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Wprowadzenie  

 

 

  

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach jest realizatorem zadań 

polityki społecznej w oparciu o przepisy ustawy z dn. 12 03.2004 r. o pomocy 

społecznej, ustawy z dn. 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy z dn. 

22.04.2005 r. postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych, ustawy 

z dn. 09.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.  

 

 

   

Budżet MOPS w 2013 r. wynosił:      40 843 664 zł 

Wartość świadczeń zgodnie z ustawą o pomocy społecznej  20 021 655 zł 

Wartość świadczeń zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny 

i systemie pieczy zastępczej        3 491 272 zł 

Wartość  świadczeń rodzinnych i Funduszu alimentacyjnego 17 312 737 zł 

Wartość świadczeń zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu  

przemocy w rodzinie              18 000 zł 
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I. Pomoc środowiskowa 

 

 Pomoc realizowana jest w ramach zadań zleconych finansowanych z budżetu 

państwa i własnych finansowanych z budżetu gminy i powiatu, w oparciu o przepisy 

ustawy o pomocy społecznej, ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej                  

oraz   wynikających z nich aktów  wykonawczych. 

 Uprawnionymi do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej są osoby 

spełniające kryteria dochodowe oraz występuje ustawowo określona przyczyna 

trudnej sytuacji materialnej np. bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba.  

W odniesieniu do województwa śląskiego wskaźnik osób korzystających                          

ze świadczeń pomocy społecznej wynosi 6,5 % ogółu ludności . Natomiast                       

w powiatach grodzkich kształtuje się na poziomie 6,4 % i obydwa wskaźniki                     

są  o ponad 2 punkty procentowe wyższe w stosunku do wskaźnika objętych pomocą 

społeczną   w Tychach, który wynosi 4,24 % ogółu mieszkańców miasta .  
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1. Świadczenia pomocy społecznej 

 
Wydatki na realizacje świadczeń pomocy społecznej w 2013 r. wyniosły odpowiednio: 

 
 zadania zlecone gminie         179.910 zł 

 dotacje do zadań własnych gminy    4.846.893 zł 

 zadanie własne gminy i powiatu    8.457.078 zł 

 dotacja w związku ze zdarzeniem klęskowym           586.963,82 zł 
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Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami zadania zlecone gminie obejmują 

świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi.  

 W ramach dotacji do zadań własnych gminy realizowane były n/w zadania: 

 przyznawanie i wypłata zasiłków stałych – ogółem koszt realizacji zadania wyniósł 

1.401.375 zł Pomocą w formie zasiłku stałego objętych zostało 370 osób. 

W stosunku do roku 2012 wzrosła o 15,39 % wysokość średniego świadczenia 

i wyniosła 392,76 zł. 

 przyznawanie i wypłata zasiłków okresowych – dotacja  na  ten  cel wyniosła 

2.082.012 zł . 
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Ogółem pomocą objęto 1.266 rodzin tj. o 6,3 % więcej w stosunku do roku 2012. 

Wzrosła bardzo znacznie  o 12,55 % średnia wysokość świadczenia z 208,16 zł. 

miesięcznie w ubiegłym roku do 255,09 w roku 2013.  Wśród grupy uprawnionych 

do zasiłku okresowego zanotowano wzrost o 2,3 % liczby rodzin, w których 

główna przyczyną trudnej sytuacji była utrata pracy.  

 
Rozkład problemowy ubiegania się o świadczenia obrazuje wykres nr 2 
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Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 

 

Z programu rządowego mogą korzystać osoby/rodziny, których dochód 

miesięczny nie przekracza 150 % kryterium dochodowego, tj. od 01.10.2012 r. 

odpowiednio 813  zł dla osoby samotnej lub 684 zł na osobę w rodzinie. 

 

Łączny koszt programu:     2.312.457,32 zł 

 środki dotacyjne     1.252.457,32 zł 

 środki gminy      1.060.000 zł 
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Pomocą w ramach w/w programu objętych zostało 4.025 osób ( co stanowi wzrost o 

5,67 % w stosunku do roku ubiegłego ) , w tym: 

- dzieci do lat 7     -     692 osób 

- uczniowie do 18 roku życia   -     985 osób 

- dorośli – powyżej 18 roku życia   -  2.490 osób 

- dzieci z art. 6a ustawy o programie wieloletnim  – 59 osób 

 czyli wskazane bezpośrednio przez dyrektorów placówek oświatowych 

 

W ramach programu pomoc stanowiły posiłki dla dzieci i młodzieży w stołówkach 

szkolnych i przedszkolach oraz dorosłych w Dziennym Domu Pomocy Społecznej 

,,Wrzos'' i Ośrodku „ Christoforos”  opłacono łącznie 95.411 posiłków dla 699 dzieci 

i 126 osób dorosłych; a także zasiłki celowe na sporządzenie posiłków przyznano 

22.934 świadczeń dla 3.738 osób z 1.558 rodzin. Nie zaspokoiło to wszystkich 

potrzeb i 307 rodzin w okresie od października do grudnia 2013 r. w/w pomoc 

otrzymało w ramach zadań własnych gminy w formie posiłków ( 120 osób) oraz 

zasiłków celowych i celowych specjalnych ( ok. 500 osób).  

 

Zadania własne gminy obejmują pomoc w formie zasiłków celowych, sprawienie 

pogrzebu, pokrycie kosztów usług opiekuńczych, pokrywanie kosztów pobytu 

w domu pomocy społecznej (DPS). 

Łącznie na realizacje zadań własnych gminy wydatkowano kwotę 4.316.192 zł, w tym 

na zasiłki celowe 1.151.449 zł., tj. o 195.000 zł. więcej w stosunku do roku 2012. 

Średnia wysokość świadczenia wynosiła 132,69 zł i była o 10,64 % wyższa                        

w stosunku do roku ubiegłego. 

Ponadto w ramach powyższej kwoty przyznano również zasiłki celowe na 

sporządzenie posiłku dla 173 osób, w tym dla 60 rodzin/osób nie kwalifikujących się 

do wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. 

Ogółem pomocą objętych zostało 2.514 rodzin co stanowi 4,24 % mieszkańców 

miasta i jest porównywalne z rokiem 2012. 
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Środowiska objęte pomocą przedstawia  wykres nr 3. 

 

Wykres nr 3 
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Spośród wszystkich środowisk objętych pomocą 19,82 % to rodziny bez 

jakiegokolwiek dochodu, tzn., iż jedynym źródłem ich utrzymania są świadczenia z 

pomocy społecznej. W przypadku 16,61 % rodzin dochód nie przekracza 250 zł na 

osobę w rodzinie, natomiast w przypadku ok. 25 % rodzin dochód oscyluje 

w granicach od 250 zł do 456 zł na osobę w rodzinie. Do korzystania z programu 

rządowego, tzn. posiadających dochód na osobę w rodzinie poniżej 150 % kryterium 

dochodowego uprawnionych jest 70,7 % wszystkich otrzymujących pomoc. 

Przyznano również pomoc w postaci zasiłków celowych na pokrycie szkód 

powstałych w budynkach mieszkalnych w związku ze zdarzeniem klęskowym tj. 

gradobiciem, które miało miejsce w czerwcu 2013 r. zgodnie z „Zasadami udzielania, 

ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie 

skutków klęsk żywiołowych, pomocy finansowej dla osób lub rodzin poszkodowanych 

w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, mających miejsce w 

2013 r., począwszy od maja tego roku  „ na remont budynku mieszkalnego lub lokalu 

mieszkalnego” Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz art. 40 ust. 2 ustawy o pomocy 

społecznej.  
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Łącznie złożonych zostało 1.398 wniosków, z czego w 68 przypadkach umorzono 

postępowanie ze względu na rezygnację stron. W pozostałych przypadkach po 

przeprowadzeniu wywiadu w miejscu zamieszkania mającego na celu rozeznanie 

sytuacji wnioskodawców oraz dokonaniu wyceny szkód przez biegłego 

rzeczoznawcę wydano 1.133 osobom odmowy przyznania świadczeń ze względu na 

brak przesłanek do przyznania pomocy, 44 rodzinom przyznano zasiłki celowe                   

z tytułu zdarzenia losowego z środków własnych gminy na kwotę 15.870,- natomiast 

153 rodzinom udzielono pomocy w ramach dotacji na kwotę łączną 586.963,82 zł.  

 

 

2. Prace społecznie użyteczne 

W pracach społecznie użytecznych biorą udział osoby bezrobotne 

zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy, nieposiadające prawa do zasiłku dla 

bezrobotnych i korzystające z świadczeń pomocy społecznej. Wymiar czasu pracy 

wynosi maksymalnie 10 godzin tygodniowo. 

Wysokość świadczenia pieniężnego przysługującego osobie wykonującej 

prace społecznie użyteczne wynosiła w 2013 roku 7,70 zł za godzinę, natomiast od 

1 czerwca świadczenie podlegało waloryzacji i wynosi 8,00 zł.  

 W okresie od 04.02.2013 do 13.12.2013 r. wymiar godzinowy prac społecznie 

użytecznych wyniósł  11 500 godzin. 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkował  90 886,40 zł, refundacja z środków 

Powiatowego Urzędu Pracy wyniosła 36 354,56 zł . 

Z uwagi na szczególną sytuację finansową PUP w Tychach udział gminy wynosił 

60% kosztów realizacji. 

Do prac społecznie użytecznych skierowano 51 osób w tym 29 kobiet i 22 mężczyzn, 

które wykonywały prace w 31 jednostkach miejskich. 

  

 

3. Pomoc osobom starszym 

Podstawową formą pomocy dla osób starszych są usługi opiekuńcze 

wykonywane w domu klienta. Usługi te  umożliwiają pobyt osoby starszej we 

własnym środowisku. 
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Usługami opiekuńczymi objętych zostało 207 osób. Łączna  liczba  godzin  

przepracowanych przez opiekunki w 2013 r. wynosiła 74 300, co średnio na miesiąc 

wynosiło 6 192 godzin. Wykonano zatem  miesięcznie średnio 30 h usług w jednym 

środowisku. Koszt 1 godz. usług opiekuńczych wyniósł w okresie od 02.01.2012 

do 06.02.2012 r. 7,50 zł, natomiast 01.01.2013 do 31.12.2013r. wynosił 10,00 zł               

za 1 godz. 

 

Pomocą w formie specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez 

opiekunki środowiskowe  Ośrodka objętych zostało 28 osób .Łączna liczba godzin 

świadczonych usług wynosiła 8 875 godzin, co średnio na miesiąc  wynosi 

740 godzin. Wykonano zatem średnio miesięcznie 26 godzin usług w jednym 

środowisku. 

Cena za 1 godz. specjalistycznych usług opiekuńczych wynosiła 13 zł. 

Realizatorem usług jest MOPS. 

Zadaniem zleconym gminie jest organizacja specjalistycznych  usług opiekuńczych 

dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Pełny koszt 1 godz. świadczonych usług 

wynosił w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. 22,50 zł. Pomocą w w/w formie 

objęto 28 osób . Łączna ilość godzin przepracowanych przez  wynosiła 6 310 godzin, 

co średnio na miesiąc wynosiło  526 godzin. W miesiącu wykonano zatem  średnio 

19 godz. usług w jednym środowisku. 

Łączny koszt usług wyniósł 179 347,50 zł.                             

Wykonanie zadania powierzono w drodze przetargu od 01.01.2013 do 31.12.2013 

firmie  firmie REH-MED Oskar Wyszyński Ossy ul. Leśna 20. 

 

W 2013 roku ze środków gminy na dopłatę pokrycia kosztów utrzymania w domach 

pomocy społecznej (DPS), wydatkowano łącznie kwotę 2 266 209,70 zł.                           

Miasto Tychy w 2013 r. ponosiło odpłatność za pobyt 109 osób (88 osoby  2012r.) 

umieszczonych w DPS. na dzień 31.12.2013r. Na umieszczenie w DPS oczekuje 

łącznie 37 osób w tym 11 osób do DPS św Anna w Tychach. W odniesieniu do roku 

2012 wydatki gminy w tym zakresie wzrosły o 11 %  i z uwagi na zmiany w strukturze 

wiekowej mieszkańców miasta będą systematycznie rosły. 
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Od 01.07.2008 r. powstało mieszkanie chronione dla osób starszych                               

przy ul. Ch de Gaulle'a 12/1, od 01.09.2013 r. utworzone zostało nowe mieszkanie 

chronione dla osób starszych przy ul. Trzy Stawy 4/2 . Mieszkania przeznaczone są 

dla osób starszych, które ze względu na wiek, niepełnosprawność lub chorobę 

potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu  w codziennym życiu, ale nie wymagają usług 

w zakresie świadczonym przez placówkę całodobowej opieki. 

Wydatkowane  środki na utrzymanie mieszkań chronionych dla osób starszych               

w 2013 roku wynosiły 40 972,96 zł w tym kwota 22 527,00 zł przeznaczona została 

na uruchomienie nowego mieszkania chronionego dla osób starszych                           

przy ul. Trzy Stawy 4/2. Wysokość planu na realizację zadania  w 2013r. wynosiła              

41 539,00 zł. 

Koszt pobytu 1 osoby w mieszkaniu chronionym   wyniósł miesięcznie  496,43 zł. 

Odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym została ustalona w wysokości 40% 

wartości dochodu uzyskiwanego przez mieszkańca ustalonego na podstawie ustawy                 

o pomocy społecznej. 

Od 01.03.2011r. funkcjonuje mieszkanie chronione dla osób niepełnosprawnych                      

w Tychach przy ul. Trzy Stawy 9/2 .Mieszkanie chronione przeznaczone jest dla osób 

niepełnosprawnych , które ze względu na niepełnosprawność potrzebują wsparcia                     

w funkcjonowaniu w codziennym życiu ,ale nie wymagają usług w zakresie 

świadczonym przez placówkę całodobowej opieki. 

Wydatkowane środki na utrzymanie mieszkania chronionego dla osób 

niepełnosprawnych  w 2013 roku wynosiły  22 619,15 zł. Wysokość planu na 

realizację zadania  w 2013r. wynosiła 26 308,00  zł 

Koszt pobytu 1 osoby w mieszkaniu chronionym   wyniósł miesięcznie 901,70 zł. 

Odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym została ustalona w wysokości 10% 

wartości dochodu uzyskiwanego przez mieszkańca ustalonego na podstawie ustawy                 

o pomocy społecznej. 

           Z  inicjatywy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach przy 

współpracy z Klubami  Seniora  przy SM.''Oskard'' w Tychach zorganizowano 

spotkania z osobami starszymi na temat przeciwdziałania przemocy domowej oraz  

zakresu  i rodzajów  pomocy osobom starszym i  niepełnosprawnym  świadczonej  

przez MOPS w Tychach 
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4. Dział Pomocy Rodzinie  

Dział Pomocy Rodzinie (DRD) funkcjonuje od 1 marca 2012 r. Powołany został 

w związku z Ustawą o wspieraniu rodziny i  systemie pieczy zastępczej z 9 czerwca 

2011r. 

Wszelkie działania DRD skierowane są do rodzin przeżywających trudności w 

pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych i zmierzają do wzmocnienia roli 

rodziny, rozwijaniu umiejętności opiekuńczo-wychowawczych, przeciwdziałaniu 

powstawaniu /pogłębianiu się dysfunkcji w rodzinie, pomocy w integracji rodziny. 

 W przypadku gdy MOPS poweźmie informacje o rodzinie przeżywającej 

trudności opiekuńczo wychowawcze pracownik socjalny po przeprowadzeniu 

wywiadu środowiskowego wnioskuje o objęcie rodziny wsparciem. Na spotkaniach 

zespołów, których skład jest zależny od potrzeb rodziny (klienci – rodzina skierowana 

do objęcia wsparciem, pracownik socjalny, pracownicy DRD, kurator, pedagog szkoły 

itp.) zostaje omówiona sytuacja rodziny i proponowane rodzinie formy pomocy. 

 Praca z rodziną przeżywającą trudności odbywa się za zgodą rodziny i przy jej 

aktywnym udziale. Zaproponowane przez zespół formy pomocy są szczegółowo 

konsultowane i analizowane z rodziną  i to rodzina ostatecznie decyduje się na rodzaj 

pomocy.  W oparciu o powyższe, rodzina wspólnie z asystentem sporządza plan 

pomocy. Plan jest konsultowany z pracownikiem socjalnym , a następnie realizowany 

w określonym czasie.   

W zależności od potrzeb organizowane są spotkania rodziny i osób zaangażowanych 

w pracę z rodziną w celu zweryfikowania skuteczności realizowanych w rodzinie form 

pomocy i ewentualnej weryfikacji i modernizacji planu pomocy rodzinie. 

Proponowane rodzinie formy pomocy: 

– pomoc psychologiczna  

– pomoc pedagogiczna 

– pomoc terapeutyczna 

– pomoc asystenta rodziny  

Asystenci rodzinni podjęli działania w 47 rodzinach o 16 środowisk więcej w stosunku 

do roku 2012.  

Łącznie zrealizowanych zostało 4 030 godzin pracy z rodziną co daje średni 

miesięczny czas pracy z rodziną w wymiarze 7 godzin . 

Łącznie z proponowanych form pomocy w ramach wsparcia rodziny skorzystało 158 

rodzin. 
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We współpracy z Wydziałem Spraw Społecznych i Zdrowia realizowany był program 

„Akademia Rodzica Post Scriptum”.  Celem programu było zwiększenie 

świadomości w zakresie odpowiedzialności za opiekę i wychowanie dzieci poprzez 

podniesienie  kompetencji rodzicielskich. 

Cel ten realizowany był poprzez: 

• Zwiększenie wiedzy w zakresie opieki i wychowania dzieci poprzez 

psychoedukację rodziców. 

• Pogłębianie i utrwalanie wiedzy z pierwszej edycji Akademii Rodzica. 

• Poszerzenie zakresu tematycznego warsztatów o kształcenie umiejętności 

wspólnej zabawy z dzieckiem i wspólnego spędzania czasu wolnego. 

• Zwiększenie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziców 

• Pogłębianie wrażliwości rodziców na potrzeby dziecka. 

Uczestnikami programu były w większości osoby, które brały udział w „Akademii 

Rodzica” w roku 2012 r ,pojawiły się również nowe osoby dla których udział w tym 

programie był pierwszym doświadczeniem w zakresie podnoszenia kompetencji 

rodzicielskich. 

Spotkania miały również  charakter samopomocowy i wspierający. Uczestnicy grupy 

dzielili się swoimi doświadczeniami ale również rozmawiali o swoich trudnych 

sytuacjach życiowych. Beneficjentami programu było 11 rodzin wytypowanych do 

udziału w programie przez pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Tychach w tym 7 rodzin to rodziny, które uczestniczyły w programie 

„Akademia Rodzica” w 2012r. roku. 

Na czas trwania spotkań "Akademii Rodziców" dla dzieci uczestników zapewnione 

były zajęcia prowadzone przez pedagoga. Łącznie objętych opieką było 22 dzieci.  

Całkowity koszt programu wynosił 4.850zł. 

 „Wychowujmy szczęśliwe dzieci” skierowany do nauczycieli w 3 tyskich 

przedszkolach i rodziców dzieci będących wychowankami przedszkoli. 

Celem programu była profilaktyka w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinach 

z dziećmi w wieku przedszkolnym. 

 Program był kontynuacją podobnego programu realizowanego w 2012r. 

Realizatorami programu był Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miasta 

Tychy a z ramienia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach: Ośrodek 

Interwencji Kryzysowej ; Dział Pomocy Rodzinie. 
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5. Dział Pieczy Zastępczej 

 

   Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach Zarządzeniem Prezydenta 

Miasta Tychy z dnia od 10.10.2011 roku Nr 0050/208a/11 wyznaczony został  

z dniem 01 stycznia 2012 roku organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej. 

W Ośrodku utworzony został Dział Pieczy Zastępczej realizujący zgodnie z art. 76 

ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 09 czerwca 2011 

roku (Dz.U. Z 2011 r, Nr 149, poz. 887 z późn. zm.)  zadania organizatora rodzinnej 

pieczy zastępczej ( zadanie powiatu). 

Do zadań organizatora rodzinnej pieczy zastępczej należy w szczególności: 

 prowadzenie naboru,  kwalifikowanie i szkolenie kandydatów do pełnienia funkcji 

rodziny zastępczej, prowadzenia rodzinnego domu dziecka  

 zapewnienie pomocy i wsparcia osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą 

 prowadzenie poradnictwa i terapii dla osób sprawujących rodzinną pieczę 

zastępczą i ich dzieci oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej 

 zapewnienie pomocy prawnej osobom sprawującym rodzinna pieczę zastępczą 

 dokonywanie okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy 

zastępczej 

 zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną 

sytuacja prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających 

 organizowanie opieki nad dzieckiem, w przypadku gdy rodzina zastępcza 

okresowo nie może sprawować opieki, w szczególności z powodów zdrowotnych 

lub losowych albo zaplanowanego wypoczynku 

 

Rodziny zastępcze 

 

 W różnych formach rodzinnej pieczy zastępczej w roku sprawozdawczym 

przebywało 260 dzieci. Wzrost liczby dzieci objętej opieką zastępczą spowodowany 

był przede wszystkim interwencyjnymi umieszczeniami dzieci w pogotowiach 

rodzinnych. 
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Pomoc finansowa dla rodzin zastępczych zgodnie z aktualnym stanem prawnym 

wynosi: 

- 660 zł miesięcznie w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej 

spokrewnionej ( tj. babcia, dziadek, brat, siostra) 

- 1 000 zł miesięcznie dla dziecka umieszczonego w rodzinie niespokrewnionej                   

( ciocia, wujek, osoby obce) lub zawodowej ( pogotowia rodzinne, rodziny 

specjalistyczne) 

 

Ponadto rodzinie zastępczej można przyznać pomoc w formie dodatkowych 

fakultatywnych świadczeń np.: 

 

 dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania przyznano  dla 

20 dzieci na kwotę – 7.528,60 zł 

 środki na utrzymanie lokalu dla 5 zawodowych rodzin zastępczych przyznano 

– 13 świadczeń na kwotę – 26.200,02 zł 

 remont lokalu –  3 rodziny zawodowe pełniące  funkcję pogotowia rodzinnego 

na kwotę – 5.640,91 zł 

 

W odniesieniu do ubiegłych lat liczba rodzin zastępczych i umieszczonych w nich 

dzieci kształtuje się następująco: 

 

 2011 2012 2013 

Liczba rodzin zastępczych 182 168 171 

Liczba dzieci 242 233 260 
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Na terenie miasta Tychy w 2013 roku funkcjonowało łącznie 171 rodzin zastępczych 

z tego: 

 123  rodzin to rodziny zastępcze spokrewnione, w których wychowywało 

się 138 dzieci 

 43  rodziny to rodziny zastępcze niezawodowe, w których wychowywało 

się 56 dzieci 

 5 rodzin to rodziny zastępcze zawodowe pełniące funkcję pogotowia 

rodzinnego, w których wychowywało się 55 dzieci. 

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nakłada na organizatora 

rodzinnej pieczy zastępczej obowiązek objęcia rodzin nieposiadających 2-letniego 

doświadczenia jako rodzina zastępcza opieką koordynatora rodzinnej pieczy 

zastępczej.  Na terenie miasta Tychy jest około 30 rodzin było  objętych pomocą 

koordynatora. W 2013 roku w Dziale Pieczy Zastępczej  zatrudniony był na umowę 

zlecenie jeden koordynator rodzinnej pieczy zastępczej. W stosunku do pozostałych 

rodzin zastępczych zadania koordynatora wykonywane są przez specjalistów pracy z 

rodziną. 

Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej organizator 

rodzinnej pieczy zastępczej dokonuje oceny sytuacji dziecka umieszczonego 

w rodzinie zastępczej nieposiadającej 2-letniego doświadczenia jako rodzina 

zastępcza. 

Ocena ta powinna być przeprowadzana w przypadku dzieci w wieku poniżej 3 lat 

nie rzadziej niż co 3 miesiące, a w przypadku dzieci starszych nie rzadziej niż co 

6 miesięcy. 

W 2013 roku oceną zespołową objęto 65 rodzin zastępczych. W skład zespołu 

wchodzili zawsze: rodzice zastępczy, pracownicy Działu Pieczy Zastępczej 

(kierownik, specjalista pracy z rodziną, psycholog) oraz w zależności od potrzeb: 

pracownik socjalny, asystent rodziny, kurator sądowy, przedstawiciel Poradni 

Psychologiczno – Pedagogicznej, przedstawiciel Ośrodka Adopcyjnego, pedagog 

lub psycholog szkolny, rodzice biologiczni dziecka. 

Każdorazowo podczas prac zespołu zostaje dokonana ocena zasadności dalszego 

pobytu dziecka w rodzinie zastępczej oraz ustalany jest plan pracy z dzieckiem 

i rodziną zastępczą. O ustaleniach zespołu każdorazowo informowany jest Sąd 

Rodzinny. Realizacja ustalonego planu  następnie jest monitorowana przez 

specjalistów pracy z rodziną podczas indywidualnych wizyt w środowisku w celu 
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dokonania oceny sytuacji opiekuńczo – wychowawczej dziecka w rodzinie 

zastępczej. 

W wyniku prac zespołu w 2013 roku rozwiązanych zostało 8 rodzin zastępczych 

z czego w 6 przypadkach dzieci powróciły do rodziny biologicznej, 1 dziecko 

skierowane zostało do placówki opiekuńczo - wychowawczej, w 1 przypadku do innej 

rodziny zastępczej. 

 

Rodziny zastępcze zawodowe pełniące funkcję pogotowia rodzinnego 

 
 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Liczba rodzin 5 5 5 5 5 5 

Liczba  dzieci 45 27 36 36 39 55 

 

W odniesieniu do roku 2012 liczba dzieci, które skorzystały z tej formy pomocy 

nieznacznie zwiększyła się. W rodzinach zastępczych zawodowych pełniących 

funkcję pogotowia rodzinnego umieszczane są dzieci, które w sposób nagły zostały 

pozbawione opieki rodziców (dotychczasowych opiekunów), lub opieka była 

sprawowana w sposób nienależyty, zagrażający bezpośrednio zdrowiu lub życiu 

dziecka oraz dzieci w stosunku do których rodzice biologiczni podjęli decyzję 

o zrzeczeniu się praw rodzicielskich. Wszystkie dzieci mogą przebywać 

w pogotowiach do czasu uregulowania ich sytuacji przez Sąd co jest niezbędne 

do przeprowadzenia procesu adopcyjnego, czy też umieszczenia w rodzinie 

zastępczej czy placówce. Zdarza się że rodzice biologiczni, których dzieci zostały 

umieszczone w pogotowiu rodzinnym podejmują skuteczne działania w celu ich 

odzyskania. O powrocie dziecka pod opiekę rodziców biologicznych decyduje 

Sąd Rodzinny. 

W roku 2013 r: 

 12 dzieci powróciło pod opiekę  rodziców biologicznych 

   8 dzieci zostało adoptowanych przez rodziny w kraju i za granicą 

   3 dzieci umieszczono w placówce opiekuńczo – wychowawczej 

   3 dzieci umieszczono w rodzinach zastępczych 

 29 dzieci nadal przebywa w pogotowiach rodzinnych 
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Jednym z zadań organizatora rodzinnej pieczy zastępczej jest przeprowadzanie 

wywiadów – opinii o kandydatach na rodzinę zastępczą. W roku 2013 

przeprowadzono 36 wywiadów – opinii ( głównie dla kandydatów spokrewnionych 

z dzieckiem). Wywiady przeprowadzane były głównie na zlecenie Sądu Rodzinnego 

bądź innych PCPR-ów lub MOPS-ów. 

Zgodnie z art. 191 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej powiat 

właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po 

raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi wydatki na opiekę i wychowanie dziecka 

umieszczonego w rodzinie zastępczej. 

 

W roku 2013 realizowano łącznie 33 Porozumienia w tym: 

 

 z 16 Powiatami w sprawie ponoszenia przez te Powiaty kosztów utrzymania 

dzieci pochodzących z ich terenu a umieszczonych w rodzinach zastępczych 

na ternie Miasta Tychy. Na zasadach tych  Porozumień w tyskich rodzinach 

zastępczych przebywało 36 dzieci pochodzących z terenu innych Powiatów. 

 z 17 Powiatami w sprawie ponoszenia przez  Miasto Tychy  kosztów 

utrzymania dzieci pochodzących z terenu naszego Powiatu a umieszczonych 

w rodzinach zastępczych na terenie innych Powiatów. Na zasadach tych 

Porozumień w rodzinach zastępczych funkcjonujących w innych Powiatach 

przebywało 37 dzieci pochodzących z Miasta Tychy. 

  

W okresie od  I-XII 2013 roku realizowano porozumienia w sprawie ponoszenia  

przez powiat Bieruńsko-Lędziński kosztów utrzymania dziecka   umieszczonych                

w Placówce Pieczy Zastępczej „Kwadrat” w Tychach. 

 

Natomiast w okresie od  IX do XII 2013 roku realizowano  porozumienie w sprawie 

ponoszenia przez Miasto Tychy kosztów utrzymania 3 dzieci umieszczonych 

interwencyjnie  w placówce opiekuńczo – wychowawczej w Żywcu. 
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Realizacja Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej                                

na lata 2013-2015. 

Zgodnie z założeniami nowej ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej do zadań powiatu należy opracowanie i realizacja 3-letnich powiatowych 

programów dotyczących rozwoju pieczy zastępczej, zawierających między innymi 

coroczny limit rodzin zastępczych zawodowych. Uchwałą Rady Miasta Tychy 

Nr XXIV/525/12 z dnia 29 listopada 2012 roku  przyjęty został do realizacji Powiatowy 

Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2013-2015 w Mieście Tychy. Program 

ten popularyzuje konieczność tworzenia zawodowych niespokrewnionych 

z dzieckiem rodzin zastępczych.  Potrzeby w tym zakresie są duże, ponieważ 

problem pozostawania dzieci bez opieki wciąż istnieje.  W działaniach na rzecz 

rodzicielstwa zastępczego szczególny nacisk został położony na: 

 promowanie zastępczych form opieki rodzinnej, 

 pozyskiwanie kandydatów do sprawowania zastępczych form opieki poprzez 

tworzenie i rozwój infrastruktury rodzin zastępczych zawodowych 

niespokrewnionych z dzieckiem oraz zapewnienie kompleksowego wsparcia 

w ich funkcjonowaniu. 

Program jest dokumentem otwartym i może podlegać okresowej weryfikacji 

i modyfikacji. 

W czerwcu 2013 roku odbył się I Piknik Rodzinny z okazji dnia dziecka oraz dnia 

rodzicielstwa zastępczego. Udział w nim wzięło 35 dzieci( w wieku 3-7 lat) 

wychowujących się w 27 rodzinach zastępczych. Piknik był okazją do promowania 

zastępczych form opieki. 

Podczas roku 2013 trwały indywidualne spotkania i rozmowy z osobami 

zainteresowanymi tworzeniem rodzinnej pieczy zastępczej (11 rodzin zadeklarowało 

chęć bycia rodziną zastępczą). Do pełnej procedury kwalifikacyjnej przystąpiły 3 

osoby.  Pozostali kandydaci ze względu na wymogi formalne, sytuację mieszkaniową 

lub decyzję o przystąpieniu do procesu adopcyjnego nie rozpoczęli procesu 

kwalifikacyjnego. Z kandydatami przeprowadzona została procedura kwalifikacyjna ( 

wizyty w środowisku, badania psychologiczno – pedagogiczne po czym kandydaci 

zostali komisyjne zakwalifikowani na szkolenie) 

Rodziny zastępcze zapewnione mają bezpłatną pomoc psychologiczną, 

pedagogiczną, socjalną i prawną. 
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W 2013 roku zorganizowane zostały warsztaty dla 1 grupy usamodzielnianych 

wychowanków oraz grupa edukacyjna dla opiekunów usamodzielnienia. W każdej z 

grup udział wzięło udział po 10 osób. 

Zgodnie z założeniami Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej oraz przy 

wykorzystaniu dotacji Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej zatrudniono przez 

okres 9 miesięcy koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej dla nowopowstałych 

rodzin zastępczych ( ze stażem do 2 lat) 

 

Odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych 

i placówkach opiekuńczo - wychowawczych 

Rodzice/opiekunowie prawni, których dzieci przebywają w rodzinie zastępczej lub w 

placówce opiekuńczo - wychowawczej są zobowiązani do ponoszenia odpłatności za 

pobyt dzieci. Łącznie w 2013 r. wydano 128 decyzji dotyczących ponoszenia 

odpłatności rodziców biologicznych/opiekunów dzieci przebywających w placówkach 

lub rodzinach zastępczych.: 

 w 62 decyzjach zobowiązano rodziców biologicznych dzieci do ponoszenia 

odpłatności  

 w 35 przypadkach odstąpiono od nałożenia odpłatności co wiąże się z faktem, 

iż rodzina wykazała się dochodem poniżej kryterium dochodowego, bądź 

trudną sytuacją rodzinną 

 w 31 przypadkach umorzono nałożoną odpłatność 

 

 

Usamodzielnienie wychowanków  z placówek 

 W roku 2013  placówki opuściło 17 wychowanków i rozpoczęło proces 

usamodzielnienia, z czego: 

 11 osób opuściło Placówkę Pieczy Zastępczej „ Kwadrat” w Tychach 

(opiekunem usamodzielnienia został wyznaczony wychowawca placówki ),           

z czego wszystkie osoby podjęły współpracę z pracownikiem socjalnym 

MOPS Tychy 

 6 osób opuściło Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze, tylko 4 osoby podjęły 

współpracę z pracownikiem socjalnym MOPS Tychy 
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W roku 2013 r. : 

 4 osoby skorzystały z pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej 

 3 osoby skorzystały z  pomocy pieniężnej na usamodzielnienie 

Pomoc rzeczowa na zagospodarowanie i pieniężna na usamodzielnienie była 

realizowana zgodnie z planem usamodzielnienia z przeznaczeniem na poprawę 

warunków mieszkaniowych. 

 3 osobom uchylono decyzje przyznające pomoc pieniężną na kontynuowanie 

nauki. Głównym powodem było zaprzestanie kontynuowania nauki po 

I semestrze a także nierealizowanie kontraktu socjalnego 

 1 osoba usamodzielniła się i zakończyła proces usamodzielnienia 

Powołano zespoły interdyscyplinarne ds. usamodzielniania konkretnego 

wychowanka. 

W dużej mierze praca socjalna z usamodzielniającymi się wychowankami była 

prowadzona w oparciu o zawierane kontrakty socjalne ( zawarto 15 kontraktów). 

 

Usamodzielnienia wychowanków z rodzin zastępczych 

W roku 2013 w rodzinie zastępczej uzyskało pełnoletniość 12 osób.  

Spośród 12 osób: 

 w rodzinie zastępczej do czasu ukończenia szkoły nie dłużej jednak niż do 25 

roku   życia pozostało 8 podopiecznych 

 4 osoby rozpoczęły proces usamodzielnienia 

Wszyscy wychowankowie na swych opiekunów usamodzielnienia wybierali rodziców 

zastępczych. 

W roku 2013 r. 5 osób skorzystało z pomocy na zagospodarowanie w formie 

rzeczowej. 

Pomoc ta była realizowana zgodnie z planem usamodzielnienia wszystkich 

wychowanków, objętych procesem usamodzielnienia. W większości pomoc ta była 

realizowana na poprawę warunków mieszkaniowych lub zakup pomocy naukowej w 

postaci komputera. Wysokość pomocy wynosiła do 1500 zł. 

3 osoby skorzystały z pomocy pieniężnej na usamodzielnienie. Pomoc ta była 

przeznaczona na zaspokojenie ważnej potrzeby życiowej, w tym: na poprawę 

warunków mieszkaniowych. 

2 osoby całkowicie się usamodzielniło ( podjęły stałe zatrudnienie i założyły rodzinę) 
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 W roku 2013  procesem usamodzielnienia było objętych 43 osoby z czego: 

 32 osoby mieszkające na terenie naszego miasta i otrzymujące pomoc 

pieniężną na kontynuowanie nauki z naszego ośrodka 

 6  osób objętych procesem usamodzielnienia na terenie naszego miasta, którzy 

tu zamierzają się osiedlić, z nimi jest prowadzona praca socjalna przez 

pracowników naszego ośrodka. Osoby te otrzymują świadczenie z innych 

powiatów. 

 1 osoba,  która nie otrzymuje pomocy finansowej, jest w procesie 

usamodzielnienia 

 5 osób otrzymujących pomoc z tutejszego Ośrodka , ale mieszkających poza 

Tychami 

Do dnia 31.12.2013r. pozostających w rodzinach zastępczych pełnoletnich         

wychowanków objętych procesem usamodzielnienia jest 21 osób. Te osoby mają        

wyznaczonych opiekunów usamodzielnienia, sporządzone programy 

usamodzielnienia. Nie otrzymują świadczeń na kontynuowanie nauki, ponieważ 

pomoc na częściowe pokrycie kosztów zwianych z ich utrzymaniem otrzymują 

rodziny zastępcze do czasu ukończenia nauki nie dłużej jednak niż do ukończenia 

25 roku życia. 

Mieszkanie chronione 

W 2013 r. w mieszkaniach chronionych w Tychach przebywało łącznie 16 osób 

w tym:   

 5 wychowanków rodzin zastępczych 

 11 wychowanków placówek 

Interwencje 

Do działań o charakterze interwencyjnym zalicza się min. interwencyjne 

umieszczania dzieci w pogotowiach rodzinnych i placówkach opiekuńczo - 

wychowawczych. Umieszczenia takie następują w wyniku bezpośredniego 

zagrożenia zdrowia, bezpieczeństwa czy też życia dziecka lub na postanowienie 

Sądu Rodzinnego z klauzulą natychmiastowej wykonalności.  

W 2013  roku umieszczono: 
 13 dzieci w pogotowiach rodzinnych 

 9 dzieci w placówce opiekuńczo – wychowawczej 

W roku 2013 wydano 24 skierowań do placówki opiekuńczo – wychowawczej oraz  

odmowy wydania skierowania dla 156 dzieci z innych powiatów. 
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II. Pomoc instytucjonalna 

 

1. Specjalistyczna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Wsparcia Dziennego 

 

 Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Tychach funkcjonuje na podstawie przepisów Ustawy o Pomocy 

Społecznej – obecnie działa w oparciu o rozdział 3 ustawy o wspieraniu rodziny                  

i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011r. (Dz.U.Z dnia 21 lipca 2011 r.). 

 W 2013 r objęła swoją opieką 90 dzieci z 55 środowisk, z czego przy             

ul. Batorego – 62 dzieci z 41 środowisk, a przy ul. Katowickiej 28 dzieci z 14 

środowisk. 

 Placówka przeznaczona jest dla dzieci pochodzących z rodzin borykających 

się z wieloma problemami, takimi jak: alkoholizm, wielodzietność, niezaradność                    

i niewydolność wychowawcza, przemoc czy bezrobocie. 

Jej celem jest: 

 udzielanie doraźnej pomocy w rozwiązywaniu trudności funkcjonowania 

rodzinnego, społecznego, szkolnego, psychicznego oraz emocjonalnego; 

poprzez wdrażanie programów profilaktycznych, tematycznych, kulturowych; 

 a także organizowanie zajęć specjalistycznych uwzględniając indywidualne 

potrzeby wychowanków; 

 pomoc w nauce; 

 organizowanie czasu wolnego; 

 wspieranie w rozwoju uzdolnień i zainteresowań; 

 kształtowanie umiejętności społecznych, wzorców moralnych i estetycznych; 

 stała praca z rodziną, środowiskiem lokalnym, pracownikami socjalnymi, 

szkołami i kuratorami; 

 W Specjalistycznej Placówce Wsparcia Dziennego zatrudniony jest  kierownik          

i 4 wychowawców w dwóch filiach (ul. Batorego 57 oraz ul. Katowicka 229/3)                  

a od sierpnia 2013 roku także psycholog. Dodatkowo od marca do września 1 osoba 

odbywała staż na stanowisku wychowawcy, a od lipca 2013r do chwili obecnej                  

w ramach programu „Sprawni na rynku pracy” organizowany przez Centrum Edukacji 

Zawodowej obecny jest 1 stażysta na stanowisku wychowawcy, natomiast w ramach 

prac społecznie- użytecznych zatrudnione były 4 osoby. 
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W ubiegłym roku kontynuowany był program socjoterapeutyczny ”Rozwój przez 

sport”, którego głównym celem było stworzenie możliwości udziału dzieci                             

i młodzieży w różnych formach aktywności fizycznej, sportowej, co miało służyć               

m. in. zredukowaniu poziomu agresji i złości, rozładowaniu frustracji nagromadzonej 

w wyniku nie zaspokajanych potrzeb. Program ten nastawiony był na rozwój 

wychowanków w sferze emocjonalnej, duchowej, poznawczej, komunikacyjnej. 

Poprzez propagowanie idei „fair play” dzieci mogły stosować ją nie tylko na boisku 

ale również w życiu codziennym w sytuacjach, w których trzeba zmagać się                      

z trudnymi emocjami czy konfliktami. Program miał zachęcać do prowadzenia 

aktywnego i zdrowego stylu życia. Uwzględniał indywidualne potrzeby   i możliwości 

wychowanków. Dostarczał informacji dotyczących radzenia sobie ze stresem, uczył 

sposobu efektywnego spędzania czasu wolnego poza placówką i zajęciami 

szkolnymi. 

Ważną sprawą podczas realizacji programu było wytworzenie klimatu sprzyjającego 

powstawaniu emocjonalnych więzi wśród wychowanków-potrzeba taka zrodziła się 

pod wpływem obserwacji dzieci, które przenosiły konflikty ze swojego środowiska na 

relacje w świetlicy. 

 W ubiegłym roku zaobserwowano również, że rodzice chętniej zwracają się         

z prośbą o pomoc i wsparcie w różnych trudnych sytuacjach życiowych                      

do wychowawców placówki. 

 W 2013 r. Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego czynna była                  

we wszystkie dni robocze w godzinach od  9 do 17. Zajęcia odbywały się w dwóch 

grupach: 

 przedszkolnej 3-5 lat oraz szkolnej 6-17 lat (przy ul. Batorego) 

 przedszkolnej 3-5 lat oraz szkolnej 6-12 lat (przy ul. Katowickiej 229/3) 

  

 Program „Rozwój przez sport” realizowany był  według następujących bloków 

w dwóch kategoriach wiekowych: 

 

1) Grupa dzieci w wieku przedszkolnym: 

 rozwijanie umiejętności prospołecznych i interpersonalnych; 

 dbamy o swoje zdrowie- profilaktyka prozdrowotna; 

 wiem i umiem coraz więcej - elementy edukacji przedszkolnej; 
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2)  Grupa dzieci w wieku szkolnym 

 zajęcia wspomagające rozwój interpersonalny i prospołeczny; 

 profilaktyka zdrowotna – sport to zdrowie; 

 wychowanie estetyczne -  jakie mam talenty i co mogę z nimi zrobić; 

 uczę się żyć; 

 wyrównywanie braków edukacyjnych; 

 uzależnienie i bezpieczeństwo- profilaktyka 

 Przeprowadzono także cykl warsztatów i pogadanek na temat 

bezpieczeństwa. Obejmował on problemy związane z uzależnieniami i 

bezpieczeństwem na drodze. 

  

 W klimacie sportowej rywalizacji podczas ferii zimowych odbyły się półkolonie. 

Zorganizowane zostały wówczas różnego rodzaje mecze, turnieje itp. Odbyła się 

również wycieczka do Aqua Parku w Rudzie Śląskiej, wyjście na paintball oraz 

wyjście do kina. Z okazji dnia dziecka dla wychowanków została wystawiona przez 

teatr z Trzebini sztuka pt. „Smok Wawelski”, a także odbyła się dyskoteka dla dzieci 

starszych. 

             

W okresie wakacji zorganizowano kolonie i półkolonie. Na kolonie letnie 

wyjechało 20 dzieci w wieku 12-16 lat. Program kolonijny nosił nazwę „Szlakiem pod 

sam szczyt”. Uczestnikami byli wychowankowie wymagający wzmożonych 

oddziaływań wychowawczych oraz ci, którzy osiągali dobre wyniki w nauce. Podczas 

kolonii dzieci miały okazję poznać zasady bezpiecznego poruszania się na szlaku, 

prawidłowego zachowania się podczas burzy, zapoznały się także z elementami 

pierwszej pomocy. Nauczyły się właściwie przygotowywać do wyjścia w góry. 

Zorganizowano również wędrówki górskie prowadzone przez przewodnika. Dzieci 

uczestniczyły także w zajęciach takich jak: spacery po okolicy, zabawy nad rzeką, gry 

zespołowe i ruchowe na świeżym powietrzu czy korzystanie z basenu. Odbyły się też 

zajęcia rytmiczno- muzyczne (karaoke, dyskoteka), „Mam talent”, chrzest kolonijny. 

W ramach półkolonii wychowankowie uczestniczyli w różnych zajęciach 

poprawiających kondycję fizyczną. Zorganizowano także zajęcia kulinarne, dzięki 

którym dzieci nabywały nowe umiejętności. 
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W ciągu roku oprócz w/w odbyły się także zajęcia tematyczne związane 

z obchodzeniem świąt i uroczystości: Święta Wielkanocne, Święta Bożego 

Narodzenia, Dzień Babci, Dzień Dziadka, Dzień Matki, Dzień Ojca oraz święta 

państwowe. 

 W grudniu z okazji św. Mikołaja i Świąt Bożego Narodzenia dla wszystkich 

wychowanków przygotowane zostały świąteczne paczki. Jak co roku przed świętami 

miała miejsce uroczysta wieczerza wigilijna. 

Dużym wsparciem dla rodzin wychowanków była pomoc w postaci artykułów 

spożywczych, słodyczy, środków czystości, którą otrzymali dzięki darom materialnym 

zebranym przez Stowarzyszenie Kibiców GKS Tychy. 

 Od stycznia do grudnia wydano 7300 porcji podwieczorków przy ul. Batorego 

na łączną kwotę 14 600 zł oraz 4950 porcji przy ul. Katowickiej na kwotę 9 900 zł. 

Dodatkowo na paczki świąteczne, mikołajowe oraz organizację Wigilii przy ul. 

Batorego wydano 3004, 55 zł oraz przy ul. Katowickiej 1174, 55 zł. 

 

2. Noclegownia Miejska 

Noclegownia Miejska w Tychach jest jednostką organizacyjną Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach, zapewniającą całodobową pomoc osobom 

bezdomnym, realizując tym samym zadania gminy o charakterze obowiązkowym,            

o których mowa w art. 17 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej. Do zadań tych należy: 

udzielenie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego 

pozbawionym. 

 Placówka dysponuje 59 stacjonarnymi miejscami noclegowymi oraz 30 

dodatkowymi miejscami dla bezdomnych w postaci łóżek polowych, rozkładanych na 

świetlicy, w korytarzach. Łącznie w budynku może przebywać 89 osób. W 2013 roku, 

w związku z dużą liczbą bezdomnych zgłaszających się do placówki, uruchomiono 

dodatkowy punkt noclegowy przy ul. Batorego 63, dla 15 osób, który był otwarty w 

godzinach 19:00-6:00,  od 16.01.2013 r. do 27.02.2013 r. 

W 2013 roku Noclegownia Miejska w Tychach udzieliła pomocy osobom bezdomnym 

łącznie 316 razy. Na podstawie decyzji administracyjnej przebywały w ubiegłym roku 

144 osoby, z czego 3 spoza gminy Tychy. Pomocy w postaci pomocy doraźnej, 

polegającej na udzielenia schronienia do trzech dni, a także wydania posiłku, mycia i 

dezynsekcji, wymiany odzieży, bez wydawania decyzji administracyjnej udzielono 

172 razy. Z pomocy doraźnej korzystało 25 osób spoza gminy Tychy. 
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 Dzienny koszt wyżywienia w placówce jest ustalany na poziomie 50% kosztów 

całodziennego wyżywienia w Dziennym Domu Pomocy Społecznej „Wrzos”. Od 

1.01.2013 r. do 30.06.2013 r wynosił on 4,60 zł/dzień, a do 1.07.2013 r. do 

31.12.2013 r. 4,75 zł/dzień.  Szczegółowe koszty pobytu określane są na podstawie 

kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej oraz uchwały  

NR XXIII/506/12 Rady Miasta Tychy z dnia 25 października 2012 r. Osoby, których 

dochód przekracza w/w kryterium, ponoszą odpłatność zgodnie z tabelą opłat 

zamieszczoną w uchwale. Łączny dzienny koszt pobytu osoby od 1.01.2013 r. do 

30.06.2013 r wynosił on 37,60 zł/dzień, a od 1.07.2013 r. do 31.12.2013 37,75 

zł/dzień. Koszt pobytu osoby spoza gminy, na podstawie decyzji administracyjnej 

wynosił w 2013 roku 38,00 zł/ dzień. 

 Spośród osób korzystających z pomocy ośrodka na podstawie decyzji 

administracyjnej, 14 osób pobierało własne świadczenia emerytalno – rentowe, 40 

osób korzystało ze świadczenia w postaci zasiłku stałego. Bezdomnym 

przebywającym w Noclegowni Miejskiej 60 razy udzielono pomocy w postaci zasiłku 

celowego, a 40 razy przyznawano zasiłek okresowy. Przyznano 16 świadczeń w 

postaci prawa do środków opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 

 Podstawowym celem pracy socjalnej jest pomoc w usamodzielnieniu się osób 

zgłaszających się do Noclegowni. W przypadku osób biernych zawodowo 

podejmowane są działania mające na celu poprawę ich sytuacji na rynku pracy, a 

mianowicie rejestracja  w Powiatowym Urzędzie Pracy oraz monitorowanie 

kontaktów z urzędem, poszukiwanie pracy w firmach pośrednictwa zawodowego, 

mobilizowanie do podjęcia pracy. W ubiegłym roku 26 podopiecznych placówki 

podjęło pracę zarobkową i opuściło placówkę. W 2013 roku dwie osoby były 

uczestnikami projektu „Wszyscy Razem” realizowanego w ramach Europejskiego 

Funduszu Socjalnego, z czego jedna osoba usamodzielniła się po ukończeniu 

programu. 

 Bezdomni, którzy trafiają do Noclegowni Miejskiej w Tychach w złym stanie 

zdrowia otrzymują pomoc w dostępie do usług służby zdrowia, pomoc w kontaktach z 

lekarzem, pomoc w dojeździe do placówek służby zdrowia. W przypadku osób nie 

posiadających ubezpieczenia zdrowotnego, przyznawane jest prawo do świadczeń 

opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych. Wszystkie osoby 

wymagające pomocy w leczeniu są monitorowane na bieżącą, są w stałym kontakcie 

z poradniami specjalistycznymi (Poradnia Chorób Płuc i Gruźlicy, Poradnia Zdrowia 
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Psychicznego oraz inne).Przyznawane są także świadczenia w postaci zasiłków 

celowych na pokrycie kosztów leków i leczenia oraz zasiłki okresowe z powodu 

długotrwałej choroby lub niepełnosprawności i ubóstwa. Klienci placówki otrzymują 

także pomoc w skompletowaniu i złożeniu wniosku o ustalenie stopnia 

niepełnosprawności oraz ustalaniu uprawnień do świadczeń z Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych. Osoby chore, przebywające w  Noclegowni otrzymują także pomoc               

w zakresie pielęgnacji, utrzymania higieny, przygotowania posiłku. W 2013 roku 

złożono 15 wniosków o umieszczenie klientów placówki w domach pomocy 

społecznej, 3 zostały umieszczone w w/w placówkach, jedna została skierowana do 

zakładu opieki leczniczej. 

 Tradycyjnie w Noclegowni Miejskiej zorganizowano obchody Świąt 

Wielkanocnych oraz Bożego Narodzenia, przygotowano tradycyjne potrawy dla osób 

samotnych, bezdomnych i potrzebujących przebywających na terenie Tychów.                 

W spotkaniach wzięło udział ok 200 osób. 

 W 2013 roku zrealizowana została inwestycja wymiany płytek ściennych                   

i podłogowych oraz armatury w łaźni oraz w toaletach personelu,  sfinansowana                  

z budżetu Urzędu Miasta Tychy. Przy pomocy klientów placówki odnowiono pokoje 

oraz pomieszczenia personelu. Noclegownia Miejska spełniła wszystkie wymagania 

związane z kontrolą bezpieczeństwa przeciw pożarowego, BHP, oraz kontrolami 

Okręgowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej. 

 Głównym zadaniem ośrodka jest ochrona zdrowia i życia osób bezdomnych. 

Placówka zabezpiecza podstawowe potrzeby życiowe bezdomnych przebywających 

na terenie miasta. Praca socjalna z osobami bezdomnymi polega przede wszystkim 

na znajdowaniu w nich ich własnych zasobów i możliwości wyjścia z trudnej sytuacji 

życiowej oraz wspieraniu w drodze do usamodzielnienia się. 

Pracownicy noclegowni współpracują z służbami miejskimi tzn.: strażą 

miejską, policją, są stałym kontakcie z podopiecznymi przebywającymi w placówkach 

leczniczych. Konsultujemy się z personelem medycznym, również z pielęgniarkami 

środowiskowymi. 

Nasze prace nie są ograniczone do działań na terenie noclegowni. Pracujemy 

z bezdomnymi także w terenie. W okresie zimowym jeździmy do miejsc pobytu takich 

osób. Prowadzimy z nimi rozmowy, doradzamy, proponujemy pomoc. W sytuacjach, 

kiedy potrzebna jest nasza pomoc przewozimy osoby do lekarzy, wzywamy 

pogotowie lub policję. 
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3. Ośrodek Interwencji Kryzysowej 

 

  Ośrodek Interwencji Kryzysowej jest  ośrodkiem całodobowym oferującym 

30 miejsc hostelowych, oraz 2 mieszkania chronione dla kobiet i ich dzieci 

doświadczających przemocy domowej lub będących w innej sytuacji kryzysowej. 

Działalność ośrodka jest zadaniem własnym powiatu. 

 Praca z osobami korzystającymi z miejsca hostelowego skierowana jest na 

zaspokojenie potrzeby bezpieczeństwa dla osób doznających przemocy domowej, 

oraz zabezpieczenia dachu nad głową w sytuacji bezdomności. Uzyskują pomoc 

w uregulowaniu sytuacji prawnej, wsparcia w rozwiązywaniu problemów życiowych  

w szczególności rodzinnych, mieszkaniowych, pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, 

podniesienia kwalifikacji zawodowych, a także  świadczeń z zabezpieczenia 

społecznego. 

W 2013 r. z pomocy pobytowej w hostelu ośrodka skorzystało 115 osób (62 kobiety 

i 53 dzieci): 

 z powodu przemocy domowej: 52 osoby ( 23 kobiet i 29 dzieci) 

 z powodu bezdomności: 62 osób (38 kobiet i 24 dzieci) 

 interwencja kryzysowa ( pożar) 1 osoba 

Ośrodek zapewnia mieszkankom hostelu całodobowy pobyt, jeden gorący posiłek 

oraz możliwość przygotowania pozostałych posiłków, poradnictwo specjalistyczne 

w formie: 

 konsultacji  indywidualnych 

 diagnozy socjalnej i psychologicznej 

 terapii indywidualnej 

 grupowe formy pomocy: grupa terapeutyczna,”Klub Między Mamami”, 

psychoedukacyjny „Klub Filmowy”, „Klub Mama i Ja” 

 konsultacje wychowawcze 

 mediacje 

W 2013 roku dla podopiecznych ośrodka zorganizowano śniadanie Wielkanocne 

,Dzień Dziecka, Mikołajki oraz Wigilię. W okresie letnim spotkania przy grillu, 

w ramach wolontariatu odbywały się zajęcia z coachingu. 

W 2013 roku mieszkanki OIK skorzystały z 8 395 gorących posiłków. 
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Statystyczna kobieta korzystająca z pomocy  ośrodka z powodu przemocy: 

 ma 32 lat 

 jest panną lub osobą rozwiedzioną 

 ma wykształcenie  zawodowe, 

 posiada 1 dziecko 

 pracuje 

 

Statystyczna kobieta korzystająca z pomocy  ośrodka z powodu bezdomności: 

 ma 40 lat, 

 jest osobą stanu wolnego – panna, rozwiedziona lub wdowa, 

 ma wykształcenie  zawodowe lub średnie, 

 posiada 1 dziecko w wieku 5 lat, 

 jest osobą bezrobotną. 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w ramach  funduszy otrzymanych z Miejskiej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych UM Tychy zapewnia  obsługę telefonu 

zaufania „Tyska Niebieska Linia”. Konsultanci w roku sprawozdawczym 

przeprowadzili 52 rozmowy. 

Głównym zgłaszanym problemem dzwoniących była przemoc w rodzinie (55,7%) 

oraz uzależnienie od alkoholu (25 %). Najczęściej kontaktowały się osoby doznające 

przemocy (50%). Przeprowadzono 2 rozmowy z osobami stosującymi przemoc.                

W większości przypadków (75%) rozmowy miały charakter informacyjny. 

Najczęstszą porą dnia rozmowy było popołudnie i wieczór ( 48%). Rozmowy 

najczęściej odbywały się w dni robocze ( 88,5 %). 

W Ośrodku Interwencji Kryzysowej prowadzona jest specjalistyczna pomoc 

psychologiczna dla mieszkańców miasta: 

pomoc indywidualna – 546 spotkania: 

 terapia indywidualna: 54 osoby 

 konsultacje psychologiczne: 47 osób 

pomoc grupowa- grupa psychoedukacyjna dla osób doświadczających przemocy 

           ( zamknięta): 

 od I-VI 2013 r. odbyło się 11spotkań; 5 kobiet doświadczających przemocy 

 XII 2013 r. odbyło się 1 spotkanie ( nowa edycja) ; 7 kobiet doświadczających 

przemocy  

 Spotkania odbywały się co 2 tygodnie 
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Osoby zgłaszały się po pomoc psychologiczną w sytuacji: 

 przemocy – 71 osób 

 kryzysów( rozwód, myśli samobójcze, żałoba, napad) - 22 osoby 

 choroby alkoholowej - 8 osób 

Pracownicy OIK udzielili pomocy oraz porad: 

 140 rodzinom ( w tym 62 rodzinom z powodu przemocy w rodzinie) 

 

Ośrodek realizując w 2013 roku procedurę „Niebieskich kart”  otrzymał do rozeznania 

348 informacje o wszczęciu procedury "NK” przez KMP w Tychach i  pracowników 

socjalnych, oświatę i MKRPA w Tychach.  Na terenie Ośrodka odbyło się 619 grup 

roboczych. 

 OIK w 2013 roku przeprowadził szkolenia dla: 

 Pracowników socjalnych MOPS Tychy: 

 „ Choroba alkoholowa. Życie w trzeźwości” – 45 osób, 3 dni po 5 h  

 „ Rozwijanie własnych umiejętności w pracy z klientem”- 4 osoby , 4 h 

 Pielęgniarek: 

 „ Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie „ – 47 osób, 3 dni po 4 h 

 Kuratorów Sądu Rejonowego 

 „ Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie „ – 30 osób, 2 dni po 4 h 

Psycholog OIK w 2013 roku przeprowadził prelekcję dla opiekunek osób starszych            

i niepełnosprawnych pracujących na rzecz klientów MOPS Tychy na temat „ 

Obecność przemocy w środowisku osób starszych . Psychologiczny aspekt 

przemocy”. W wykładzie wzięło udział 12  osób , prelekcja trwała 1,5 h.  

W 2013 roku w OIK w ramach wolontariatu pracowała 1 osoba- specjalista 

arteroterapii.  
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4. Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi  
 

 Środowiskowy Dom Samopomocy jest zadaniem zleconym gminie przez 

organy administracji rządowej. Jest ośrodkiem dziennego pobytu. Działalność 

prowadzi od poniedziałku do środy w godzinach 7.30 do 15.30, we czwartki                     

do godziny 17.30, w piątki do godziny 13.30. Należy do ośrodków typu A, 

zajmujących się wyłącznie osobami z diagnozą psychiatryczną. 

 

Celem Środowiskowego Domu Samopomocy jest prowadzenie rehabilitacji 

psychospołecznej umożliwiającej osobom cierpiącym na zaburzenia psychiczne: 

• poprawę funkcjonowania społecznego 

• integrację ze środowiskiem 

• podjęcie starań o uzyskanie zatrudnienia. 

Z usług placówki mogą korzystać osoby posiadające stały lub czasowy pobyt                     

na terenie gminy Tychy skierowane przez lekarza - psychiatrę lub pracownika 

socjalnego pierwszego kontaktu bądź też w szczególnych przypadkach zgłaszające 

się bezpośrednio do placówki. 

Korzystanie z usług jest świadczeniem okresowym pomocy społecznej i wymaga 

przeprowadzenia procedur przewidzianych w ustawie o pomocy społecznej tj. 

przeprowadzenia wywiadu środowiskowego i wydania decyzji administracyjnej 

określającej czas i zakres świadczonych usług, wysokość odpłatności za pobyt oraz 

przyznającą posiłki (zgodnie z zasadami obowiązującymi w gminie). Placówka 

posiada możliwość dowozu uczestników na zajęcia własnym środkiem transportu 

(bus ośmioosobowy). 

Łącznie w 2013 roku z usług skorzystało 30 osób. Rozpoczęło rehabilitację 14 osób, 

w tym 6 osób rozpoczęło rehabilitację po raz pierwszy. 10 osób zakończyło 

uczęszczanie do ośrodka ( 3 osoby usamodzielniły się do samodzielnego 

funkcjonowania, 4 osoby podjęły pracę, 1 osoba trafiła do szpitala, 1 osoba 

zrezygnowała, 1 zakończyła pobyt z dniem wygaśnięcia decyzji). Średnia roczna 

obecność wynosiła 14 osób/dzień przy wykorzystaniu miejsc (norma 20) 99,2 %.                

Na dzień 31.12.2013 roku w procesie rehabilitacji pozostawało 20 osób. 

Podejmowane przez ŚDS oddziaływania rehabilitacyjne nakierowane są                          

na minimalizację indywidualnych i społecznych skutków kryzysów społecznych. 

Poprzez ustrukturyzowany rozkład dnia oraz dobór różnorodnych zajęć chora osoba 
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ma możliwość ponownego uczenia się codziennych zajęć, dobór form pracy 

uzależniony jest od potrzeb i możliwości członków grupy rehabilitacyjnej. Motywem 

przewodnim rehabilitacji jest dostarczanie jak największej ilości konstruktywnych 

bodźców pobudzających aktywność własną, a przeciwdziałających izolacji 

i społecznemu wykluczeniu. 

Formy pracy: psychoedukacja, arteterapia, biblioterapia, zajęcia ruchowe, 

muzykoterapia, treningi behawioralne: lekowy, komunikacji, higieniczny, budżetowy, 

kulinarny, poszukiwania pracy, relaksacyjny, ergoterapia, kącik komputerowy, terapia 

zajęciowa, pomoc psychologiczna, konsultacje lekarskie. 

Środowiskowa działalność placówki: 

• Konsultacje szeroko rozumianych problemów zdrowia psychicznego                          

w rejonach  pracowników socjalnych ~ 90 konsultacji 

• Psychoedukacja rodzin (3 czwartek miesiąca – średnio 4 rodziny) 

• Interwencje środowiskowe w sytuacjach kryzysowych dotyczących zdrowia 

psychicznego – 20 interwencji, 

•  Wspieranie w procesie usamodzielnienia – 4 osoby podjęły zatrudnienie na 

otwartym rynku pracy. 

• Monitorowanie efektów rehabilitacji po zakończeniu rehabilitacji ~ 40 

konsultacji 

• Klub Amigo – każdy czwartek od 15.00 do 17.00 

• Współpraca z rodzinami, opiekunami, bliskimi osób uczestniczących w 

rehabilitacji, Poradniami Zdrowia Psychicznego na terenie Tychów, Szpitalami i 

Oddziałami Psychiatrycznymi, Powiatowym Urzędem Pracy, Sądem Rejonowym w 

Tychach, Pogotowiem Ratunkowym, Centrum Integracji Społecznej, Miejskim 

Ośrodkiem Sportu   i Rekreacji – 1 raz w tygodniu zajęcia na basenie, Miejskim 

Centrum Kultury – 1 raz  w tygodniu zajęcia arteterapii na terenie Klubu Wilkowyje 

Organizowanie imprez rekreacyjno-kulturalnych: 

• udział w XIII Festiwalu Piosenki i Twórczości Osób Niepełnosprawnych                    

w Tychach– konkurs plastyczny, 

• grill integracyjny byłych i obecnych uczestników, 

• imprezy okolicznościowe – Wigilia, andrzejki, spotkanie karnawałowe, 

• wycieczki – do ogrodu botanicznego w Mikołowie, wyjazdy rekreacyjne                 

nad Jezioro Paprocańskie,  do Muzeum Tyskiego, 

• udział w Tyskich Spotkaniach Teatralnych, 

http://bip.umtychy.pl/index.php?action=PobierzPlik&id=170991

Data wygenerowania dokumentu: 2015-03-03 14:29:23



III. Dział Świadczeń Rodzinnych 

 

Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych zajmuje się realizacją 2 ustaw 

tj.: ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, 

poz. 2255 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom 

uprawnionym do alimentów ( Dz. U. Nr 192 z 2007 r. z późn. zm.).Funkcjonujący 

aktualnie system świadczeń rodzinnych został wprowadzony 1 maja 2004 r. i jest 

zadaniem zleconym gminie. 

Świadczenia rodzinne są obligatoryjnymi świadczeniami udzielanymi na roczne 

okresy zasiłkowe trwające  od 1 listopada do 31 października następnego roku. 

Zasiłek rodzinny przysługuje osobom, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę 

nie przekracza kwoty 539,- zł. W  przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko 

legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem                                 

o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny 

przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę, nie przekracza kwoty             

623 zł. 

Ustawą z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz 

niektórych innych ustaw, Dz.U 2012 r. poz.1548,   od stycznia 2013 r.,  został 

wprowadzony specjalny zasiłek opiekuńczy w ramach świadczeń opiekuńczych. 

 

Rodzaje świadczeń 

 

Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych, świadczeniami rodzinnymi są: 

1) zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,  

2) świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne, 

specjalny zasiłek opiekuńczy 

2) od 1 stycznia 2006 r. – także jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się  

dziecka.    

3)  

Dane statystyczne za rok 2013 : 

 roczna kwota wypłaconych świadczeń rodzinnych – 10.944.157 zł, 

 kwota świadczeń rodzinnych pokrytych ze środków własnych gminy 

(zwiększenie kwoty jednorazowego dodatku z tytułu urodzenia dziecka)               

-   108.500  zł, 
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 kwota wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 3.841.563 zł, 

 ilość rodzin pobierających świadczenia rodzinne -  3.481 

 ilość rodzin pobierających świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego – 921 

 

Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego 

 

Kwota roczna wypłaconych zasiłków rodzinnych – 3.316.975 zł 

Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki z określonych tytułów. 

W 2013 roku wypłacono następujące ilości poszczególnych dodatków: 

 urodzenia dziecka (1000 zł na dziecko, zgodnie z zapisami ustawy, jest  

to świadczenie jednorazowe); jednak dla mieszkańców gminy Tychy 

od 31 marca 2006 r. wynosi on 1500 zł ( 500 zł pokrywane ze środków 

własnych gminy, zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Nr 0150/XLII/797/06 z dnia 

26 stycznia 2006 r. w sprawie podniesienia kwot dodatków do zasiłku 

rodzinnego) – dla 217 dzieci, kwota 218.000 zł (w tym 108.500 zł  ze środków 

gminy). 

 opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego  dla 

106 osób, kwota roczna 415.161 zł.    

 samotnego wychowywania dziecka  dla  198 osób, kwota 408.100 zł. 

 wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej dla 292 osób na kwotę 

431.040 zł 

 kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego dla 120 osób na kwotę 

128.400 zł. 

 rozpoczęcia roku szkolnego dla 1922 dzieci , na kwotę 193.200 zł.   

 podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania - na zamieszkanie 

dla 41 dzieci , na kwotę 27.860 zł.   

 na dojazd do szkoły  dla 5 dzieci, na kwotę 3.960 zł.  

Korzystanie z dodatków uzależnione jest od posiadania prawa do zasiłku rodzinnego. 

Ponadto, do każdego z dodatków wymagane jest spełnienie dodatkowych warunków  

związanych z tytułem (powodem) przyznania dodatku. Jednocześnie można pobierać 

kilka rodzajów dodatków. 
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Świadczenia opiekuńcze: 

 świadczenie pielęgnacyjne przeznaczone w szczególności dla rodzica 

opiekującego się dzieckiem niepełnosprawnym, z tytułu nie podejmowania lub 

rezygnacjj z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej    dla 251 osób, na kwotę 

1.736.587,- zł.   

 zasiłek pielęgnacyjny  dla osób niepełnosprawnych – dla 2.129 osób, na kwotę 

 3.901.347,- zł. 

 specjalny zasiłek opiekuńczy przeznaczony dla osoby z rodziny, która opiekuje 

się osobą niepełnosprawną i rezygnuje z zatrudnienia – dla 4 osób na kwotę 

32.014,- zł. 

Ustawą z dnia 12 października  2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach 

rodzinnych (Dz .U. z dnia 15 listopada  2012 r. poz. 1255)  zostało wprowadzone 

kryterium dochodowe w wysokości 1.922,- zł   do przyznania jednorazowej  

zapomogi   z tytułu  urodzeniem się dziecka: 

 jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka w wysokości 1000 zł, 

popularnie nazywana „becikowym”,   dla   898 dzieci, na kwotę  898.000,- zł. 

 

Fundusz alimentacyjny 

W dniu 1 października weszła w życie ustawa  z dnia 7 września 2007 r. o pomocy 

osobom uprawnionym do alimentów. W myśl ustawy świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego, przysługują na każde dziecko uprawnione do tego świadczenia, na 

podstawie tytułu wykonawczego, którego egzekucja jest bezskuteczna (całkowicie 

lub w części) może otrzymać świadczenie, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie 

przekroczy 725 zł. 

W 2013 r. wypłacono z funduszu alimentacyjnego 11.056 świadczenia (średnio 

w miesiącu 921 świadczeń).   

Dłużnicy alimentacyjni zobowiązani są do zwrotu organowi wypłacającemu 

świadczenia, należności z tego tytułu. Wobec dłużników alimentacyjnych 

prowadzone są działania wynikające z ustawy o pomocy osobom uprawnionym 

do alimentów, celem wyegzekwowania należności.  W 2013 r. łączna kwota wpłat 

do Funduszu Alimentacyjnego od komorników i dłużników, która wpłynęła na konto 

MOPS w Tychach wyniosła  605.422 zł. Spośród przeprowadzonych wywiadów 

alimentacyjnych około 60 %  wymagało skierowania do Powiatowego Urzędu Pracy, 

o aktywizację zawodową dłużnika z uwagi na brak pracy i wynikającą z tego 
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niemożność wywiązywania się z obowiązku alimentacyjnego. Stan zadłużenia 

z tytułu wypłaconego funduszu alimentacyjnego na dzień 31.12.2013 r. wynosi 

15.092.149 zł. Do Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A 

zostało wpisanych 996 osób (w tym dłużnicy z zaliczki alimentacyjnej). Każdego roku 

przybywa kilkudziesięciu nowych dłużników alimentacyjnych, obecnie to 997 osoby. 

 

W okresie zasiłkowym 2012/2013 Dział Świadczeń Rodzinnych                                

i Alimentacyjnych wypłacił świadczenia dla ok. 3.600 tyskich rodzin. Odnotowano 

znaczny wzrost wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wzrost 

wypłacanych zasiłków pielęgnacyjnych w ramach ustawy o świadczeniach 

rodzinnych. 

 

Program rządowy dotyczący osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne 

z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem. 

 

     Program wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego                

( Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 r. Poz. 413). Program był 

realizowany od kwietnia do grudnia 2013 r.  Na kwotę 117.900,- zł dla ok. 200 osób. 
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IV. Rehabilitacja osób niepełnosprawnych. 

 

 Wykorzystanie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych regulowane jest ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 roku 

„o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 

(Dz.U. 2010 Nr 214, poz. 1407 ze zm.). 

 

Wysokość środków finansowych otrzymanych na rehabilitację zawodową i 

społeczną osób niepełnosprawnych w 201 roku. 

 

Realizacja zadań następuje na podstawie planu finansowego, 

przekazywanego corocznie przez Zarząd PFRON. Na podstawie otrzymanej 

informacji o wysokości środków, Rada Miasta Tychy w drodze uchwały, przydziela 

fundusze na poszczególne zadania. Za wykonanie zadań zgodnie z ww. uchwałą 

odpowiedzialny jest Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach w 

zakresie rehabilitacji społecznej oraz Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w 

Tychach w zakresie rehabilitacji zawodowej. 

 

 
Wykres nr 4. Środki PFRON przeznaczone dla Miasta Tychy na rehabilitację 

społeczną i zawodową w latach 2011 – 2013 
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W 2013 r. Tychy otrzymały na realizację zadań zleconych przez PFRON 1.420.094 zł 

tj. o 559.359 zł  mniej niż w 2012 r. i  o 3.883 zł  więcej niż w 2011 r. 

 

Ogólna wysokość środków PFRON przeznaczonych dla powiatu była dzielona                  

na rehabilitację: 

 zawodową – ok. 8 % budżetu PFRON 

 społeczną – ok. 92% budżetu PFRON ( w tym również zobowiązania dot. WTZ). 

 

Wykorzystanie środków funduszu w ramach rehabilitacji zawodowej. 

Zadania związane z rehabilitacją zawodową,  są realizowane przez Powiatowy Urząd 

Pracy  w Tychach, natomiast MOPS w Tychach będąc dysponentem konta pełni tu 

rolę płatnika. 

W 2013 roku PUP w Tychach wydatkował kwotę 115.288 zł na  następujące zadania:  

 Zwrot kosztów wyposażenia stanowisk pracy  – wydano 77.081 zł. 

 Finansowanie kosztów szkoleń organizowanych przez kierownika powiatowego 

urzędu pracy – wydano 3.310 zł. 

 Zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy dla osób niepełnosprawnych 

poszukujących pracy i pozostających w zatrudnieniu – wydano 4.897 zł. 

 Jednorazowe dofinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej – wydano 

30.000 zł 

 

Wykorzystanie środków funduszu w ramach rehabilitacji społecznej 

W 2013 roku MOPS w Tychach wydatkował na zadania związane z rehabilitacją  

społeczną kwotę 1.301,209 zł. 
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Wykres nr 5. 

9 658

665 820 274 700

210 614

140 417

turnusy rehabilitacyjne
likwidacja barier
Warsztaty Terapii Zajęciowej
Zaopatrzenie w przedm. ortopedyczne i sprzet rehabilitacyjny
Sport, kultura, rekreacja i turystyka

 

W ramach rehabilitacji społecznej najwięcej środków przeznaczono na 

dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej. 

 

Dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych. 

 Turnusy rehabilitacyjne to aktywna forma rehabilitacji połączona z elementami 

wypoczynku,  mająca  na   celu   poprawę sprawności, podnoszenie umiejętności 

społecznych oraz pobudzenie i rozwijanie zainteresowań osób niepełnosprawnych.  

W roku 2013 w ramach tego programu o dofinansowanie ubiegały się 336 osoby 

wraz    z opiekunami. Ze względu na ograniczone możliwości finansowe, przyznano 

dofinansowanie 195 osobom, z czego wypłacono kwotę 140.417 dla 178 

beneficjentów. Z tej formy pomocy skorzystało 28 dzieci wraz z opiekunami na sumę 

45.128 zł. W roku 2013 na turnusy rehabilitacyjne wydano o 237.116 zł mniej niż rok 

wcześniej i 19.915 zł więcej niż dwa lata wcześniej. W pierwszej kolejności 

dofinansowania były przyznawane osobom, które w roku 2012 nie uzyskały pomocy 

na ten cel, oraz niepełnosprawnym dzieciom. Średnia wysokość dofinansowania 

do pobytu na turnusie rehabilitacyjnym w przeliczeniu na jedną osobę wynosiła  około 

788 zł.  
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Dofinansowanie likwidacji barier funkcjonalnych (architektonicznych, 

w komunikowaniu się i technicznych) na wnioski indywidualnych osób 

niepełnosprawnych. 

 Likwidacja barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osoby 

niepełnosprawnej to wszelkie prace adaptacyjne, budowlane i instalacyjne mające na 

celu dostosowanie mieszkania dla indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej, 

np. zamiana wanny na prysznic, wybudowanie podjazdu itp. Natomiast likwidacja 

barier w komunikowaniu się i technicznych polega na pomocy w zakupie wszelkich 

przedmiotów i urządzeń technicznych, które wpływają na samodzielne 

funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w najbliższym otoczeniu i w społeczeństwie 

np. sprzętu z interfejsem dźwiękowym, łóżek rehabilitacyjnych, schodołazów                  

czy specjalistycznych przyrządów optycznych.  

W okresie od I do XII 2013 r. zawarto 34 umów na kwotę 255.221 zł, wypłacono 

dofinansowanie w wysokości  210.614 zł dla 32 osób (w tym 2 000 zł dla 1 dziecka 

niepełnosprawnego). Z ogólnej liczby zrealizowano: 15 wniosków z zakresu likwidacji 

barier architektonicznych na kwotę 161.819 zł,  4 wnioski z zakresu likwidacji barier w 

komunikowaniu się na kwotę 6 513 zł oraz 13 wniosków z zakresu likwidacji barier 

technicznych na kwotę: 42.282 zł. Standardowe dofinansowanie wynosiło 80% 

wartości inwestycji. Na powyższy cel wydatkowano o 69 892 zł mniej w stosunku do 

roku 2012. 

 

Dofinansowanie zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w przedmioty 

ortopedyczne, środki pomocnicze i sprzęt rehabilitacyjny. 

 Dofinansowanie zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w przedmioty 

ortopedyczne, środki pomocnicze jest to program, w ramach, którego osoby 

niepełnosprawne mogą uzyskać dotację do przedmiotów ortopedycznych i środków 

pomocniczych ujętych w wykazie Ministra Zdrowia, na które przyznane jest 

dofinansowanie z Narodowego Funduszu Zdrowia (np. aparaty słuchowe, wózki 

inwalidzkie, obuwie ortopedyczne).  

W  2013 r. wypłacono dofinansowanie w łącznej kwocie 274 700 zł dla 615 osób 

niepełnosprawnych (w tym dla 83 dzieci na kwotę 75.742 zł), co daje średnio 447 zł 

na osobę. 

Dodatkowo w ramach tych samych środków realizowany jest program 

dofinansowania do zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny. 
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Jest to sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych, mający za zadanie 

osiągnięcie przy aktywnym uczestnictwie osoby niepełnosprawnej możliwie 

najwyższego poziomu jej funkcjonowania. Nie może to być sprzęt leczniczy.  

W roku sprawozdawczym 2013 z powodu ograniczonych środków finansowych 

powyższy program nie został uruchomiony. 

 

Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych 

Zadanie to obejmuje dofinansowanie na wniosek osób prawnych i jednostek 

organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, działających od minimum 

2 lat na rzecz osób niepełnosprawnych, organizacji imprez o charakterze sportowym, 

kulturalnym, rekreacyjnym lub turystycznym. Na podstawie zawartych umów 

w 2013 roku dofinansowano 4 imprezy na kwotę 9 658 zł. Łącznie we wszystkich 

dofinansowanych imprezach uczestniczyło 228 osób niepełnosprawnych wraz 

z niezbędnymi opiekunami. Średni koszt jednej imprezy wyniósł  2 415 zł. 

 

Dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej 

 Warsztaty służą ogólnemu usprawnieniu, rozwijaniu umiejętności 

wykonywania czynności życia codziennego oraz wyrobieniu zaradności osobistej, 

a także przygotowują do życia w środowisku społecznym.  

W Tychach funkcjonuje jeden Warsztat Terapii Zajęciowej, w którym 

dofinansowaniem objętych jest 45 uczestników. W 2013 r. ogólny koszt 

funkcjonowania warsztatu wyniósł 739 800 zł, w tym zgodnie z obowiązującymi 

przepisami  90% (tj. 665 820 zł) zostało pokryte ze środków PFRON. Pozostałe 

koszty pokrywały powiaty, których mieszkańcy są  uczestnikami WTZ. 

 

 Pilotażowy program „Aktywny Samorząd” 

  W dniu 1 lutego 2011 roku Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób 

Niepełnosprawnych oraz Prezes Zarządu Związków Powiatów Polskich podpisali 

Porozumienie dotyczące współpracy w zakresie wspólnych działań samorządów 

powiatowych na rzecz realizacji karty praw osób niepełnosprawnych i ich integracji 

społecznej. Współpraca między stronami Porozumienia ma na celu wzmocnienie 

i usprawnienie współpracy  z samorządami powiatowymi oraz wsparcie samorządów 

w podejmowanych przez nie działaniach na rzecz integracji osób niepełnosprawnych 

w społeczności lokalnej, w jak najszerszym zakresie. 

http://bip.umtychy.pl/index.php?action=PobierzPlik&id=170991

Data wygenerowania dokumentu: 2015-03-03 14:29:23



Program "Aktywny samorząd" jest ważnym krokiem w kierunku wydajniejszego 

modelu polityki społecznej wobec osób niepełnosprawnych. Działania przewidziane 

w programie uzupełnią plany ujęte w powiatowych strategiach rozwiązywania 

problemów społecznych i programach działań na rzecz osób niepełnosprawnych, 

umożliwią samorządom aktywniejsze włączenie się w działania na rzecz inkluzji 

społecznej osób niepełnosprawnych. 

Dnia 22 czerwca 2012 roku na mocy Porozumienia z Państwowym Funduszem 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Miasto Tychy podjęło się realizacji 

pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”. 

Formy wsparcia przewidziane w programie adresowane były do uprawnionych osób 

fizycznych. Dotyczyły likwidacji barier ograniczających społeczne i zawodowe 

funkcjonowanie osób niepełnosprawnych, przede wszystkim preferowani byli  

studenci i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, a także niepełnosprawni aktywni 

zawodowo i posiadający znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności. 

 

   

 Moduł I- likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczna i zawodową 

 

  Łącznie w module I złożono 43 wnioski, spośród których zawarto umowy          

i wypłacono środki 24 osobom. Wśród obszarów wsparcia, które zostały 

uruchomione w powyższym zakresie  znalazła się pomoc w zakupie i montażu 

oprzyrządowania do posiadanego samochodu (obszar A1). Z tej formy pomocy 

skorzystały 3 osoby na kwotę 7.469,49 zł. Kolejnym obszarem było dofinansowanie 

do prawa jazdy kat. B (obszar A2), zainteresowanych tą formą wsparcia były 3 

osoby, z którymi podpisano umowy i wypłacono środki w łącznej wysokości 3360,00 

zł. O  pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego oraz jego elementów i 

oprogramowania (obszar B1), ubiegało się 18 osób, jednak po weryfikacji formalnej 

oraz merytorycznej wypłacono dofinansowania dla 11 osób na łączną kwotę 

103.001,82. Wśród zakupionego sprzętu były m.in. zestawy komputerowe, programy 

powiększająco udźwiękawiające, urządzenia wielofunkcyjne, lupy powiększające, 

telefony przystosowane dla osób z dysfunkcją narządu wzroku. Wśród beneficjentów 

tego programu istniała również możliwość dofinansowania do szkolenia 

komputerowego na zakupiony sprzęt (obszar B2) starały się o to  4 osoby, spośród 

których 2 nie dopełniły formalności związanych z organizacją szkolenia, a 1 osoba 
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nie uzyskała dofinansowania ze względu na brak środków. Dla pozostałej 1 osoby 

wypłacono środki w wysokości 2000,00 zł. Powyższy program cieszył się 

największym zainteresowaniem niepełnosprawnych beneficjentów  W pozostałych 

obszarach do  możliwość skorzystania z pomocy        w zakupie wózka inwalidzkiego 

o napędzie elektrycznym (C1) chętna był jedna osoba, jednak ze względu                      

na negatywną weryfikację formalną nie uzyskała dofinansowania. Ze środków                  

do pomocy w utrzymaniu sprawności technicznej wózka    o napędzie elektrycznym 

(obszar C2) chciały skorzystać 4 osoby i wszystkie otrzymały dofinansowanie           

w łącznej kwocie 7266, 50 zł. W zakresie dofinansowania do pomocy w zakupie 

nowoczesnej protezy kończyny (III poziom) złożono 7, jednak pomimo pozytywnej 

weryfikacji formalnej, 3 osoby nie uzyskały pozytywnej opinii eksperta, natomiast              

u pozostałych 4 odmowa związana była z brakiem możliwości zrealizowania zakupu 

protezy do końca 2013 roku. Na obszar C4, który obejmował pomoc w utrzymaniu 

sprawności technicznej nowoczesnej protezy nie złożono żadnego wniosku.                    

Do ostatniego obszaru D - dofinansowanie do pomoc  w utrzymaniu aktywności 

zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej starały się 2 osoby, 

którym wypłacono dofinansowanie w łącznej kwocie 2179,00 zł. 

 

 Moduł II- Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym 

 

  W roku 2013 po raz pierwszy uruchomiono moduł II programu „Aktywny 

Samorząd”, będący wparciem dla studentów niepełnosprawnych do pomocy              

w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym. Złożono 23 wnioski na łączną 

kwotę 56340 zł, 1 osoba nie przeszła weryfikacji formalnej, pozostałym 22 osobom 

wypłacono dofinansowanie w łącznej kwocie 39998 zł.   

 

  Ogółem w roku 2013 na realizację programu przekazano środki PFRON         

w wysokości w 200.741,50 zł - wydatkowano 165.268,81 zł, na koszty obsługi 

8109,93 zł - wydatkowano 6120 zł, na promocję programu 1621,99 zł - wydatkowano 

748,60 zł., na ewaluację programu – 810,99 zł, wydatkowano – 0 zł.                           

Reasumując z dofinansowania  skorzystało 46 osób niepełnosprawnych. 

  Dokonując całościowej analizy realizacji programu „Aktywny samorząd” 

możemy stwierdzić, iż cieszył się on jeszcze większą popularnością wśród 

mieszkańców miasta Tychy, niż w roku ubiegłym. Szczególnie aktywną grupą byli 
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studenci, którzy mieli możliwość otrzymania pomocy w uzyskaniu wykształcenia na 

poziomie wyższym, a także osoby z dysfunkcją wzroku, które uzyskały 

dofinansowania do sprzętu elektronicznego. 

  Mając na uwadze sygnalizowane trudności i oczekiwania środowiska osób 

niepełnosprawnych w dalszym ciągu prowadzony jest dialog z Państwowym 

Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w celu wypracowania podczas 

następnych edycji programu optymalnych warunków współpracy z korzyścią dla osób 

niepełnosprawnych.  
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V. Programy socjalne współfinansowanie ze środków zewnętrznych 

 

Program „Wszyscy razem” 

 

Program realizowany jest od kwietnia 2008 r. w ramach Poddziałania 7.1.1 

Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej 

Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej w ramach Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego. 

 

Wartość programu w 2013 r. wyniosła łącznie    633.460,15 zł 

w tym:  dotacja rozwojowa      559.256,80 zł 

  budżet jednostki samorządu. terytorialnego    69.403,35 zł 

  Fundusz Pracy          4.800,00 zł 

 

Program jako projekt systemowy realizowany w oparciu o Zasady przygotowania, 

realizacji i rozliczania projektów systemowych opracowane przez Ministerstwo 

Rozwoju Regionalnego, zawierające katalog instrumentów aktywnej integracji; 

a także określające grupy docelowe uczestników i wskazujące kontrakt socjalny jako 

narzędzie realizacji projektu. Kolejny aneks do umowy ramowej obejmujący lata 

2012-2013 w projekcie „Wszyscy razem” obejmuje szereg instrumentów aktywizacji 

społecznej, zawodowej, edukacyjnej i zdrowotnej, m.in. treningi umiejętności 

społecznych dla wychowanków w procesie usamodzielniania oraz osób 

niepełnosprawnych, zajęcia grup wsparcia dla osób niepełnosprawnych oraz 

uczestników Programu Aktywności Lokalnej, a także poradnictwo psychologiczne, 

zawodowe i zajęcia psychoruchowe we wszystkich grupach uczestników, 

psychoterapię dla wychowanków i osób niepełnosprawnych oraz ARTE terapię dla 

osób niepełnosprawnych, a także zapewnienie edukacji na poziomie wyższym, 

policealnym bądź udziału w szkoleniach i kursach podnoszących kwalifikacje 

zawodowe oraz kursie języka angielskiego, zwiększające szanse uczestników 

projektu na rynku pracy. Ponadto w 2013 roku wprowadzono dla osób objętych 

kontraktami społ. instrument asystenta rodziny pozwalający na indywidualną pracę             

z rodziną,  znacznie poprawia prawidłowe funkcjonowanie rodzinne i społeczne. 
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Zastosowano również instrument w postaci skierowania i finansowania zajęć                    

w Centrum Integracji Społecznej. 

 Łącznie w 2013 r. w projekcie wzięło udział 124 uczestników – klientów 

korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. 

Kontraktem socjalnym objętych były łącznie 65 osób, w tym 36 osób kontynuujące 

działania z 2012 r. głównie w formie zajęć Centrum Integracji Społecznej – 20 osób. 

W ciągu roku „Indywidualnym Programem Zatrudnienia Socjalnego” w Centrum              

Integracji Społecznej objęto 36 osób, z których 4 w wyniku uczestnictwa w zajęciach 

uzyskały zatrudnienie. Natomiast kontraktami w ramach zadań dla wychowanków            

w procesie usamodzielnienia objęto 16 osób.  

Ponadto zawarto 9 kontraktów wprowadzając instrument asystenta rodziny.                

Objęto nimi głównie rodziny wymagające nie tylko pomocy w uaktywnieniu na rynku 

pracy, ale przede wszystkim wymagające intensywnych działań w kierunku popra-

wienia  ich funkcjonowania rodzinnego i społecznego. 

 W ramach Programu Integracji Społecznej i Zawodowej Osób                             

Niepełnosprawnych w roku 2013 w zajęciach różnego typu brały udział łącznie                

26 osób. W tym     8 osób uczestniczyło w treningu umiejętności społecznych i około 

15 osób w zajęciach grupy wsparcia, zajęciach psychoruchowych i ARTE terapii. 

6 osób uczestniczyło w psychoterapii. Kierowani byli również do doradcy                        

zawodowego. 1 osoba ukończyła kurs komputerowy. Program ten przyczynił                  

się znacznie do podniesienia kompetencji. Trzy osoby podjęły zatrudnienie. Jednak 

przede wszystkich poprawiła się samoocena i umiejętność codziennego                        

funkcjonowania  w społeczeństwie.  

 W roku 2013 kontynuowano również działania w ramach Programu                       

Aktywności Lokalnej rozpoczęte w 2011 roku  na terenie bloku socjalnego                      

przy ul. Browarowej 4 dla 15 osób i ich otoczenia oraz realizowane od 2009 r.                 

na terenie osady Czułów dla 18 osób i ich otoczenia. Działania tam prowadzone       

miały na celu dalsze zaktywizowanie i zintegrowanie społeczności lokalnej.  

W ramach Programów przeprowadzono warsztaty umiejętności wychowawczych            

dla uczestników, zajęcia grupy wsparcia, a także zapewniono możliwość korzystania 

z poradnictwa psychologicznego, z zajęć psychoruchowych i warsztatów rękodzieła. 

W Osadzie Czułów w ramach Programu Aktywności Lokalnej nadal były prowadzone 

warsztaty dziennikarskie i wydawana była regularnie gazetka lokalna.  
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W dalszym ciągu dużym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia w ramach                      

Dyskusyjnego Klubu Filmowego i Teatralnego oraz spotkania prowadzone przez 

Animatorów Lokalnych. 

Dla uczestników PAL-i zorganizowano również wycieczki. 

7 osób uczestniczących w PAL brało aktywizował się w pracach społecznie                     

użytecznych. 

Natomiast 5 osób podjęło zatrudnienie na umowę o pracę. 

W związku z możliwością kontynuowania w latach 2014-2015 projektu                        

„Wszyscy razem” Program Aktywności Lokalnej w Osadzie Czułów będzie nadal      

kontynuowany. Z możliwości tej skorzysta 6 osób objętych do tej pory Programem. 

Kontynuowane będą również kontrakty z 12 osobami w CIS i 5 kontraktów                       

w rodzinach niewydolnych społecznie, rodzinnie i zawodowo z zastosowanych                 

instrumentem asystenta rodziny.  

 W ramach realizowanego projektu kontynuowano również zatrudnienie trzech 

pracowników socjalnych. 

 Z okresowych  ocen projektu wynika, iż projekt jest efektywny, a uczestnicy 

pozytywnie oceniali dobór zastosowanych instrumentów aktywnej integracji.  

 

Program  Korekcyjno – Edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie 

 – dotacja z budżetu Wojewody Śląskiego  

 

        W okresie od 16.08.2013 do 30.12.2013 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Tychach był realizatorem programu, w którym wzięło udział 12 mężczyzn. 

Do udziału w programie skierowani zostali przez pracowników socjalnych,              

kuratorów sądowych oraz przez Polskie Centrum Mediacji. 

Celem programu jest ograniczanie zachowań agresywnych w funkcjonowaniu 

społecznym. 

Ogółem z uczestnikami i rodzinami przeprowadzonych zostało 114 godzin w tym:  

 48 godzin zajęć grupowych 

 54 godzin zajęć indywidualnych i pracy z rodziną 

 12 godzin badań psychologicznych  

Koszt programu 18 000 zł  

Program będzie kontynuowany w latach następnych. 
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VI. Budżet Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2013 r. 

 
Zadania własne Powiatu 

     
 

rozdział Nazwa rozdziału Plan 2013 
Wykonanie 

2013 
Środki 
Gminy 

Środki  
z dotacji 

Dotacja do 
zwrotu 

 

85201 
Placówki opiek-wych  
usamodz.kont nauki 

97 367 97 307,99 97 307,99 0,00 0,00 
 

85204 Rodziny zastępcze 2 384 652 2 353 108,21 2 346 733,71 6 374,50  0,00 
 

85219 
Terenowe Osrodki Pomocy 
Społecznej-DPZ 

550 221 528 104,48 528 104,48 0,00 0,00 
 

85219 
Pozost.działaln.P.F.R.O.N - 

2,5% 49 190  34 942,71 34 942,71 0,00 0,00 
 

85219 
Aktywny Samorząd – obsługa 
3% 

6 120 2 770,00 2 770,00 0,00 0,00 
 

85220 
 Ośrodek Interwencji 
Kryzysowej 

540 534 537 422,32 534 611,25 2 811,07 156,93 
 

85220 
Różna działalność - 
mieszkania chronione 

44 310 39 227,57 39 227,57 0,00 0,00 
 

85220 
Różna działalność - 
mieszkania chronione os. st 

41 539 40 972,96 40 972,96 0,00 0,00 
 

85220 
Różna działalność - 
mieszkania chronione os. 
niepełnospr. 

26 308 22 619,15 22 619,15 0,00 0,00 
 

  Ogółem zad.wł.Powiatu 3 740 241 3 656 475,39 3 647 289,82 9 185,57 156,93 
 

 
Zadania powierzone Powiatowi 

     
 

rozdział Nazwa rozdziału Plan 2013 
Wykonanie 

2013 
Środki Gminy 

Środki  
z dotacji 

Dotacja do 
zwrotu 

 

85204 Rodziny zastępcze 352 146 349 582,74 349 582,74 0,00 0,00 
 

85324 PFRON     754 274 750 676,88 0,00 750 676,88 3 597,12 
 

85324 
Warsztaty Terapii Zajęciowej 
w ramach PFRON 

665 820 665 820,00 0,00 665 820,00 0,00 
 

85324 
Otrzymane środki na obsługę 
PFRON 2,5 % - 
odprowadzenie do MOPS 

 35 412,42 0,00 35 412,42 89,58 
 

81511 Aktywny Samorząd 200 741,50 172 137,41 0,00 172 137,41 28 604,09 
 

  Ogółem zadania powierzone 1 972 982 1 973 629,45 349 582,74 1 624 046,71 32 290,79 
 

 
Zadania zlecone Powiatowi 

     

rozdział Nazwa rozdziału Plan 2013  
Wykonanie 

2013 
Środki Gminy  

Środki z 
Dotacji 

 
Dotacja do 

zwrotu 

85205 
krajowy program przeciwdz. 
Przemocy w rodzinie  18 000  17 999,94 0,00  17 999,94  0,06 

 

 
Ogółem zadania zlecone 

Powiatowi  18 000  17 999,94 0,00  17 999,94  0,06 
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Zadania zlecone Gminie     

rozdział Nazwa rozdziału 
Plan 2013 

Wykonanie 
2013 Środki Gminy 

Środki  
z dotacji 

Dotacja do 
zwrotu 

85195 Pozostała działalność 15 260 15 260,00 0,00 15 260,00 0,00 

85203 
Środowi, Domy Samopom, 
ul.Mikołowska 122 

442 428 431 415,97 154 802,20 276 613,77 120,23 

85212 Świadczenia rodzinne 13 072 781 12 727 087,76 0,00 12 727 087,76 345 693,24 

85212 Fundusz Alimentacyjny 4 013 567 3 971 669,95 0,00 3 971 669,95 41 897,05 

85213 Ubezp.zdrowotne 69 096 53 998,43 0,00 53 998,43 15 097,57 

85228 
Specjalistyczne usługi 
opiekuńcze 

192 465 179 910,00 0,00 179 910,00 12 555,00 

85278 
Usuwanie skutków klęsk 
żywiołowych 

605 574 586 963,82  586 963,82 6 992,18 

85295 Pozostała działalność 378 392 376 360,00 0,00 376 360,00 2 032,00 

  
OGÓŁEM zad. zlecone 

gminie 
18 789 563 18 342 665,93 154 802,20 18 187 863,73 424 387,27 

 
Zadania własne Gminy 

      

rozdział Nazwa rozdziału Plan 2013 
Wykonanie 

2013 
Środki Gminy 

Środki  
z dotacji 

Dotacja do 
zwrotu 

85154 
Profilaktyka, diagnoza i 
interwencja w przypadku 
przemocy w rodzinie 

1 515 1 512,90 1 512,90 0,00 0,00 

85154 
Świetlica środowiskowa 
przy ul. Katowickiej  

69 835 68 111,41 68 111,41 0,00 0,00 

85154 

Organizacja wypoczynku 
letniego dla wychowanków 
Specjalistycznej Placówki 
Wsparcia Dziennego  

15 400 15 400,00 15 400,00 0,00 0,00 

85154 
Wychowujmy Szczęśliwe 
Dzieci 

3 609 3 606,23 3 606,23 0,00 0,00 

85154 Akademia Rodzica 4 850 4 848,63 4 848,63 0,00 0,00 

85201 
Pozost.działal. Świetlica 
Terapeutyczna 243 571 242 486,21 242 486,21 0,00 0,00 

85202 DPS 2 266 500 2 266 209,72 2 266 209,72 0,00 0,00 

85203 
Pozost.działaln. 
Noclegownia 790 601 775 676,76 774 199,08 1 477,68 64,32 

85206 wspieranie rodziny 124 190 123 941,11 80 735,11 43 206,00 0,00 

85212 Świadczenia rodzinne 254 355 237 619,35 237 619,35 0,00 0,00 

85213 ubezp. Zdrowotne 111 048 111 048,00 0,00 111 048,00 0,00 

85214 Zasiłki i pomoc w naturze 1 230 000 1 227 328,67 1 227 328,67 0,00 0,00 

85214 W tym-pogrzeby 29 500 27 851,48 27 851,48 0,00 0,00 

85214 Zasiłki okresowe 2 189 240 2 082 012,35 0,00 2 082 012,35 107 227,65 

85216 Zasiłek stały 1 406 526 1 401 374,96 0,00 1 401 374,96 5 151,04 

85219 M O P S 6 278 501 6 140 962,32 5 147 799,32 993 163,00 0,00 

85219 
MOPS  Program „ 
WSZYSCY RAZEM” 

680 594 633 460,15 633  460,15 0,00 0,00 
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85228 Usługi opiekuńcze 750 000 749 920,28 749 920,28 0,00 0,00 

85295 
Pozost.działaln. 
dożywianie 1 060 000 1 060 000,00 1 060 000,00 0,00 0,00 

85295 
Pozost.działaln. 
dożywianie- dotacja 1 257 012 1 252 457,32 0,00 1 242 457,32 4 554,68 

85295 Prace społeczno-użyteczne 99 500 78 963,40 78 963,40 0,00 0,00 

85295 
zakup usług 
magazynowanie i 
wydawanie żywności PEAD 

6 600 0,00 0,00 0,00 0,00 

  OGÓŁEM zad. wł. Gminy 18 843 447,00 18 476 939,77 12 592 200,46 5 884 739,31 116 997,69 

 
Zestawienie wg zadań 

     

rozdział Nazwa rozdziału Plan 2013 Wykon.2013 Środki Gminy 
Środki  

z dotacji 
Dotacja do 

zwrotu 

   zadania wł.Powiatu 3 740 241 3 656 475,39 3 647 289,82 9 185,57 156,93 

   zadania powierzone 352 146 349 583 349 583 0,00 0,00 

  
 zadania zlecone 
powiatowi 18 000 17 999,94 0,00 17 999,94 0,06 

 Zadania zlecone gminie 18 789 563 18 342 665,93 154 802,20 18 187 863,73 424 387,27 

  

Zadania porozumienie z 
administracją rządową – 
GA 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

Zadania porozumienie z 
administracją rządową – 
PA 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   zadania wł. Gminy 18 843 447 18 476 939,77 12 592 200,46 5 884 739,31 116 997,69 

  OGÓŁEM zadania MOPS 41 743 397 40 843 663,77 16 743 875,22 24 099 788,55 541 541,95 

  OGÓŁEM zadania PFRON 1 420 094,00 1 451 909,30 0,00  1 451 909,30 3 686,70 

  
OGÓŁEM zadanie 

Aktywny Samorząd 
200 741,50 172 137,41 0,00 172 137,41 28 604,09 

  RAZEM 43 364 232,50 42 467 710,48 16 743 875,22 25 723 835,26 573 832,74 
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