemocą i znajdującym się w sytuacjach konfliktowych. Wynikiem pracy 
zespołów  interdyscyplinarnych  było  skierowanie 8  wniosków  do  sądu    o  wgląd  w 
sytuację rodzinną i poddanie rodzin nadzorowi kuratora sądowego. 
W przypadkach wymagających interwencji  fachowców z innych dziedzin,  przekazano 
sprawy do załatwienia  specjalistom.  Przykładem być  mogą mediacje  przeprowadzone 
na rzecz klientów Ośrodka i Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
przez uprawnionych mediatorów, a także skierowanie osób po porady prawne, porady 
psychologiczne  i  prawne,  na  terapię  rodzinną  i  indywidualną,  terapię  dla  sprawców 
przemocy,  przebadanie dzieci w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,  itp.

Wiele  działań  prowadzonych  w  ramach  pracy  socjalnej  przyniosło  pozytywne 
efekty w postaci podjęcia pracy zarobkowej przez klientów, pełnego usamodzielnienia się 
bądź odejścia od systemu pomocy społecznej na pewien czas, poprawy funkcjonowania 
rodzin   w  wyniku  przeprowadzonych  treningów  umiejętności  społecznych  (poprawa 
relacji  między  członkami  rodzin,  pogłębianie  zaufania,  rozwijanie  umiejętności 
komunikowania,  planowanie  i  wydatkowanie  budżetu  własnego,  prowadzenie 
gospodarstwa  domowego  itp.),  podejmowania  leczenia  odwykowego,  umiejętności 
radzenia  sobie  w  nowych  sytuacjach,  umiejętności  dokonywania  samooceny, 
wzmocnienia poczucia własnej wartości.
Efektywność  działań  podejmowanych  przez  pracowników  jest  trudno  mierzalna. 
Nie zawsze bowiem efekty działań przekładają się na liczby, które mogłyby świadczyć 
o  całkowitym  usamodzielnieniu  się  klientów i  oderwaniu  od  systemu  zabezpieczenia 
społecznego, a tym samym zmniejszeniu wydatków ponoszonych na pomoc społeczną.
W  wielu  przypadkach  o  efektywności  pracy  z  klientami  świadczą  drobne  sukcesy 
osiągane przez nich czy zmiana sposobu percepcji rzeczywistości i wzrost świadomości 
społecznej.  Praca  socjalna  podejmowana  w oparciu  o  współpracę  z  innymi  służbami 
zdecydowanie wzmacnia powoływaną efektywność i daje osobom na rzecz których jest 
wykonywana poczucie wiarygodności  i profesjonalizmu instytucji ją świadczących. 

16



3. Interwencje w środowisku

W   przypadkach  zgłoszeń  policji,  instytucji,  osób  trzecich  bądź  samych 
zainteresowanych dotyczących przemocy, zaniedbań opiekuńczo-wychowawczych wobec 
dzieci oraz wszelkich innych nieprawidłowości w funkcjonowaniu rodziny pracownicy 
Ośrodka  przeprowadzają  interwencje  w  środowisku  pobytu  osoby,  której  zgłoszenie 
dotyczy.  Są  to  wejścia  indywidualne  albo  w  asyście  innego  pracownika,  specjalisty, 
kuratora,  policjanta, wychowawcy Świetlicy,  pedagoga szkolnego lub członka rodziny. 
Celem wejścia w środowisko jest uzyskanie pełnej i obiektywnej wiedzy o występującym 
problemie, podjęcie środków zaradczych i pomoc w rozwiązaniu trudnej sytuacji.
W  roku  2007  pracownicy  przeprowadzili  17  interwencji w  sprawach  dotyczących 
przemocy  bądź  niewydolności  opiekuńczo-wychowawczej  rodziców.  Interwencje 
podejmowane były głównie po zgłoszeniach dokonanych przez funkcjonariuszy policji 
bądź  osoby  z  najbliższego  otoczenia  osób  wskazanych.  Zaznaczyć  należy,  że  wśród 
wymienionych  przypadków  znajdowały  się  także  rodziny  nie  korzystające  dotąd 
z pomocy społecznej.
Na  przestrzeni  całego  roku  odnotowano  9 przypadków  występowania  przemocy 
w rodzinie. W sytuacji występowania przemocy Ośrodek podejmował wszystkie możliwe 
środki zaradcze i obejmował rodziny stałym monitoringiem.
Słaby punkt w pracy ze środowiskami dotkniętymi przemocą stanowił nadal brak hostelu 
dla ofiar przemocy. Poprawie uległa dostępność do specjalistów zatrudnionych w ramach 
Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.
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            III.2 Świadczenia rodzinne i alimentacyjne

1. Zasiłki rodzinne, dodatki i świadczenia opiekuńcze

W ramach zadań realizowanych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych 
wydano  1  362  decyzje  administracyjne,  na  podstawie  których  przyznano  18  512 
świadczeń rodzinnych na łączną kwotę 1 856 949,00 zł.
Świadczenia rodzinne w skład których wchodzą zasiłki rodzinne, przysługujące do nich 
dodatki i świadczenia opiekuńcze trafiły do 865 rodzin w tym 1245 dzieci. 

Przysługujące  do  niektórych  świadczeń  składki  na  ubezpieczenia  emerytalno-
rentowe przyznano w ilości  118 świadczeń w 14  rodzinach.  Składki na ubezpieczenia 
zdrowotne odprowadzono w 86 przypadkach w 9 rodzinach.

W  kwestii  świadczeń  rodzinnych  i  alimentacyjnych  wniesiono  10 odwołań 
od  decyzji  wydanych  przez  Dyrektora  MOPS,  z  czego  8  Samorządowe  Kolegium 
Odwoławcze utrzymało w mocy, 1 uchyliło do ponownego rozpatrzenia i unieważniło.

W  127  przypadkach Ośrodek wszczął postępowanie w sprawach o świadczenia 
rodzinne  i  przysługujące  do  nich  dodatki  a  w  7   wznowił  postępowanie  czego 
następstwem była zmiana bądź uchylenie decyzji o przyznaniu świadczeń. 

W okresie od stycznia do grudnia 2007 MOPS zrealizował świadczenia rodzinne 
wg poniższego zestawienia.
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2. Zaliczki alimentacyjne 

Zaliczki  alimentacyjne przyznano  w  61  rodzinach.   Łącznie  przyznano  566 
świadczeń na łączną kwotę 120 421,00 zł
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3. Nienależnie pobrane świadczenia

Na przestrzeni  minionego roku wydano  22  decyzje  o  stwierdzeniu  nienależnie 
pobranych świadczeń (świadczenia rodzinne, dodatki i zaliczki alimentacyjne). 

IV. Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień

Poza zadaniami wynikającymi z ustawy o pomocy społecznej Miejski Ośrodek 
Pomocy  Społecznej  realizuje  także  zadania  wynikające  z  innych  aktów  prawa 
obowiązujących  w  obszarze  polityki  społecznej.  Niektóre  z  nich  zapisane  zostały 
w  realizowanej  przez  Ośrodek  Miejskiej  Strategii  Rozwiązywania  Problemów 
Społecznych  na  lata  2006  –  2013.  Wybrane  zagadnienia  rozwiązuje  we  współpracy 
z  Gminną  Komisją  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych.  Należą  do  nich 
profilaktyka  i  rozwiązywanie  problemów  uzależnień  i  przemocy  domowej 
oraz prowadzenie Świetlicy Socjoterapeutycznej. W ramach działalności Ośrodka klienci 
są kontraktowani w zakresie udziału w procesie leczenia odwykowego i terapii.

1. Działalność Świetlicy Socjoterapeutycznej

Na przestrzeni roku 2007 do Świetlicy Socjoterapeutycznej uczęszczało 41 dzieci 
z  27 rodzin,  w tym 6  niepełnych,  7  zrekonstruowanych.  27 dzieci to uczniowie szkół 
podstawowych, 14 gimnazjum.  
13  uczestników to dzieci  przyjęte  w minionym roku.  Pozostali  to  uczestnicy przyjęci 
w  latach  poprzednich  kontynuujący  pobyt  w  Świetlicy.  Stan  uczestników  Świetlicy 
na  dzień  31  grudnia  2007  –  27.  Spośród  tej  grupy  8 dzieci  nie  otrzymało  promocji 
do następnej klasy.

W  okresie  minionego  roku  do  placówek  opiekuńczo-  wychowawczych 
resocjalizacyjnych lub podobnych skierowano 13 uczestników Świetlicy.
Nadzorem kuratora objętych było 5 rodzin dzieci korzystających ze Świetlicy i 6 dzieci.
20  uczestników Świetlicy przyznało się do eksperymentowania z alkoholem,  13  paliło 
papierosy,  2  miało  konflikty  z  prawem  a  14 przejawiało  zachowania  agresywne 
prowadzące do konfliktów z rówieśnikami.
           W sprawach uczestników Świetlicy wychowawcy przeprowadzili 53 interwencje 
w  środowiskach  zamieszkania  dzieci.  Z  rodzinami  w  ich  środowisku  zamieszkania 
spotykali się 163 razy.
Stały  kontakt  z  wychowawcami  Świetlicy utrzymywało 27  rodzin.  Z  tymi  rodzinami 
wychowawcy prowadzili pracę socjalną. Pracownicy  zorganizowali  4  spotkania  grupy 
wsparcia dla rodziców uczestników Świetlicy i 5 zespołów interdyscyplinarnych.

W  roku  2007  pracownicy  Świetlicy  zrealizowali  także  program  pod  nazwą 
„Promocja  Gminnej  Świetlicy  Socjoterapeutycznej”  Program  realizowany  był 
w oparciu o konkurs ogłoszony przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, w którym 
to konkursie Świetlica Socjoterapeutyczna wygrała 10 000 zł. 
(Sprawozdanie z realizacji programu stanowi załącznik nr 16).

Praca  z  rodziną  jest  ważnym  elementem  pracy  socjoterapeutycznej  z  dzieckiem. 
W placówce organizowana były:
− grupa wsparcia  dla  rodziców uczestników Świetlicy,  której  głównym celem jest 

wsparcie  się  członków  grupy  poprzez  dzielenie  się  osobistym  doświadczeniem, 
przydatnymi  informacjami,  nadzieją,  siłą  i  mądrością,  emocjami  i  uczuciami, 
pomysłami rozwiązań, przykładami skutecznego radzenia sobie,
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− wychowawcy  Świetlicy  kierowani  chęcią  pomocy  dziecku  i  rodzinie  starali  się 
o zaangażowanie różnego rodzaju instytucji i organizacji, których zadania polegają na 
wspomaganiu rodziny. W związku  z powyższym we współpracy z MOPS od 2003 
roku  organizowane  są  zespoły  interdyscyplinarne,  których  zadaniem  jest 
zintegrowane  oddziaływanie  na  rodzinę  i  budowanie  dla  niej  sieci  wsparcia 
oraz wspomaganie dzieci  poprzez wyposażanie rodziców w umiejętności związane 
z prawidłowym pełnieniem roli rodzica  i członka rodziny. Efektem organizowania 
zespołów jest integracja pracowników różnych instytucji, podział odpowiedzialności 
w podejmowaniu działań na rzecz rodziny, co daje poczucie mniejszego obciążenia 
bezradnością,  często  pojawiającą  się  w  sytuacjach  pomagania.  Dzięki  zespołom 
uzyskuje się szybką diagnozę, lepsze pomysły na projektowanie pomocy oraz lepszy 
komfort pracy. Rodzina w tym, dziecko, otrzymuje natomiast obraz zintegrowanego 
systemu  pomocy,  wsparcia,  co  działa  mobilizująco  do  podjęcia  działań  na  rzecz 
zmiany trudnej sytuacji. 

    Pozostałe dodatkowe formy pomocy świadczone przez Świetlicę w roku 2007:
− Świetlicowy Urząd Pracy to projekt także zainicjowany w roku minionym, którego 

celem głównym jest zapobieganie wykluczeniu społecznemu uczestników Świetlicy 
Socjoterapeutycznej  w  Lędzinach.  Dzięki  udziałowi  w  tym  projekcie,  uczestnicy 
zdobywają  umiejętności  społeczne,  które  w  przyszłości  pozwolą  im  odnaleźć  się 
na rynku pracy. ŚUP uczy ich umiejętności załatwiania spraw wynikających z życia 
społecznego,

− w ramach zajęć ponadregulaminowych jak corocznie organizowane były dla dzieci, 
mieszkańców  miasta  Lędziny  (także  nie  będących  uczestnikami  Świetlicy)  ferie 
zimowe; z konkursów plastyczno-technicznych zorganizowanych przez pracowników 
Świetlicy  w  ramach  ferii  skorzystało  ogółem  378 dzieci  –  średni  po  47  dzieci 
dziennie),

− w  ramach  współpracy  z  pracownikami  KWK  „Ziemowit”  w  Lędzinach 
na  zakończenie  roku  szkolno  –  świetlicowego  wychowawcy  zorganizowali 
dla  uczestników  Świetlicy  trzydniową  wycieczkę  do  Jury  Krakowsko  - 
Częstochowskiej,  podczas  której  dzieci  mają  okazję  do  wspinaczki  skałkowej. 
Pozytywne  przykłady organizatorów,  wychowawców sprzyjają  wdrażaniu  w  życie 
pozytywnego  obrazu  dorosłego  oraz  konstruktywnego  wzorca  życia,  uczą 
współdziałania, współpracy, uczynności, wspólnego radzenia sobie z trudnościami,

− placówka aktywnie angażowała się również w różnego rodzaju imprezy kulturalne, 
sportowe, konkursy organizowane na terenie miasta Lędziny, 
Uczestnicy  Świetlicy  otrzymali  wyróżnienia  za  udział  w  Ogólnopolskiej  akcji 
„Zachowaj Trzeźwy Umysł”, konkursie plastycznym organizowanym przez Dziennik 
Zachodni  i  Fundację  Grzegorza  Kolosy,  po  rozstrzygnięciu  którego,  w  nagrodę 
8 dzieci pojechało na kolonie do Jarosławca,

− współpraca  z  LOK  oddział  w  Lędzinach  zaowocowała  uczestnictwem  młodzieży 
(4 osoby) wakacyjnym obozie żeglarskim, co dało młodzieży możliwość aktywnego 
i ciekawego spędzenia czasu wolnego; żeglarstwo uczy odwagi, odpowiedzialności, 
ciekawości  świata,  rozwija  zdolność  samodzielnego  życia.  Wyjazd  na  obóz  jest 
nagrodą  za  całoroczną  współpracę  z  wychowawcami  Świetlicy,  ze  szkołą. 
Po  zakończeniu  obozu  młodzież  miała  możliwość  udziału  w  spotkaniach 
organizowanych przez Yacht Club w Chełmie Śląskim. 

(Wykaz  wszystkich  imprez  zorganizowanych  w  ramach  działalności  Świetlicy  
Socjoterapeutycznej zawiera załącznik nr 17).

Do  niewątpliwych  osiągnięć  pracowników  Świetlicy  w  roku  2007  zaliczyć 
należy :  poprawę funkcjonowania  w życiu  społecznym,  wypracowanie  systemu norm 
społecznych  i  umiejętności  rozwiązywania  konfliktów,  zmniejszenie  stopnia  agresji 
u  dużej  grupy  uczestników,  uzyskanie  promocji  do  następnej  klasy,  wypracowanie 
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umiejętności uczenia się i systematycznego odrabiania lekcji  podjęcie pracy zarobkowej 
oraz podjęcie terapii odwykowej przez kilku spośród rodziców dzieci uczęszczających 
do  placówki,  poprawę  funkcjonowania  wielu  rodzin  i  relacji  w  rodzinach  oraz 
umocnienie współpracy z innymi instytucjami i organizacjami społecznymi. 

W roku minionym Świetlica Socjoterapeutyczna obchodziła 10 lecie powołania.
                   
2. Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Działalność GKRPA podobnie jak Świetlicy Socjoterapeutycznej finansowana jest 
ze środków za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Zadania  podejmowane 
przez  Komisję  wynikają  wprost  z  zapisów ustawy z  dnia  26 października  1982 roku 
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j  Dz.U. z 2007r. nr 70 
poz.  473)  oraz  zawarte  są  w  Gminnym  Programie  Profilaktyki  i  Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych uchwalanym corocznie przez Radę Miasta w Lędzinach.

Do  GKRPA w  roku  minionym  wpłynęły  36 wniosków   o  wszczęcie  działań 
nakierowanych na podjęcie leczenia odwykowego przez osoby naruszające zapisy ustawy 
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
11 spośród wniosków skierowała Komenda Powiatowa Policji w Bieruniu,  7  kuratorzy 
działający  przy  Sądzie  Rejonowym  w  Tychach,  6 pracownicy  MOPS,  1 wniosek 
skierowała  zgodnie  z  właściwością  miejscową  MKRPA w  Tychach,  w  pozostałych 
11 przypadkach wnioskodawcami byli członkowie rodzin osób nadużywających alkoholu. 
Na 36 osób zgłoszonych 25 stanowili mężczyźni, 11 kobiety. Z osobami nadużywającymi 
alkoholu,  a  także  członkami  ich  rodzin  Komisja  odbyła  rozmowy  motywujące 
do  podjęcia  leczenia.  Zespół  motywacyjny  działający  w  strukturach  GKRPA 
przeprowadził  60 rozmów z 28 osobami. Celem rozmów było wyjaśnienie sytuacji tych 
osób  i  zmotywowanie  ich  do  podjęcia  dobrowolnego  leczenia.  Deklarację  podjęcia 
leczenia złożyły 24 osoby.

Do  biegłych  orzekających  w  przedmiocie  uzależnienia  od  alkoholu  komisja 
skierowała 25 osób, z czego na badania zgłosiło się 15, w tym 6 kobiet. Biegli orzekli 
uzależnienie w przypadku 7 mężczyzn i 4 kobiet. U pozostałych osób stwierdzili picie 
szkodliwe.
W 6 przypadkach komisja wnioskowała do sądu o wydanie postanowienia o zastosowanie 
przymusowego leczenia odwykowego. 
W  2  przypadkach  nieodłącznym  elementem  związanym  z  nadużywaniem  alkoholu 
okazała się przemoc fizyczna wobec członków rodziny.
Spośród  zgłoszonych  na  Komisję  w  roku  minionym  6  osób  sąd  skierował 
na leczenie w trybie stacjonarnym
Dla  potrzeb  GKRPA,  sądu  i  biegłych  orzekających  w  przedmiocie  uzależnienia 
od alkoholu przeprowadzono 22 wywiady w środowisku osób nadużywających alkoholu.

Na przestrzeni minionego roku GKRPA odbyła 17 posiedzeń, w tym 12 posiedzeń 
ogólnych, 5 zespołu motywacyjnego.
Podobnie  jak  w  latach  minionych  GKRPA  inicjowała  i  koordynowała  przebieg 
ogólnopolskiej akcji „Zachowaj Trzeźwy Umysł 2007”.

V. Współpraca ze środowiskiem lokalnym

Współpraca ze społecznością lokalną pozwala na zintensyfikowanie i zwiększenie
efektywności działań nakierowanych na potrzebujących, pogłębienie zaufania do fachowo 
pomagających oraz wzmocnienie procesu integracji społecznej.
Celem współpracy jest wzmacnianie zdolności osób i rodzin, ale także grup społecznych 
do samodzielnego rozwiązywania własnych problemów, zawiązywanie koalicji na rzecz 
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niesienia  pomocy  potrzebującym,  pokonywanie  barier  komunikacyjnych, 
przeciwdziałanie  skutkom  dezintegracji  społecznej  oraz  aktywizacja  społeczności 
lokalnej.

W roku  2007  MOPS podejmował  współpracę  z  Urzędem Miasta,  Starostwem 
Powiatowym,  Powiatowym  Centrum  Pomocy  Rodzinie  i  innymi  instytucjami 
pomocowymi  działającymi  na  terenie  powiatu,  Powiatowym  Urzędem  Pracy, 
Młodzieżowym Biurem Pracy, placówkami oświatowymi, sądami, policją, organizacjami 
społecznymi i pracodawcami. 

Szczególnie efektywnie przebiegała współpraca z policją, pedagogami szkolnymi, 
kuratorami  zawodowymi.  Miała  ona  najczęściej  postać  spotkań  w  zespołach 
interdyscyplinarnych  powoływanych  dla  rozwiązania  konkretnych  problemów  osób 
i  rodzin  przejawiających  silną  niechęć  do  ich  rozwiązania  bądź  bezradność 
i  nieumiejętność  samodzielnego  ich  rozwiązania.  Wiele  spotkań  zorganizowano 
w  sprawach  dotyczących  dzieci  i  młodzieży.  Wielokrotnie  zespoły  rozstrzygały 
w sprawach dotyczących przemocy, uzależnień, zaniedbań opiekuńczo-wychowawczych 
i konfliktów rodzinnych

Pomyślny przebieg miała również współpraca z Centrum Przedsiębiorczości S.A 
na Woli . CP S.A.w ramach pozyskanych przez siebie środków z Europejskiego Funduszu 
Społecznego (SPO RZL) realizowały projekty na rzecz integracji zawodowej i społecznej 
biernych  zawodowo  kobiet  szkoląc  je  w  zawodach  kucharz,  kelner  i  pomoc 
administracyjno-biurowa.. 
Dzięki  przychylności  wymienionych  instytucji  mogliśmy skierować  kilka  mieszkanek 
miasta do udziału w projektach mających na celu uzyskanie kwalifikacji zawodowych 
poprawiających pozycję tych osób na rynku pracy. 

We współpracy ze Śląskim Kuratorium Oświaty Ośrodek wysłał na kolonie letnie, 
nie  ponosząc  przy  tym  żadnych  nakładów  finansowych  15  dzieci.  Przy  stosunkowo 
niewielkim  zaś  wsparciu  ze  środków własnych  gminy skierowano  6  dzieci  na  obóz 
żeglarski  organizowany  przez  Ligę  Obrony  Kraju  we  współpracy  z  Powiatowym 
Zespołem Szkół w Lędzinach.

Dzięki  wzmocnieniu  służb  powiatowych  o  nowe  kadry  możliwe  też  było 
kierowanie klientów wymagających pomocy psychologicznej i prawnej do tych instytucji. 
Korzystając  z  powyższych  możliwości  pracownicy  Ośrodka  skierowali  po  porady 
lub na terapię  52 osoby do Powiatowego Centrum pomocy Rodzinie i  54  do Poradni 
Psychologiczno Pedagogicznej. 

Szczególnie pomyślnie układała się współpraca z KWK „Ziemowit” Współpraca 
z kierownictwem i  pracownikami kopalni  ma miejsce od kilku lat. W ubiegłym roku 
wzorem  lat  poprzednich  przedstawiciele  kopalni  zaangażowani  byli  w  organizację 
wyjazdu  uczestników  Świetlicy  Socjoterapeutycznej  na  skałki  w  Jurze  Krakowsko-
Częstochowskiej.  Tym  razem  sfinansowali  także  prawie  wszystkie  koszty  związane 
z wyjazdem. 

W  roku  2007  udało  się  także  zacieśnić  współpracę  z  policją.  W  ramach 
powoływanej  współpracy  zorganizowano  Integracyjny  Piknik  Rodzinny  finalizujący 
akcję „Przyjazne Podwórko”oraz przeprowadzone wspólne z dziećmi uczestnikami akcji 
oraz uczestnikami Świetlicy Socjoterapeutycznej patrole uliczne mające na celu badanie 
trzeźwości kierowców i motywowanie ich do zachowania trzeźwości na drogach.

W ramach  współpracy  z  organizacjami  społecznymi,  która  omówiona  została 
w  rozdziale  II,  wspomnieć  należy  jeszcze  o  współpracy  z  Caritas  Archidiecezji 
Katowickiej reprezentowanej na terenie miasta przez Ośrodek Błogosławiona Karolina, 
który  umożliwił  przekazywanie  klientom  Ośrodka  darów  z  banku  żywności.  Z  tego 
rodzaju  pomocy  skorzystało  w  roku  minionym  19  podopiecznych  MOPS  pobierając 
oferowaną żywność w okresach miesięcznych. 
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       VI. Inwestycje, doposażenie MOPS

W roku 2007 mimo, iż zadanie to było ujęte w planie budżetowym miasta nie 
przeprowadzono  dalszej  adaptacji  pomieszczeń  zajmowanych  przez  Ośrodek.  Środki 
inwestycyjne zasiliły inne zadania miasta. W  związku z powyższym, ramach środków 
własnych  na  bieżącą  działalność  Ośrodek  przeprowadził  prace  niezbędne  z  uwagi 
na  zapewnienie  pracownikom  godziwych  warunków  pracy.  Rozbudowano  instalację 
telefoniczną oraz komputerową umożliwiając tym samym pracownikom dostęp do sieci 
komputerowej i internetu. Przeprowadzono także niezbędne prace konserwatorskie oraz 
uzupełniono wyposażenie  i umeblowanie Ośrodka.

VII. Zmiany organizacyjne w  MOPS

W  minionym  roku  wprowadzono  w  Miejskim  Ośrodku  Pomocy  Społecznej 
niewielkie  zmiany  organizacyjne.  Zlikwidowano  Sekcję  Świadczeń  Rodzinnych 
i  Alimentacyjnych powołując  w jej  miejsce  Dział  Świadczeń Rodzinnych.  Niektórym 
pracownikom  zatrudnionym  na  samodzielnych  stanowiskach  zmieniono  zakresy 
kompetencji. W Świetlicy Socjoterapeutycznej powołano koordynatora.

VIII. Stan zatrudnienia w MOPS

Stan zatrudnienia w minionym roku per saldo nie uległ  zmianie. Na koniec roku 
(stan na 31 grudnia 2007) w MOPS zatrudnionych było 30 pracowników (w przeliczeniu 
na etaty – 28,33), w tym 6 pracowników socjalnych, 1 główny specjalista pracy socjalnej, 
1 specjalista pracy socjalnej, 1 specjalista pracy z rodziną.
W trakcie roku przyjęto 4 nowych pracowników, zwolniono również 4.
Wielu  z  pracowników  podwyższało  swoje  kwalifikacje  zawodowe  czy  to  w  formie 
udziału w szkoleniach czy studiów. I tak na dzień 31 grudnia 2007:
− wykształcenie wyższe magisterskie posiadało  -    10
− wykształcenie wyższe zawodowe  -   10
− wykształcenie średnie + ukończoną szkołę policealną  -   4
− wykształcenie średnie (ogólne lub techniczne)  -   5
− wykształcenie podstawowe  -   1
 4 pracowników kadry kierowniczej ma ukończone różnego rodzaju studia podyplomowe 
i  specjalizację  z  organizacji  pomocy  społecznej,  1pracownik  ukończył  w  roku 
minionym  specjalizację  z  organizacji  pomocy  społecznej,  a  2 jest  w  trakcie 
specjalizacji I stopnia w zawodzie pracownik socjalny. 
MOPS zatrudnia  2  pracowników, którzy ukończyli  kurs języka migowego co pozwala 
na zapewnienie właściwej obsługi z niepełnosprawnością narządu słuchu i mowy.
W trakcie roku pracownicy MOPS wzięli udział w 42 szkoleniach.

Struktura zatrudnienia  z różnych powodów jest nieadekwatna do potrzeb. 
Zbyt mało jest pracowników pracujących bezpośrednio z klientami pomocy społecznej. 
Ośrodek  nie  spełnia  w  tej  mierze  wymogów  ustawowych  (1  pracownik  na  2000 
mieszkańców).  Brak  również  specjalistów  z  innych  niż  praca  socjalna,  dziedzin 
(np.  psychologa).  W praktyce  oznacza  to,  że  pracownicy  przeciążeni  są  pracą  i  nie 
wystarcza im czasu na świadczenie zgodnej ze standardami pracy socjalnej. 

W okresie całego roku w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej odbyło praktyki 
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zawodowe 12 osób (uczniowie PZS i studenci), a 4 staże absolwenckie. 2 osoby miały 
możliwość wykonywania pracy wolontarystycznej.

IX.  Kontrole

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej poddany był kontroli  różnych organów.
W sumie przeprowadzono 4 kontrole: 2  kontrole sanitarne (w Domu Dziennego Pobytu 
Seniora  i  Świetlicy  Socjoterapeutycznej),  kontrolę  wydatków  MOPS  poniesionych 
w roku 2007 oraz kontrolę z zakresu należności, do których pobierania zobowiązany jest 
Zakład  Ubezpieczeń  Społecznych.  Kontrole  nie  wykazały  nieprawidłowości,  nie 
przedstawiono też żadnych zaleceń pokontrolnych.. 

X. Umowy

W ramach działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w roku 2007 zawarto 
36 umów cywilno-prawnych, w tym: na prace konserwatorsko-gospodarcze, sprzątanie 
Ośrodka,  obsługę  prawną,  prowadzenie  superwizji,  szkolenia  z  zakresu  BHP, 
sporządzanie  dokumentacji  wypadkowej,  obsługę  finansową  (umowa  z  PKO  BP), 
odbycie praktyk studenckich, zawodowych, wolontariatu oraz na realizację różnych zadań 
w obszarze pomocy społecznej.
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Potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na rok 2008

Wśród najpilniejszych potrzeb na rok 2008 należy wymienić:

1. Przeprowadzenie adaptacji pomieszczeń MOPS (aktualizacja projektu adaptacji 
pomieszczeń, wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, alarmowej 
i  centralnego  ogrzewania,  renowacja  powierzchni  podłogowych,  instalacja 
sanitariatu, położenie ścian gipsowo kartonowych oraz malowanie pomieszczeń 
w części po Komisariacie Policji).

2. Wymiana części sprzętu komputerowego dla potrzeb MOPS.
3. Oznakowanie i wyznaczenie miejsc postojowych na parkingu przed wejściem 

do pomieszczeń MOPS.
4. Oddzielenie Kuchni Miejskiej od MOPS.
5. Zagospodarowanie terenów zielonych przed budynkiem MOPS.
6. Wyłonienie  podmiotów  świadczących  bez  zakłóceń  usługi  opiekuńcze 

i specjalistyczne usługi opiekuńcze.
7. Uregulowanie statusu Domu Dziennego Pobytu Seniora.
8. Uzupełnienie braków kadrowych po stronie pracowników socjalnych.
9. Zmiana pomieszczeń Świetlicy Socjoterapeutycznej.
10. Powołanie mieszkania chronionego dla ofiar przemocy i osób w sytuacjach 

kryzysowych.
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Załącznik  nr 1  

Wydatki na działalność Świetlicy Socjoterapeutycznej w 2007 roku 

Plan Wykonanie %
realizacji

2007 r. 149 780,00 zł 148 637,89 zł* 99,24%

2006 r. 168 304,00 zł 168 259,67 zł 99,97%

2005 r. 152 200,00 zł 152 195,05 zł 100,00%

2004 r. 157 200,00 zł 156 665,13 zł 99,66%

2003 r. 148 130,00 zł 122 838,82 zł 82,93%

2002 r. 153 200,00 zł 126 476,45 zł 82,56%

2001 r. 130 100,00 zł 120 670,00 zł 92,75%

2000 r. 62 700,00 zł 59 470,00 zł 94,85%

1999 r. 51 683,00 zł 51 578,00 zł 99,80%

Realizacja wydatków:

- Wynagrodzenia osobowe pracowników 68 982,97 zł
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 356,38 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne 13 302,35 zł
- Składki na Fundusz Pracy 1 837,91 zł
- Umowy o dzieło – superwizje przeprowadzone z wychowawcami 

Świetlicy Socjoterapeutycznej 460,00 zł
- Umowa o dzieło – malowanie pomieszczeń Świetlicy 

Socjoterapeutycznej 710,00 zł
- Prenumeraty 402,80 zł
- Środki czystości 344,31 zł
- Artykuły biurowe 530,30 zł
- Wyposażenie świetlicy (aparat telefoniczny, stół, stolik, fotele, 

krzesła, sofa, szafa, regał, termosy) 6 368,94 zł
- Pozostałe,drobne zakupy – m.in. dzwonek bezprzewodowy, baterie, 

przedłużacz, worki na śmieci, kubki, farby, gips, folie (do 
malowania), antyramy, obrusy, pojemniki na zabawki, lampki 
choinkowe, zamek Gerda 1 024,96 zł

- Pomoce dydaktyczne i  materiały naukowe do zajęć świetlicowych 
z dziećmi 899,86 zł

- Naprawa kamery video 300,00 zł
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- Obowiązkowe  badania  okresowe  pracowników  wynikające 
z  przepisów  Kodeksu  Pracy 55,00 zł

- Orzeczenie lekarskie dot.wypadku w pracy pracownika świetlicy 
socjoterapeutycznej 50,00 zł

- Aktualizacja książeczki zdrowia pracownika 30,00 zł
- Kanapki dla dzieci 9 860,03 zł
- Basen dla dzieci 294,00 zł
- Bilety do kina, bilety do parku wodnego, bilety autobusowe, baterie 

do  magnetofonu  (na  wycieczkę),  ubezpieczenie  dzieci  na 
wycieczkach, przewóz dzieci, paczki świąteczne (Wielkanoc i Boże 
Narodzenie), posiłek wielkanocny, tacki, widelce, kubki plastikowe i 
żywność na wycieczki, żywność na grilla, słodycze na nagrody dla 
dzieci, paczki Mikołajowe, zorganizowanie kolacji wigilijnej, 7 366,27 zł

- Bilety wstępu do parku wodnego dla wychowawców świetlicy 35,30 zł
- Pozostałe usługi (abonament RTV, dorobienie kluczy, wykonanie 

pieczątki i gumy stempla, wywołanie zdjęć, podłączenie do sieci 
Internet) 388,32 zł

- Abonament za korzystanie z sieci Internet 3,66 zł
- Usługi telefoniczne telefonii stacjonarnej 1 870,96 zł
- Opłata za wynajem pomieszczeń 21 228,00 zł
- Ryczałty samochodowe dla pracowników - za jazdy lokalne 455,36 zł
- Delegacje służbowe 879,25 zł
- Ubezpieczenie mienia 324,00 zł
- Ubezpieczenia wychowawców świetlicy na wycieczkach 105,00 zł
- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2 590,81 zł
- Szkolenia pracowników 430,00 zł
- Papier do ksero i drukarek 239,85 zł
- Tonery i tusze do drukarek 911,30 zł

Razem wydatki na działalność Świetlicy 
Socjoterapeutycznej  za 2007 rok - 148 637,89 

zł
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Załącznik  nr 2  

Wydatki na obsługę Gminnej  Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w 2007 roku 

Plan Wykonanie %
realizacji

2007 r. 27 220,00 zł 27 100,40 zł* 99,56%

2006 r. 23 696,00 zł 23 692,17 zł 99,98%

2005 r. 29 300,00 zł 29 298,71 zł 100,00%

2004 r. 28 500,00 zł 28 092,16 zł 98,57%

2003 r. 28 850,00 zł 19 495,37 zł 67,57%

2002 r. 36 100,00 zł 25 049,38 zł 69,39%

2001 r. 18 100,00 zł 13 368,00 zł 73,86%

2000 r. 11 900,00 zł 9 914,00 zł 83,31%

1999 r. 14 517,00 zł 14 503,00 zł 99,90%

Realizacja wydatków*:

- Składki na ubezpieczenia społeczne 343,77 zł
- Składki na Fundusz Pracy 47,44 zł
- Wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Zespołu Motywacyjnego 11 082,24 zł
- Umowy o dzieło dla biegłych psychiatrów - wydawanie opinii 

dotyczących uzależnienia alkoholowego 2 420,00 zł
- Umowy zlecenie dla pracowników socjalnych przeprowadzających 

opinie środowiskowe niezbędne dla potrzeb GKRPA 880,00 zł
- Umowy zlecenia – Punkt konsultacyjny prowadzący profilaktykę 

uzależnień, udzielający porad dotyczących problemu alkoholowego 1 056,60 zł
- Zakup materiałów związanych z ogólnopolską akcją „Zachowaj 

Trzeźwy Umysł” 1 220,00 zł
- Artykuły biurowe 1 146,45 zł
- Wyposażenie dla potrzeb GKRPA – szafa, regały, stolik, krzesła, 

aparat telefoniczny, wieszak, półka 5 530,66 zł
- Pozostałe wyposażenie (antyramy, zegar) 182,00 zł
- Książki i ulotki dot. problemów alkoholowych 426,85 zł
- Usługi pocztowe 609,50 zł
- Delegacje służbowe członków Komisji 208,44 zł
- Opłaty sądowe (przekazanie do sądu dokumentacji klienta 

GKRPA) 120,00 zł

31



- Szkolenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych 630,00 zł

- Papier do drukarki i ksero 597,19 zł
- Tonery do drukarki 599,26 zł

Razem  wydatki na obsługę GKRPA  za 2007 rok: 27 100,40 zł
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Załącznik  nr 3  

Wydatki na bieżące utrzymanie działu świadczeń rodzinnych ze środków 
własnych gminy w 2007 roku 

Plan Wykonanie %
realizacji

2007 r. 88 088,00 zł 79 981,08 zł* 90,80%

2006 r. 63 685,00 zł 63 412,96 zł 99,57%

2005 r. 69 329,00 zł 69 325,30 zł 99,99%

2004 r. 42 100,00 zł 41 960,88 zł 99,67%

Przeznaczenie środków*:
- Wynagrodzenia osobowe pracowników 60 994,47 zł
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 592,63 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne 9 668,55 zł
- Składki na Fundusz Pracy 1 345,99 zł
- Wyposażenie – kontenerki, regał, dostawki na monitory 1 809,78 zł
- Naprawa komputera 299,26 zł
- Usługi telefoniczne – telefon stacjonarny 1 158,25 zł
- Tonery i tusze 731,16 zł
- Opłata licencyjna – system informatyczny - AMAZIS 365,00 zł
- Kabel USB do drukarki 15,99 zł

Razem  wydatki na bieżące utrzymanie działu 
świadczeń rodzinnych ze środków własnych gminy rok: 79 981,08 zł
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Załącznik  nr 4  

Wydatki na zasiłki i pomoc w naturze (świadczenia społeczne ) ze środków 
gminy w 2007 roku 

Plan Wykonanie %
realizacji

2007 r. 493 574,00 zł 493 309,82 zł* 99,95%

2006 r. 502 450,00 zł 502 449,90 zł 100%

2005 r. 586 678,00 zł 586 674,73 zł 100%

2004 r. 431 040,00 zł 430 922,89 zł 99,97%

2003 r. 490 530,00 zł 471 734,89 zł 96,17%

2002 r. 403 500,00 zł 383 740,62 zł 95,10%

2001 r. 324 252,00 zł 323 970,00 zł 99,91%

2000 r. 288 940,00 zł 288 937,00 zł 99,99%

1999 r. 228 095,00 zł 228 077,00 zł 99,99%

Formy pomocy udzielonej w 2007 roku*:

- Zasiłki celowe, celowe specjalne, celowe zwrotne 245 532,86 zł
- Dopłaty do „zielonej szkoły” dla 14 dzieci 5 101,00 zł
- 133,5  tony opału 64 850,32 zł
- Pomoc w formie schronienia dla 6 osób 17 746,58 zł
- Pomoc w postaci bonów żywnościowych 3 355,00 zł
- Pomoc w postaci bonów chemiczno-kosmetycznych 540,00 zł
- Zasiłki celowe na usunięcie skutków zdarzeń losowych (pożary) 6 500,00 zł
- Pomoc  w  postaci  posiłku   dla  dzieci  przedszkolnych,  szkolnych 

i  innych  osób  poza  Programem  „Pomoc  państwa  w  zakresie 
dożywiania” 2 496,10 zł
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- Realizacja   Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”  
Rządowy Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 
realizowany jest ze środków własnych gminy i ze środków 
pochodzących z dotacji. Koszt Programu ogółem w 2007 roku 
wyniósł 253 475,00 zł, z czego ze środków własnych gminy 
105 185,00 zł, ze środków Wojewody – 148 290,00 zł. 
Programem objęto 670 osób, w tym: 

 103 dzieci do 7 rok życia,
 199 uczniów  szkół  podstawowych,  gimnazjalnych 

i ponadgimnazjalnych,
 368  pozostałych  osób  otrzymujących  pomoc 

na  podstawie art. 7  ustawy  o  pomocy  społecznej.
Pomoc  była  udzielana  w  formie  zasiłków  celowych  na  zakup 
żywności, bonów żywnościowych i w formie posiłku (pełny obiad 
lub kanapki)  w  13  punktach  żywieniowych. 
W  2007  roku  sfinansowano 44  007 obiadów  i  220 kanapek 
na  łączną  kwotę  189 995,00 zł,  z  czego  z  budżetu  gminy  – 
75 750,20 zł,  z  dotacji – 114 244,80 zł.
Z zasiłków celowych na zakup żywności i bonów żywnościowych 
w  2007  roku   skorzystały  132 rodziny,  którym  wypłacono  953 
świadczenia  na  łączną  kwotę    63  480,00  zł,  z  czego  z  budżetu 
gminy  29 434,80 zł, z dotacji –  34 045,20 zł. 105 185,00 zł

- 3 osobom w podeszłym wieku zapewniono pobyt w Domu Pomocy 
Społecznej (zadanie obowiązkowe gminy) 42 002,96 zł

Razem wydatki na zasiłki i pomoc w naturze finansowane z 
budżetu gminy w  2007 rok: 493 309,82 zł
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Załącznik  nr 5  

Wydatki na bieżącą działalność Ośrodka w 2007 roku 

Plan Wykonanie %
realizacji

2007 r. 1 096 372,00 zł 1 021 111,34 zł* 93,14 zł

2006 r. 904 465,00 zł 903 963,87 zł 99,94%

2005 r 820 171,00 zł 814 089,35 zł 99,26%

2004 r. 698 000,00 zł 697 847,33 zł 99,98%

2003 r. 707 150,00 zł 655 201,87 zł 92,65%

2002 r. 748 500,00 zł 669 824,84 zł 89,49%

2001 r. 516 735,00 zł 512 269,00 zł 99,14%

2000 r. 663 770,00 zł 619 836,00 zł 93,38%

1999 r. 327 000,00 zł 326 844,00 zł 99,95%

Przeznaczenie środków*:   

- Odprawa pośmiertna – zgon pracownika 2 092,60 zł
- Woda mineralna wydana pracownikom zgodnie z Zarządzeniem 

Dyrektora MOPS Nr 90/2006 z dnia 31-07-2006 r. 329,54 zł
- Ekwiwalent odzieżowy dla pracowników socjalnych, pracownika 

archiwum i sprzątaczki 3 459,24 zł
- Dofinansowanie do okularów na podstawie Zarządzenia Dyrektora 

MOPS  Nr  60/2005  z  dnia  20-01-2005 r. 300,00 zł
- Wynagrodzenia osobowe pracowników (z wyłączeniem 

pracowników Świetlicy Socjoterapeutycznej) 660 696,56 zł
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne 43 087,73 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne 110 643,96 zł
- Składki na Fundusz Pracy 14 826,15 zł
- Wpłaty na PFRON 10 496,00 zł
- Umowy zlecenia – prace konserwatorsko-gospodarcze 1 200,00 zł

-
Umowy o dzieło – przeprowadzenie superwizji dla pracowników 
merytorycznych MOPS 1 150,00 zł

- Umowa-zlecenie – sprzątanie pomieszczeń MOPS i Świetlicy 
Socjoterapeutycznej (w zastępstwie) 640,00 zł

- Umowa o dzieło – sporządzenie dokumentacji wypadkowej 100,00 zł
- Umowa o dzieło – szkolenie BHP pracowników MOPS 840,00 zł
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- Artykuły biurowe 4 158,68 zł
- Prenumeraty 6 320,88 zł
- Prenumerata elektroniczna – LEX 3 367,20 zł
- Druki 33,47 zł
- Środki czystości 1 873,55 zł
- Książki dla potrzeb pracowników MOPS 119,00 zł
- Wyposażenie – szafy biurowe metalowe, fotel obrotowy 6 240,36 zł
- Drobne wyposażenie (kalkulator, niszczarki, tabliczki 

informacyjne, wieszaki, żaluzje, sprzęt gospodarstwa domowego, 
wentylatory, telefon komórkowy, dziurkacz, lampki biurowe, 
wycieraczki, radiomagnetofon, krzesła, lustro, zegary, czajniki 
bezprzewodowe – dla DDPS) 4 722,99 zł

- Pozostałe, drobne zakupy- m.in. zszywacz, poduszka do pieczątek, 
łopaty, worki na śmieci, mopy, cyferki do oznaczenia drzwi, 
kwiaty doniczkowe, papier toaletowy, spray na insekty, książki 
nadawcze, ścierki, baterie, flagi, godło, żarówki, naczynia i 
przybory kuchenne, zastawa stołowa, zastawa stołowa do 
pomieszczenia socjalnego, szafki na gaśnice, palma pogrzebowa, 
wiązanki okolicznościowe, ozdoby choinkowe, miotła, obrusy, 
pędzle, farby do malowania pomieszczeń, kłódki, bateria wodna, 
wężyk do wody, wylewka do baterii, syfon, uchwyt na ręcznik, 
antyramy, kosze, świeczniki, ozdoby do świeczników, kartki 
okolicznościowe oraz blaszki, figurki, dyplomy, przedłużacz, 
stroiki, wstążki, farby, klej, prasa, żabki do firan, ziemia, 
gwoździe, film foto, wkładki do zamka, puzzle – dla potrzeb 
Domu Dziennego Pobytu Seniora 5 045,72 zł

- Pozostałe wyposażenie –  kalkulator elektroniczny, kontenerek 
biurko, dostawka do komputera, krzesło 1 576,57 zł

- Materiały dydaktyczne dla pensjonariuszy DDPS
i pracowników MOPS 1 043,70 zł

- Energia elektryczna 6 011,15 zł
- Energia cieplna 9 642,29 zł
- Woda 1 838,05 zł
- Naprawy drukarek 697,56 zł
- Naprawy komputerów 1 028,32 zł
- Naprawa mebli biurowych, naprawa biurek, wymiana grzejników, 

naprawy oświetlenia 3 201,00 zł
- Obowiązkowe badania wstępne i okresowe pracowników - 

wynikające z przepisów Kodeksu Pracy 715,00 zł
- Prowizje bankowe 6 813,89 zł
- Prowizje bankowe dot. rachunku Zakładowego Funduszu 

Świadczeń Socjalnych 293,01 zł
- Serwis systemu Finanse/Kasa oraz Kadry/Płace 2 196,00 zł
- Usługi pocztowe 4 948,37 zł
- Wywóz nieczystości 1 336,61 zł
- Usługi drukarskie (bony żywnościowe, wywiady) 2 144,11 zł

37



- Inne różne usługi (refabrykacja tonerów, naprawa czujki systemu 
alarmowego, abonament RTV, przeróbki instalacji elektrycznej, 
naprawa oświetlenia, homologacja walizki do przewozu gotówki, 
drobne usługi stolarskie, umieszczenie w prasie nekrologu 
pracownika, dezynsekcja pomieszczeń MOPS, czyszczenie 
drukarki, usługa transportowa, podłączenie pralki automatycznej, 
umieszczenie informacji o MOPS w książce telefonicznej i w 
Internecie, wykonanie tablicy informacyjnej, rozbudowa sieci 
komputerowej, opracowanie Instrukcji Bezpieczeństwa 
Pożarowego oraz wywołanie zdjęć, pokaz iluzjonistyczny i 
prasowanie obrusów dla potrzeb DDPS) 8 300,79 zł

- Wykonanie pieczątek 370,00 zł
- Usługa monitorowania  ośrodka 2 196,00 zł
- Ścieki 509,53 zł
- Obsługa prawna jednostki ( usługi radcy prawnego) 7 320,00 zł
- Usługi internetowe 2 607,14 zł
- Usługi telefoniczne – telefony komórkowe (MOPS i DDPS) 2 160,16 zł
- Usługi telefoniczne – telefon stacjonarny 6 171,03 zł
- Czynsz za najem pomieszczeń przez MOPS 11 621,05 zł
- Delegacje służbowe pracowników 2 837,74 zł
- Ryczałty samochodowe dla pracowników - za jazdy lokalne 5 813,74 zł
- Ubezpieczenie mienia, kasy i przewozu gotówki Ośrodka 2 344,00 zł
- Opłata za „Zapytanie o karalność” - dot. pracowników 

zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych 850,00 zł
- Ubezpieczenie wolontariusza uczestniczącego przy  realizacji 

Projektu  „Przyjazne Podwórko” 19,00 zł
- Opłata sądowa dot. klienta Ośrodka 6,00 zł
- Odpis na ZFŚS 17 701,20 zł
- Podatek od towarów i usług VAT 0,28 zł
- Koszty egzekucji komorniczej dot. zasiłków celowych zwrotnych 26,68 zł
- Szkolenia pracowników 12 588,00 zł
- Papier do drukarek i ksera 1 810,70 zł
- Tonery i tusze 3 910,63 zł
- Programy komputerowe „Microsoft Office 2003” 2 191,12 zł
- Systemy operacyjne „Windows XP”, UPS-y 2 945,08 zł
- Licencje dostępowe do serwera 542,90 zł
- Dyskietki, płyty, kable do komputerów, kabel USB do drukarki, 

gniazdko, linki, kanał AKS 1 039,31 zł

Razem wydatki na bieżącą działalność Ośrodka w 2007 
roku: 1 021 111,34 zł
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Załącznik  nr 6  

Wydatki na usługi opiekuńcze w 2007 roku 

Plan Wykonanie %
realizacji

2007 r. 85 946,00 zł 85 945,10 zł* 100%

2006 r. 75 200,00 zł 75 200,00 zł 100%

2005r. 65 322,00 zł 65 321,47 zł 100,00%

2004 r. 79 060,00 zł 79 052,45 zł 99,99%

2003 r. 98 900,00 zł 91 035,76 zł 92,05%

2002 r. 73 000,00 zł 58 820,90 zł 80,58%

2001 r. 88 413,00 zł 88 412,00 zł 100,00%

2000 r. 23 290,00 zł 22 325,00 zł 95,86%

1999 r. 5 085,00 zł 5 080,00 zł 99,90%

*  Usługami  opiekuńczymi  oraz  usługami  opiekuńczo-medycznymi  w  2007  roku 
objęto 49 osób. Udzielono ogółem 12 872 świadczeń (1 świadczenie to 1 godzina usług) 
na   kwotę   85 945,10  zł. 
Usługi  opiekuńcze  były  świadczone  przez  Miejski  Zespół  Opieki  Zdrowotnej  
w Lędzinach.

Razem wydatki na usługi opiekuńcze finansowane ze środków 
gminy w 2007 roku:

 
85 945,10 zł
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Załącznik  nr 7 

Wydatki na prace społecznie użyteczne w 2007 roku 

Plan Wykonanie %
realizacji

2007 r. 27 554,00 zł 27 553,70 zł* 100%

2006 r. 33 600,00 zł 29 686,00 zł 88,35%

Realizacja wydatków*:

- Wypłata świadczeń za wykonywane prace społecznie użyteczne 
dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku 27 553,70 zł

Razem  wydatki na prace społecznie użyteczne w  2007 
roku:

27 553,70 zł
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Załącznik  nr 8 

Wydatki na realizacje gminnego Projektu „przyjazne Podwórko” 
organizowanego w okresie do 3 lipca  do 31 sierpnia  2007 roku 

Przeznaczenie środków:

- Opłacenie składek ubezpieczeń emerytalno – rentowych  

( pracodawca) od umów zleceń – 1 589,95 zł

- Opłacenie składek Funduszu Pracy od umów zleceń –    221,58 zł

- Umowy zlecenia ( brutto wraz ze składkami na ubezpieczenia 
   emerytalno – rentowe    pracownika i podatek pdof.) osób zatrudnionych
   przy realizacji   projektu:

- koordynator projektu ( netto miesięcznie 156,36 zł )  -  445,50 zł

- pedagodzy uliczni ( netto na jedną osobę miesięcznie 1 376,76 zł ) – 7 600,00 zł

- obsługa finansowo–księgowa i kadrowo-płacowa 
( netto na jedną osobę  miesięcznie 70,28 zł )– 998,40 zł

                                                                          Razem: 9 043,90 zł
- Zakupiono sprzęt sportowy na zajęcia z dziećmi ( piłki koszykowa, 
   nożna i siatkowa, zestaw do badmintona,  piłki do tenisa ziemnego, 
   skakanki, lotki, hula – hop i gry planszowe ) – 335,21 zł
- Zakupiono materiały dydaktyczne do zajęć edukacyjnych z dziećmi
( bloki rysunkowy i techniczny, farby, kleje, kredki, długopisy, 
kartony, bibuła, ołówki, papier, tektura, pisaki, temperówki, 
kreda szkolna i węgiel do rysowania) – 328,11 zł

Wydatki na zajęcia zrealizowane podczas Projektu:
- Wycieczka do Chorzowa do ZOO 31.01.2007r. dla najmłodszych 
   uczestników(ubezpieczenie, posiłek , bilety wstępu – 
    sponsorowane) – 42,75 zł,

- Wycieczka autokarowa do kina „Andromeda” w Tychach 
   w dniu 2.08.2007r. ( bilety wstępu, ubezpieczenie, posiłek,
   przejazd autokarem) – 425,50 zł,

- Wycieczka do Radzionkowa i Piekar Śląskich
   w dniu 28.08.2007r. (przejazd autokarem, zwiedzanie Muzeum Chleba,
   ubezpieczenie, posiłek) – 1 030,75 zł,

- Ogniska na Zalewie w dniach 20 i 28.07.2007r. ( zestaw grilowy) – 98,44 zł,

- Piknik rodzinny w dniu 31.08.2007r. (dyplomy, zestaw grilowy, 
   nagrody ufundowane przez Wydział Kultury UM Lędziny) – 238, 00 zł,

- Wynajem hali sportowej w Ośrodku „Centrum”  - 50,00 zł,

- Wynajem pływalni w Ośrodku  „Centrum” – 302,59 zł,

- Wynajem sali do tenisa stołowego – 73,20 zł,
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- Bilety na przejazdy transportem miejskim – 116,40 zł

- Posiłki w formie drożdżówki i soczku na zajęcia organizowane na osiedlu - 871,25 zł

- słodycze na nagrody dla dzieci - 197,39 zł

                                                                                                             Razem: 3 446,27 zł
- Wykupiono polisę ubezpieczeniową NW dla wychowawców 
   uczestniczących w wycieczkach   – 15,50 zł

Razem wydatki na realizacje gminnego Projektu 
„przyjazne Podwórko” organizowanego w okresie do 3 
lipca  do 31 sierpnia  2007 roku

14 980,52zł
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Załącznik  nr 9 

Wydatki na zadania z pomocy społecznej  ( zasiłki stałe i składki zdrowotne) 
finansowane z budżetu państwa w 2007 roku  

Plan Wykonanie %
realizacji

2007 r. 150 219,00 zł 146 490,28 zł* 97,52%

2006 r. 128 947,00 zł 127 799,50 zł 99,11%

2005 r. 136 985,00 zł 135 773,83 zł 99,12%

2004 r. 178 169,00 zł 178 168,36 zł 100,00%

2003 r. 442 687,00 zł 442 686,43 zł 100%

2002 r. 496 183,00 zł 496 182,69 zł 100%

2001 r. 493 429,00 zł 493 429,00 zł 100%

2000 r. 407 700,00 zł 407 699,00 zł 100%

1999 r. 325 094,00 zł 325 093,00 zł 100%

Formy udzielonej pomocy*:

- 39 osób otrzymało zasiłek stały 143 239,48 zł
- 32 osobom pobierającym zasiłki stałe opłacono ubezpieczenie 

zdrowotne 3 250,80 zł

Razem  wydatki na zasiłki stałe i składki zdrowotne 
finansowane z budżetu państwa w 2007 roku: 146 490,28 zł
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Załącznik  nr 10 

Wydatki na zadania z zakresu świadczeń rodzinnych  finansowane z budżetu 
państwa w 2007 roku  

Plan Wykonanie %
realizacji

2007 r. 2 061 192,00 zł 2 061 089,43 zł* 99,99%

2006 r. 1 885 400,00 zł 1 885 385,95 zł 100%

2005 r. 1 431 800,00 zł 1 431 791,73 zł 100,00%

Od 01-04-2004 r. 840 885,00 zł 840 771,53 zł 99,99%

Wykonanie wydatków*:

Świadczenia rodzinne , składki i zaliczki 
alimentacyjne : 

- Zasiłki rodzinne 629 598,00 zł
- Dodatki do zasiłków rodzinnych 635 414,18 zł
- Świadczenia opiekuńcze 419 271,00 zł
- Ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających 

niektóre świadczenia rodzinne 11 673,34 zł
- 15 osobom opłacono składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe od niektórych świadczeń 
rodzinnych 15 473,86 zł

- Jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 171 000,00 zł
- Zaliczki alimentacyjne 119 735,09 zł

Razem : 2 002 165,47

Bieżące  wydatki na dział świadczeń rodzinnych:

- Wynagrodzenia osobowe pracowników 33 544,00 zł
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 400,00 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników 6 318,00 zł
- Składki na Fundusz Pracy 881,00 zł
- Artykuły biurowe 1 696,45 zł
- Wyposażenie - biurko, blat, szafa ubraniowa, regał, 

półka pod klawiaturę, niszczarka 1 823,38 zł
- Drobne wyposażenie (radiomagnetofon) 249,00 zł
- Pozycje książkowe 218,00 zł
- Pozostałe zakupy (książki nadawcze, antyramy, 

tablice korkowe) 142,17 zł
- Badania wstępne pracownika 55,00 zł
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- Usługi pocztowe 2 921,00 zł
- Przekazy pocztowe (świadczenia pielęgnacyjne) 1 403,18 zł
- Wykonanie pieczątek 163,00 zł
- Usługi drukarskie 316,66 zł
- Refabrykacja tonerów do drukarek 268,40 zł
- Delegacje służbowe pracowników 194,62 zł
- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2 268,97 zł
- Koszty postępowania egzekucyjnego dot. nienależnie 

pobranych świadczeń rodzinnych 68,46 zł
- Szkolenia pracowników 1 979,00 zł
- Papier do drukarek i ksera 1 395,67 zł
- Tonery i tusze do drukarek 618,00 zł

 
                                                                  Razem: 58 923,96 zł

Razem wydatki na zadania z zakresu 
świadczeń rodzinnych finansowane z budżetu 
państwa

2 061 089,43 zł
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Załącznik  nr 11 

Wydatki na zadania własne  finansowane z budżetu państwa w 2007 roku  

Plan Wykonanie %
realizacji

2007 r. 74 000,00 zł 73 408,12 zł* 99,20%

2006 r. 141 352,00 zł 139 216,20 zł 98,49%

2005 r. 104 375,00 zł 104 375,00 zł 100,00%

Formy udzielonej pomocy*:

- 100 osobom wypłacono  zasiłki okresowe 73 408,12 zł

Razem wydatki na zasiłki okresowe finansowane z budżetu 
państwa w 2007 roku: 73 408,12 zł
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Załącznik  nr 12 

Wydatki na bieżące utrzymanie Ośrodka  finansowane z budżetu 
państwa w 2007 roku  

Plan Wykonanie %
realizacji

2007 r. 171 491,00 zł 171 490,57 zł* 100%

2006 r. 173 803,00 zł 173 802,28 zł 100%

2005 r. 154 162,00 zł 154 161,57 zł 100,00%

Wykonanie wydatków*:

- Wynagrodzenia osobowe pracowników 116 933,00 zł
- Dodatek dla pracowników socjalnych 14 949,99 zł
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 500,00 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne 23 132,00 zł
- Składki na Fundusz Pracy 3 137,00 zł
- Przekazy pocztowe – (zasiłki stałe) 166,58 zł
- Delegacje służbowe 272,00 zł
- Szkolenia pracowników 1 400,00 zł

Razem utrzymanie Ośrodka finansowane z budżetu 
państwa  w 2007 roku: 171 490,57 zł
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Załącznik  nr 13 

Wydatki na Rządowy program „Pomoc państwa w zakresie 
dożywiania 2007 roku  

Plan Wykonanie %
realizacji

2007 r. 152 490,00 zł 152 489,49 zł* 100%

2006 r. 121 386,00 zł 121 364,86 zł* 99,98%

2005 r. 103 772,00 zł 103 772,00 zł 100,00%

Wykonanie wydatków*:

Przyznano pomoc w ramach programu „Pomoc państwa 
w zakresie dożywiania” w formie:

- Zasiłków celowych na zakup żywności 33 895,20 zł
- Bonów żywnościowych 150,00 zł
- Obiadów dla dzieci przedszkolnych, szkolnych i innych osób 

otrzymujących pomoc na podstawie art.7 ustawy o pomocy 
społecznej 114 244,80 zł

Razem: 148 290,00 zł

W ramach programu  przyznało środki na doposażenia 
istniejących punktów wydawania posiłków.

Zakupiono:
- dla SP Nr 3 - zamrażarkę, pralkę, robot kuchenny, widelce i 

noże, 2 992,79 zł
- Dla SP Nr 1 garnki z 1 206 ,70 zł

 
Razem: 4 199,49 zł

Razem Rządowy program „Pomoc państwa w zakresie 
dożywiania w 2007 roku 152 489,49 zł
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Załącznik  nr 14 

Realizacja zadania z zakresu pomocy społecznej w ramach  Rządowego 
Programu „Świetlica, Praca i Staż – socjoterapia w środowisku wiejskim” – 

konkurs Ministra Pracy i Polityki Społecznej pod nazwą 
„ Promocja gminnej świetlicy socjoterapeutycznej”

Opis dokonanych wydatków w ramach  zadania konkursowego: 
- Zakupiono materiały dydaktyczne do zajęć edukacyjnych z dziećmi

( bloki techniczne, farby plakatowe, do malowania twarzy i witrażowe,  
kartony, kleje, kredki do twarzy, zakreślacze Marker, nożyczki, 
papier ksero, papier ozdobny, tektura, plastelina, taśma klejąca, 
gry planszowe – „Remik słowny”, „Eurobiznes”, „Beczułki”, 
„Skaczące czapeczki”, „”Eureka”, „Kręgle”, „Polowanie”, 
puzzle, układanki, zestaw do modelowania) – 1 389,38 zł

- Zorganizowano zajęcia  sportowo-rekreacyjne i imprezy:
- dwudniowy wyjazd do Rzędkowic w Jurze Krakowsko-

Częstochowskiej  zorganizowanej w dniach od 07.09 do 08.09.2007r. 
(ubezpieczenie –30,00 zł, przejazd autokarem – 800,00 zł, 
wyżywienie – 597,02 zł) – 1 427,02 zł,

- wycieczka autokarowa do Krakowa  w dniu 27.09.2007r. do teatru
   „Groteska” (ubezpieczenie – 28,50zł, rejs statkiem po 

       Wiśle – 240,00 zł, usługa gastronomiczna – 785,90 zł, 
    bilety wstępu do teatru – 180,00 zł,

       przejazd autokarem – 600,00 zł, ) – 1 834,40 zł,

- Wynajem hali sportowej w Ośrodku „Centrum”  - 50,00 zł,

- Wynajem pływalni w Ośrodku  „Centrum” – 270,12 zł,

                                                                                                             Razem: 3 581,54 zł
- Zakupiono sprzęt komputerowy 
  (zawarto umowę  nr 19/08/07 na dostawę sprzętu z firmą 
   PLANETA - Centrum    Komputerowe w Tychach) :

- 2 zestawy komputerowe  wraz z  systemami
        operacyjny Windows XP Homel OEM - 4 087,78 zł

- podtrzymywacze napięcia UPS – szt.2 - 408,68 zł

- drukarka atramentowa Canon PIXMA – szt. 1 - 307,78 zł 

                                                                                                            Razem: 4 804,24 zł

Razem wydatki na zadanie konkursowe „„ Promocja gminnej  
świetlicy socjoterapeutycznej”

9 775,16 zł

Załącznik nr 15
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Sprawozdanie z lędzińskiego projektu pracy ulicznej  "Przyjazne Podwórko"

− Lędziny 03.07 -31.08.2007r  

Organizatorzy :

− Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lędzinach

− Urząd Miasta Lędziny

Termin:                    od 03 lipca do 31 sierpnia 2007 roku w każdy:

poniedziałek od godz. 11.00 do godz. 15.00

środę od godz. 13.00 do godz. 17.00

piątek od godz. 11.00 do godz. 15.00

Adresaci: dzieci i młodzież w wieku od 6 do 14 lat z osiedla "Ziemowit" w Lędzinach

     Planowane koszta finansowe na realizację projektu:    16.186,00 zł.

     Źródło finansowania projektu: 

Projekt został sfinansowany w całości ze środków gminy z tym, że: 

− 9.000,00 zł. z oszczędności środków Urzędu Miasta Lędziny

− 7.186,00  zł.  z  oszczędności  środków  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej 

w Lędzinach 

W  dniu  31.08.2007r  rozliczono  koszty  finansowe  projektu  oraz  zwrócono 

do gminy środki niewykorzystane w kwocie: 1.205,48 zł.

Całkowite koszta finansowe projektu wyniosły: 14.980,52 zł.
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OPIS ZAJĘĆ PROGRAMOWYCH

Celem zrealizowanego projektu było zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom 

i  młodzieży,  którzy  większość  życia  spędzają  na  ulicy  i  osiedlowym  podwórku. 

Już  w pierwszych  dniach  akcji  zauważalne  było  duże  zaciekawienie  proponowanymi 

zajęciami, oraz większa niż planowaliśmy ilość uczestników. Zapotrzebowanie dzieci na 

zorganizowanie  im  czasu  wolnego  okazało  się  ogromne.  Projekt,  który  miał 

w  założeniach  pomoc  dzieciom  z  środowisk  szczególnie  zagrożonych,  z  rodzin 

dysfunkcyjnych  musiał  zostać  dostosowany  do  szerszej  grupy odbiorców  czyli  także 

dzieci,  które spędzały wakacje w mieście, nie miały zaplanowanych wakacji,  pomysłu 

na  ich  ciekawe  spędzanie.  Wobec  powyższego  należało  zasilić  zespół  pedagogów 

ulicznych liczący w założeniach projektu 2 wychowawców oraz koordynatora projektu. 

Do zespołu włączone zostały 3 osoby – 1 wolontariusz oraz 2 stażystów z Miejskiego 

Ośrodka  Pomocy  społecznej  w  Lędzinach.  Wszystkie  osoby  zostały  przeszkolone 

przez koordynatora oraz wdrożone w metody i formy działań pracy ulicznej.  

Działania realizowane były bezpośrednio w środowisku i otoczeniu dzieci i ich 

rodzin.  Prowadziliśmy  zajęcia,  które  miały  oderwać  dzieci  od  szarej  rzeczywistości, 

zagospodarować  i  urozmaicić  ich  czas  wolny,  zrekompensować  brak  możliwości 

spędzenia  wakacji  poza  miastem.  Zajęcia  realizowane  były  w  oparciu  o  przyjęty 

wcześniej harmonogram oraz opracowane scenariusze zajęć. Zarówno harmonogram jak 

i scenariusze weryfikowane były na bieżąco w zależności od wieku i potrzeb uczestników 

projektu.  Dzieci dostarczały bowiem sporo swoich pomysłów na urozmaicenie zabaw. 

Zajęcia odbywały się głównie na terenie osiedla Ziemowit, ale nie ograniczały wyłącznie 

do  boiska  i  placów osiedlowych.  Miejsca  zabaw  i  zajęć  wybierane  były   w  oparciu 

o  pomysłowość  pedagogów  i  potrzeby  dzieci,  ale  także  o  panujące  warunki 

atmosferyczne. Nie ograniczaliśmy się jednak tylko do siedzenia na podwórku, staraliśmy 

się wyrwać dzieci – choć na trochę – z ich otoczenia do innego świata, gdzie są kina, sale 

gimnastyczne i inne ciekawe miejsca. 

Aby uzyskać rezultat potrzebna była intensywna praca w terenie, gdyż nie jest 

łatwo zyskać zaufanie dzieci, a bez tego żadna forma pomocy nie będzie efektywna.

Bardzo ważnym elementem pracy stały się cotygodniowe spotkania superwizyjne 

realizatorów  projektu,  podczas  których  analizowaliśmy  i  konsultowaliśmy  nasze 

spotkania z dziećmi, tworzyliśmy plany zajęć dostosowane do potrzeb podopiecznych, 

omawialiśmy sytuacje życiowe tych dzieci, które wymagały szczególnej troski i pomocy. 

Staraliśmy się zmienić ich trudne położenie, ponieważ to nie dzieci odpowiedzialne są 
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za sytuację, w której przyszło im żyć.  Wypracowana przez nas myśl przewodnia naszej 

pracy  brzmiała:  "Nigdy  nie  moralizujemy,  zakazujemy,  nakazujemy,  za  to  słuchamy 

naszych małych  podopiecznych,  szanujemy i  akceptujemy ich  takimi  jakimi  są  z  ich 

wadami,  nawykami,  problemami  rodzinnymi.  Oferujemy im naszą  pomoc,  nasz  czas, 

naszą energię naszą cierpliwość oraz mnóstwo atrakcyjnych możliwości spędzenia czasu 

inaczej niż są do tego przyzwyczajone. Nie wyrywamy ich z ich świata, lecz staramy się 

pokazać  im inny sposób funkcjonowania  niż  ten,  który znają  ze  swojego otoczenia". 

Takie  podejście  zaowocowało  tym,  iż  między  nami,  a  dziećmi  nawiązała  się  nić 

porozumienia i partnerstwa.

Podczas  projektu  zorganizowane  zostały  różnego  rodzaju  gry  i  zabawy 

dostosowane do wieku i potrzeb adresatów, które:

1. zapewniały dzieciom jak najbardziej aktywny wypoczynek poprzez:

• stwarzały warunki do społecznego działania,

• kształtowały postawy aktywne, ukierunkowując aktywność,

• pobudzały aspiracje poznawcze i twórcze,

• wskazywały drogi i sposoby do własnego samorozwoju,

• dawały poczucie bezpieczeństwa, bycia docenionym i szanowanym;

2. wspomagały  dojrzewanie  osobowości  w  sensie  rozwinięcia  przez  każdego 

uczestnika własnych potencjalnych możliwości przez:

• pomoc w budowaniu udanych relacji z innymi ludźmi i rozwiązywaniu typowych 

dla każdego wieku problemów interpersonalnych,

• kształtowanie  i  rozwijanie  umiejętności  myslenia  dzieci  w  kategoriach 

pozytywnych,

• udzielanie  wsparcia  w  trudnościach  w  środowisku  rodzinnym,  szkolnym, 

rówieśniczym,

• poznawanie siebie swoich możliwości i potrzeb – uzyskiwanie większego wglądu 

w siebie;

3. kształtowały umiejętności:

• asertywnego zachowania,

• właściwej samooceny,

• samodzielnego podejmowania decyzji,

• prawidłowej komunikacji,

• konstruktywnego rozwiązywania konfliktów,
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• wyrażania własnych uczuć, sądów, opinii,

• wykorzystywania zdobytej wiedzy do podejmowania racjonalnych decyzji, 

• korzystania z zasobów miasta.

Pedagodzy  uliczni  odwiedzali  również  rodziny  uczestników  projektu  w  celu 

zapoznania ich z ofertą proponowanych zajęć, podejmowali rozmowy dotyczące sytuacji 

rodzinnej, udzielali w miarę zgłaszanych potrzeb wsparcia oraz informacji dotyczących 

korzystania z różnych form pomocy rodzinie.  W kilku przypadkach podjęto rozmowy 

z  pracownikami  socjalnymi  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  mające  na  celu 

udzielenie skutecznej pomocy dziecku i rodzinie. 

Rodzice  wyrażali  zadowolenie  z  organizowanych  zajęć,  a  niektórzy  aktywnie 

włączyli się do zorganizowanych zabaw.

Do  współpracy  przy  realizacji  projektu  pozyskano  instytucje  lokalne: 

pracowników socjalnych  Miejskiego  Ośrodka  w  Lędzinach,  wychowawców Świetlicy 

Socjoterapeutycznej,  pensjonariuszy  Dziennego  Domu  Pobytu  Seniora,  Policję, 

Regionalne Forum Obywatelskie, radnych miasta Lędziny.

HARMONOGRAM  ZAJĘĆ ZREALIZOWANYCH PODCZAS PROJEKTU

Tabela nr. 1

Lp. Data Zrealizowane zajęcia
1. 03.07.2007 Rozpoznanie miejsc zabaw i rekreacji dzieci z osiedla, 

obserwacja miejsc spotkań dzieci. 
Dokonywanie wyboru konkretnych obszarów zabawy

i spotkań z dziećmi.
2. 04.07.2007 Przedstawienie dzieciom proponowanych zajęć w ramach 

akcji,
Zabawy integracyjne, rozgrywki w "dwa ognie", 

koszykówkę.
3. 06.07.2007 Turniej piłki nożnej, zabawy sportowe, 

Rozmowy z rodzicami promujące akcję.

4. 09.07.2007 Konkurs plastyczny "Moje kolorowe imię" – rysowanie 
kredą na boisku.

Zabawy sportowe – gra w "dwa ognie", skoki na skakance, 
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Lp. Data Zrealizowane zajęcia
w gumę, kręcenie hula-hop, gry zespołowe:"dwa ognie", 

koszykówka.
5. 11.07.2007 Konkurs "Portret lata" – układanka z kwiatów, liści, traw, 

kamieni.
Rozgrywki w "dwa ognie".

Zabawa w chowanego.
Wspólne rozmowy z dziećmi – rozpoznawanie ich potrzeb 

dotyczących organizowanych zajęć.
6. 13.07.2007 Zajęcia w Świetlicy Socjoterapeutycznej w Lędzinach

konkurs plastyczny na proporczyk – 
"Kierowco zachowaj trzeźwy umysł" 

Wręczenie nagród w postaci słodyczy oraz zaproszenie 
szóstki wyróżnionych dzieci do udziału w Acji 

zorgaznizowanej z Policją w dniu 17.07.2007r "Zachowaj 
Trzeźwy Umysł".

7. 16.07.2007 Zabawy sportowe na osiedlowym boisku – rozgrywki
w "dwa ognie", skoki na skakance, kręcenia hula-hop,

biegi na czas
Quiz wiedzy ogólnej – zabawa edukacyjna.

8. 18.07.2007 Olimpiada sportowa na hali sportowej w Ośrodku 
"Centrum"

mecz piłki nożnej, sztafety sportowe, rozgrywki w "dwa 
ognie".

Wręczenie nagród w postaci słodyczy oraz dyplomów
za udział w olimpiadzie.

9. 20.07.2007 Ognisko nad Zalewem.
Pieczenie kiełbas, zabawy integracyjne, na dobry humor

w grupie, wspólne rozmowy przy ognisku. 
10. 23.07.2007 Zabawy zręcznościowe na boisku osiedlowym.

Wyjście na krytą pływalnię w Ośrodku "Centrum"
w Lędzinach.

11. 25.07.2007 Zabawa w  "Trawiastych Indian" – malowanie twarzy, 
ozdabianie indiańskich totemów, wymyślanie imion i nazw 

plemion.
Konkurs na najładniejszy strój indiański.Wręczenie nagród 

w postaci słodyczy.
Zabawy sportowe na boisku osiedlowym.

12. 27.07.2007 Wyjście na krytą pływalnię w Ośrodku "Centrum".
Gra w klasy oraz inne zabawy sportowe na osiedlowym 

boisku.

13. 30.07.2007 Wyjście na pokazy Ochotniczej Straży Pożarnej
w Lędzinach.

14. 31.07.2007 Wycieczka do ZOO w Chorzowie dla najmłodszych dzieci 
biorących udział w akcji - zasponsorowana przez 
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Lp. Data Zrealizowane zajęcia
Regionalne Forum Obywatelskie w Lędzinach.

15. 01.08.2007 Konkurs plastyczny  "ZOO" – rysowanie krędą po asfalcie.
Wręczenie nagród w postaci słodyczy.

Gry i zabawy sportowe na osiedlowym boisku – rozgrywki 
w "dwa ognie", koszykówkę, skakanie na skakance, zabawa 

w "Flirt Towarzyski"
16. 02.08.2007 Wycieczka autokarowa do Kina Andromeda na film pt. 

"Harry Potter i Zakon Feniksa" oraz Zawodowej Straży 
Pożarnej w Tychach.

17. 03.08.2007 Konkurs plastyczny "Nasze wspólne podwórko" – praca 
zbiorowa wszystkich dzieci.

Gry i zabawy sportowe na boisku osiedlowym.
18. 06.08.2007 Wyjście na krytą pływalnię w Ośrodku "Centrum".

Gra i zabawy sportowe na osiedlowym boisku.
19. 08.08.2007 Turniej gier planszowych. 

Zabawy w grupach na boisku.
20. 10.08.2007 Wyjście na krytą pływalnię w Ośrodku "Centrum".

Gry i zabawy sportowe na boisku osiedlowym.
Planowanie razem z dziećmi zajęć na następny tydzień.

21. 13.08.2007 Wyjście na krytą pływalnię w Ośrodku "Centrum".
Rozmowy z dziećmi służące wzajemnemu otwarciu się 

grupy dotyczące ich marzeń, planów szkolnych. Zabawy 
budujące zaufanie, poczucie bezpieczeństwa.

22. 17.08.2007 Konkurs Fryzur Wakacyjnych.
Wręczenie nagród w postaci słodyczy.

Zabawy integracyjne przy muzyce.
23. 20.08.2007 Zabawa Edukacyjna -Quiz Wiedzy Ogólnej.

Wyjście na krytą pływalnię oraz tenis stołowy w Ośrodku 
"Centrum".

24. 22.08.2007 Wycieczka "Szlakiem Lędzińskich Zabytków" – zwiedzanie 
Miejskiej Biblioteki Publicznej, klasztoru sióstr 

Boromeuszek, kościoła pw. św. Klemensa, kościoła
pw. św. Anny, cmentarza przy kościele.

Konkurs wiedzy o Lędzinach.Wręczenie nagród w postaci 
słodyczy i dyplomów.

25. 24.08.2007 Wyjście na tenis stołowy w Ośrodku "Centrum".
Turniej Gier Planszowych.

Gry i zabawy sportowe na boisku osiedlowym.

26. 27.08.2007 Ognisko z pieczeniem kiełbas nad Zalewem w Lędzinach.
Zabawy integracyjne, śpiewy przy gitarze.

27. 28.08.2007 Wycieczka autokarowa do Domu Chleba w Radzionkowie 
oraz Sanktuarium Maryjnego w Piekarach Śląskich. 

28. 29.08.2007 Rozgrywki sportowe na boisku gimnazjalnym.
Rozgrywki siatkówki w ramach przygotowań do rozegrania 
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Lp. Data Zrealizowane zajęcia
planowanego meczu podczas Pikniku Rodzinnego na 

zakończenie Akcji. 
29. 31.08.2007 Piknik Rodzinny nad Zalewem w Lędzinach – konkurencje 

rodzinne, konkurs plastyczny, mecz siatkówki dzieci – 
kontra – dorośli,pokaz tresury psa policyjnego, pokaz 

daktyloskopii, konkurs policyjny, malowanie twarzy, kącik 
fryzur oraz wiele innych atrakcji dla uczestników akcji i ich 

rodzin.
Uroczyste zakończenie, wręczenie uczestnikom 

pamiątkowych dyplomów.

Podczas organizowanych zajęć dzieci korzystały z posiłków (drożdżówka, napój, 

słodycze).  Uczestnicy  byli  nagradzani  za  udział  w  organizowanych  turniejach 

sportowych, konkurencjach nagrodami w formie słodyczy i dyplomów. W ostatnim dniu 

otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody za aktywność w formie słodyczy.

EWALUACJA PODJĘTYCH DZIAŁAŃ

1. Rezultaty na poziomie jakościowym:  

 Zapis spotkań z dziećmi będący relacją pedagogów ulicznych, którzy prowadzili 

tzw.  dziennik  pokładowy –  spontaniczny  zapis  relacji  z  dziećmi,  aby  móc  je 

zaobserwować z dystansu i w ten sposób wypracować dostosowane do sytuacji 

narzędzia pedagogiczne. Powyższy dokument stanowi źródło wiedzy o przebiegu 

akcji,  może być wykorzystany jako narzędzie pracy przy organizacji tego typu 

akcji w następnych latach. 

 Określenie skali zagrożeń (zdrowotnych, socjalnych, edukacyjnych i kulturowych) 

na  terenie  osiedla  Ziemowit  .  W  każdy  czwartek  od  godz.9.00  do  13.00, 

realizatorzy projektu spotykali się na spotkaniach superwizyjnych, aby analizować 

ważne wydarzenia, konsultować bieżące problemy, korygować plan pracy z grupą 

oraz omawiać indywidualne przypadki dzieci wymagających szczególnej pomocy.

 Opinie  rodziców  uczestników  projektu  oraz  mieszkańców  osiedla  wyrażające 

zadowolenie  z akcji, zgłaszające zapotrzebowanie na tego typu przedsięwzięcia 

w przyszłości. 

2. Rezultaty na poziomie ilościowym:  

 ilość  spotkań  w  miesiącu  lipcu  –  13 dni  pracy  ulicznej  oraz 4 spotkania 
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superwizyjne

 ilość  spotkań  w  miesiącu  sierpniu  –  13 dni  pracy  ulicznej  oraz  4 spotkania 

superwizyjne

 deklarację udziału w akcji złożyło 64 dzieci

 średnia ilość dzieci przypadająca na jeden dzień zajęć: 27

 ilość dzieci biorąca udział w wycieczkach autokarowych:

 - wycieczka do ZOO w Chorzowie w dniu 31.07.2007r – ilość dzieci 13

 -  wycieczka do Kina Andromeda oraz Zawodowej Straży Pożarnej w Tychach 

w dniu 02.08.2007r – ilość dzieci 22 

 - wycieczka do Domu Chleba w Radzionkowie w dniu 28.08.2007r – ilość dzieci 

27

 ilość  dzieci  korzystająca  z  zajęć  sportowych  na  Hali  Sportowej  w  Ośrodku 

"Centrum"                  w Lędzinach  - 32 

 ilość  dzieci  korzystająca  z  zajęć  tenisa  stołowego  w  Ośrodku  "Centrum" 

w Lędzinach – 20

 ilość dzieci korzystająca z kąpieli na Basenie Krytym w Ośrodku "Centrum":

 - w dniu 23.07.2007r – 14 osób

 - w dniu 27.07.2007r – 14 osób 

 - w dniu 06.08.2007r – 14 osób

 - w dniu 10.08.2007r – 13 osób

 - w dniu 13.08.2007r – 15 osób

-  w dniu 20.08.2007r – 19 osób

3.  Rezultaty na poziomie psychospołecznym

 Rozpoznanie  i  diagnoza  pedagogiczna  dzieci  wymagających  interwencji 

(socjalnej, psychologicznej, opiekuńczo-wychowawczej itp.)  - ilość dzieci 14

Tabela nr.2

Liczba uczestników projektu z podziałem na poszczególne dni

Lp. Data Liczba dzieci
1. 04.07.2007 7

2. 06.07.2007 27

3. 09.07.2007 28

4. 11.07.2007 30
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Lp. Data Liczba dzieci
5. 13.07.2007 27

6. 16.07.2007 26

7. 18.07.2007 32

8. 20.07.2007 26

9. 23.07.2007 26

10. 25.07.2007 24

11. 27.07.2007 26

12. 30.07.2007 29

13. 31.07.2007 13

14. 01.08.2007 39

15. 02.08.2007 22

16. 03.08.2007 36

17. 06.08.2007 38

18. 08.08.2007 32

19. 10.08.2007 29

20. 13.08.2007 18

21. 17.08.2007 29

22. 20.08.2007 28

23. 22.08.2007 32

24. 24.08.2007 20

25. 27.08.2007 33

26. 28.08.2007 27

27. 29.08.2007 21

28. 31.08.2007 40

WNIOSKI KOŃCOWE

 akcja  była  trafną  odpowiedzią  na  zapotrzebowanie  mieszkańców  miasta 

i przyniosła oczekiwane rezultaty,

 należy powtórzyć akcję w następnych latach,

 należy rozszerzyć zasięg akcji (inne osiedla),

 należy zróżnicować ofertę w zależności od:

 -  sytuacji  rodzinnej  dzieci  (grupy dla  dzieci  z  rodzin  dysfunkcyjnych,  grupy 

dla dzieci z rodzin funkcjonujących poprawnie),
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 - wieku dzieci,

 należy zatrudnić do realizacji projektu (przyjąć do pracy w różnym charakterze) 

więcej osób.
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Załącznik nr 16

Sprawozdanie 

z realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej w ramach rządowego 

programu „Świetlica, praca i staż – socjoterapia w środowisku wiejskim” - 

konkurs Ministra Pracy i Polityki Społecznej pod nazwą:

 „Promocja gminnej świetlicy socjoterapeutycznej”
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CZĘŚĆ I. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE 

  z realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej w ramach Rządowego 
Programu “Świetlica, praca i staż – socjoterapia w środowisku wiejskim”- 

konkurs Ministra Pracy i Polityki Społecznej pod nazwą
 “Promocja gminnej świetlicy socjoterapeutycznej”.

Autorzy i organizatorzy projektów:
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach – Świetlica 
Socjoterapeutyczna.

Terminy:                
  KONKURS   realizowany  był  w  okresie  od  19  lipca 

(podpisanie  umowy) do 18 grudnia 2007 roku;  w ramach 
konkursu podjęto następujące działania:

 Projekt “Podróże Bliskie i Dalekie” – 7– 8 wrzesień 2007 
roku wycieczka                      do Rzędkowic,

             27 wrzesień 2007 roku wycieczka do Krakowa.

 Projekt  “Otwarte Drzwi Świetlicy” – od 11 września do 
27 listopada 2007 roku, w każdy wtorek w godzinach od 
15.00 do 17.00. 

 Projekt  “Kółko  Informatyczne”   -  11.09,  25.09,  09.10, 
30.10,  20.11.2007r.,  który  realizowany  był  w  ramach 
Projektu “Otwarte Drzwi Świetlicy”.

 Współpraca  ze  szkołami,  z  placówkami  opiekuńczo  – 
wychowawczymi wsparcia dziennego z powiatu bieruńsko - 
lędzińskiego (18.12.br.)                           i z Powiatowym 
Urzędem  Pracy  w  Tychach   w  zakresie  organizowania 
programów zatrudnienia subsydiowanego              w formie 
stażu absolwenckiego. 

Adresaci: Uczestnicy Świetlicy Socjoterapeutycznej w wieku szkolnym od 7 do 18 lat 
oraz dzieci i młodzież z terenu miasta Lędziny.  

Prowadzący: osobą odpowiedzialną za realizację konkursu była Pani Izabela Kołodziej – 
starszy wychowawca - koordynator; zajęcia prowadziło trzech wychowawców Świetlicy 
Socjoterapeutycznej przy pomocy stażystki z Powiatowego Urzędu Pracy, praktykantki, 
oraz  informatyka  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Lędzinach.  Środki 
finansowe  przekazane  Świetlicy  Socjoterapeutycznej  przez  Ministra  Pracy  i  Polityki 
Społecznej zostały wykorzystane na następujące cele:

 dofinansowanie  zakupu  uzupełniającego  wyposażenie  Świetlicy,  pomagającego 
wzbogacić ofertę zajęć programowych;

 dofinansowanie  wyjazdów  integracyjnych  dzieci  uczęszczających  na  zajęcia 
o Świetlicy.

 dofinansowanie przedsięwzięcia organizacyjnego „Otwarte Drzwi Świetlicy”.
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W ramach w/w konkursu zrealizowano następujące projekty:

 I PROJEKT: „Otwarte Drzwi Świetlicy”  - w ramach projektu zorganizowane 
zostały różnego rodzaju gry i zabawy dostosowane do wieku i potrzeb adresatów 
programu,  którymi  byli  uczestnicy  świetlicy  oraz  przyprowadzeni  przez  nich 
koledzy  i  koleżanki  z  podwórka.  Zajęcia  te  odbywały  się  w  dwóch  grupach 
wiekowych (dzieci szkół podstawowych i gimnazjalnych).

 II  PROJEKT:  „Podróże  Bliskie  i  Dalekie”  -  w  ramach  tego  Projektu 
zorganizowano  wyjazd  z  uczestnikami  Świetlicy  Socjoterapeutycznej  na 
dwudniową wycieczkę do Rzędkowic w Jurze Krakowsko – Częstochowskiej oraz 
do  teatru  „Groteska”  w  Krakowie,  połączonej  z  obiadem  w  restauracji 
i zwiedzaniem Krakowa. 

 III  PROJEKT:  „Kółko  Informatyczne”  -  w  ramach  Projektu  uczestnicy 
Świetlicy  korzystali   z  zakupionych  komputerów  oraz  sieci  internetowej 
w  zakresie:  odrabiania  lekcji  domowych,  szukania  materiałów  potrzebnych 
na zajęcia szkolne i świetlicowe, zabawy. Dodatkowo przeprowadzonych zostało 
w oparciu o harmonogram pięć spotkań kółka informatycznego. Zakupiony sprzęt 
komputerowy nadal służy uczestnikom Świetlicy do wyżej wymienionych celów.

 Zorganizowane  przez  Świetlicę  spotkania  (18.12.2007r.)  kierowników 
i wychowawców placówek opiekuńczo – wychowawczych wsparcia dziennego 
z  terenu  powiatu  powiatu  bieruńsko  -  lędzińskiego,  którego  celem  było: 
udzielanie  wskazówek  o  charakterze  organizacyjnym  oraz  merytorycznym 
umożliwiających  inicjowanie  nowych  świetlic  socjoterapeutycznych, 
udostępnianie pomieszczeń placówki w trakcie wizji lokalnych, organizowanych 
celem  zapoznania  się  z  programem  zajęć  prowadzonych  przez  kadrę 
wychowawców,  dzielenie  się  kilkuletnim  doświadczeniem  w  prowadzeniu 
różnorodnych  działań  na  rzecz  dzieci  i  realizowaniem  przez  w/w  Programu 
Rządowego  oraz  nawiązanie  bliższej  współpracy  polegającej  na  dzieleniu  się 
zebraną  wiedzą  i  praktyką  dotyczącą  pracy  organizacyjnej  i  merytorycznej 
Świetlic. Świetlica już od kilku lat udziela wskazówek i służy doświadczeniem 
o charakterze organizacyjnym oraz merytorycznym umożliwiających inicjowanie 
nowych placówek wsparcia dziennego – Świetlic Socjoterapeutycznych. 

 Współpraca  z  Powiatowym  Urzędem  Pracy  w  Tychach  przy  wykorzystaniu 
potencjału organizacyjnego – ekonomicznego Świetlicy w zakresie organizowania 
programów zatrudnienia subsydiowanego – włączenie do pomocy przy realizacji 
w/w Rządowego Programu stażystki.

Opis do w/w projektów:  
W  zajęciach  Świetlicy  Socjoterapeutycznej  uczestniczą  dzieci  sprawujące 

znaczne  trudności  wychowawcze  w  rodzinie  i  szkole.  Trudności  te  wpływają  z 
zaburzeń  emocjonalnych  i  niedostosowania  społecznego  dzieci,  spowodowanych 
uzależnieniem  rodziców  i  towarzyszącym  mu  dysfunkcjom  mającym  wpływ  na 
proces wychowawczy. Uczestnicy Świetlicy w swoim środowisku rodzinnym doznają 
różnego  rodzaju  zaniedbań  lub  nadużyć,  na  skutek  czego,  niezaspokojone  są  ich 
podstawowe potrzeby: miłości, bezpieczeństwa, akceptacji, poszanowania granic. Ich 
rodzice  czy  opiekunowie  z  różnych  powodów  nie  stwarzają  dzieciom  warunków 
korzystnego rozwoju psychicznego i fizycznego. Mając to na uwadze staraliśmy się 
wyrwać dzieci – choć na trochę – z ich otoczenia do innego świata, gdzie jest teatr, 
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restauracja, piękna przyroda i inne ciekawe miejsca. Podczas wycieczek dzieci miały 
okazję doświadczyć wielu niecodziennych wrażeń. 

W dniach od 7 – 8 września br. uczestnicy Świetlicy wraz z wychowawcami oraz 
pracownikami  Kopalnianej  Stacji  Ratowniczej  KWK  “ZIEMOWIT”  wyjechali 
na  wycieczkę  do  Rzędkowic  w  Jurze  Krakowsko  –  Częstochowskiej.  Początkowo 
wycieczka  planowana  była  na  trzy  dni  ale  ze  względu  na  pogarszające  się  warunki 
atmosferyczne (deszcz, niska temperatura), zostaliśmy zmuszeni do skrócenia wycieczki 
o jeden dzień. Podczas tego pobytu dzieci spały w namiotach, przygotowywały posiłki, 
uczestniczyły  w  różnego  rodzaju  grach  i  zawodach  sportowych,  spacerach,  zbierały 
grzyby  w  lesie.  Główną  atrakcją  była  wspinaczka  na  skałki  pod  opieką 
wykwalifikowanych instruktorów. Ważne dla nas było by dzieciaki odnalazły nową pasję 
i zainteresowania. W wycieczce uwzględnialiśmy poszanowanie przyrody i środowiska 
poprzez:  poznawanie  zasad  ochrony  przyrody  i  współżycia  z  nią.  Nasze  działania 
skierowane były na rzecz umiłowania piękna i  natury oraz rozwijania wrażliwości  na 
piękno przyrody. Młodzi ludzie uczestniczyli w różnorodnej aktywności, rozwijali swoją 
spostrzegawczość  i  umiejętność  obserwacji  w  terenie.  Pozwoliło  to  obudzić  w  nich 
inicjatywę  w  działaniu.  Na  wycieczkę  do  Rzędkowic  planowano  wyjazd  dla  20 
uczestników  Świetlicy.  Z  wyjazdu  skorzystało  19  dzieci,  gdyż  jedno  dziecko  się 
rozchorowało.

 Na wycieczkę do Krakowa planowano wyjazd dla  30 uczestników Świetlicy. 
W miesiącu wrześniu stan uczestników placówki wynosił 27 dzieci. Z oferty skorzystało 
19 dzieci, ponieważ 8 dzieci w tym dniu nie mogła pojechać na wycieczkę z powodu: 
ważnego w szkole sprawdzianu, choroby.

Nabór uczestników do Projektu „Otwarte Drzwi Świetlicy” polegał na wybraniu 
dziesięciu dzieci.  Dzieci  zostały zgłoszone do zajęć przez uczestników Świetlicy oraz 
pedagoga Szkoły Podstawowej nr 3 w Lędzinach. Wychowawcy Świetlicy podjęli kontakt 
z  rodzicami  uczestników  Projektu,  których  poinformowano  o  propozycjach  zajęć. 
Rodzice podpisali  zgodę na udział  swojego dziecka w zajęciach.  Zajęcia  programowe 
odbywały się w dwóch grupach wiekowych (dzieci szkół podstawowych i gimnazjalnych 
oraz  uczestnicy  Świetlicy  Socjoterapeutycznej),  w  dniach  od  11  września  do  27 
października  br.  (w  każdy wtorek  tygodnia  oraz  17  października  br.  (środa)).  Celem 
zrealizowanego Projektu było zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży 
poprzez  wspomaganie  dojrzewania  osobowości  w  zakresie  nawiązywania  kontaktów 
społecznych, kształtowania podstawowych nawyków społecznego współżycia w grupie, 
wyrównywania startu życiowego w zakresie edukacji informatycznej, nauki dyscypliny, 
odpowiedzialności, życzliwości zbiorowej i indywidualnej uczestników Świetlicy wobec 
kolegów  i  koleżanek  biorących  udział  w  zajęciach,  rozbudzanie  i  rozwijanie  ich 
wrażliwości  estetycznej  oraz  indywidualnych  zdolności  twórczych,  kształtowania 
wyobraźni i fantazji, propagowanie form pomocy świadczonych przez placówkę.

Zajęcia realizowane były w oparciu o przyjęty harmonogram. Okazało się że już 
na pierwszych zajęciach, po propozycjach zabaw, grupa przystąpiła do realizacji celów 
w atmosferze radości i swobody. Zauważalne było zaciekawienie dzieci proponowanymi 
zajęciami,  które dopytywały jakie atrakcje czekają w przyszłym tygodniu i  czy mogą 
częściej przychodzić do Świetlicy. Często bywało tak, iż dzieci pojawiały się na zajęciach 
godzinę  wcześniej  po  to  by  swobodnie  odrobić  lekcje  przy  pomocy  wychowawców 
Świetlicy.  Największym  zainteresowaniem cieszyły  się  zajęcia  informatyczne,  zajęcia 
na pływalni krytej, gdzie odbywały się różnego rodzaju gry, zabawy  i zawody pływackie 
oraz zawody sportowe na hali gimnastycznej.

Bardzo ważnym elementem pracy stały się cotygodniowe spotkania superwizyjne 
realizatorów  projektu,  podczas  których  analizowaliśmy  i  konsultowaliśmy  nasze 
spotkania  z  dziećmi,  dopracowywaliśmy  plany  zajęć  dostosowane  do  potrzeb 
podopiecznych, omawialiśmy sytuacje życiowe tych dzieci, które wymagały szczególnej 
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troski i pomocy. Jeden uczestnik  “Otwartych Drzwi Świetlicy” ze względu na trudną 
sytuacje  życiową  został  przyjęty  do  Świetlicy  Socjoterapeutycznej  w  trakcie  trwania 
projektu w dniu 30.10.br, drugi uczestnik w dniu 3.11.br.

Na zakończenie Projektu dzieci z Świetlicy przygotowały uroczysty poczęstunek, 
uczestnicy projektu otrzymali pamiątkowe dyplomy. 

Podczas tych trzech miesięcy pomiędzy uczestnikami Świetlicy a uczestnikami 
“Otwartych  Drzwi  Świetlicy”  i  wychowawcami  nawiązała  się  nić  porozumienia, 
przyjaźni,  partnerstwa,  mimo  iż  zajęcia  zakończyły  się  27.11.2007r.  dzieci  nadal 
odwiedzają Świetlicę.

Reasumując  można  stwierdzić,  iż  udało  się  zrealizować  planowane  projekty 
i osiągnąć zamierzone cele. 

Wobec powyższego planuje się wraz z nowym rokiem 2008 kontynuację dwóch 
Projektów: “Otwarte Drzwi Świetlicy” i “Kółka Informatycznego”. Na realizację Projektu 
„Otwarte Drzwi Świetlicy” wychowawcy placówki planują pozyskiwać środki finansowe 
z zewnątrz.

Tabela nr 1.

HARMONOGRAM ZAJĘĆ ZREALIZOWANYCH PODCZAS PROJEKTU 
“OTWARTYCH DRZWI ŚWIETLICY”

L.p
.

Zrealizowane zajęcia Czas 
realizacji

Data

1.
2.

Gry i zabawy integracyjne,
Kółko informatyczne  pt.:  “Informatyka,  komputer  i 
ja”.

2 godziny 11.09.07r.

3. Drużynowa gra w “Dwa Ognie”, mecz piłki nożnej. 18.09.07r.
4.

5.

Kółko informatyczne pt.: “Poznajemy zasady pisania 
tekstów komputerowych”,
Basen

2 godziny 25.09.07r.

6. Kółko plastyczne pt.: “Wesołe barwy jesieni” 2 godziny 02.10.07r
7.
8.

Kółko  informatyczne  “Wstawiamy rysunki  w  tekst 
komputerowy”
Basen

2 godziny 09.10.07r

9.
10.

“Gdy dzieci się nudzą” - gry i zabawy
Basen

2 godziny 16.10.07r

11. Zawody  sportowe  na  hali  gimnastycznej  “Fundacji 
Rozwoju Sportu, Kultury Fizycznej i Turystyki”.

2 godziny 17.10.07r

12.
13.

Klub dobrego filmu “Noc w muzeum”
Basen

2 godziny 23.10.07r

14.

15.

Kółko  informatyczne  pt.:  “Od  dokumentu 
do wydruku”,
Basen

2 godziny 30.10.07r

16.
17.

Tenis stołowy.
Basen 

2 godziny 06.11.07r
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18.
19.

Turniej gier planszowych: “Rummicub”, “Scrable”.
Basen

2 godziny 13.11.07r.

20.
 21
.

Kółko  informatyczne  pt.:  “Korzystanie  z  zasobów 
internetu”.
Basen.

2 godziny 20.11.07r.

22.
23.
24.

Quiz wiedzy ogólnej.
Basen.
Uroczysty  poczęstunek,  rozdanie  pamiątkowych 
dyplomów.

2 godziny 27.11.07r

Planowano zorganizować 17 zajęć po 2 godziny (w sumie 24 godziny) podczas 12 
spotkań.  W efekcie,  stosownie  do  potrzeb  dzieci  zorganizowano 13  spotkań  podczas, 
których  przeprowadzono  24  zajęcia  po  2  godziny  (28  godzin).  Przeprowadzono  o  4 
godziny więcej niż planowano, w tym 1 godzina zajęć na hali gimnastycznej Fundacji 
Rozwoju  Sportu,  Kultury  Fizycznej  i  Turystyki  w  Lędzinach  była  udostępniona 
nieodpłatnie.  

Tabela nr 2.

LICZBA UCZESTNIKÓW “OTWARTYCH DRZWI ŚWIETLICY” Z 
PODZIAŁEM NA POSZCZEGÓLNE DNI.

L.p. Data Liczba dzieci
1. 11.09.2007r 8
2. 18.09.2007r 9
3. 25.09.2007r 9
4. 02.10.2007r 7
5. 09.10.2007r 8
6. 16.10.2007r 10
7. 17.10.2007r 6
8. 23.10.2007r 6
9. 30.10.2007r 8
10. 06.11.2007r 9
11. 13.11.2007r 8
12. 20.11.2007r 7
13. 27.11.2007r 9

Rezultaty na poziomie ilościowym:
 ilość wszystkich zajęć – 13,
 deklarację udziału w zajęciach “Otwartych Drzwi Świetlicy” złożyło 10 dzieci,
 średnia ilość dzieci “Otwartych Drzwi Świetlicy” przypadających na jeden dzień 

zajęć - 8 dzieci,
 ilość dzieci korzystających z zajęć sportowych na Hali Sportowej – 24 (w tym 18 

uczestników  Świetlicy i 6 uczestników “Otwartych Drzwi Świetlicy”),
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 ilość dzieci korzystających z kąpieli na pływalni krytej – 135 dzieci (w tym 103 
uczestników Świetlicy i 32 uczestników  “Otwartych Drzwi Świetlicy”),

WNIOSKI KOŃCOWE

 realizacja Projektu była trafną odpowiedzią na potrzeby dzieci;
 w styczniu 2008 roku wychowawcy Świetlicy nadal będą kontynuować zajęcia w 

ramach Projektów “Otwartych Drzwi Świetlicy”i „Kółka Informatycznego”, gdyż 
dzieci wyrażają taką potrzebę.

 Konkurs  został  zrealizowany  w  okresie  od  9  lipca  (podpisanie  umowy) 
do 18 grudnia 2007roku.

66



Załącznik nr 17

Wykaz imprez   zorganizowanych     przez Świetlicę Socjoterapeutyczną  
w 2007 roku

L.p. Data Impreza
1 3.01.07r. Świetlicowe kalambury.
2 15-16.01.07r Konkurs plastyczno-techniczny pt.: „Ilustracje do wierszy dla 

dzieci J. Tuwima i J. Brzechwy”.
3 22.01.07r. Quiz z wiedzy sportowej, zawody sportowe.
4 25.01.07r Wyjście na sanki, konkurs budowli ze śniegu.
5 01.02.07r. Konkurs z wiedzy na temat wierszy dla dzieci J. Tuwima 

i J. Brzechwy.
6 09.02.07r. Świetlicowe walentynki.
7 12.02-23.02.07r. Ferie zimowe – konkurs plastyczno – techniczny dla dzieci 

i młodzieży- mieszkańców miasta Lędziny.
8 23.02.07r. Zawody sportowe z skakanką, piłką i kręglami.
9 01.03.07r. Tenis stołowy.
10 02.03.07r. Świetlicowe kalambury.
11 09-16.03.07r. Wykonanie balonów z bibuły na konkurs modelarstwa.
12 28.03.07r. Olimpiada sportowa nad Zalewem.
13 30.03.07.r. Drużynowa gra w Dwa Ognie.
14 02.04.07r. Wycieczka do parku wodnego „Nemo”.
15 10.04.07r. Gry i zabawy z piłką, drużynowa gra w Dwa Ognie.
16 24.04.07r. Ognisko nad Zalewem.
17 17-18.04.07r. Wyjście na plac zabaw – zawody sportowe.
18 02.05.07r. Między grupowy quiz wiedzy ogólnej.
19 04.05.07r. Olimpiada sportowa na hali gimnastycznej.
20 15-17.05.07r. Turniej Rummicub.
21 18.05.07r. Gry i zabawy na wolnym powietrzu – turniej w skakaniu na 

skakance.
22 21.05.07r. Ognisko.
23 25.05.07r. Przedstawienie z okazji Dnia Matki.
24 22-24.06.07r. Wycieczka do Rzędkowic.
25 27.06.07r. Quiz wiedzy ogólnej.
26 28.06.07r. Olimpiada sportowa.
27 29.06.07r. Quiz z wiedzy o przyrodzie.
28 29.06.07r. Podchody.
29 02.07.07r. Zawody sportowe – gry i zabawy z piłką.
30 02.07.07r. Turniej gier planszowych.
31 03.07.07r. Konkurs na najciekawsza budowle z klocków.
32 04.07.07r. Quiz wiedzy ogólnej.
33 05.07.07r. Mecz piłki nożnej Świetlica kontra Osiedle Centrum.
34 09.07.07r. Podróże dookoła świata – Australia.
35 10 – 11.07.07r. Wyjście nad Zalew – gry i zabawy w wodzie.
36 13.07.07r. Podróże dookoła świata – Holandia.
37 16.07.07r. Podróże dookoła świata  - Indonezja.
38 17.07.07r. Wyjście nad Zalew – gry i zabawy w wodzie.
39 18.07.07r. Podchody.
40 19.07.07r. Podróże dookoła świata – Chiny.
41 20.07.07r. Mecz piłki nożnej Świetlica kontra Osiedle Centrum.
42 23.07.07r. Podróże dookoła świata – Włochy.
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43 26.07.07r. Podróże dookoła świata – Islandia.
44 30.07.07r. Podróże dookoła świata – Francja.
45 31.07.07r. Wycieczka do ZOO w Chorzowie.
46 01.08.07r. Mecz siatkówki.
47 02.08.07r. Podróże dookoła świata – Japonia.
48 07.08.07r. Podróże dookoła świata – Kanada.
49 09.08.07r. Podróże dookoła świata – Egipt.
50 14.08.07r. Turniej gier planszowych.
51 16-31.08.07r. Wyjazd ośmiu uczestników Świetlicy na kolonie

do Jarosławca.
52 20.08.07r. Zawody sportowe.
53 21.08.07r. Do biegu, gotowi, start – zawody sportowe.
54 28.08.07r. Quiz z wiedzy o naszym mieście.
55 29.08.07r. Mecz koszykówki.
56 31.08.07r. Festyn rodzinny nad Zalewem.
57 03.09.07r. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolno – świetlicowego.
58 07-08.09.07r. Wycieczka do Rzędkowic.
59 12.09.07r Drużynowa gra w Dwa Ognie.
60 03.10.07r. Wycieczka do Krakowa.
61 10.1007r. Ognisko.
62 15-19.10.07r. Tydzień dobrych wiadomości.
63 17.10.07r. Olimpiada sportowa.
64 26.10.07r. Quiz wiedzy ogólnej.
65 05.11.07r. Zabawa w teatr – Czerwony Kapturek.
66 14-16.11.07r. Malowanie płócien z symbolami górniczymi.
67 22-23.11.07r. Świetlicowy Urząd Pracy – wykonanie kartek z okazji Dnia 

Górnika.
68 06.12.07r. Mikołajki – wizyta Mikołaja w Świetlicy, rozdanie dzieciom 

paczek z słodyczami.
69 10-12.12.07r. Świetlicowy Urząd Pracy – wykonanie kartek z okazji świąt 

Bożego Narodzenia.
70 12.12.07r. Wspólne śpiewanie kolęd.
71 18.12.07r. Tenis stołowy.
72 19.12.07r. Wspólne śpiewanie kolęd.
73 20.12.07r. Wigilijna kolacja, rozdanie dzieciom paczek z słodyczami.
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Załącznik nr 18

Wykaz imprez zorganizowanych przez dom dziennego pobytu seniora
w roku 2007 

23.01.2007r.  -  Dzień  Babci  i  Dziadka  - gościnny  występ  dzieci  z  Przedszkola  nr 2 
w Lędzinach pod  kierunkiem  wychowawcy  Beaty  Kusak

3.01.2007r.    -  Zabawa  karnawałowa  w  sali  DDPS.

7.02.2007r.    -  Przedstawienie  „Jasełka „  DZIECI  Z  Przedszkola  nr  2 w  Lędzinach.

15.02.2007r.  -  Dzień  kobiet – Śledzik – Ostatki    -  zabawa  taneczna  w  Sali  DDPS.

3.04.2007r.    -  Pokaz  i  degustacja  ciast  wielkanocnych.
                         Wystawa  ozdób  wielkanocnych  wykonanych  na  zajęciach 
                          robótek  ręcznych  w  DDPS.

16.05.2007r.  -  Wycieczka  do  Palmiarni  w  Gliwicach.

29.06.2007r.  -  Ognisko  z  pieczeniem  kiełbasy  nad  zalewem  w  Lędzinach.

30.07.2007r.  -  Wycieczka  do  Cieszyna .

21.08.2007r.   -  Wycieczka  do  Łopusznej  i  Białki  Tatrzańskiej.

26.09.2007r.   -  Wycieczka  do  Jaworza.

24.10.2007r.   -  Zabawa  taneczna  w sali  DDPS.

28.11.2007r.   -  Dzień  Seniora  -  X  -  lecie  działalności  DDPS 
                           zabawa  taneczna  w  restauracji  Joachima  Pinocego.

7.12.2007r.   -  Spotkanie  z  Mikołajem  -  gościnny  występ  dzieci  z  Krasów
                         które  działają  w  Legionach  Maryi.

24.12.2007r.  -  Uroczysta  wieczerza  wigilijna  organizowana  przez  Miejski  Ośrodek 
                          Pomocy  Społecznej  dla  osób  samotnych  w  sali  DDPS.
  

W  zajęciach  uczestniczyło  18  osób  skierowanych  do  DDPS  na  podstawie  wydanej 
przez  MOPS   Decyzji  na  pobyt  oraz  60  seniorów  działających  w  Klubie  Seniora.
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