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1.     Informacje ogólne 

 

Podstawa prawna działania samodzielnej jednostki samorz�dowej jak� jest Miejski O�rodek 

Pomocy Rodzinie w Kielcach to: 

 

� Uchwała Nr X/79/90 Miejskiej Rady Narodowej w Kielcach z dnia 1 marca 1990 r. w sprawie 

utworzenia jednostki bud�etowej pod nazw� „Miejski O�rodek Pomocy Społecznej  

w Kielcach” 

� Zarz�dzenie Nr 15/90 Prezydenta Miasta Kielc z dnia 3 sierpnia 1990 r. w sprawie organizacji 

 i zada� Miejskiego O�rodka pomocy Społecznej w Kielcach 

� Uchwała Nr 84/99 Rady Miejskiej w Kielcach  z dnia 25 lutego 1999 r. zmieniaj�ca uchwał�  

w sprawie utworzenia jednostki bud�etowej pod nazw� Miejski O�rodek Pomocy Rodzinie w 

Kielcach 

� Uchwała Nr XXVII/503/2004 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 6 maja 2004 r. 

w sprawie nadania statutu Miejskiemu O�rodkowi Pomocy Rodzinie w Kielcach 

� Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej – Dz.U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593  

z pó�niejszymi zmianami. 

 

Celem pomocy społecznej jest zaspokajanie niezb�dnych  potrzeb �yciowych osób  

i rodzin oraz umo�liwienie im bytowania w warunkach odpowiadaj�cych godno�ci człowieka. 

Pomoc społeczna powinna w miar� mo�liwo�ci doprowadzi� do �yciowego usamodzielnienia  osób 

i rodzin oraz ich integracji ze �rodowiskiem. 

 

1.1.  Struktura organizacyjna O�rodka 
 

Dyrektor O�rodka realizuj�c ustalenia statutu Miejskiego O�rodka Pomocy Rodzinie w Kielcach,  

ustalił regulamin organizacyjny O�rodka.  

Regulamin organizacyjny Miejskiego O�rodka Pomocy Rodzinie jest podstawowym 

dokumentem okre�laj�cym: struktur� organizacyjn� O�rodka; ogólne zasady organizacji pracy; 

obowi�zki i uprawnienia pracowników; zakres działania komórek organizacyjnych. 

Prac� O�rodka kieruje dyrektor przy pomocy zast�pcy. Nad gospodark� finansow� O�rodka 

czuwa i jest za ni� odpowiedzialny główny ksi�gowy. 

W skład struktury organizacyjnej O�rodka w 2006 roku wchodziły nast�puj�ce komórki 

organizacyjne: 

1. Dział Organizacyjno-Administracyjny 
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2. Dział Finansowo-Ksi�gowy 

3. Dział Pomocy �rodowiskowej  

4. Dział Usług  

5. Dział Opieki i Wychowania 

6. Dział ds. Rehabilitacji Społeczno-Zawodowej Osób Niepełnosprawnych 

7. Specjalistyczny O�rodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie 

8. Dział ds. �wiadcze� Rodzinnych 

9. Dział ds. Bezdomno�ci 

10. Sekcja ds. domów pomocy społecznej 

11. Sekcja ds. informatyki 

12. Radcy prawni, konsultanci 

13. Specjali�ci 

14. Punkt Informacyjno-Interwencyjny 

15. Sekcja ds. dodatków mieszkaniowych 

16. Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawno�ci 

17. �rodowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi 

18. �rodowiskowy Dom Samopomocy dla Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie 

19. Sie� �wietlic �rodowiskowych „4 K�ty” 

20. Rejony Opieku�cze w liczbie 10  (w ró�nych dzielnicach miasta) 

21. Kluby Seniora 

22. Klub Integracji Społecznej 

23. Zespół Usług Interwencji Kryzysowej 

24. Mieszkania Chronione 

25. Jadłodajnie „11:30” 
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1.2. Kadra O�rodka 
 

Zgodnie z art. 116 ust.1 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku „pracownikiem 

socjalnym mo�e by� osoba, która posiada dyplom uzyskania tytułu zawodowego w zawodzie 

pracownik socjalny, dyplom wy�szej szkoły zawodowej o specjalno�ci praca socjalna lub 

uko�czone studia wy�sze o specjalno�ci praca socjalna na jednym z kierunków: pedagogika, 

politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia lub nauki o rodzinie”. 

Na dzie� 31.12.2006 roku w O�rodku zatrudnionych było 395 osób, w tym: 

- starszych specjalistów pracy socjalnej – 6 osób 

- starszych specjalistów pracy z rodzin� – 1 osoba 

- specjalistów pracy socjalnej – 6 osób 

- specjalistów pracy z rodzin� – 2 osoby 

- kierowników Rejonów Opieku�czych – 10 osób 

- z-ca kierowników Rejonów Opieku�czych – 10 osób 

- starszych pracowników socjalnych – 38 osób 

- pracowników socjalnych – 41 osób 

- aspirantów pracy socjalnej – 6 osób                                                                               

Na dzie� 31 grudnia 2006 roku w Rejonach Opieku�czych zatrudnione były 102 osoby,  

w Specjalistycznym O�rodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie – 19 osób, a w Dziale ds. 

Bezdomno�ci – 8 osób. Pracownicy legitymuj� si� dyplomem pracownika socjalnego lub 

uko�czonymi studiami licencjackimi lub magisterskimi wymaganymi zgodnie z ustaw�  

o pomocy społecznej.  

W roku akademickim 2005/2006 kwalifikacje zawodowe podnosiło 24 pracowników na 

studiach wy�szych zaocznych w tym: 

- Wy�sza Szkoła Ekonomii i Administracji w Kielcach – kierunek ekonomia – 3 osoby 

- Wy�sza Szkoła Ekonomii i Administracji w Kielcach – kierunek politologia – 1 osoba 

- Akademia �wi�tokrzyska– kierunek pedagogika opieku�cza i pracy socjalnej – 6 osób 

- Akademia �wi�tokrzyska – kierunek resocjalizacja i profilaktyka społeczna – 1 osoba 

- Akademia �wi�tokrzyska – kierunek zarz�dzanie i marketing – 1 osoba 

- Akademia �wi�tokrzyska – kierunek pedagogika opieku�cza – 3 osoba 

- Akademia �wi�tokrzyska – kierunek zintegrowana edukacja wczesnoszkolna  

   i przedszkolna – 1 osoba 

- Politechnika Radomska – kierunek finanse – 1 osoba 

-  Wszechnica �wi�tokrzyska – kierunek pedagogika opieku�cza i pracy socjalnej –  

1 osoba 
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-   Wszechnica �wi�tokrzyska – kierunek pedagogika pracy socjalnej – 1 osoba 

-   Wy�sza Szkoła Administracji Publicznej – kierunek administracja – 1 osoba 

-   Wszechnica �wi�tokrzyska – kierunek filologia angielska – 1 osoba 

-  Szkoła Policealna Pracowników Słu�b Społecznych w Lublinie – specjalizacja II stopnia  

w zawodzie pracownik socjalny – 3 osoby 

 

W 2006 roku w celu podniesienia swych kwalifikacji zawodowych oraz uaktualnienia 

wiedzy nabytej podczas pracy zawodowej pracownicy O�rodka uczestniczyli szkoleniach  

i warsztatach szkoleniowych organizowanych m.in. przez: Izb� Skarbow� w Kielcach, Centrum 

Kształcenia Specjalistycznego w Warszawie, O�rodek Interwencji Kryzysowej w Krakowie, 

Krajowy O�rodek Szkoleniowy Europejskiego Funduszu Społecznego  

w Warszawie, Centrum Dydaktyczne Instytutu Psychosomatycznego w Warszawie, Centrum 

Szkolenia Słu�b Społecznych w Warszawie, �wi�tokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, 

BM Konsulting w Krakowie, �wi�tokrzyskie Centrum Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej 

w Kielcach, �wi�tokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach, KONTRAKT 

Doradztwo Konsultacje w Krakowie, Instytut Psychologii Zdrowia w Warszawie, Urz�d 

Marszałkowski Województwa �wi�tokrzyskiego w Kielcach, Centrum Kształcenia 

Specjalistycznego Polskiej Korporacji Biznesu POLBI Sp. z o.o. w Warszawie, �wi�tokrzyski 

Urz�d Wojewódzki w Kielcach Wydział Polityki Społecznej, Instytut Psychosomatyczny Sp.  

z o.o. w Warszawie, Centrum Kształcenia i Rehabilitacji w Konstancinie-Jeziornej, Regionalny 

O�rodek Szkoleniowy w Bydgoszczy, Fundacj� Krakowskiej Katedry Psychiatrii A.M.  

w Krakowie, Centrum Szkolenia Słu�b Społecznych w Warszawie, Akademi� �wi�tokrzysk�  

w Kielcach, Towarzystwo „Nasz Dom” w Warszawie, Forum Edukacyjne Centrum Zamówie� 

Publicznych Sp. z o.o. w Warszawie, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników 

i Sympatyków �rodowiskowych Domów Samopomocy w Strzegomie, Akademi� Innowacji Sp. 

z o.o. w Warszawie, Biuro Szkoleniowe „STUDIUM” w Opolu, Ogólnopolski O�rodek 

Konferencyjny w Krakowie, Stowarzyszenie Ksi�gowych w Polsce Oddział Okr�gowy  

w Kielcach, Szkoł� Administracji Samorz�dowej S.A. w Warszawie, ASM – Centrum Bada�  

i Analiz Rynku Sp. z o.o. w Warszawie, Szkoł� Policealn� Pracowników Słu�b Społecznych  

w Lublinie, Lubelskie Towarzystwo Dobroczynno�ci w Lublinie, O�rodek Kształcenia Słu�b 

Publicznych i Socjalnych w Cz�stochowie, Centrum Terapii „Fenix” w Suwałkach, 

�wi�tokrzyski Urz�d Wojewódzki w Kielcach Wojewódzki Zespół ds. Orzekania  

o Niepełnosprawno�ci, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Pomocy  

i Integracji Społecznej w Warszawie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Skar�ysku-

Kamiennej, Polskie Towarzystwo Psychoterapii Krótkoterminowej Polski Instytut Psychoterapii 

Krótkoterminowej w Krakowie, Biuro Projektu EKSPERT-SITR w Koszalinie, Pa�stwowy 
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Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie, Przedsi�biorstwo Naukowo-

Badawczo-Usługowe w Bielsku Białej, Stowarzyszenie na rzecz Opieki Długoterminowej  

i Pomocy Społecznej „Dom Pod Sło�cem” w Toruniu, Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie”  

w Kielcach, Krajowe Centrum Organizacji Turnusów Rehabilitacyjnych w Katowicach, 

Stowarzyszenie na rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, Caritas 

Diecezji Kieleckiej, Zarz�d Główny Polskiego Centrum Mediacji w Warszawie, Pa�stwow� 

Agencj� Rozwi�zywania Problemów Alkoholowych, AGAR O�rodek Szkoleniowo-Usługowy  

w Gliwicach, TAXUS Centrum Szkole�. 

 

1.3. Wydatki poniesione na poszczególne zadania wg rozdziałów 
 

Plan 

Dz. Rozdz. Nazwa na pocz�tek roku 
2006 

po zmianach na 
31.12.2006 r. 

Wykonanie % 
/6:5/ 

1 2 3 4 5 6 7 

  OGÓŁEM 109 708 378 121 037 189 120 572 256,45 99,6 
       
  A.  ZADANIA  GMINY 78 667 582 87 114 867 86 968 992,12 99,8 
       
  I.  Zadania własne 29 314 800 42 634 087 42 595 416,22 99,9 
       

852  Pomoc społeczna 29 261 800 42 283 697 42 275 826,22 100,0 
 85201 Placówki opieku�czo - 

wychowawcze 20 000 0 0  
 85202 Domy pomocy społecznej 3 070 000 3 658 743 3 658 742,28 100,0 
 85203 O�rodki wsparcia 1 975 000 2 129 399 2 121 528,94 99,6 
 85212 �wiadczenia rodzinne oraz 

składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe z 
ubezpieczenia społecznego 

275 000 419 440 419 440,00 100,0 
 85214 Zasiłki i pomoc w naturze 

oraz składki na ubezpieczenie 
społeczne 

4 000 000 6 236 723 6 236 723,00 100,0 
 85215 Dodatki mieszkaniowe 4 650 000 6 693 000 6 693 000,00 100,0 
 85219 O�rodki pomocy społecznej 10 788 768 10 859 932 10 859 932,00 100,0 
 85220 Jednostki specjalistycznego 

poradnictwa, mieszkania 
chronione i o�rodki 
interwencji kryzysowej 

35 600 23 600 23 600,00 100,0 
 85228 Usługi opieku�cze i 

specjalistyczne usługi 
opieku�cze 3 174 800 5 546 480 5 546 480,00 100,0 

 85295 Pozostała działalno�� 1 272 632 6 716 380 6 716 380,00 100,0 
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853  Pozostałe zadania z zakresu 
polityki społecznej 

53 000 350 390 319 590,00 91,2 
 85311 Rehabilitacja zawodowa i 

społeczna osób 
niepełnosprawnych 0 20 000 20 000,00 100,0 

 85321 Zespoły do spraw orzekania o 
niepełnosprawno�ci 53 000 53 000 53 000,00 100,0 

 85395 Pozostała działalno�� 
 

0 277 390 246 590,00 88,9 

  II. Zadania z zakresu 
administracji rz�dowej 
zlecone Gminie ustawami 49 352 782 44 468 080 44 360 875,90 99,8 

       
801  O�wiata i wychowanie 0 22 000 22 000,00 100,0 

       
 80195 Pozostała działalno�� 0 22 000 22 000,00 100,0 
       

852  Pomoc społeczna 49 352 782 44 446 080 44 338 875,90 99,8 
       
 85203 O�rodki wsparcia 698 739 748 739 748 739,00 100,0 
 85212 �wiadczenia rodzinne, 

zaliczka alimentacyjna oraz 
składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe z 
ubezpieczenia społecznego 42 110 174 37 060 715 36 953 510,90 99,7 

 85213 Składki na ubezpieczenie 
zdrowotne opłacane za osoby 
pobieraj�ce niektóre 
�wiadczenia z pomocy 
społecznej 737 583 435 000 435 000,00 100,0 

 85214 Zasiłki i pomoc w naturze 
oraz składki na ubezpieczenie 
społeczne 4 679 980 4 944 288 4 944 288,00 100,0 

 85228 Usługi opieku�cze i 
specjalistyczne usługi 
opieku�cze 1 126 306 1 162 306 1 162 306,00 100,0 

 85278 Usuwanie skutków kl�sk 
�ywiołowych 0 95 032 95 032,00 100,0 

   
    

  III. Zadania realizowane 
przez Gmin� na podstawie 
porozumie� z organami 
administracji rz�dowej 

0 12 700 12 700,00 100,0 
       

801  O�wiata i wychowanie 0 12 700 12 700,00 100,0 
       
 80195 Pozostała działalno�� 0 12 700 12 700,00 100,0 
       
  B. ZADANIA POWIATU 31 040 796 33 922 322 33 603 264,33 99,1 
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  I. Zadania własne 28 849 770 30 783 874 30 516 761,32 99,1 
       

852  Pomoc społeczna 28 849 770 30 783 874 30 516 761,32 99,1 
 85201 Placówki opieku�czo - 

wychowawcze 7 181 327 6 636 316 6 635 752,52 100,0 
 85202 Domy pomocy społecznej 

16 773 125 18 465 998 18 238 032,87 98,8 
 85203 O�rodki wsparcia 341 310 618 542 610 957,93 98,8 
 85204 Rodziny zast�pcze 3 678 086 3 126 602 3 126 602,00 100,0 
 85212 �wiadczenia rodzinne, 

zaliczka alimentacyjna oraz 
składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe z 
ubezpieczenia społecznego 0 135 000 135 000,00 100,0 

 85214 Zasiłki i pomoc w naturze 
oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe 0 552 289 552 289,00 100,0 

 85219 O�rodki pomocy społecznej 0 234 427 203 427,00 86,8 
 85220 Jednostki specjalistycznego 

poradnictwa, mieszkania 
chronione i o�rodki 
interwencji kryzysowej 

498 038 502 238 502 238,00 100,0 
 85226 O�rodki adopcyjno - 

opieku�cze 354 304 357 304 357 304,00 100,0 
 85228 Usługi opieku�cze i 

specjalistyczne usługi 
opieku�cze 0 131 578 131 578,00 100,0 

 85295 Pozostała działalno�� 23 580 23 580 23 580,00 100,0 
       
  II. Zadania z zakresu 

administracji rz�dowej 
zlecone Powiatowi 
ustawami 394 122 711 600 683 986,66 96,1 

       
851  Ochrona zdrowia 

79 122 69 500 41 886,66 60,3 
 85156 Składki na ubezpieczenie 

zdrowotne oraz �wiadczenia 
dla osób nie obj�tych 
obowi�zkiem ubezpieczenia 
zdrowotnego 79 122 69 500 41 886,66 60,3 

       
852  Pomoc społeczna 

0 324 000 324 000,00 100,0 
 85203 O�rodki wsparcia 0 234 000 234 000,00 100,0 
 85295 Pozostała działalno�� 0 90 000 90 000,00 100,0 
       

853  Pozostałe zadania z zakresu 
polityki społecznej 

315 000 318 100 318 100,00 100,0 
 85321 Zespoły do spraw orzekania o 

niepełnosprawno�ci 315 000 318 100 318 100,00 100,0 
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  III. Zadania realizowane 
przez Powiat na podstawie 
porozumie� z organami 
administracji rz�dowej 

0 138 000 138 000,00 100,0 
       

852  Pomoc społeczna 0 138 000 138 000,00 100,0 
       
 85295 Pozostała działalno�� 0 138 000 138 000,00 100,0 

 
 
 

  IV. Zadania realizowane 
przez Powiat na podstawie 
porozumie� mi�dzy 
jednostkami samorz�du 
terytorialnego 1 796 904 2 288 848 2 264 516,35 98,9 

       
852  Pomoc społeczna 1 796 904 2 288 848 2 264 516,35 98,9 

 85201 Placówki opieku�czo - 
wychowawcze 1 796 904 2 288 848 2 264 516,35 98,9 

 

 

 
1.4. Charakterystyka klientów O�rodka 

 W ka�dej grupie wiekowej klientów pomocy społecznej w Kielcach przewa�aj� kobiety  

i jest ich �rednio 57,5 %. W najliczniejszej grupie wyst�puj� osoby w przedziale wiekowym 

 45 –54 lata (36 %) [baza danych MOPR].  

Warunki mieszkaniowe nie odbiegaj� znacznie od standardu, ale je�li na statystycznego Polaka 

przypada 0,9 izby, to na klienta pomocy społecznej w mie�cie ju� tylko 0,6 izby. Du�e rodziny 

4- 6 osobowe w znacznej cz��ci (43,6 %) zamieszkuj� niewielkie mieszkania 2 pokojowe  

nie przekraczaj�ce 35 m2. 

 Co druga osoba jest zdrowa (52,2%), a najcz��ciej wyst�puj� choroby neurologiczne 

(8,4%). Do kategorii osób niepełnosprawnych kwalifikuje si� 26,2% (dwukrotnie wi�cej ni�  

w zwykłej populacji) osób z którymi przeprowadzono wywiad �rodowiskowy.  

Porównanie poziomu wykształcenia klientów pomocy społecznej  do ogółu populacji 

mieszka�ców Kielc wypada zdecydowanie niekorzystnie. Wykształceniem nie przekraczaj�cym 

zawodowego legitymuje si� 39,9% mieszka�ców Kielc i odpowiednio 71,4% klientów MOPR. 

Wykształcenie �rednie i pomaturalne posiada 41,3% mieszka�ców Kielc i 26,7% klientów 

MOPR, uko�czonym wy�szym legitymuje si� 15,1% mieszka�ców Kielc i 2,9% klientów 

MOPR. 
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2.   Charakterystyka poszczególnych form pomocy: 
 

2.1.  Pomoc finansowa. 

Dział Pomocy �rodowiskowej jako realizator pomocy finansowej wypłacał pomoc w ramach: 

- zada� własnych, 

- zada� zleconych. 

Do zada� własnych gminy o charakterze obowi�zkowym nale�y przyznawanie i wypłacanie 

nast�puj�cych �wiadcze�: 

- zasiłków okresowych, 

- zasiłków celowych, 
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- zasiłków celowych na pokrycie wydatków na �wiadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz 

innym osobom nie maj�cym dochodu i mo�liwo�ci uzyskania �wiadcze� – na podstawie 

przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia, 

- zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego, 

- opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osob�, która zrezygnuje  

z zatrudnienia w zwi�zku z konieczno�ci� sprawowania bezpo�redniej osobistej opieki nad 

długotrwale lub ci��ko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkuj�cymi: matk�, 

ojcem lub rodze�stwem. 

Do zada� własnych gminy nale�y równie� przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych 

specjalnych. Jest to �wiadczenie o charakterze fakultatywnym. 

Na zasiłki okresowe wydano ł�cznie 3 431 779 zł, �redni zasiłek wynosił 126 zł.  

�redni zasiłek celowy wyniósł 145 zł – wydano kwot� 724 190,38 zł. 

Na specjalne zasiłki celowe wydatkowano kwot� 156.985,16 zł. �redni zasiłek wynosił 159 zł. 

Ze wzgl�du na fakt, �e tutejszy O�rodek – zgodnie z art. 147 ust. 3 cytowanej ustawy o pomocy 

społecznej, zasiłki okresowe wypłaca w minimalnych wysoko�ciach – co nie zaspakaja w cało�ci 

potrzeb zgłaszanych przez osoby wymagaj�ce wsparcia – cz�sto istnieje konieczno�� udzielania 

dodatkowej pomocy w formie zasiłków celowych. Ustawa nie okre�la ich wysoko�ci. Jest ona 

zale�na od potrzeby, któr� ma zaspokoi�, jak równie� od mo�liwo�ci gminy, bowiem �rodki na 

zasiłki celowe zapewnia bud�et gminy.  

W�ród zasiłków celowych przewa�ały zasiłki m.in. na �ywno��, odzie�, obuwie i w�giel. 

Do 35 �rodowisk skierowana była pomoc w zwi�zku ze zdarzeniem losowym wydano kwot�  

92 890,32 zł. 

Składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby, które zrezygnowały z zatrudnienia w 

zwi�zku z konieczno�ci� sprawowania bezpo�redniej, osobistej opieki nad długotrwale lub 

ci��ko chorym członkiem rodziny, opłacana była dla 9 osób.  

Do ZUS przekazano 74 składki na kwot� 7 797,87 zł.  

Do zada� zleconych z zakresu administracji rz�dowej realizowanych przez gmin� nale�y: 

- przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych, 

- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne okre�lonych w przepisach o powszechnym 

ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia. 

Pomoc� w formie zasiłków stałych obj�to 1 403 osoby, wypłacaj�c 17 710 �wiadcze� – �redni 

zasiłek wyniósł 279 zł.  

81,5% spo�ród tej grupy �wiadczeniobiorców gospodarowało w rodzinach, pozostała grupa to 

osoby samotnie gospodaruj�ce.  
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Kwota zasiłku stałego nie mo�e by� ni�sza ni� 30 zł miesi�cznie. Do miesi�ca wrze�nia 2006 

roku kwota zasiłku nie mogła by� wy�sza ni� 418 zł miesi�cznie, a od 1 pa�dziernika 2006 roku 

444 zł.  

Zgodnie z Rozporz�dzeniem Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie 

zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot �wiadcze� z pomocy społecznej,  

od 1.10.2006 roku nast�piła weryfikacja kryteriów dochodowych uprawniaj�cych  

do ubiegania si� o �wiadczenia pomocy społecznej. W zwi�zku z powy�szym od miesi�ca 

pa�dziernika 2006 roku przeprowadzono weryfikacj� wysoko�ci nale�nych kwot zasiłków 

stałych. 

Dla 1078 osób odprowadzane były składki na ubezpieczenie zdrowotne. Na przestrzeni 2006 

roku odprowadzonych zostało 10 292 składki na kwot�  351 220,08 zł. 

 

Tabela: pomoc  finansowa  w  roku  2006  w  poszczególnych  rejonach  opieku�czych   
i działach 

 Ogólna liczba Liczba 
�rodowisk Liczba  zasiłkobiorców 

Rejon Opieku�czy 
/Dział/ 

rozpoznanych 
�rodowisk 
w rejonie 

/dziale 

korzystaj�cych 
z pomocy 

finansowej 

Zasiłków 
stałych 

Zasiłków 
okresowyc

h 

Zasiłków 
celowych 

Zasiłków 
celowych 

specjalnych 

„�ródmie�cie” 985 630 165 393 342 84 

„Szydłówek” 935 487 113 338 200 42 

„K.S.M.” 876 531 157 342 277 48 

„Herby” 863 769 169 557 348 80 

„Czarnów” 960 606 145 448 190 45 

„Białogon” 633 394 111 240 116 21 

„Uroczysko” 937 497 114 307 131 46 

„Os. Jagiello�skie” 911 618 159 418 367 53 

„Os. �wi�tokrzyskie” 777 391 69 256 116 46 

„Barwinek- 
Baranówek” 

961 616 147 390 213 19 

Dział  ds.  
Bezdomno�ci 

276 163 54 87 71 2 

Specjalistyczny 
O�rodek  Wsparcia 

dla  Ofiar  Przemocy 
502 - - - - - 

 

R a z e m 

 

9 616 5 702 1 403 3 776 2 371 486 
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W ramach struktury organizacyjnej MOPR działaj� Rejony Opieku�cze. Siedziby 

Rejonów umiejscowione s� w miar� mo�liwo�ci jak najbli�ej społeczno�ci lokalnej, co 

umo�liwia poznanie problemów i zagro�e� lokalnych, a jednocze�nie sprzyja współpracy 

pracowników socjalnych ze �rodowiskiem. Na terenie miasta znajduje si� obecnie 10 Rejonów 

Opieku�czych. 

 

Lp 
Nazwa Rejonu 

Opieku�czego 
Siedziba Dzielnica 

1 �ródmie�cie ul. Sienkiewicza 25 �ródmie�cie 

2 Szydłówek ul. Miodowa 7 Szydłówek, Sady 

3 K.S.M. ul. L. Wawrzy�skiej 20 K.S.M. 

4 Herby ul. 1 Maja 196 Herby, Niewachlów 

5 Czarnów ul. Piekoszowska 36a Czarnów, Dalnia, �lichowice 

6 Białogon ul. Karczówkowska 45 Białogon, Podkarczówka 

7 Uroczysko ul. Zamenhoffa 4 Uroczysko, Bocianek, 

Os. Słoneczne Wzgórze 

8 Os. Jagiello�skie ul. Sienkiewicza 68 Os. Jagiello�skie 

9 Os. �wi�tokrzyskie ul. Manifestu Lipcowego 65 Os. �wi�tokrzyskie,  

Os. Na Stoku 

10 Barwinek - Baranówek ul. Prusa 1 Os. Barwinek, Baranówek, 

 Bukówka 

 

Pracownicy socjalni docieraj� do osób, rodzin w trudnych sytuacjach �yciowych 

w miejscu zamieszkania, w celu przeprowadzenia wywiadu �rodowiskowego. Podczas wywiadu, 

pracownicy socjalni rozeznaj� potrzeby i oczekiwania osób i rodzin, na bazie których planuj� 

adekwatn� form� pomocy.  

W 2006 roku O�rodek przyst�pił do wdra�ania zmian organizacyjnych w pracy Rejonów 

Opieku�czych. Zmiany te miały na celu decentralizacj� planowania i udzielania �wiadcze� 

pomocy społecznej. Nast�piło rozszerzenie uprawnie� kierowników Rejonów Opieku�czych  

i ich zast�pców o podpisywanie decyzji administracyjnych z upowa�nienia Prezydenta Miasta. 

W miar� zwi�kszania si� mo�liwo�ci technicznych, w szczególno�ci w wyniku zastosowania 

nowego programu informatycznego TT-POMOC, planuje si� przenoszenie do Rejonów 

Opieku�czych dalszych zada�. 
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Pomoc finansowa dla rodzin rolniczych poszkodowanych w wyniku kl�ski suszy. 

Wykonuj�c zadanie wynikaj�ce z Rozporz�dzenia Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2006 roku 

w sprawie szczególnych warunków realizacji programu pomocy dla gospodarstwa rolnych w 

celu złagodzenia skutków suszy – Dział Pomocy �rodowiskowej przyj�ł i rozpatrzył 156 

wniosków odno�nie tej pomocy. Zajmował si� w cało�ci obsług� osób ubiegaj�cych si� o takie 

wsparcie.  

Wydano 109 decyzji pozytywnych, 46 decyzji odmownych, 1 osoba wycofała wniosek. 

4 osoby odwołały si� od tych decyzji do Samorz�dowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach. 

Organ ten 1 decyzj� utrzymał w mocy, a 3 uchylił w cało�ci, przekazuj�c do ponownego 

rozpatrzenia. Powodem tych działa� była ró�nica interpretacji przepisów organu I instancji  

z organem odwoławczym. 

 

Odno�nie pomocy finansowej wydano 18 133 decyzji administracyjnych, z czego 15 137 

dotyczyło zada� własnych, natomiast 2 996 zada� zleconych. 

Od decyzji administracyjnych przyznaj�cych �wiadczenia społeczne w formie finansowej 

 34 osoby wniosły 51 odwoła�. 

Przedstawiało si� to w sposób nast�puj�cy: 

- 11 odwoła� załatwiono we własnym zakresie 

- 6 odwoła� – dotyczyło zada� własnych 

- 5 odwoła� – dotyczyło zada� zleconych 

- 40 odwoła� (od 23 osób) przekazano do Samorz�dowego Kolegium Odwoławczego,  

  w    Kielcach z czego: 

- 25 odwoła� (od 9 osób) – dotyczyło zada� własnych 

- 15 odwoła� (od 14 osób) – dotyczyło zada� zleconych. 

Zadania własne - 25 odwoła� (od 9 osób). 

Sposób załatwienia: 

- 16 utrzymano w mocy, 

- 1 przypadek - miało miejsce uchybienia terminu do wniesienia odwołania, 

- 5 uchylono w cało�ci i przekazano do ponownego rozpatrzenia, 

Powody uchylenia decyzji: 

- w 1 przypadku nale�ało przeprowadzi� dodatkowe post�powanie wyja�niaj�ce, 

- w 3 przypadkach miała miejsce ró�nica interpretacji przepisów organu I instancji  

z organem odwoławczym, 

- 1 sprawa – brak kompleksowego rozpatrzenia wniosku, 

- 3 znajduj� si� w trakcie rozpatrywania. 
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Zadania zlecone - 15 odwoła� (od 14 osób).  

Sposób załatwienia: 

- 7 utrzymano w mocy, 

- 3 uchylono w cało�ci i przekazano do ponownego rozpatrzenia 

Przyczyna uchylenia decyzji: 

- 1 przypadek: nie wyja�niono wszystkich okoliczno�ci sprawy, 

- 2 sprawy: ró�nica interpretacji przepisów organu I instancji z organem odwoławczym, 

- w 1 przypadku uchylono w cało�ci i umorzono post�powanie organu I instancji, 

- 2 decyzje uchylono w cało�ci i w to miejsce orzeczono przyznanie �wiadczenia, 

- 1 decyzje uchylono w cz��ci i w to miejsce orzeczono przyznanie �wiadczenia, 

- 1 sprawa znajduje si� w toku załatwienia. 

 

Wypłata dodatków mieszkaniowych z zakresu zada� własnych gminy. 

W roku 2006 wypłacono dodatki mieszkaniowe na ł�czn� kwot� 6 693 000,00 zł 

Na zło�onych ogółem 8 720 wniosków wydano 8 350 decyzji w tym: 

przyznaj�cych – 7 934, odmownych - 416, zmienionych – 65.  

 

Liczba i kwoty wypłaconych dodatków mieszkaniowych: 

 W roku 2006 wypłacono ogółem 49 445 dodatków  na: 

- mieszkania komunalne                -14 672                                       2 265 305 zł 

- spółdzielnie mieszkaniowe         - 26 558                                       3 311 548 zł 

- wspólnoty mieszkaniowe            -     757                                          169 373 zł      

- TBS                                             -     524                                            64 552 zł 

- osoby prywatne                           -  1 429                                          223 599 zł  

- inne                                             -  5 505                                          658 623 zł 

  

Miesi�cznie (�rednio) Dział wypłacał 4 120 �wiadcze�. 

Ilo�� �wiadczeniobiorców  korzystaj�cych z dodatku mieszkaniowego w roku 2006 (�rednio) – 

8 240. 

  

�wiadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne. 

� liczba osób, pobieraj�cych zasiłek rodzinny wraz z dodatkami:  10 714  

� liczba osób pobieraj�cych zasiłek piel�gnacyjny:                          4 284 

� liczba osób pobieraj�cych �wiadczenie piel�gnacyjne:                     635 
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� liczba osób pobieraj�cych zaliczk� alimentacyjn�:                         1 557 

� liczba osób pobieraj�cych jednorazow� zapomog� z tytułu  

  urodzenia si� dziecka:                                                                      1 743 

 

Wydatki na powy�sze �wiadczenia narastaj�co w 2006 roku 

� zasiłek rodzinny wraz z dodatkami:                                       17 115 086 zł 

� zasiłek piel�gnacyjny:                                                              8 712 396 zł 

� �wiadczenie piel�gnacyjne:                                                      2 330 009 zł 

� zaliczka alimentacyjna:                                                            5 437 600 zł 

� jednorazowa zapomoga z tytułu  

 urodzenia si� dziecka:                                                               1 638 000 zł  

-------------------------------------------                                           -------------------- 

RAZEM:                                                                             35 233 091 zł  

 

Wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne narastaj�co w 2006 roku 

� składki na ubezpieczenie społeczne:                                       644 100 zł 

 liczba osób: 4715 

� składki na ubezpieczenie zdrowotne:                                        81 339 zł  

 liczba osób: 2213 

 

Liczba decyzji administracyjnych wydanych w 2006 roku 

� w sprawach o �wiadczenia rodzinne:                                           23 002 

� w sprawach o zaliczk� alimentacyjn�:                                           1 814 

 

Zadłu�enia z tytułu nienale�nie pobranych �wiadcze� rodzinnych i zaliczek 

alimentacyjnych w 2006 roku 

Od 01 stycznia 2006 do 31 grudnia 2006 �wiadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne 

pobrało nienale�nie 300 osób. 

Zadłu�enie z tytułu nienale�nie pobranych �wiadcze� uregulowało w cało�ci 117 osób. 
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W 48 przypadkach MOPR skorzystał z prawa do całkowitego umorzenia zaległo�ci.  

W przypadku 16 �wiadczeniobiorców spłata nale�no�ci została rozło�ona na raty; w przypadku 

80 osób raty potr�cane były z bie��cych �wiadcze�; 2 osoby zwróciły si� z wnioskiem  

o umorzenie. 34 osoby w dalszym ci�gu nie spłaciły zadłu�enia.  

 

2.2. Inne formy pomocy: 

 

2.2.1.  Usługi opieku�cze i specjalistyczne usługi opieku�cze 
 

 Pomoc w formie usług opieku�czych adresowana jest do osób, które z racji wieku, 

przewlekłej choroby czy ograniczonej sprawno�ci fizycznej nie s� w stanie samodzielnie 

zaspokaja� podstawowych potrzeb �yciowych. 

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej jest to �wiadczenie o charakterze 

obowi�zkowym realizowane w ramach zada� własnych gminy. 

Zakres usług opieku�czych obejmuje: 

� czynno�ci porz�dkowo – gospodarcze, 

� pomoc w prowadzeniu gospodarstwa domowego, 

� umawianie wizyt lekarskich, 

� przygotowanie i podanie odpowiednich dawek leków, 

� pomoc w załatwianiu potrzeb fizjologicznych i utrzymaniu higieny osobistej przez 

podopiecznego, 

Z pomocy usługowej korzystaj�: 

� osoby obło�nie chore, całkowicie niezdolne do samodzielnego zaspokojenia potrzeb 

�yciowych, 

� osoby przewlekle chore z cz��ciow� sprawno�ci� ruchow�, niezdolne do samodzielnej 

egzystencji, 

� osoby z ograniczon� sprawno�ci� z powodu wieku lub inwalidztwa, w pewnym stopniu 

zdolne do samodzielnego zaspokojenia potrzeb, lecz wymagaj�ce pomocy przy 

wykonywaniu ró�nych czynno�ci zwi�zanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego. 

Dzi�ki pomocy usługowej ludzie starsi, obło�nie chorzy, niepełnosprawni maj� mo�liwo�� 

funkcjonowania w swoim naturalnym �rodowisku. 

 W ramach zada� własnych gminy Miejski O�rodek Pomocy Rodzinie w Kielcach 

�wiadczy swoim podopiecznym równie� specjalistyczne usługi opieku�cze w zakresie 

piel�gnacji i rehabilitacji 

Usługi piel�gniarskie obejmuj�: 
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� zabiegi higieniczno – sanitarne i zabiegi piel�gniarsko – medyczne wynikaj�ce ze wskaza� 

zdrowotnych podopiecznych, które nie mog� by� realizowane przez piel�gniarki �rodowiskowe 

w ramach umów z Narodowym Funduszem Zdrowia. 

Miejski O�rodek Pomocy Rodzinie w Kielcach realizuje usługi opieku�cze i piel�gniarskie przy 

współpracy z agencjami medycznymi i organizacjami pozarz�dowymi działaj�cymi na terenie 

miasta. S� to: 

� Polski Czerwony Krzy�, 

� Polski Komitet Pomocy Społecznej, 

� Zakład Kompleksowych Domowych �wiadcze� Zdrowotnych i Promocji Zdrowia      

„Zdrowie”, 

� Caritas Diecezji Kieleckiej 

� Agencja Usług Opieku�czo – Medycznych „Arka”, 

� Agencja Usług Opieku�czo –Piel�gniarskich „Siostra”, 

� Centrum Opieku�czo – Medyczne „Renoma”, 

� Centrum Rehabilitacyjno – Medyczne „Terapeuta” 

� NZOZ „Profilaktyka”  

Zgodnie z Uchwał� Nr XXVII/502/2004 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 6 maja 2004 r. 

zmienion� Uchwał� Nr LXVIII/1293/2006 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 28 wrze�nia 2006 

r. usługi opieku�cze i piel�gniarskie przyznawane s� w wymiarze czasowym okre�lonym przez 

piel�gniark� zatrudnion� w Dziale Usług MOPR i nie mog� przekracza�: 

� 6 godzin dziennie dla osób samotnie gospodaruj�cych 

� 5 godzin dziennie dla osób pozostaj�cych w rodzinie. 

W roku 2006 pomoc� w formie usług opieku�czych obj�to 799 osób, za� z pomocy w formie 

usług piel�gniarskich skorzystało 43 osoby.  

Usługi rehabilitacyjne �wiadczone w ramach zada� własnych gminy s� kompleksowym 

działaniem w odniesieniu do osób z ograniczon� sprawno�ci� fizyczn� powstał� na skutek wad 

wrodzonych, schorze� organicznych i urazów. Przyłó�kowe �wiczenia rehabilitacyjne maj� na 

celu przystosowanie pacjentów do warunków �yciowych zmienionych w skutek choroby.  

W ramach �wiadczonych usług rehabilitacyjnych stosowane s�: 

1. 	wiczenia bierne 

� �wiczenia bierne 

� �wiczenia czynno –bierne 

� �wiczenia samowspomagane 

2. 	wiczenia czynne: 

� �wiczenia czynne wolne 
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� �wiczenia czynne oporowe 

3. 	wiczenia specjalne 

� �wiczenia snergistyczne 

� �wiczenia ipsilateralne 

� �wiczenia kontralateralne 

� �wiczenia izometryczne 

� �wiczenia oddechowe 

� �wiczenia rozlu�niaj�ce 

� �wiczenia koordynacyjne 

� �wiczenia manipulacyjne 

� �wiczenia w czynno�ciach samoobsługi 

� �wiczenia ogólnie usprawniaj�ce 

4. Metody redukcji nerwowo – mi��niowej: 

� metoda propriceptywnego torowania (P.N.F.) 

� metoda Bobath (elementy) 

� metoda Wojty (elementy) 

5. Metody treningu oporowego wybranych grup mi��niowych: 

� metoda de Lorme’a, metoda Mac Queena 

� �wiczenia izometryczne krótkie 

6. Metody ró�ne: 

� metoda Weissa 

� Metoda Klappa 

� Postizometryczna relaksacja mi��ni (P.I.R.) 

� Mobilizacje czynne kr�gosłupa 

� 	wiczenia naczyniowe Ratschaw – Burgera 

� Elementy metody Mc Kenzie (kursy A i B) 

7. Masa� leczniczy 

� masa� punktowy (akupresura) 

� masa� segmentowy 

� masa� limfatyczny 

8. Terapia manualna 

9. Laseroterapia 

Rehabilitacj� ruchow� w warunkach domowych obj�ci byli pacjenci: 

� po udarach mózgu, 

� po złamaniach ko�czyn, 

� po wypadkach komunikacyjnych, 



 21 

� po urazach czaszkowo – mózgowych i urazach kr�gosłupa, 

� oraz chorzy na stwardnienie rozsiane, chorob� Parkinsona, schorzenia reumatyczne  

i post�puj�cy zanik mi��ni i inne wymagaj�ce usprawnienia w warunkach domowych 

Z pomocy w formie usług rehabilitacyjnych korzystały osoby, które po zako�czeniu leczenia 

szpitalnego wymagały dalszego usprawnienia w warunkach domowych oraz pacjenci leczeni 

specjalistycznie w warunkach domowych. Ogółem w roku 2006 z pomocy w formie usług 

rehabilitacyjnych skorzystało 371 osób. 

Podstaw� przyznania �wiadczenia jest wywiad �rodowiskowy i za�wiadczenie lekarskie 

stwierdzaj�ce konieczno�� rehabilitacji w warunkach domowych. 

Pomoc ta adresowana jest do osób, które z uwagi na stan zdrowia nie mog� opu�ci� miejsca 

zamieszkania i skorzysta� z innych form rehabilitacji finansowanych przez Narodowy Fundusz 

Zdrowia. 

Tutejszy O�rodek zatrudnia konsultanta do spraw rehabilitacji, który ustala wymiar 

czasowy usług rehabilitacyjnych, ich szczegółowy zakres oraz sprawuje nadzór merytoryczny 

nad jako�ci� usług. 

MOPR realizuje usługi rehabilitacyjne za po�rednictwem agencji medycznych, z którymi 

zawiera umowy na �wiadczenie usług w miejscu zamieszkania chorych. 

W roku 2006 usługi realizowane były przez: 

� Zakład Kompleksowych Domowych �wiadcze� Zdrowotnych i Promocji Zdrowia 

„Zdrowie”, 

� Prywatny Gabinet Rehabilitacji Leczniczej „
ycie” 

� Agencja Usług Opieku�czo – Medycznych „Arka”, 

� Agencja W. Czajkowski  

� Centrum Rehabilitacyjno – Medyczne „Terapeuta”, 

� Centrum Opieku�czo – Medyczne „Renoma”. 

� Usługi Rehabilitacyjne „Manus” 

Zgodnie z Uchwał� Nr XXVII/502/2004 r. Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 6 maja 2004 r. 

zmienion� Uchwał� Nr LXVIII/1293/2006 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 28 wrze�nia 2006 

r. usługi rehabilitacyjne przyznawane s� w wymiarze czasowym okre�lonym przez konsultanta 

MOPR d/s rehabilitacji i nie mog� przekracza�: 

� 3 godzin tygodniowo w pierwszym miesi�cu rehabilitacji 

� 2 godzin tygodniowo w kolejnych miesi�cach rehabilitacji. 
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Specjalistyczne usługi opieku�cze dla osób z zaburzeniami psychicznymi 

Specjalistyczne usługi opieku�cze dla osób z zaburzeniami psychicznymi s� to usługi 

dostosowane do szczególnych potrzeb wynikaj�cych z rodzaju schorzenia, �wiadczone przez 

osoby ze specjalistycznym przygotowaniem  

 

Usługi te realizowane s� na podstawie: 

1. Ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z pó�niejszymi 

zmianami), 

2. Rozporz�dzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 wrze�nia 2005 r., w sprawie 

specjalistycznych usług opieku�czych (Dz. U. Nr 189 poz. 1598 z 2005 r.) 

3. Ustawy z dnia 19.08.1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 113, poz. 731 

 z 1994 r. z pó�niejszymi zmianami). 

Specjalistyczne usługi opieku�cze dla osób z zaburzeniami psychicznymi realizowane s�  

w zakresie podstawowym i ponadpodstawowym. 

 

Podstawowe usługi specjalistyczne 

 Usługi te adresowane s� do osób, u których obok zaburze� psychicznych wyst�puje 

ograniczenie sprawno�ci fizycznej. 

Najliczniejsz� grup� spo�ród osób obj�tych t� form� pomocy stanowi�: 

� osoby starsze cierpi�ce na ró�ne postacie ot�pienia 

� chorzy po przebytych udarach mózgu 

� pacjenci z zespołami psychoorganicznymi 

Usługi te realizowane s� w zakresie: 

� opieki 

� piel�gnacji 

� wsparcia pedagogiczno-terapeutycznego 

� rehabilitacji fizycznej 

� rehabilitacji logopedycznej 

Za bezpo�redni� realizacj� usług odpowiedzialni s�: piel�gniarki, opiekunki, pedagodzy, 

rehabilitanci i logopedzi zatrudnieni w agencjach medycznych, w których Miejski O�rodek 

Pomocy Rodzinie wykupuje te usługi.  

Z uwagi na specyfik� schorzenia i rodzaj zaburze�, personel agencji �wiadcz�cy usługi  

wyposa�ony jest w podstawow� wiedz� z zakresu: 

� psychiatrii klinicznej, 
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� przepisów ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, 

� zasad efektywnego komunikowania si� z t� grup� chorych. 

Podstawowe usługi specjalistyczne obejmuj�: 

� pomoc w zaspokojeniu podstawowych potrzeb �yciowych, 

� pomoc w czynno�ciach porz�dkowo – gospodarczych, 

� organizacj� czasu wolnego, 

� podtrzymywanie indywidualnych zainteresowa�, 

� edukacj� w zakresie higieny osobistej i dbało�ci o wygl�d zewn�trzny, 

� kontrol� farmakoterapii i edukacj� lekow�,  

� pomoc w nawi�zywaniu kontaktów z otoczeniem, 

� zapobieganie w powstawaniu odle�yn, 

� wykonywanie zabiegów medycznych zleconych przez lekarza lub wynikaj�cych ze 

wskaza� zdrowotnych podopiecznych (iniekcje, opatrunki, lewatywy itp.), 

� pomiary podstawowych parametrów �yciowych (temperatura, t�tno, ci�nienie, 

pomiar cukru), 

� pomoc logopedyczn�  dla osób cierpi�cych na afazj�, 

� kinezyterapi�, a w tym �wiczenia bierne, czynne i samowspomagane. 

 

Oprócz pomocy w zaspokajaniu potrzeb biologicznych opiekunki, piel�gniarki  

i rehabilitanci pomagaj� swym podopiecznym w zaspokajaniu potrzeb psychicznych  

i społecznych . Odbywa si� to poprzez: 

� zach�canie do wychodzenia z domu i codzienne spacery pozwalaj�ce utrzyma� 

zdolno�� do samodzielnego poruszania si�, 

� wspólne sporz�dzanie zakupów i załatwianie spraw urz�dowych, 

� pomoc w podtrzymywaniu stosunków towarzyskich, 

� �wiczenia orientacji w najbli�szym otoczeniu poprzez bezustanne powtarzanie 

podstawowych informacji, 

� udost�pnienie codziennych gazet i magazynów podtrzymuj�cych zainteresowanie 

bie��cymi sprawami, 

� organizacj� zaj�� zapobiegaj�cych przygn�bieniu i dezorientacji (terapia zaj�ciowa, 

czytanie, słuchanie muzyki itp.), 

� stałe motywowanie do aktywno�ci fizycznej i umysłowej. 

W roku 2006 pomoc� w formie podstawowych usług specjalistycznych obj�to ł�cznie 120 osób, 

z czego 53 osobom �wiadczono pomoc w postaci specjalistycznych usług opieku�czych, 2 osób 

w formie specjalistycznych usług piel�gniarskich.  
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66 osób skorzystało z  pomocy w formie specjalistycznych usług rehabilitacyjnych i 32 osoby  

z pomocy w formie specjalistycznych usług logopedycznych i w formie wsparcia 

terapeutycznego. 

 

Ponadpodstawowe usługi specjalistyczne 

Za bezpo�redni� realizacj� ponadpodstawowych usług specjalistycznych odpowiada zespół 

terapeutyczny zatrudniony w MOPR w składzie: 

o lekarz psychiatra, 

o psycholog kliniczny, 

o piel�gniarka psychiatryczna , 

o lekarz rehabilitacji medycznej, 

 

Zakres usług obejmuje: 

1. usprawnienie do funkcjonowania w społecze�stwie: 

� ułatwienie nawi�zywania kontaktów z otoczeniem, 

� pomoc w realizacji ról społecznych, 

� budowanie sieci wsparcia, 

� terapia zaj�ciowa, 

2. wsparcie psychologiczne i  terapeutyczno – edukacyjne: 

� terapia indywidualna, 

� terapia rodzinna, 

� edukacja w zakresie farmakoterapii, 

� psychoedukacja członków rodziny, 

� treningi umiej�tno�ci �yciowych i społecznych (bud�etowe, kulinarne, samoobsługowe 

itp.), 

� pomoc w rozwijaniu kompetencji społecznych i zainteresowa�. 

Zalet� ponadpodstawowych usług specjalistycznych jest fakt, �e s� one �wiadczone w miejscu 

zamieszkania człowieka chorego. 

Zespół odwiedza swoich podopiecznych kilka razy w miesi�cu, w zale�no�ci od indywidualnych 

potrzeb. Ponadpodstawowe usługi specjalistyczne uzupełniaj� luk� w istniej�cym systemie 

opieki nad osobami chorymi psychicznie. Dzi�ki tej pomocy chorzy i ich rodziny maj� 

�wiadomo��, �e nie s� sami ze swoimi problemami. Rodziny osób z zaburzeniami psychicznymi 

osi�gaj� podstawowy poziom wiedzy na temat choroby i sposobów łagodzenia jej skutków. 

Pomoc� w formie długofalowej, cyklicznej terapii obj�to w 2006 r. 28 rodzin. 
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 2.2.2.  Pomoc w formie �ywienia  
 

Zgodnie z art. 48 ust. 1 i ust. 4 ustawy o pomocy społecznej pomoc w formie jednego 

gor�cego posiłku dziennie przysługuje osobie, która własnym staraniem nie mo�e go sobie 

zapewni�.  

Z dniem 1.01.2006 r. weszła w �ycie Ustawa z 29.12.2005 r. o ustanowieniu programu 

wieloletniego „Pomoc pa�stwa w zakresie do�ywiania”. 

W ramach Programu realizowane były działania dotycz�ce w szczególno�ci: 

1) zapewnienia pomocy w zakresie do�ywiania: 

a) dzieciom do 7 roku �ycia; 

b) uczniom do czasu uko�czenia szkoły ponadgimnazjalnej; 

c) osobom i rodzinom znajduj�cym si� w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia  

12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w szczególno�ci osobom samotnym, w podeszłym 

wieku, chorym lub niepełnosprawnym. 

2) wdro�enia działa� zmierzaj�cych do rozwoju i wykorzystywania bazy �ywieniowej  

w gminach lub zwi�kszenia jej dost�pno�ci, w tym tworzenia lub doposa�enia punktów 

przygotowywania i wydawania posiłków. 

W miesi�cu lutym 2006 r. Miejski O�rodek Pomocy Rodzinie w Kielcach zło�ył wniosek 

o przyznanie dotacji z rezerwy celowej bud�etu pa�stwa na dofinansowanie realizacji w/w 

Programu. Po spełnieniu wszystkich wymaga� formalnych tut. O�rodek otrzymał na ten cel 

�rodki finansowe w wysoko�ci 6 716 380 zł w tym 386 006 zł na utworzenie nowych punktów 

�ywieniowych. 

W ramach realizacji Programu „Pomoc pa�stwa w zakresie do�ywiania” osoby 

uprawnione otrzymuj�: gor�cy posiłek lub �wiadczenie pieni��ne na zakup posiłku. 

Zgodnie z przyj�tymi zało�eniami Programu �wiadczenie pieni��ne jest przyznawane  

w przypadku braku mo�liwo�ci zapewnienia gor�cego posiłku (np.: z powodu trudno�ci  

w dotarciu do jadłodajni) lub, gdy przyznanie pomocy w formie posiłku byłoby nieuzasadnione  

z uwagi na sytuacj� zdrowotn� osoby uprawnionej (np.: choroba wymagaj�ca stosowania 

specjalistycznej diety). 

W roku 2006 z pomocy w formie do�ywiania skorzystało ł�cznie 6 823 osób. 

6 353 osoby otrzymały pomoc w formie gor�cego posiłku, natomiast 1 427 osobom przyznano 

pomoc finansow� w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku.  
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�wiadczenie pomocy w formie �ywienia podopiecznym MOPR w roku 2006 

Forma 

przyznanej 

pomocy 

Liczba osób 

ogółem 

Dzieci do 7 

roku �ycia 

Uczniowie do czasu 

uko�czenia szkoły 

ponadgimnazjalnej 

Pozostałe osoby 

 

Gor�cy posiłek 

 

 

6 353 

 

289 

 

2 610 

 

3 454 

Zasiłek celowy 

na zakup 

posiłku 

 

1 427 

 

475 

 

193 

 

759 

 

Osoby dorosłe otrzymywały posiłki w ni�ej wymienionych placówkach gastronomicznych: 

� Bar „Jagienka” - Kielce, ul. Grunwaldzka 28 

� Bar „Ja� i Małgosia” - Kielce, ul. 
eromskiego 20/24b 

� Bar „Turystyczny” - Kielce, ul. 
elazna 29 

� Bar „Wespol” - Kielce, ul. Targowa 18 

� stołówka MOPR - Kielce, ul. Studzienna 2 

� kuchnia prowadzona przez Fundacj� �w. Brata Alberta - Kielce, ul. Sienna 5 

� stołówka „1130” – Kielce, ul. Bodzenty�ska 32/40 

� stołówka „1130” – Kielce, ul. Piekoszowska 32a 

Osobom chorym i niepełnosprawnym posiłki s� dostarczane przez opiekunki. 

Dzieci i młodzie� spo�ywały posiłki w szkołach, do których ucz�szczały, a w przypadku braku 

takich stołówek otrzymywały abonament obiadowy do szkoły lub placówki gastronomicznej 

znajduj�cej si� najbli�ej miejsca nauki. Oprócz �ywienia dzieci w szkołach MOPR prowadził 

do�ywianie w O�rodkach Szkolno – Wychowawczych, Specjalnych O�rodkach Szkolno – 

Wychowawczych, w Ognisku Wychowawczym, Zespole Placówek Opieku�czo – 

Wychowawczych „Dobra Chata”, �wietlicy �rodowiskowej „4 K�ty”, Dziennym O�rodku 

Socjoterapii „Rafael”, w Placówce Opieki Dora�nej „Azyl”, w �wi�tokrzyskim Klubie 

Abstynenta „Raj” oraz w Placówce Opieku�czo - Wychowawczej  Nr 1 „Kamyk”.  

Na terenie gminy Kielce znajduj� si� dwie szkoły podstawowe, które nie posiadaj� własnych 

stołówek. S� to: 

� Szkoła Podstawowa Nr 4 – ul. Warszawska 340, 

� Szkoła Podstawowa – Sitkówka Nowiny 

Szkoły te zlokalizowane s� na obrze�ach miasta, nie posiadaj� własnych stołówek, a w ich 

pobli�u nie ma �adnych punktów gastronomicznych. 

W zwi�zku z powy�szym jedynym rozwi�zaniem jest dowóz posiłków do wymienionych 

placówek. 
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2.2.3.  Pomoc w naturze 
 

POMOC W RZECZOWA 

 Pomoc rzeczowa przyznawana jest w formie odzie�y, obuwia, po�cieli, w�gla z dowozem 

do miejsca zamieszkania oraz sprz�tu z zakresu zaopatrzenia ortopedycznego i udogodnie� 

technicznych. 

 W roku 2006 pomoc w formie nowej odzie�y, obuwia i po�cieli otrzymało 389 osób. 

Ponadto 456 osób skorzystało z odzie�y u�ywanej pochodz�cej z darów od mieszka�ców Kielc. 

Sprz�t z zakresu zaopatrzenia ortopedycznego i udogodnie� technicznych wypo�yczono dla 46 

osób, które otrzymały: 

- wózki inwalidzkie – 8 osób; 

- balkoniki do nauki chodzenia – 7 osób; 

- łó�ka ortopedyczne – 5 osób; 

- kule łokciowe – 8 osób; 

- ławeczka na wann� – 2 osoby; 

- wózek sanitarny – 2 osoby; 

- fotel ergonomiczny – 2 osoby; 

- drabinka do łó�ka – 2 osoby; 

- materac do łó�ka – 10 osób. 

Pomoc w formie w�gla z dowozem do miejsca zamieszkania kierowana jest przede wszystkim 

do: 

� osób starszych, samotnych, chorych niepełnosprawnych, dla których dopełnienie 

formalno�ci zwi�zanych z zakupem opału stanowi du�� trudno��, cz�sto wr�cz 

niemo�liw� do pokonania, 

� rodzin wielodzietnych z bardzo niskim dochodem, 

� osób ze �rodowisk, gdzie zachodzi podejrzenie nieprawidłowego wykorzystania pomocy 

finansowej. 

W 2006 roku opał dowieziono do 1 302 osób w ł�cznej ilo�ci 651 ton.  
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POMOC W FORMIE SPRAWIENIA POGRZEBU 

 Sprawienie pogrzebu jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowi�zkowym (art. 

17 ust. 1 pkt.15 ustawy o pomocy społecznej). 

W roku 2006 wykonano usług� pogrzebow� na rzecz 20 podopiecznych MOPR,  

z których 16 osób nie nabyło prawa do zasiłku pogrzebowego z ZUS, w przypadku  4 osób ZUS 

zrefundował koszty pogrzebu. 

 W zakresie �wiadczenia usług pogrzebowych w roku 2006 MOPR współpracował  

z Zakładem Pogrzebowym „ Kondukt” w Kielcach, ul. Le�na 3, który został wyłoniony  

w drodze przetargu. 

 

POMOC W FORMIE PACZEK �WI�TECZNYCH 

Miejski O�rodek Pomocy Rodzinie w Kielcach od wielu lat organizuje pomoc w postaci 

paczek spo�ywczo - chemicznych, które stanowi� dodatkowe wsparcie w okresie �wi�tecznym 

dla klientów MOPR. 

W marcu 2006 roku z okazji �wi�t Wielkanocnych podopieczni otrzymali: 

- 2 300 szt. paczek spo�ywczo - chemicznych  

- 60 paczek spo�ywczo - chemicznych dla osób bezdomnych 

W grudniu 2006 roku z okazji �wi�t Bo�ego Narodzenia rozdysponowanych zostało: 

- 2 500 paczek spo�ywczo - chemicznych dla osób dorosłych 

- 1 513 paczek ze słodyczami dla dzieci 

- 60 paczek spo�ywczo - chemicznych dla osób bezdomnych. 

 

 

2.2.4. Usługi pralnicze 
 

 Korzystaj�cy z usług pralniczych to przede wszystkim podopieczni, którzy maj� 

przyznan� pomoc w formie usług opieku�czych, a wi�c osoby obło�nie chore, starsze  

i niepełnosprawne. Z uwagi na stan zdrowia osoby te nie s� w stanie zadba� samodzielnie  

o czysto�� swojego otoczenia. Korzystanie z pralni wpływa na skrócenie czasu pracy opiekunek, 

albowiem wykonanie prania w warunkach domowych jest bardzo czasochłonne, tym bardziej, �e 

wi�kszo�� podopiecznych O�rodka nie posiada pralek i ciepłej wody. 

 Usługi pralnicze realizowane s� w zale�no�ci od indywidualnych potrzeb podopiecznych, 

zgodnie z wydan� decyzj� administracyjn� MOPR. 

W roku 2006 usługi realizowane były przez Pralni� Bielizny w Kielcach, ul. Konopnickiej 5. 

Z pomocy tej skorzystało 24 osoby. 
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2.2.5. Wypoczynek letni 

 W organizacji wypoczynku letniego w roku 2006 Miejski O�rodek Pomocy Rodzinie  

w Kielcach współpracował z ni�ej wymienionymi organizacjami pozarz�dowymi  

i ko�cielnymi: 

� Caritas Diecezji Kieleckiej – 300 osób; 

� Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców – 108 osób; 

� Oratorium �wi�tokrzyskie – 28 osób; 

� �wi�tokrzyskie Stowarzyszenie Akademickie – 62 osoby; 

� �wi�tokrzyski Parafialny Klub Sportowy „Rodzina” – 18 osób; 

� Ognisko Wychowawcze – 14 osób; 

� Kuratorium O�wiaty – 24 osoby; 

� Zwi�zek Harcerstwa Polskiego – Komenda Hufca Kielce Miasto – 2 osoby; 

� Hufiec ZHP Kielce-Południe – 1 osoba; 

� ZHP Dom Harcerza – 1 osoba; 

� Młodzie�owy O�rodek Socjoterapii „Rafael” – 33 osoby; 

� Polski Czerwony Krzy� – 20 osób; 

� Zespół Placówek Opieku�czo – Wychowawczych „Dobra Chata” – 14 osób. 

W ramach współpracy MOPR partycypował w kosztach �ywienia tych dzieci, które zgodnie  

z obowi�zuj�cymi przepisami kwalifikowały si� do bezpłatnej pomocy w formie do�ywiania. 

Organizatorzy przygotowali 14 – dniowy wypoczynek w wielu atrakcyjnych miejscowo�ciach na 

terenie całej Polski. 

 Z ró�nych form wypoczynku skorzystało 625 dzieci. 

Ł�cznie O�rodek sfinansował koszty �ywienia dla 601 dzieci. Kwota dofinansowania wynosiła: 

216 575 zł  tj �rednio po 360 zł na jedno dziecko. 

 Miejski O�rodek Pomocy Rodzinie w Kielcach współuczestniczył z Kuratorium O�wiaty 

w organizacji wypoczynku letniego w miejscowo�ci Niedzica, finansowanego ze �rodków 

Ministerstwa Edukacji Narodowej. 

Pracownicy socjalni MOPR typowali uczestników kolonii oraz byli odpowiedzialni za 

terminowe wypełnianie przez rodziców kart kolonijnych. 

 Pomoc� t� obj�to 24 dzieci pochodz�cych z rodzin najubo�szych i niezaradnych  

w sprawach opieku�czo-wychowawczych. 
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2.2.6. Praca socjalna i poradnictwo rodzinne 
 

Działalno�� SPECJALISTYCZNEGO O�RODKA WSPARCIA  DLA OFIAR 

PRZEMOCY W RODZINIE 

  I.  Praca socjalna i poradnictwo rodzinne. 

 II.  Przemoc w rodzinie. 

 W okresie od 1 stycznia do 31 sierpnia 2006 roku zadania wynikaj�ce z pracy socjalnej  

i specjalistycznego poradnictwa oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie były realizowane  

w Dziale Pracy Socjalnej i Poradnictwa Rodzinnego. Od 1 wrze�nia do 31 grudnia 2006 roku, po 

przekształceniu Działu, w Specjalistycznym  O�rodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. 

W   2006  roku   ze   specjalistycznej   pomocy   placówki korzystały: 

 osoby pozostaj�ce w sytuacji bezradno�ci społecznej;     

 osoby prze�ywaj�ce ró�nego typu kryzysy; 

 osoby doznaj�ce przemocy domowej oraz osoby stosuj�ce przemoc; 

 osoby uzale�nione od alkoholu oraz członkowie ich rodzin; 

 dzieci i młodzie�. 

Zakres pomocy w ramach pracy socjalnej i poradnictwa rodzinnego obejmował: 

 indywidualny kontakt  z podopiecznym i udzielanie mu specjalistycznej pomocy  

i wsparcia; 

 specjalistyczne konsultacje; 

 reprezentowanie interesów podopiecznych w ró�nych instytucjach; 

 interwencj� kryzysow�; 

 pomoc terapeutyczn�; 

 opracowanie i realizacj� programów profilaktycznych; 

 prowadzenie działalno�ci edukacyjnej i szkoleniowej; 

 inicjowanie projektów tworz�cych lobby wokół trudnych problemów społecznych oraz 

wpływaj�cych na zmian� przekona� na temat klienta pomocy społecznej, jak i samej 

pomocy społecznej; 

 kontakt ze �rodowiskiem lokalnym, współprac� z organizacjami pozarz�dowymi. 

 

Do wa�nych działa� z zakresu współpracy ze �rodowiskiem lokalnym nale�ał: 

bie��cy kontakt z Komisariatami Policji, Prokuratur�, S�dem Rejonowym i Okr�gowym, 

�wi�tokrzyskim Centrum Profilaktyki i Edukacji, Gminn� Komisj� Rozwi�zywania Problemów 

Alkoholowych, Centrum Edukacji i Pracy OHP, �wi�tokrzyskim Stowarzyszeniem Chorych na 

Stwardnienie Rozsiane, Mi�dzynarodow� Organizacj� ATD Czwarty �wiat, pedagogami 

szkolnymi, placówkami lecznictwa odwykowego, placówkami słu�by zdrowia. 
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Nie mniej wa�n� form� pomocy, któr� oferowali�my w 2006 roku była pomoc psychologiczna. 

Psycholodzy udzielili osobom i rodzinom wsparcia  i  specjalistycznych  konsultacji   

w nast�puj�cych sytuacjach: konflikty mał�e�skie, zdrada mał�e�ska, �ałoba, przemoc domowa, 

uzale�nienie od alkoholu, współuzale�nienie, bezradno�� społeczna, długotrwałe bezrobocie,         

depresja,  długoterminowa i nieuleczalna choroba, nieprawidłowe postawy rodzicielskie, 

trudno�ci dydaktyczne u dzieci, problemy wychowawcze, adolescencyjne, zast�pcze 

rodzicielstwo. 

Najcz��ciej stosowanymi metodami i formami pracy psychologów była: porada, konsultacja 

psychologiczna, badanie psychologiczne, edukacja, pomoc telefoniczna, interwencja kryzysowa, 

terapia rodzinna. 

Liczba rodzin obj�ta pomoc� psychologiczn� – 123 

Terapia rodzinna – 17 

Ilo�� porad i specjalistycznych konsultacji – 280 

         

Poradnictwo i praca socjalna  ogółem: 1 308 rodzin, w tym: 

� porady – 872 rodziny 

� działania profilaktyczne – 436 rodzin 

Specjalistyczne konsultacje  ogółem: 5 073 

� treningi psychologiczne – 85 osób 

� psychoterapia – 8 osób 

� terapia rodzinna - 31 rodzin ( w tym profilaktyka )     

� rozmowy kryzysowe i terapeutyczne – 1 774 osób 

 

Przemoc w rodzinie -  340 rodzin 

Problem uzale�nienia od alkoholu lub współuzale�nienia – 291 osób 

Interwencja kryzysowa – 42 rodziny 

Pomoc psychologiczna – 333 rodziny ( w tym profilaktyka) 

 

 Problemy rodzinne zgłaszane były tak�e za po�rednictwem Telefonu Zaufania - ( 041 ) 

368 18 74. 

Rozmów kryzysowych ogółem:  218, w tym: 

� uzale�nienie od alkoholu – 45 

� przemoc w rodzinie – 58 

� inne trudne sytuacje �yciowe – 123 

Telefon Zaufania działa w Miejskim O�rodku Pomocy Rodzinie w Kielcach od 1995 roku. 

Obecnie czynny jest od poniedziałku do pi�tku w godzinach: 8.00 - 20.00. Cz��� rozmówców 
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TZ oczekuje jedynie porady, niektórzy wsparcia psychologicznego, a dla pewnej grupy osób   

jest   on   impulsem do  nawi�zania  osobistego  kontaktu i rozpocz�cia pracy nad zmian� trudnej 

sytuacji �yciowej. Wszyscy rozmówcy maj� prawo do zachowania pełnej anonimowo�ci i je�li 

tego wymaga sytuacja, proponowany jest bezpo�redni kontakt ze specjalistami. Oprócz porad  

i pomocy specjalistów Specjalistyczny O�rodek Wsparcia dysponuje obszern� baz� danych na 

temat placówek pomocowych o zasi�gu lokalnym i krajowym. Ch�tni korzystaj� z ich oferty, 

b�d� kierowani s� w celu uzyskania specjalistycznej pomocy, np. w sprawie sekt,  

wykorzystywania seksualnego dzieci czy narkotyków. 

 

Działalno�	 profilaktyczna prowadzona przez Dział Pracy Socjalnej i Poradnictwa 

Rodzinnego i Specjalistyczny O�rodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w 2006r. 

finansowana była ze �rodków Gminnej Komisji Rozwi�zywania Problemów Alkoholowych 

 

W 2006 roku obj�to specjalistyczn� pomoc� ł�cznie 436 rodziny, w  których   wyst�puje  

problem uzale�nienia od alkoholu,   współuzale�nienia i przemocy domowej. 

Udzielono 3 145 porad i konsultacji. 

W ramach projektu „Pomoc edukacyjna i psychologiczna rodzinom, w których wyst�puje 

problem uzale�nienia od alkoholu", realizowanego przez psychologa klinicznego w okresie od 

lutego do grudnia 2006 roku udzielono pomocy psychologicznej i terapeutycznej                            

53  rodzinom, w tym: 

 

� porad i specjalistycznych konsultacji psychologicznych                94 

� konsultacji dla pracowników socjalnych                                         60 

� badania psychologiczne                                                                     3 

                                                                                                             --------------------- 

 Ł�cznie:                                                                                         157 konsultacji 

  

W ramach projektu: 

“Pomoc edukacyjno – motywacyjna dla osób uzale�nionych od alkoholu”, realizowanego 

przez specjalist� terapii uzale�nie� i współuzale�nienia w okresie od marca  do grudnia 2006 

roku obj�to pomoc�  46 rodzin: 

� udzielono klientom indywidualnych konsultacji                             191 

� udzielono konsultacji pracownikom socjalnym                                 74 

� podj�to interwencje w �rodowisku                                                     48 

                                                                                                               ----------------------- 

          Ł�cznie:                                                                                            313  konsultacji 
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W ramach projektu: 

 „Grupa terapeutyczna dla osób uzale�nionych od alkoholu”, realizowanego przez instruktora 

terapii uzale�nie� w okresie od lutego do grudnia 2006 roku udzielono pomocy 67 osobom 

W ramach spotka� grupy realizowano program terapeutyczny adresowany do  osób 

uzale�nionych od alkoholu, klientów MOPR Kielce, w tym tak�e do osób bezdomnych. 

Spotkania odbywały si� dwa razy w tygodniu, były przeznaczone dla klientów, w podeszłym 

wieku, o du�ym stopniu degradacji i marginalizacji społecznej, niskiej motywacji do podj�cia 

leczenia odwykowego. 

Formy pomocy: 

� rozmowy indywidualne, motywuj�ce do podj�cia terapii                1 658 

� terapia grupowa                                                                                     67  

                                                                                                                ----------------------- 

          Ł�cznie:                                                                                            1 658 konsultacji 

 

W ramach projektu: 

 „Grupa edukacyjno – motywacyjna dla ofiar przemocy domowej”, realizowanego przez 

pedagogów, certyfikowanych specjalistów ds. przemocy w okresie od lutego do grudnia 2006 

roku udzielono pomocy 20 kobietom. 

W ramach spotka� grupy realizowano program edukacyjno – motywacyjny adresowany do 

kobiet, które doznaj� przemocy domowej ze strony swoich partnerów lub bliskich. Spotkania 

odbywały si� jeden raz w tygodniu, ich głównym zało�eniem było zatrzymanie przemocy  

w rodzinie i danie osobie krzywdzonej wsparcia i niezb�dnej wiedzy o przysługuj�cych jej 

prawach. Osobom doznaj�cym przemocy domowej udzielono ponadto pomocy 

w formie specjalistycznych konsultacji 298. 

 

W ramach projektu: 

 „Grupa edukacyjna dla sprawców przemocy domowej”, realizowanego przez pedagogów, 

specjalistów ds. przemocy domowej w okresie od lutego do grudnia 2006 roku udzielono 

pomocy 29 m��czyznom. 

W ramach spotka� grupy realizowano program edukacyjny adresowany do m��czyzn, którzy 

stosuj� przemoc domow� wobec swoich partnerek lub bliskich. Spotkania odbywały si� jeden 

raz w tygodniu. Ich głównym zało�eniem było zatrzymanie przemocy w rodzinie i praca nad 

zmian� zachowa� sprawcy. 

 

 



 34 

Osobom stosuj�cym przemoc domow� udzielono pomocy w formie: 

� konsultacji indywidualnych                                                                    76 

� konsultacji z konsultantami d/s uzale�nie�                                             17 

� konsultacji z pracownikami socjalnymi15 

� sesji rodzinnych                                                                                       17 

� konsultacji z prawnikiem, lekarzem, psychiatr�                                        3 

� diagnozy uzale�nienia od alkoholu                                                            2 

                                                                                                                       ---------------------- 

Ł�cznie:                                                                                                  140  konsultacji 

 

W ramach projektu: 

„Bezradno�� społeczna – zespół profilaktyki domowej”, realizowanego przez psychologów 

klinicznych oraz pedagogów – pracowników socjalnych w okresie od lutego do grudnia 2006 

roku udzielono pomocy 46 osobom z 14 rodzin.                                                                                                    

Spotkania odbywały si� cyklicznie w miejscu zamieszkania rodziny. Ich głównym celem było 

udzielanie wsparcia i uczenie członków rodzin nowych sposobów radzenia sobie z trudno�ciami 

�yciowymi, co w konsekwencji ma je zabezpieczy� przed marginalizacj�, bezradno�ci� 

społeczn� i doprowadzi� do usamodzielnienia �yciowego. Spotkania  z  rodzinami odbywały si� 

dwa razy w tygodniu. Ponadto jeden raz w tygodniu zespół odbywał spotkanie superwizyjne, 

które było po�wi�cone omówieniu trudnych kwestii wynikaj�cych z pracy z rodzinami.  

Zespół profilaktyki domowej odbył w �rodowisku 137 wizyt domowych  

 

 

W trakcie tych spotka� udzielono nast�puj�cej pomocy: 

� terapia rodzinna                                                                                         137 

� sesje rodzinne, konsultacje                                                                          15 

� diagnoza psychologiczno – pedagogiczna                                                   14 

� reprezentowanie interesów rodzin, konsultacje z innymi specjalistami      23 

                                                                                                                           -------------------- 

          Ł�cznie:                                                                                                    189  konsultacji 

 

W ramach projektu:  

„Poradnictwo prawne dla ofiar i sprawców przemocy domowej oraz osób uzale�nionych od 

alkoholu i ich rodzin” realizowanego przez prawnika w okresie od lutego do grudnia 2006 roku 

udzielono pomocy w formie 308 konsultacji prawnych i porad z zakresu prawa karnego, 

rodzinnego i cywilnego 125 rodzinom. 



 35 

   

W ramach projektu:                                              

„ Praca terapeutyczna z rodzin� – warsztaty, treningi psychologiczne”,  realizowanego przez 

wyspecjalizowan� kadr� psychologiczn�, pedagogiczna i terapeutyczn� w okresie od lutego do 

grudnia 2006 roku zrealizowano nast�puj�ce zaj�cia: 

� Trening radzenia sobie ze stresem i relaksacja dla osób stosuj�cych przemoc  

w rodzinie i osób uzale�nionych od alkoholu  ( 24 godzinny ). 

� Udział wzi�lo – 17 osób 

� Trening radzenia sobie ze zło�ci� dla sprawców przemocy (24 godzinny)  

� Udział wzi�ło - 11 m��czyzn 

� Trening radzenia sobie ze stresem dla ofiar przemocy ( 32 godzinny) 

� Udział wzi�ło - 12 kobiet 

� Trening – budowanie poczucia własnej warto�ci ( 32 godzinny) 

� Udział wzi�ło - 9 kobiet 

� Trening asertywno�ci ( 32 godzinny) 

� Udział wzi�ło - 11 osób 

� Trening psychologiczny dla ofiar przemocy (64 godzinny) 

� Udział wzi�ło - 8 osób 

� Pomoc osobom doznaj�cym przemocy z uwzgl�dnieniem aspektów prawnych – szkolenie 

( 24 godzinne) 

� Udział wzi�ło - 14 osób 

 
 
Pracownicy socjalni w rejonach opieku�czych w ramach pracy socjalnej udzielili pomocy  

4 438 rodzinom. 

By wspiera� pracowników socjalnych w realizacji pracy socjalnej na rzecz rodzin z dzie�mi 

znajduj�cych si� w kryzysie powstał Zespół Profilaktyki Rodzinnej. Zespół ten ma charakter 

interdyscyplinarny i skupia w razie potrzeby, poza pracownikiem socjalnym, specjalistów 

MOPR (psychologa, pedagoga, psychiatr�) oraz pedagoga szkolnego, piel�gniark� 

�rodowiskow�, kuratora s�dowego, dzielnicowego, wychowawców placówek wsparcia 

dziennego itp.  

Celem Zespołu Profilaktyki Rodzinnej jest pomoc rodzinom w pokonywaniu trudno�ci 

�yciowych, a przede wszystkim kłopotów opieku�czo-wychowawczych z dzie�mi. Wszelkie 

działania zmierzaj� do tego, by nie doszło do zabrania dziecka z rodziny naturalnej, a ko�cowym 

efektem pracy Zespołu z zało�enia jest spowodowanie, by rodzina samodzielnie radziła sobie  
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z rozwi�zywaniem trudno�ci, by dostrzegała potrzeby wychowywanych dzieci oraz by nie 

dopuszczała si� zaniedba� opieku�czo-wychowawczych wobec nich. 

W 2006 r. w zainteresowaniu Zespołu Profilaktyki Rodzinnej pozostawało 76 rodzin  

z problemami opieku�czo-wychowawczymi, z tego: 

- w Rejonie Opieku�czym „�ródmie�cie” – 3 rodziny, 

- w Rejonie Opieku�czym „Szydłówek” – 8 rodzin, 

- w Rejonie Opieku�czym „KSM” – 9 rodzin, 

- w Rejonie Opieku�czym „Herby” – 14 rodzin, 

- w Rejonie Opieku�czym „Czarnów” – 8 rodzin, 

- w Rejonie Opieku�czym „Białogon” – 5 rodzin, 

- w Rejonie Opieku�czym „Uroczysko” – 7 rodzin, 

- w Rejonie Opieku�czym „os. Jagiello�skie” – 8 rodzin, 

- w Rejonie Opieku�czym „os. �wi�tokrzyskie” – 5 rodzin, 

- w Rejonie Opieku�czym „Barwinek - Baranówek” – 9 rodzin. 

 

2.2.7. Działalno�	 Zespołu Usług Interwencji Kryzysowej 

 
Zespół Usług Interwencji Kryzysowej powołany został w sierpniu 2005 roku i w roku 2006 

kontynuował swoje zadania i zało�enia. 

 

W skład Zespołu weszły Działy MOPR i placówki współpracuj�ce z O�rodkiem, podejmuj�ce  

w swojej działalno�ci zadania z obszaru interwencji kryzysowej: 

 

 * Dział Pracy Socjalnej i Poradnictwa Rodzinnego MOPR Kielce,  

    ul. 1 – go Maja 196; 

 * Dział ds. Bezdomno�ci MOPR Kielce ul. Urz�dnicza 3; 

 * „Przysta�” �wietlica, Ła�nia i Pralnia dla Osób Bezdomnych 

    Kielce ul. Ogrodowa 3; 

 * Dom dla Matek z Małoletnimi Dzie�mi i Kobiet w Ci��y Kielce  

    ul. Słoneczna 9; 

 * Mieszkanie Chronione dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi MOPR  

    Kielce ul. Zimna 11; 

 * Mieszkanie Chronione – Interwencyjne MOPR Kielce ul. Jagiello�ska 76A; 

 * Placówka Opieki Dora�nej „Azyl”, Kielce ul. Kołł�taja 4. 
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 Podstawowe zadania Zespołu Usług Interwencji Kryzysowej  to: 

� zapewnienie schronienia osobie, rodzinie znajduj�cej si� w sytuacji kryzysowej: 

� zapewnienie podstawowych form opieki; 

� zapewnienie podstawowej pomocy specjalistycznej w postaci poradnictwa prawnego, 

psychologicznego, psychiatrycznego i ró�nych form terapii. 

 

Koordynator Zespołu Usług Interwencji Kryzysowej realizował w 2006 roku zadania 

zwi�zane z koordynowaniem i monitorowaniem pracy poszczególnych komórek wchodz�cych  

w skład Zespołu oraz planował i realizował programy wspieraj�ce klientów placówek. Działania 

koordynatora ZUIK koncentrowały si� w roku 2006 tak�e na podnoszeniu kwalifikacji 

zawodowych pracowników placówek ZUIK tak, aby w kontaktach z osobami w ró�nego typu 

kryzysach pracownicy ci działali w pełni profesjonalnie. 

 

 Opis zmian i zada� z zakresu interwencji kryzysowej realizowanych przez placówki 

wchodz�ce w skład Zespołu Interwencji Kryzysowej. 

 

W roku 2006 w trzech placówkach Zespołu Usług Interwencji Kryzysowej nast�piły zmiany : 

 

* Dział Pracy Socjalnej i Poradnictwa Rodzinnego MOPR od 1 wrze�nia 2006 roku 

przekształcił si� w Specjalistyczny O�rodek Wsparcia dla Ofiar  Przemocy w Rodzinie.   

O�rodek przedłu�ył godziny pracy i czynny jest od poniedziałku do pi�tku  

w godzinach 8.00 – 20.00.   

Do głównych zada� placówki nale�y przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz zmniejszanie 

jej negatywnych nast�pstw w �yciu rodzinnym.  

Specjalistyczny O�rodek Wsparcia swoj� ofert� kieruje do osób doznaj�cych przemocy, osób 

stosuj�cych przemoc, jak i do �wiadków przemocy. Działania interwencyjne O�rodek podejmuje 

w szczególno�ci wobec osób doznaj�cych przemocy, ale w swojej strukturze placówka  

zachowała ofert� pomocy psychologicznej i terapeutycznej dla innych grup klientów 

do�wiadczaj�cych ró�nych kryzysów: �ałoby, kryzysów psychicznych, mał�e�skich, itp.  

W struktur� O�rodka wchodzi Punkt Interwencyjno – Konsultacyjny dla Ofiar Przemocy  

w Rodzinie znajduj�cy si� w Kielcach, ul. Grunwaldzka 43a,  dost�pny dla klientów od 8.00 do 

20.00 przez wszystkie dni tygodnia i w dni �wi�teczne. 

 

* �wietlica, Ła
nia i Pralnia  dla Osób Bezdomnych, która rozpocz�ła swoj� działalno�� pod 

koniec grudnia 2005 roku stała si� w 2006r. miejscem, w którym osoby bezdomne w ci�gu dnia 

(po opuszczeniu  noclegowni, czy ogrzewalni) miały mo�liwo�� k�pieli,  czy uprania rzeczy 
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osobistych  oraz uczestniczenia w zaj�ciach �wietlicowych, rozmowach, spotkaniach. W okresie 

nasilonych mrozów �wietlica była miejscem, w którym niektórzy bezdomni pozostawali na noc. 

Od 1 pa
dziernika 2006 (przez okres zimy) �wietlica otwarta była od 8.00 do 18.00, a od 

godziny 18.00 do 8.00  funkcjonowała  jako Ogrzewalnia dla Osób Bezdomnych. 

 

 *  Pogotowie Opieku�cze – w zwi�zku ze zmianami organizacyjnymi zmieniło nazw� na 

Placówka Opieki Dora�nej „Azyl” i składa si� z nast�puj�cych form:- całodobowej placówki 

interwencyjnej na 14 miejsc (do 30.06.2006 r. – 30     miejsc) dla dzieci w wieku 11-18 lat  

(w wyj�tkowych sytuacjach mog� by�   przyjmowane dzieci młodsze). Placówka ta przyjmuje 

dzieci w sytuacjach wymagaj�cych natychmiastowego rozpocz�cia sprawowania  opieki                

i wychowania. Placówka sporz�dza diagnoz� psychologiczno – pedagogiczn� dziecka i diagnoz� 

jego sytuacji rodzinnej oraz ustala wskazania do dalszej pracy z dzieckiem. Dziecko przebywa  

w placówce do czasu zako�czenia post�powania s�dowego w sprawie uregulowania jego 

sytuacji prawnej jednak�e maksymalny okres pobytu dziecka w placówce nie mo�e przekroczy� 

6 miesi�cy - specjalistycznej placówki wsparcia dziennego „Azyl” dla 60 wychowanków   

w wieku od 12-18 lat, zagro�onych przest�pczo�ci�, uzale�nieniami i przemoc�, wywodz�cych 

si� z rodzin dysfunkcyjnych. 
 

* Dział ds. Bezdomno�ci MOPR podejmuje działania z zakresu interwencji kryzysowej wobec 

osób bezdomnych. W roku 2006 mro�na i długa zima spowodowała, �e działania pracowników 

Działu wobec tej grupy klientów były wzmo�one i polegały na organizowaniu  takiej pomocy, 

aby zabezpieczy� osoby bezdomne przed odmro�eniami czy zamarzni�ciem. 

W okresie zimowym godziny pracy Działu zostały wydłu�one i pracownicy byli dost�pni od 

8.00 do 18.00. Przez cały rok pracownicy Działu prowadz� działania z zakresu  pracy socjalnej, 

interwencji kryzysowej i specjalistycznego poradnictwa. 

Poprzez realizacj�  indywidualnych planów wychodzenia z bezdomno�ci cz��� osób 

bezdomnych usamodzielniła si�, znajduj�c prac� i bezpieczne miejsce pobytu – poza 

schroniskami dla bezdomnych. 

 

* Dom dla Matek z Małoletnimi Dzie	mi i Kobiet w Ci��y zapewnienia swoim mieszkankom 

schronienie i wsparcie. Kobiety usamodzielniaj� si� poprzez podnoszenie kwalifikacji 

zawodowych, aktywne poszukiwanie i podejmowanie pracy. W placówce udzielane jest 

wsparcie osobom w kryzysie oraz planowana i organizowana jest dla nich i ich dzieci pomoc 

psychologiczno–terapeutyczna. W roku 2006 pracownicy podnosili swoje kwalifikacje 

zawodowe. 
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* Mieszkanie Chronione dla Osób Zaburzeniami Psychicznymi MOPR zapewnienia 

schronienie osobom z zaburzeniami psychicznymi, a pracownicy wspieraj�cy mieszka�ców  

przygotowuj� ich  do samodzielnego �ycia w �rodowisku rodzinnym i społecznym.  

 

* Mieszkanie Chronione – Interwencyjne MOPR od samego momentu uruchomienia stało si� 

miejscem zabezpieczaj�cym schronienie osobom, rodzinom w sytuacji zdarzenia losowego.  

W roku 2006 głównie w wyniku po�aru, zalania, ale i przemocy w mieszkaniu tym przebywało  

15 osób  dorosłych i 13 dzieci. Osoby te obj�te były pomoc� psychologiczn�, prawn�  

i finansow� MOPR. 

Rodziny korzystały z pobytu przez okres remontu swojego spalonego mieszkania, b�d� do czasu 

uzyskania nowego lokalu z zasobów gminy.  

 

 Placówki wchodz�ce w skład Zespołu Usług Interwencji Kryzysowej prowadziły w roku 2006 

swoj� działalno�� w ustawowym i zaplanowanym zakresie. Wspólne działania proponowane 

przez koordynatora Zespołu miały na celu utrwalanie współpracy mi�dzy pracownikami, 

wymian� do�wiadcze� oraz przygotowywanie wspólnych działa� informacyjno – edukacyjnych.  

 

Realizuj�c działania dotycz�ce placówek Zespołu w 2006 roku skoncentrowano si� na realizacji 

zada�  adresowanych do  klientów placówek  oraz do pracowników . 

 

1.  Zadania realizowane na rzecz klientów placówek 

       1.1. Działania interwencji kryzysowej wobec klientów poszkodowanych 

              w zdarzeniach losowych.  

 

W roku 2006 na terenie miasta doszło do wielu po�arów budynków mieszkalnych. 

Wypracowana i utrwalona procedura post�powania w takich sytuacjach przedstawia si� 

nast�puj�co:  

o zdarzeniu losowym informowany był Wydział Zarz�dzania Kryzysowego Urz�du Miasta 

Kielce. Pracownik Wydziału przekazywał informacj�  o zdarzeniu Dyrektorowi MOPR. 

Dyrektor MOPR informował o zdarzeniu losowym  koordynatora Zespołu Usług Interwencji 

Kryzysowej oraz innych pracowników MOPR, którzy mogli by� niezb�dni  w udzieleniu 

pomocy. 

Koordynator Zespołu Usług Interwencji Kryzysowej natychmiast udawał si� na miejsce 

zdarzenia kryzysowego. Wielokrotnie na miejsce zdarzenia przyje�d�ał Dyrektor MOPR.     

Je�eli zdarzenie losowe miało miejsce w godzinach urz�dowania O�rodka, na miejsce zdarzenia 
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udawał si� te�  pracownik socjalny z rejonu opieku�czego, na którego terenie zdarzenie miało 

miejsce. 

Koordynator Zespołu na miejscu oceniał potrzeby osób dotkni�tych sytuacj� kryzysow�, 

porozumiewaj�c si� w tym zakresie z innymi słu�bami interweniuj�cymi oraz pracownikiem 

socjalnym z danego rejonu opieku�czego. Koordynator Zespołu podejmował decyzj� o sposobie 

zabezpieczenia osób dotkni�tych sytuacj� kryzysow� oraz informował Dyrektora MOPR  

o zastanej sytuacji na miejscu zdarzenia losowego i o potrzebach osób, zgłaszaj�c równocze�nie, 

jakie działania s� niezb�dne do zabezpieczenia tych potrzeb. Koordynator Zespołu podejmował 

na miejscu działania z zakresu interwencji kryzysowej zgodnie z jej zasadami oraz decyzj�  

w sprawie udzielenia i zaplanowania pomocy psychologicznej dla osób poszkodowanych  

w oparciu o placówki wchodz�ce w skład Zespołu Usług Interwencji Kryzysowej. 

 

W roku ubiegłym w 11 przypadkach  podejmowano działania zabezpieczaj�ce rodziny po 

po�arze. 

* 5 rodzin korzystało ze schronienia w Mieszkaniu Chronionym – Interwencyjnym, cztery 

rodziny korzystały ze schronienia w innych placówkach,  pozostałe rodziny zostały w swoich 

domach poniewa� zniszczenia nie były wielkie. 

* 5 rodzin otrzymało mieszkania z zasobów gminy.  

   2 rodziny jeszcze oczekuj� na takie mieszkanie.  

* Wszystkim osobom poszkodowanym udzielono pomocy finansowej, rzeczowej oraz pomocy 

psychologicznej i prawnej. W szczególno�ci pomoc� i wsparciem psychologicznym obj�to dzieci 

z rodzin poszkodowanych.  

Najwi�kszym wyzwaniem była organizacja wsparcia i pomocy przy po�arze w wie�owcu 

poło�onym przy ul. Czarnowskiej 5. W czasie ewakuacji mieszka�ców z bloku pracownicy 

MOPR Kielce zorganizowali dla poszkodowanych koce, gor�ce napoje. Rano umieszczono  

w bloku informacje, gdzie poszkodowani mog� zgłasza� si� po pomoc. Rano do wie�owca udało 

si� 18 pracowników MOPR, aby przeprowadzi� rozmowy wspieraj�co - informacyjne oraz 

okre�li� zakres niezb�dnej pomocy. Pracownicy byli poinformowani o zasadach prowadzenia 

rozmów z poszkodowanymi mieszka�cami, wiedzieli jak reagowa� na zachowania osób 

pokrzywdzonych.  

 Wszystkie poszkodowane rodziny otrzymały pomoc finansow�, rzeczow�; 1 osoba korzystała ze 

schronienia w Mieszkaniu Chronionym – Interwencyjnym przez okres prac remontowych w jej 

mieszkaniu. Pomoc psychologiczna udzielana była mieszka�com przez okres trzech miesi�cy,  

a w indywidualnych przepadkach dłu�ej.  
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     1.2. Działania z zakresu wsparcia psychologicznego i psychoterapii klientów z placówek 

ZUIK. 

      Przygotowanie ró�nych form oddziaływa� profilaktycznych i terapeutycznych dla klientów  

z placówek Zespołu adresowane było do trzech grup klientów: 

              A.  kobiet doznaj�cych przemocy domowej i współuzale�nionych; 

              B.  m��czyzn stosuj�cych przemoc i osób uzale�nionych od alkoholu; 

              C.  osób prze�ywaj�cych kryzys i poszukuj�cych wsparcia i pomocy. 

 

     1.2. A.  Kobiety doznaj�ce przemocy domowej i osoby współuzale�nione to klientki m.in. 

Działu Pracy Socjalnej i Poradnictwa Rodzinnego MOPR, Działuds. Bezdomno�ci MOPR, 

Domu dla Matek z Małoletnimi Dzie�mi i Kobiet w Ci��y, czasami matki dzieci 

przebywaj�cych w Pogotowiu Opieku�czym. Maj�c na uwadze przywrócenie tym osobom 

równowagi psychicznej i umiej�tno�ci samodzielnego radzenia sobie oraz zapobieganie przej�cia 

reakcji kryzysowej w stan chroniczny, przeprowadzono zaj�cia warsztatowe dla kobiet: 

-  „ Psychoterapia ofiar przemocy”   

-  „Budowania poczucia własnej warto�ci”  

-  „Radzenia sobie ze zło�ci�”  

-  „Asertywno�ci dla osób doznaj�cych przemocy”   

-  „Trening radzenia sobie ze stresem i napi�ciem”  

�rednio  w ka�dych zaj�ciach wzi�ło udział około 12 kobiet. 

 

    1. 2. B.  Dział Pracy Socjalnej i Poradnictwa Rodzinnego MOPR realizuje od 2003 roku, przy 

współpracy z Gminn� Komisj� Rozwi�zywania Problemów Alkoholowych, program edukacyjno 

– korekcyjny dla osób stosuj�cych przemoc w relacjach rodzinnych oraz program edukacyjno-

motywacyjny dla osób uzale�nionych od alkoholu. W celu rozszerzenia oferty programowej  

i zwi�kszeniu oddziaływa� psychoterapeutycznych wobec tych osób zrealizowano treningi: 

-  umiej�tno�ci Społecznych; 

-  radzenia sobie ze zło�ci�; 

- radzenia sobie ze stresem i relaksacja dla osób stosuj�cych przemoc domow�  

i uzale�nionych od alkoholu. 

�rednio w ka�dych zaj�ciach wzi�ło udział 10 m��czyzn. 

 

       1.2. C. Dy�ur informacyjno-konsultacyjny pracowników ZUIK przy Telefonie Zaufania 

w sprawach kryzysowych dla osób b�d�cych w kryzysie poszukuj�cych wsparcia i pomocy. Od 

1995 roku pracownicy MOPR prowadz� dy�ury przy Telefonie Zaufania, który od wielu lat 

funkcjonuje w Dziale Pracy Socjalnej i Poradnictwa Rodzinnego, a od wrze�nia 2006  
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w Specjalistycznym O�rodku Wsparcia. Telefon ten jest dost�pny w godzinach pracy Działu 

przez 5 dni w tygodniu. Dlatego uruchamiaj�c Telefon Zaufania w sprawach kryzysowych 

wzi�to pod uwag� przede wszystkim zwi�kszenie dost�pno�ci do tego typu usługi w dniach, 

kiedy wi�kszo�� placówek pomocowych nie pracuje. Dy�ur przy Telefonie umiejscowiono  

w placówce otwartej całodobowo, czynnej w ka�dy dzie� tygodnia. Dy�ury przy Telefonie 

Zaufania w sprawach kryzysowych prowadzone były w roku 2006 w Domu dla Matek z Małymi 

Dzie�mi i Kobiet w Ci��y w Kielcach ul. Słoneczna 9, w godzinach 16.00 – 19.00,  w ka�d� 

sobot� i niedziel�. Informacja o Telefonie Zaufania w sprawach kryzysowych została 

zamieszczona w lokalnych gazetach oraz w autobusach MZK, jako reklama multimedialna.  

Z Telefonu Zaufania w sprawach kryzysowych w roku 2006 skorzystało 5 osób. Bior�c pod 

uwag� now� działalno�� Punktu Interwencyjno – Konsultacyjnego dla Ofiar Przemocy  ramach 

Specjalistycznego O�rodka Wsparcia MOPR, czynnego od godziny 8.00 do 20.00 we wszystkie 

dni tygodnia i �wi�ta,  w roku 2007 planowana jest rezygnacja z tej formy pomocy.  

 

   2. Zadania realizowane na rzecz pracowników placówek Zespołu 

  

Przygotowanie ró�nych form działa� adresowanych do pracowników placówek ZUIK miało na 

celu:  

� integrowanie kierowników i dyrektorów placówek ZUIK; 

� poznanie kompetencji poszczególnych placówek i zakresu zada�, które  

� realizuj�; 

� integrowanie pracowników placówek ZUIK; 

� wypracowanie i utrwalenie wspólnych sposobów podejmowania działa� z zakresu 

interwencji kryzysowej, 

� utrwalanie jednakowego rozumienia zasad dotycz�cych interwencji kryzysowej mimo 

pracy z ró�nymi grupami klientów, 

� wsparcie psychologiczne pracowników celem minimalizowania skutków zwi�zanych 

wykonywaniem pracy obci��aj�cej psychicznie i sprzyjaj�cej wypaleniu zawodowemu. 

 

Powy�sze cele realizowano poprzez: 

� organizowanie spotka� kierowników i dyrektorów  placówek; 

� organizacj� wspólnych szkole� pracowników Zespołu; 

� zapewnienie pomocy psychologicznej – superwizji dla pracowników Zespołu. 

 

Spotkania kierowników i dyrektorów placówek ZUIK odbywały si� cyklicznie co 2 miesi�ce. 

Na spotkaniach omawiano kwestie merytoryczne zwi�zane z bezpo�redni� prac� z klientami, 
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wymieniano si� do�wiadczeniami w zakresie planowania i zarz�dzania, omawiano i planowano 

wspólne działania promuj�ce działalno�� placówek.  

 

W roku 2006 odbyły si� równie� 3 wspólne szkolenia pracowników ZUIK: 

 „Praca z osobami zagro�onymi samobójstwem” – w lutym odbyło si� trzydniowe szkolenie 

prowadzone przez psychologów  z Grupy Interwencji Psychologicznej i Szkole� ARCAN 

Mirosława Madejskiego i Wojciecha Szlagur�, którzy organizowali i pracowali w O�rodku 

Interwencji Kryzysowej w Bielsku - Białej. 

Podczas szkolenia omówiono: 

� teorie zachowa� suicydalnych,  

� portret psychologiczny osoby zagro�onej samobójstwem,  

� sposoby oceny zagro�e�,  

� syndrom presuicydalny i czynniki podwy�szonego ryzyka,  

� podej�cia terapeutyczne u�yteczne w pracy z osobami zagro�onymi,  

� podstawowe zasady pracy interwencyjnej z klientem suicydalnym,  

� profilaktyka suicydalna.  

Problematyka omówiona podczas szkolenia była szczególnie istotna dla pracowników placówek 

pracuj�cych z osobami do�wiadczaj�cych ró�nego rodzaju kryzysów. 

„ Terapia Skoncentrowana na Rozwi�zaniach” szkolenie realizowane w maju i czerwcu , 

ł�cznie przez 7 dni prowadzone certyfikowanych terapeutów SFBT (TSR). 

W trakcie szkolenia omówiono i prze�wiczono : 

- histori� TSR – terapia krótkoterminowa i jej korzenie, 

- zało�enia TSR – podstawowa filozofia, spojrzenie na człowieka i psychopatologi�, 

- metody pracy TSR – techniki pracy i metodologia pracy, 

- model z Brugii – organizacja pracy i terapii w ST. Johns Hospital w Brugii, 

- ł�czenie dotychczasowych metod pracy z TSR, 

- j�zyk klienta w rozmowie, 

- skalowanie,  

- wydobywanie zasobów klienta, 

- wydobywanie zasobów pomagacza, 

- trójk�t PCM,  

- wszystko od klienta, 
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- relacje z klientem a strategie post�powania, 

- radzenie sobie z oporem, 

- trudne sytuacje – sposoby pracy, 

Szkolenie to dało pracownikom mo�liwo�� wzbogacenia swoich zasobów i umiej�tno�ci do 

pracy z klientem. 

 

 „ Stres w Pomaganiu - Profilaktyka Wypalenia Zawodowego” – trzydniowe szkolenie 

realizowane  w pa�dzierniku prowadzone przez psychologów z Grupy Interwencji 

Psychologicznej i Szkole� ARCAN.  

Celem tego szkolenia była nauka minimalizowania skutków obci��aj�cej psychicznie pracy  

i nabycie umiej�tno�ci zapobiegaj�cych wypaleniu  zawodowemu. Uczestnicz�cy w szkoleniu 

kierownicy i dyrektorzy placówek ZUIK mogli te� zapozna� si� z metodami zapobiegania 

wypaleniu u swoich pracowników.  

Tematyka szkolenia dotyczyła: 

� natury i dynamiki stresu,  

� wypalenia zawodowego osób pomagaj�cych,  

� osobowo�ci, stresu i wypalenia,  

� schematów my�lenia o sobie sprzyjaj�cych wypaleniu,  

� czynników odporno�ci na stres,  

� sposobów kontroli stresu,  

� metod zapobiegania wypaleniu zawodowemu,  

� "terapii" wypalenia,  

� instytucjonalnych uwarunkowa� efektywno�ci pracowników,  

� warunków osi�gania satysfakcji w pracy.  

Wspólne uczestnictwo pracowników z ró�nych placówek w szkoleniach, sprzyjało  integracji 

zawodowej oraz przyczyniało si� do współpracy mi�dzy pracownikami przy planowaniu  

i rozwi�zywaniu trudnych problemów klientów.  

„Pomoc psychologiczna – superwizja” dla pracowników realizowana była cyklicznie, raz na  

2 miesi�ce osiem godzin. Superwizorem grupy była psycholog, psychoterapeuta Pani Maria de 

Barbaro. Nale�y podkre�li� zaanga�owanie pracowników, poniewa� spotkania superwizyjne 
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odbywały si� w soboty. Ł�cznie grupowa superwizja w roku 2006 wyniosła 48 godzin. Praca  

w grupie superwizyjnej została potwierdzona stosownymi za�wiadczeniami. 

 

Działania informacyjno – propaguj�ce prac� placówek ZUIK MOPR. 

Koordynator ZUIK wspólnie z kierownikami placówek ZUIK podejmował działania na rzecz 

utrwalania w �wiadomo�ci społecznej informacji o mo�liwych formach pomocy w sytuacjach 

trudnych i kryzysowych.  

W ramach tych działa�  

   -  w lokalnych gazetach była zamieszczona stała informacja o Telefonie  Zaufania w sprawach 

rodzinnych  oraz o Telefonie Zaufania w sprawach kryzysowych; 

   - przygotowano i emitowano w autobusach miejskich reklam� multimedialn� o działalno�ci 

Telefonów Zaufania ( reklama ta została te� umieszczona na stronie internetowej MOPR). 

Nale�y podkre�li�, i� prezes firmy Multimedia Marketing Sp. z o.o. podj�ł decyzj�  

o nieodpłatnej emisji reklam w autobusach miejskich przez okres dwóch miesi�cy; 

   - przygotowano i wydrukowano ulotki o działalno�ci: �wietlicy dla Bezdomnych, Działu 

Bezdomno�ci MOPR oraz Domu dla Matek z  Małoletnimi Dzie�mi; 

   - przygotowano plakat informacyjny „Bezdomno�� – gdzie szuka� pomocy? ”Dział  

ds. Bezdomno�ci we wrze�niu 2006 r. wyst�pił pisemnie do ponad 100 instytucji z apelem  

o umieszczenie plakatów w dost�pnych dla mieszka�ców miejscach, przekazał plakat do 

wszystkich instytucji pomocowych na terenie miasta.  

  - przygotowano „ Informator MOPR”, który wydano i rozkolportowano przy współpracy  

z lokaln� Gazet� Wyborcz�. Nakład „Informatora” wyniósł 16 tysi�cy i był kolportowany na 

terenie województwa �wi�tokrzyskiego.   

 

Podsumowuj�c: 

     Powołanie Zespołu Usług Interwencji Kryzysowej stworzyło mo�liwo�� rozpocz�cia �cisłej, 

merytorycznej współpracy mi�dzy samodzielnymi jednostkami realizuj�cymi swoje zadania 

zgodnie z ich kompetencjami. Skoncentrowanie działa� wspomagaj�cych pracowników 

sprzyjało ich wzajemnej współpracy, wykorzystywaniu przy realizacji swoich zada� mo�liwo�ci 

i zaplecza innych placówek.  
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2.2.8. Rehabilitacja społeczno-zawodowa osób niepełnosprawnych. 
 

Dział ds. Rehabilitacji Społeczno Zawodowej Osób Niepełnosprawnych 

 

Miejski O�rodek Pomocy Rodzinie od kwietnia 1999 roku realizuje zadania wynikaj�ce 

 z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych. 

Mo�liwo�� korzystania ze �rodków Pa�stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych pozwala stworzy� warunki osobom niepełnosprawnym do wł�czenia si� lub 

powrotu do czynnego �ycia. O pomoc mog� wyst�powa� osoby z prawnie orzeczon� 

niepełnosprawno�ci� ( grup� inwalidzk�, lub niezdolno�ci� do pracy zawodowej ). 

Realizowane zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej odbywały si� przy pełnej 

akceptacji Powiatowej Społecznej Rady  ds. Osób Niepełnosprawnych.  

Na realizacj� ustawowych zada� PFRON przeznaczył w 2006 roku dla Kielc 4 577 123 zł 

Uchwał� Rady Miejskiej Nr LX/1127/2006 z dn. 06.04.2006 r. wprowadzono podział �rodków 

mi�dzy poszczególne zadania. Na rehabilitacj� zawodow� przeznaczono kwot� w wysoko�ci 

392.000 zł., a na rehabilitacj� społeczn� 4 185 123 zł. 

Indywidualne potrzeby osób niepełnosprawnych nadal stanowiły wyra�n� pozycj�  

w wydatkowaniu �rodków finansowych, wynikało to ze zgłaszanych potrzeb oraz faktu, �e 

osoby niepełnosprawne od niedawna maj� ułatwiony dost�p do �rodków Pa�stwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dotyczy to zarówno zada� ułatwiaj�cych im 

funkcjonowanie w �rodowisku domowym jak i społecznym.  
 

 

REHABILITACJA SPOŁECZNA 

W ramach rehabilitacji społecznej w 2006 roku realizowano nast�puj�ce zadania:  

1. Dofinansowanie do uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach 

rehabilitacyjnych, 

2. Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych, 

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

pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odr�bnych przepisów, 

4. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu si�  i technicznych, 

w zwi�zku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych, 

5. Dofinansowanie rehabilitacji dzieci i młodzie�y, 

6. Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zaj�ciowej 
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REHABILITACJA ZAWODOWA 

W ramach rehabilitacji zawodowej w 2006 roku realizowano nast�puj�ce zadania:  

1. Udzielanie osobom niepełnosprawnym po�yczek na rozpocz�cie działalno�ci gospodarczej 

albo (rolniczej) 

2. Finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób 

niepełnosprawnych. 

3. Zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych 

poszukuj�cych pracy i nie pozostaj�cych w zatrudnieniu / sta�e, przygotowanie 

zawodowe, prace interwencyjne/ 

 

PROGRAMY CELOWE PFRON 

W ramach Strategii Rozwi�zywania Problemów Społecznych Miasta Kielce na lata 2005 – 2013 

realizowano program celowy PFRON pod nazw� „Wyrównywanie Ró�nic Mi�dzy Regionami” 

w obszarze C i D. Utworzono 5 stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych na ł�czn� kwot� 

101.000 zł, oraz program celowy PFRON pod nazw� „Osoby niepełnosprawne w słu�bie 

publicznej”. Utworzono 8 stanowisk  pracy dla osób niepełnosprawnych na kwot� 82.640 zł, 

dofinansowano zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych  

w wysoko�ci   62.500 zł Realizacj� programu zgodnie z pełnomocnictwem Prezydenta Miasta 

Kielce przekazano Miejskiemu O�rodkowi Pomocy Rodzinie w Kielcach. 

 

TURNUSY REHABILITACYJNE 

Turnusy Rehabilitacyjne jako forma i cz��� składowa procesu rehabilitacji osób 

niepełnosprawnych znane s� w naszym mie�cie od wielu lat. Głównym celem turnusów 

rehabilitacyjnych, niezale�nie od rodzaju niepełnosprawno�ci ich uczestników, powinno by� 

mi�dzy innymi: 

� poprawa stanu zdrowia i sprawno�ci fizycznej 

� wyrobienie zaradno�ci osobistej 

� pobudzanie i rozwijanie zainteresowa� 

� stworzenie warunków do kontaktów z lud�mi 

� stworzenie warunków do fizycznego i psychicznego wypoczynku 

Du�ym ułatwieniem przy realizacji tego zadania było wydanie Rozporz�dzenia Ministra 

Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie turnusów 

rehabilitacyjnych. 

W 2006 r. z tej formy pomocy skorzystało 1408 osób na ł�czn� kwot� 823 527 zł z tego: 
� Osoby dorosłe niepełnosprawne 817 na kwot� 519 680 zł 
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� Opiekunowie osób dorosłych niepełnosprawnych 230 na kwot� 103 078 zł 

� Dzieci i młodzie� niepełnosprawna 173 na kwot� 116 427 zł 

� Opiekunowie dzieci i młodzie�y niepełnosprawnej 163 na kwot� 73 012 zł 

� Osoby niepełnosprawne zatrudnione z ZPCH 25 na kwot� 11 375 zł 

634 133,00 zł

189 439,00 zł

-  zł
100 000,00 zł
200 000,00 zł
300 000,00 zł
400 000,00 zł
500 000,00 zł
600 000,00 zł
700 000,00 zł

dla osób dorosłuch z
opiekunami

dla dzieci i młodzie�y z
opiekunami

Wysoko�� wypłaconego dofinansowania do uczestnictwa w 
turnusach rehabilitacyjnych w 2006 roku

 
 

ZAOPATRZENIE W SPRZ�T REHABILITACYJNY, PRZEDMIOTY 

ORTOPEDYCZNE  I  �RODKI POMOCNICZE. 

Osobom ubezpieczonym przysługuje całkowita lub cz��ciowa refundacja zaopatrzenia w sprz�t 

ortopedyczny i �rodki pomocnicze z Narodowego Funduszu Zdrowia. Je�eli cena sprz�tu 

przekracza limit NFZ osoba kupuj�ca musi pokry� ró�nic� z własnych �rodków. Rozporz�dzenie 

Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 maja 2003 r. daje mo�liwo�� osobom 

niepełnosprawnym spełniaj�cym kryterium dochodowe (65% �redniego przeci�tnego 

wynagrodzenia w przypadku jednoosobowych gospodarstw domowych, 50% �redniego 

przeci�tnego wynagrodzenia w przypadku wieloosobowych gospodarstw domowych) ubieganie 

si� o refundacj� udziału własnego. 

 W 2006 roku najcz��ciej refundowanymi �rodkami pomocniczymi były pieluchomajtki,              

a drugimi pod wzgl�dem ilo�ci refundacji aparaty słuchowe. Dofinansowanie uzyskały 972 

osoby dorosłe i 93 dzieci. 

Osoby niepełnosprawne spełniaj�ce kryterium dochodowe mog� ubiega� si� równie�                  

o maksymalnie 60% dofinansowania do zakupu sprz�tu rehabilitacyjnego zaleconego przez 

lekarza. O takie samo dofinansowanie mog� ubiega� si� osoby prawne i jednostki organizacyjne 

nieposiadaj�ce osobowo�ci prawnej. 
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W roku 2006 najcz��ciej dofinansowanym sprz�tem rehabilitacyjnym były rowery 

rehabilitacyjne. Dofinansowanie uzyskało 60 osób dorosłych 8 dzieci i 2 osoby prawne              

i jednostki organizacyjne nie posiadaj�ce osobowo�ci prawnej. 

Ł�cznie na dofinansowanie zakupu przedmiotów ortopedycznych, �rodków pomocniczych           

i sprz�tu rehabilitacyjnego w roku 2006 wydano 1 500 611 zł z czego na: 

� przedmioty ortopedyczne i �rodki pomocnicze dla osób dorosłych na kwot� 1 205 708,89 zł 

� przedmioty ortopedyczne i �rodki pomocnicze dla dzieci i młodzie�y na kwot� 207 059,42 zł 

� sprz�t rehabilitacyjny – osoby dorosłe na kwot�  65 155,45 zł 

� sprz�t rehabilitacyjny – dzieci i młodzie� na kwot�  8 636,64 zł 

� sprz�t rehabilitacyjny osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadaj�ce osobowo�ci 

prawnej na kwot� 14 051,40 zł 

 

BARIERY ARCHITEKTONICZNE, W KOMUNIKOWANIU SI� I TECHNICZNE 

Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu si� i technicznych  w zwi�zku  

z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych. 

Pomoc ta ma na celu stworzenie osobom sprawnym inaczej najdogodniejszych warunków do korzystania 

z lokali mieszkalnych, osi�gni�cie jak najwy�szego stopnia samodzielno�ci a przede wszystkim 

umo�liwienie uczestnictwa w �yciu społecznym. 

W 2006 roku z zakresu likwidacji barier architektonicznych zawarto 47 umowy na ogóln� kwot� 

280 309,00 zł w tym: 

� osoby dorosłe  niepełnosprawne  41 umów na kwot�  249 751,00 zł 

� dzieci i młodzie� niepełnosprawna  6 umowy na kwot� 33 558,00 zł 

� kobiety -  21 umów na kwot� 104 996,93 zł 

� m��czy�ni - 20 umów na kwot� 144 754,07 zł 

� Najcz��ciej dofinansowano: 

� dostosowanie łazienki do potrzeb osób maj�cych trudno�ci w poruszaniu si� (zamiana 

wanny na brodzik, montowanie siedzisk, uchwytów wg potrzeb, montowanie baterii 

uchylnych) 

� poło�enie podłogi antypo�lizgowej 

� likwidacj� progów 

� poszerzenie drzwi 
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w komunikowaniu sie i technicznych w 2006 roku

 
 

LIKWIDACJA BARIER W KOMUNIKOWANIU SI� 

Przez poj�cie „ komunikowa� si�” rozumiemy utrzymywa� z kim� kontakt, kontaktowa� si�, 

porozumiewa� si�, udziela� si� otoczeniu. 

W ramach zadania  „likwidacja barier w komunikowaniu si�” dofinansowaniu podlegały 

wszelkie urz�dzenia i sprz�ty umo�liwiaj�ce lub znacznie poprawiaj�ce komunikowanie si� osób 

niepełnosprawnych ze �wiatem zewn�trznym. 

Poni�sza tabela obrazuje zakres i koszty barier w komunikowaniu si� 

Likwidacja barier w komunikowaniu si�  
Przedmioty obj�te dofinansowaniem ze �rodków PFRON 
w zale�no�ci od rodzaju niepełnosprawno�ci osób, które uzyskały to dofinansowanie 
L.p. Sposób likwidacji bariery/przedmiot dofinansowania Rodzaj niepełnosprawno�ci 
1 telefon gło�no mówi�cy, bezprzewodowy 
2 zestaw komputerowy, specjalistyczne oprogramowanie              
3 Radiomagnetofon 
4 Skaner 

Osoby ze schorzeniami 
narz�du wzroku, słuchu 
i mowy oraz ruchu  

5 Discmen 
6 Dyktafon 
7 zegarek mówi�cy 

 

 
 

Likwidacja barier w komunikowaniu si�  
Ilo�� zawartych umów 
L.p. Osoby dorosłe Dzieci 
1 51 umowy na kwot� 80 922,48 zł. 74 umowy na kwot�199 060,00 zł. 
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W ramach zadania „likwidacja barier technicznych” dofinansowaniu podlegały wszelkie 

urz�dzenia umo�liwiaj�ce przemieszczanie si� osobie niepełnosprawnej lub pozwalaj�ce na 

utrzymanie higieny osobistej. 

Poni�sza tabela obrazuje zakres i koszty barier technicznych. 
 

Likwidacja barier technicznych 
Przedmioty obj�te dofinansowaniem ze �rodków PFRON 
w zale�no�ci od rodzaju niepełnosprawno�ci osób, które uzyskały to dofinansowanie 
L.p. Sposób likwidacji bariery/przedmiot dofinansowania Rodzaj niepełnosprawno�ci 
1 pralka automatyczna 
2 krzesło toaletowe 
3 akumulatory do wózka inwalidzkiego 
4 Schodołaz 
5 specjalistyczny fotelik do przewozu dziecka 

niepełnosprawnego 
6 lampka do dzwonka 

Osoby ze schorzeniami narz�du 
ruchu, wzroku, słuchu 
 

 
 
 
 
 

Likwidacja barier technicznych  
Ilo�� zawartych umów 
L.p. Osoby dorosłe Dzieci 
1 10 umów na kwot� 17 526,81 zł 2 umowy na kwot� 9 238,40 zł 

 
 
 
SPORT, KULTURA, TURYSTYKA I REKREACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

Dofinansowanie sportu, kultury rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych ma na celu 

pobudzenie i rozwini�cie aktywno�ci osób niepełnosprawnych  w tych dziedzinach, integracj� 

społeczn� oraz realizacj� potrzeb wy�szego rz�du. Poprzez poj�cie „sport” rozumie si� 

�wiczenia i gry słu��ce podnoszeniu sprawno�ci fizycznej i wyrabianiu pewnych cech 

charakteru, takich jak wytrwało�� czy lojalno��. Poprzez poj�cie „kultura” rozumie si� 

całokształt dorobku ludzko�ci wytworzonego ogólnym rozwoju historycznym lub w jego 

okre�lonej epoce. Przez poj�cie „rekreacja” rozumie si� odpoczynek, wytchnienie, rozrywka- co�  

co słu�y odpr��eniu, co� co uprzyjemnia czas wolny. Pod poj�ciem „turystyka” kryje si� 

zorganizowane indywidualne lub zbiorowe wyjazdy poza miejsce stałego zamieszkania, 

w�drówki po obcym terenie. 

W 2006 roku w zakresie wy�ej omówionego zadania zawarto 53 umowy  na kwot� 256 999,00 zł  

Z tej formy pomocy skorzystało 5 047 osób niepełnosprawnych w tym: 

� 3 582 osoby dorosłe niepełnosprawne na kwot� 203 243,00 zł 

� 1 465 dzieci i młodzie� niepełnosprawna  na kwot� 50 594,00 zł 
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Wysoko�� dofinansowania do sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób 
niepełnosprawnych w 2006 roku
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5047

1465

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

liczba osób w tym dzieci

 

 

Warsztaty Terapii Zaj�ciowej s� placówk� pobytu dziennego. Rehabilitacja uczestników 

warsztatów odbywa si� zgodnie z indywidualnym programem przygotowanym przez 

pracowników warsztatu na podstawie zalece� zespołu rehabilitacyjnego. 

Praca z uczestnikami warsztatów zmierza do ogólnego rozwoju, poprawy sprawno�ci oraz 

aktywnego �ycia poprzez: ogólne usprawnienie, rozwój umiej�tno�ci wykonywania czynno�ci 

�ycia codziennego, przygotowanie do �ycia w �rodowisku społecznym, opanowanie czynno�ci 

przysposabiaj�cych do pracy, rozwijanie podstawowych oraz specjalistycznych umiej�tno�ci 

zawodowych umo�liwiaj�cych podj�cie pracy. 

Na terenie miasta Kielce działaj� dwa warsztaty terapii zaj�ciowej w liczbie 61 uczestników. 

1. Warsztat Terapii Zaj�ciowej przy Specjalnym O�rodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 

w Kielcach  -  26 uczestników  

2. Warsztat Terapii Zaj�ciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Kielcach  

         ul. Jagiello�ska 76 – 35 uczestników  

Na działalno�� warsztatów wydano w 2006  roku  818 254 zł. 
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Udzielanie i umarzanie po�yczek na rozpocz�cie działalno�ci gospodarczej lub rolniczej. 

Zadanie realizowane przez O�rodek finansowane ze �rodków PFRON a skierowane do osób 

niepełnosprawnych zarejestrowanych w powiatowym urz�dzie pracy jako osoba bezrobotna, 

poszukuj�ca pracy i niepracuj�ca. 

Po�yczk� mo�na otrzyma� tylko raz, i jednocze�nie pod warunkiem, �e nie korzysta si�               

z po�yczki Funduszu Pracy. Po�yczka mo�e zosta� umorzona do 50% pod warunkiem 

prowadzenia działalno�ci przez okres co najmniej 24 miesi�cy, regularnych spłat   i dostarczania 

dokumentów. W przypadku umorzenia po�yczki, umorzeniu podlegaj� te� odsetki od tej kwoty. 

Obecnie w tak trudnym czasie ta forma pomocy pozwala wł�czy� si� osobom sprawnym inaczej 

w �ycie społeczne, stwarza mo�liwo�� decydowania  o własnym rozwoju a przede wszystkim  

o własnej sytuacji ekonomicznej. 

W roku 2006 w zakresie omówionego zadania podpisano 5 umów na ł�czn� kwot� 339.800,00 zł  

za� umorzono 4 po�yczki na kwot� 95.660 zł. 

 

Dofinansowanie kosztów szkole� organizowanych przez Powiatowy Urz�d Pracy. 

W 2005 roku skierowano na szkolenia 86 osoby niepełnosprawne na ł�czn� kwot� 60.000 zł  

w tym 50 kobiet niepełnosprawnych. 

Szkolenia umo�liwiły podwy�szenie lub zmian� posiadanych kwalifikacji zawodowych, a zatem 

poprawienie sytuacji osoby niepełnosprawnej na rynku pracy. 

Na koniec 2005 roku w powiatowym Urz�dzie Pracy było zarejestrowanych 1007 osób 

niepełnosprawnych bezrobotnych w tym: 

� 230 m��czyzn niepełnosprawnych poszukuj�cych pracy 

� 173 kobiety niepełnosprawne bezrobotne poszukuj�ce pracy 

� 286 m��czyzn niepełnosprawnych bezrobotnych 

� 318 kobiet niepełnosprawnych bezrobotnych 

 

O�rodek Wsparcia Dziennego dla  Niepełnosprawnych ul. Ch�ci�ska 

 Kompleksow� ,wielospecjalistyczn� rehabilitacj� i opiek� dzieciom i młodzie�y 

niepełnosprawnej intelektualnie zapewnia O�rodek Wsparcia Dziennego dla Niepełnosprawnych 

przy ul. Ch�ci�skiej. 

�wiadczenia rehabilitacyjne i medyczne realizowane s� przez Niepubliczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej O�rodek Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci i Młodzie�y, prowadzony przez Koło 

Terenowe Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upo�ledzeniem Umysłowym (PSOUU). 
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Praca opieku�czo-terapeutyczna odbywa si� w grupach: �łobkowej, przedszkolnej, szkolnej, 

starszej szkolnej i terapeutycznej i oparta jest na indywidualnych programach terapeutyczno - 

wychowawczych. Na terenie O�rodka  dzieci i młodzie� maj� mo�liwo�� realizowania 

obowi�zku szkolnego w formie nauczania indywidualnego lub zaj�� rewalidacyjno – 

wychowawczych. 

W roku 2006 zmodernizowano budynek O�rodka przystosowuj�c do potrzeb osób 

niepełnosprawnych. Wykonano prace w łazienkach, salach  udro�niono ci�gi komunikacyjne. 

Udało si� doposa�y� O�rodek w sprz�t do zaj�� ruchowych ,powstała sala do zaj�� ruchowych ,  

a tak�e zakupiono pomoce i sprz�t do terapii zaj�ciowej. 

Dzi�ki współpracy z Kołem Terenowym PSOUU O�rodek pozyskał specjalistyczny samochód 

Volkswagen transporter, przystosowany do przewozu dzieci na wózkach inwalidzkich co  

w przypadku dzieci z niepełnosprawno�ci� sprz��on� pozwala na przewo�enie bez konieczno�ci 

przenoszenia dzieci na siedzenie w samochodzie.  

 

 

2.2.9. Pomoc dziecku i rodzinie – Dział Opieki i Wychowania 

 
Dział Opieki i Wychowania Miejskiego realizuje zadania własne powiatu z zakresu 

pomocy społecznej. Do zada� tych nale�y: 

1. Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub cz��ciowo pozbawionym 

opieki rodziców, w szczególno�ci poprzez organizowanie i prowadzenie o�rodków 

adopcyjno-opieku�czych, placówek opieku�czo –wychowawczych dla dzieci i młodzie�y,  

w tym placówek wsparcia dziennego, a tak�e tworzenie i wdra�anie programów pomocy 

dziecku i rodzinie. 

Zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej rodzinie maj�cej trudno�ci w wypełnianiu 

swoich zada� oraz dziecku z tej rodziny udziela si� pomocy w szczególno�ci w formie: 

- poradnictwa rodzinnego, 

- terapii rodzinne, 

- pracy socjalnej, 

- zapewnienia dzieciom opieki i wychowania poza rodzin�. 

W 2006 r. Uchwał� Rady Miejskiej w Kielcach został przyj�ty do realizacji program 

wspomagania rodzin niewydolnych wychowawczo pod nazw� „Budowanie przyjaznego 

systemu opieki nad dzieckiem i rodzin� w Kielcach”. MOPR na szerok� skal� realizuje jeden 

z elementów tego systemu – „Program wspierania rodzin naturalnych w �rodowisku, 

znajduj�cych si� w trudnych sytuacjach kryzysowych i pomoc dziecku krzywdzonemu”. 

Program ten opiera si� na zało�eniu, �e: 
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1. Pracownik socjalny jest pierwszym i najwa�niejszym ogniwem ł�cz�cym rodzin� z systemem 

opieki i wychowania.  

2. nast�pi rozwój profilaktyki i poradnictwa specjalistycznego dla rodziny,  

3. nast�pi rozwój sieci placówek wsparcia dziennego z dobrze przygotowan� ofert� usług 

opieku�czo-wychowawczych dla dzieci i młodzie�y. 

4. zostanie stworzony spójny i efektywny model rodzinnej opieki zast�pczej.  

Realizacja punktów 3) i 4) tego programu rozpocz�ła si� du�o wcze�niej, poniewa� stanowi� 

zaplecze dla efektywnej pracy pracowników socjalnych, których około 100 pracuje w dziesi�ciu 

Rejonach Opieku�czych MOPR. W 2006 r. wprowadzono specjalizacj� w�ród pracowników 

socjalnych, z których jedna to rodziny z dzie�mi (w tej grupie równie� rodziny zast�pcze).  

W 2006 r. MOPR kontynuował rozwój placówek wsparcia dziennego, jako jeden  

z wa�niejszych elementów kompleksowej pomocy dziecku i rodzinie maj�cej problemy 

opieku�czo-wychowawcze. Placówki wsparcia dziennego maj� na celu wspomaganie 

wychowawczej roli rodziny w integralnym rozwoju dziecka, przeciwdziałanie demoralizacji 

dzieci i młodzie�y pochodz�cych ze �rodowisk zaniedbanych wychowawczo. Jednym  

z wa�niejszych aspektów działalno�ci placówek wsparcia dziennego w systemie pomocy 

społecznej, poza oddziaływaniem opieku�czym, wychowawczym i edukacyjnym wobec dzieci 

 i młodzie�y jest stała praca z rodzin� naturaln� dziecka, bowiem problemów wyst�puj�cych  

u dziecka nie mo�na rozpatrywa� w oderwaniu od problemów całej rodziny. 

 Zwi�kszanie liczby placówek wsparcia dziennego na terenie miasta Kielce ma zapewni� 

dost�p do ich usług wi�kszej liczbie dzieci i młodzie�y potrzebuj�cych wsparcia. By tworzony 

system spełniał swoj� rol� niezb�dne jest pozyskiwanie nowych partnerów do współpracy w tym 

zakresie. Wielo�� partnerów w realizacji zadania powoduje powstawanie konkurencyjno�ci, a to 

wymusza ci�głe doskonalenie metod i form pracy z dzie�mi i młodzie��, tworz�c bogat� ofert� 

usług i oddziaływa� profilaktycznych. Dlatego wiele placówek tego typu zlecono do 

prowadzenia w drodze otwartego konkursu ofert organizacjom pozarz�dowym. 

W roku 2006 na terenie miasta Kielce funkcjonowały nast�puj�ce placówki wsparcia 

dziennego, oferuj�ce ł�cznie 1 070 miejsc dla dzieci i młodzie�y:  

1) publiczne: 

- Sie� �wietlic �rodowiskowych „4 K�ty” działaj�ca w ramach struktury MOPR w Kielcach 

przy ul. Sienkiewicza 25 na 100 miejsc, 

przy ul. 1-go Maja 196 na 100 miejsc. 

- Klub dla dzieci i młodzie�y os. Na Stoku 98 na 100 miejsc działaj�cy pocz�tkowo w ramach 

struktury MOPR, od maja 2006 r. prowadzenie tej placówki zlecono, w ramach otwartego 

konkursu ofert, organizacji pozarz�dowej, 
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- Ognisko Wychowawcze przy Placówce Opieku�czo-Wychowawczej „Kamyk”,  

ul. Toporowskiego 12 na 60 miejsc, 

- Placówka wsparcia dziennego przy Zespole Placówek Opieku�czo-Wychowawczych „Dobra 

Chata”, ul. Sandomierska 126 na 80 miejsc, 

- Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego przy Placówce Opieki Dora�nej „Azyl”,  

ul. Kołł�taja 4 na 60 miejsc.  

2) niepubliczne: 

- Ognisko Wychowawcze prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia �w. Wincentego 

a Paulo, Prowincji Warszawskiej, ul. Ko�ciuszki 36 na 80 miejsc, 

- Młodzie�owy O�rodek Socjoterapii prowadzony przez Konferencj� Stowarzyszenia 

 �w. Wincentego a Paulo w Kielcach,  ul. Cedro-Mazur 19  na 120 miejsc, działaj�cy poprzez 

baz� przy ul. Cedro-Mazur 19 oraz 2 oddziały:  

przy ul. Skibi�skiego 8, 

przy ul. Wikaryjskiej 1.  

- Młodzie�owe Kluby Osiedlowe „Wolna Strefa” prowadzone przez Stowarzyszenie „Nadzieja 

Rodzinie” dla starszej młodzie�y w wieku 13-18 lat,  działaj�ce w 4 punktach miasta:  

ul. Naruszewicza 16 na 120 miejsc, 

ul. Kołł�taja 4 na 50 miejsc, 

ul. Jeziora�skiego 75 na 120 miejsc, 

ul. Krakowska 17 na 50 miejsc. 

- Młodzie�owy Klub Osiedlowy „Młoda Strefa” os. Na Stoku 98 prowadzony od maja 2006 r. 

przez Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie” na 100 miejsc dla dzieci młodszych. 

- OSP �wietlica �rodowiskowa „Niewachlowiak” prowadzona przez Stowarzyszenie Rozwoju 

Osiedla Niewachlów na 30 miejsc. 

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r. w zainteresowaniu placówek wsparcia dziennego 

było ł�cznie 2 574 dzieci i młodzie�y. 

W 2006 r. na terenie miasta Kielce funkcjonowały nast�puj�ce placówki opieku�czo-

wychowawcze �wiadcz�ce opiek� całodobow�:  

- Placówka Opieku�czo-Wychowawcza nr 1 „Kamyk”, ul. Toporowskiego 12 (28 miejsc 

socjalizacyjnych), 

- Dom dla Dzieci, os. Na Stoku 42 A (25 miejsc socjalizacyjnych), 

- Zespół Placówek Opieku�czo-Wychowawczych „Dobra Chata”, ul. Sandomierska 126  

  (42 miejsca socjalizacyjne), 

- Rodzinny Dom Dziecka nr 1, ul. Nowowiejska 14 (9 miejsc), 

- Rodzinny Dom Dziecka nr 2, ul. Struga 1/1 (8 miejsc), 

- Rodzinny Dom Dziecka nr 3, ul. Pomorska 119 (8 miejsc) 
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- Rodzinny Dom Dziecka nr 4, ul. Górników Staszicowskich 93 (8 miejsc) 

- Placówka Opieki Dora�nej „Azyl”, ul. Kołł�taja 4 (do VI 06r. 30 miejsc interwencyjnych, od   

VII 06r. 14 miejsc interwencyjnych). 

W ramach swej działalno�ci Dział Opieki i Wychowania: 

- �ci�le współpracował ze wszystkimi istniej�cymi na terenie miasta placówkami opieku�czo –

wychowawczymi w zakresie spraw dotycz�cych funkcjonowania tych placówek, zmian 

organizacyjnych, opracowywania statutów i regulaminów placówek,  

 - uczestniczył w posiedzeniach zespołów do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka  

w placówce, 

 - miał głos doradczy w zakresie podejmowanych inicjatyw przez placówki opieku�czo-

wychowawcze, 

 - kompletował dokumentacj� niezb�dn� do skierowania dziecka do odpowiedniej placówki  

i kieruje dzieci do odpowiednich placówek,  

- organizował konkursy dotycz�ce zlecenia podmiotom niepublicznym zada� z zakresu opieki 

nad dzieckiem i rodzin� i dokonuje oceny sprawozda� merytorycznych dotycz�cych zlecanych 

zada�. 

W 2006 r., w oparciu o postanowienie s�du rodzinnego, do placówek opieki całodobowej 

wydano 79 skierowa� , z tego:  

 1 do Placówki Opieku�czo-Wychowawczej „Kamyk”, 

 31 do Domu dla Dzieci, 

 4 do Zespołu Placówek Opieku�czo-Wychowawczych „Dobra Chata” 

 43 do Placówki Opieki Dora�nej „Azyl”. 

 w 137 przypadkach odmówiono innym powiatom skierowania z powodu braku miejsc  

w placówkach na terenie miasta Kielce. 

Na dzie� 31.12.2006 r. w kieleckich placówkach opieki całodobowej przebywało 130 dzieci,  

z tego 51 dzieci pochodz�cych z miasta Kielce oraz 79 dzieci pochodz�cych z innych powiatów. 

W 2006 r., przy współudziale MOPR, placówki opieki całodobowej zako�czyły procesy 

przekształce� w placówki wielofunkcyjne, dostosowane do potrzeb �rodowiska lokalnego.  

1) Placówka Opieku�czo-Wychowawcza Nr 1 składa si� obecnie z nast�puj�cych form: 

- cz��ci socjalizacyjnej na 28 miejsc w formie 2 mieszka�, w tym autonomiczne mieszkanie 

grupy usamodzielnienia dla starszych dzieci, gdzie dzieci zdobywaj� umiej�tno�ci prowadzenia 

gospodarstwa domowego, 

- cz��ci wsparcia dziennego - Ogniska Wychowawczego, które z uwagi intensywny rozwój  

i zapotrzebowanie �rodowiska powi�kszyło liczb� miejsc do 60.  

- 2 mieszka� chronionych dla 6 usamodzielnionych wychowanków. 
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2) Dom Dziecka Nr 2 w zwi�zku ze zmianami organizacyjnymi zmienił nazw� na „Dom dla 

Dzieci” i składa si� obecnie z dwóch cz��ci: 

- dla niemowl�t i dzieci małych na 15 miejsc, 

- integracyjnego mieszkania dla dzieci zdrowych i niepełnosprawnych na 10 miejsc, gdzie dzi�ki 

zacie�nianiu współpracy z O�rodkiem Wczesnej Interwencji, działaj�cym w parterowej cz��ci 

Domu, �wiadcz�cym usługi  dla dzieci w wieku od 0 do 7 lat niepełnosprawnym i zagro�onym 

niepełnosprawno�ci�, dzieci przebywaj�ce w placówce b�d� mie� dobre warunki rozwoju, 

leczenia a zwłaszcza rehabilitacji..  

3) Zespół Placówek Opieku�czo -Wychowawczych „Dobra Chata” składa si� z nast�puj�cych 

form: 

- cz��ci socjalizacyjnej w postaci 3 autonomicznych mieszka� grup usamodzielniaj�cych, ka�da 

na 14 miejsc, 

- Placówki Wsparcia Dziennego dla 60 dzieci ze �rodowiska, 

- Centrum Integracji, Rehabilitacji i Rekreacji jako rozszerzenie oferty placówki dziennej, 

- mieszkania chronionego dla 2 usamodzielnionych wychowanków. 

4) Pogotowie Opieku�cze w zwi�zku ze zmianami organizacyjnymi zmieniło nazw� na  

„Placówka Opieki Dora�nej Azyl” i składa si� z nast�puj�cych form: 

- całodobowej placówki interwencyjnej na 14 miejsc, 

- specjalistycznej placówki wsparcia dziennego, która z uwagi intensywny rozwój  

i zapotrzebowanie �rodowiska powi�kszyła liczb� miejsc do 60. 

W 2006 r. na terenie miasta Kielce funkcjonowały dwa o�rodki adopcyjno-opieku�cze: 

- publiczny O�rodek  Adopcyjno - Opieku�czy, ul. Mickiewicza 10, 

- niepubliczny Katolicki O�rodek  Adopcyjno - Opieku�czy, al. IX Wieków Kielc 15a. 

W ramach współpracy z OAO Dział Opieki i Wychowania MOPR: 

- aktywnie wł�cza si� w kampanie społeczne dotycz�ce zast�pczego rodzicielstwa,  

- kieruje kandydatów do prowadzenia rodzinnych form opieki, 

- kieruje na terapi� rodziców naturalnych dzieci umieszczonych w rodzinnych formach opieki, 

- reguluje kontakty rodziców naturalnych dzieci przebywaj�cych w pogotowiach rodzinnych, 

- uczestniczy w Zespołach do spraw dzieci umieszczonych w rodzinnych formach opieki. 

 

2. Organizowanie opieki w rodzinach zast�pczych oraz udzielanie pomocy pieni��nej na 

cz��ciowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci.  

W ramach tego zadania Dział Opieki i Wychowania MOPR: 

- szkolił i opiniował kandydatów na rodziców zast�pczych, spokrewnionych z dzieckiem, 

- prowadził kartoteki rodzin zast�pczych, przygotowuje i wydaje decyzje administracyjne  

    o przyznaniu pomocy pieni��nej, udziela porad i wsparcia rodzicom zast�pczym,  
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- przygotowywał umowy z rodzinami zast�pczymi pełni�cymi zadania pogotowia rodzinnego, 

kieruje do nich dzieci oraz dokonuje merytorycznej oceny wykonania zadania przez te rodziny, 

- prowadził szeroko zakrojon� kampani� społeczn� na temat zast�pczego rodzicielstwa 

propaguj�c t� tematyk� w mediach.  

Na dzie� 31.12.2006 r. w rejestrze MOPR figurowało 220 rodzin zast�pczych, w których 

umieszczonych było 342 dzieci, z tego: 

189 - to rodziny spokrewnione z dzieckiem (w ró�nym stopniu) wychowuj�ce 266 dzieci, 

24 - to rodziny obce dziecku, w których przebywało 32 dzieci, 

5 - to rodziny pełni�ce zadania pogotowia rodzinnego, w których w ci�gu roku 2006         

przebywało 40 dzieci,  

2 to rodziny zawodowe specjalistyczne, w których przebywało 4 dzieci.  

W ci�gu całego 2006 r. S�d wydał postanowienia o umieszczeniu 73 dzieci w 35 rodzinach 

zast�pczych.  

Ka�da z funkcjonuj�cych rodzin zast�pczych otrzymuje pomoc pieni��n� na cz��ciowe pokrycie 

kosztów utrzymania umieszczonych w niej dzieci. Wysoko�� �wiadczenia uzale�niona jest od 

wieku dziecka, jego stanu zdrowia oraz dochodu, jakim dziecko dysponuje (renta rodzinna, 

alimenty itp.). Mo�e stanowi� 40%, 60% lub 80% podstawy naliczania �wiadcze� dla rodzin 

zast�pczych, która to podstawa w okresie od I-IX 06r. wynosiła 1 621 zł, a od X 06r. wynosi  

1 647 zł. Zawodowe rodziny zast�pcze poza pomoc� pieni��n� na ka�de umieszczone w tej 

rodzinie dziecko, otrzymuj� wynagrodzenie. Rodziny zast�pcze pełni�ce zadania pogotowia 

rodzinnego otrzymuj� wynagrodzenie zarówno z tytułu pozostawania w gotowo�ci przyj�cia 

dziecka jak i za �wiadczona opiek�. Wysoko�� tego wynagrodzenia mo�e wynosi� 80%, 120% 

lub 140% podstawy. Rodziny specjalistyczne otrzymuj� wynagrodzenie za �wiadczon� opiek�. 

Jego wysoko�� uzale�niona jest od ilo�ci dzieci  i mo�e wynosi� od kwoty najni�szego 

wynagrodzenia do 120% podstawy. 

Nadal MOPR prowadzi szkolenie spokrewnionych rodzin, które zgłaszaj� si� do s�du  

o ustanowienie ich rodzin� zast�pcz�, pomijaj�c kontakt z MOPR lub OA-O. Szkolenie to 

prowadzone jest w oparciu o ogólny program opracowany zgodnie z obowi�zuj�cymi w tym 

zakresie przepisami, a dostosowany do potrzeb danej rodziny i odbywa si� w miejscu 

zamieszkania kandydatów na rodziców zast�pczych.  

W roku 2006 r. MOPR przeszkolił ł�cznie 24 rodziny zast�pcze, w tym  

19 nowotworzonych oraz 5 rodzin ju� funkcjonuj�cych.  
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3. Pomoc w integracji ze �rodowiskiem młodzie�y opuszczaj�cej placówki opieku�czo - 

wychowawcze, resocjalizacyjne, zakłady dla nieletnich i rodziny zast�pcze oraz 

przyznawanie pomocy pieni��nej na usamodzielnienie, na kontynuowanie nauki oraz 

pomocy rzeczowej. 

W ramach tego zadania Dział Opieki i Wychowania MOPR: 

- prowadził kartoteki usamodzielnianych wychowanków, wydaje decyzje w sprawie pomocy  

pieni��nej na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki, realizuje pomoc rzeczow� – wydaje 

decyzje w sprawie jej udzielenia, składa zamówienia w sklepach,  

- prowadził merytoryczn� obsług� rachunków,  

- udzielał wszelkich porad usamodzielnionym wychowankom,  

- współpracował z Wydziałem Lokalowym - po�redniczy w uzyskaniu przez wychowanków 

mieszkania, 

-  po�redniczył w pozyskaniu przez usamodzielnionych wychowanków przysługuj�cych 

�wiadcze� z innego tytułu (ZUS, S�d, itp.) 

Na dwa miesi�ce przed uzyskaniem pełnoletnio�ci osoba usamodzielniona, przebywaj�ca 

w rodzinie zast�pczej lub placówce, wyznacza opiekuna usamodzielnienia i sporz�dza z nim, 

przy współudziale pracownika socjalnego MOPR indywidualny program usamodzielnienia, 

dotycz�cy wa�nych spraw �yciowych usamodzielnianej osoby (kwestia kontaktów z rodzin� 

naturaln� i mo�liwo�ci pomocy z jej strony, plan kontynuowania dalszej nauki, podj�cie 

zatrudnienia, spraw mieszkaniowych, ubezpieczenie zdrowotne). Zobowi�zanie do realizacji 

programu usamodzielnienia jest podstaw� do obj�cia młodego człowieka pomoc� finansow�. 

Opracowanie programu i czuwanie nad jego realizacj� daje wi�ksze szanse prawidłowego 

przeprowadzenia procesu usamodzielnienia i poprawnego funkcjonowania młodego człowieka  

w dorosłym �yciu.  

Zgodnie z przepisami pomoc pieni��na (na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki) nie 

jest obligatoryjna, lecz uzale�niona od sytuacji dochodowej usamodzielnianego wychowanka. 

Udziela jej starosta wła�ciwy ze wzgl�du na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem 

w rodzinie zast�pczej lub skierowaniem do placówki. Ka�dy wychowanek natomiast, w miar� 

potrzeb, powinien zosta� obj�ty pomoc� na zagospodarowanie w formie rzeczowej, pomoc�  

w uzyskaniu zatrudnienia oraz pomoc� w zapewnieniu odpowiednich warunków 

mieszkaniowych. Pomocy tej udziela starosta wła�ciwy ze wzgl�du na miejsce osiedlenia si� 

wychowanka.  

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r. udzielono pomocy w usamodzielnieniu 

131 wychowankom rodzin zast�pczych. Z tego: 

 126 osób otrzymało pomoc pieni��n� na kontynuowanie nauki, 

 12 osób otrzymało pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej, 
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 4 osoby obj�to jednorazow� pomoc� pieni��n� na usamodzielnienie,  

 1 osobie udzielono pomocy w pozyskaniu mieszkania socjalnego. 

 

Pomoc� w usamodzielnieniu obj�to równie� 53 wychowanków opuszczaj�cych ró�nego rodzaju 

placówki, z tego: 

 49 osób otrzymało pomoc pieni��n� na kontynuowanie nauki, 

 7 osób otrzymało pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej, 

 4 osoby obj�to jednorazow� pomoc� pieni��n� na usamodzielnienie, 

 5 osobom umo�liwiono zamieszkanie w mieszkaniu chronionym, 

 2 osobom udzielono pomocy w pozyskaniu mieszkania socjalnego.  

 
4. Ustalanie odpłatno�ci rodziców naturalnych za pobyt dzieci w rodzinach zast�pczych  

i placówkach opieku�czo-wychowawczych. 

W ramach tego zadania Dział Opieki i Wychowania MOPR: 

- prowadzi procedur� obci��ania rodziców naturalnych za pobyt ich dzieci w rodzinach 

zast�pczych (prowadzi kartoteki rodziców, poszukuje miejsca zamieszkania, wydaje 

postanowienia o wszcz�ciu post�powania oraz decyzje o odpłatno�ci) 

- prowadzi egzekucj� nale�no�ci wynikaj�cych z wydanych decyzji  

W drodze wywiadu �rodowiskowego, gromadzona jest dokumentacja dotycz�ca sytuacji 

materialnej, zdrowotnej, rodzinnej i mieszkaniowej rodziców dzieci umieszczonych w ró�nych 

formach opieki, na podstawie której wydawana jest decyzja administracyjna w sprawie 

odpłatno�ci.  

W przypadku rodzin zast�pczych egzekwowanie tych nale�no�ci le�y po stronie MOPR, 

natomiast w przypadku placówek opieku�czo-wychowawczych - po stronie dyrektorów tych 

placówek. 

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r. w zainteresowaniu MOPR pozostawało: 

1) 269 rodziców naturalnych dzieci przebywaj�cych w rodzinach zast�pczych, z tego: 

 54 rodziców płaci alimenty na dzieci przebywaj�ce w rodzinach zast�pczych i z tego 

tytułu nie ponosz� oni opłat za pobyt dzieci w tych rodzinach, 

 dla 141 rodziców wydano decyzj� o odst�pieniu od naliczania opłat z uwagi na trudn� 

sytuacj� materialn� i zdrowotn�, 

 dla 3 matek deklaruj�cych ch�� oddania dziecka do adopcji wydano decyzj� o całkowitym 

zwolnieniu z opłat w oparciu o Uchwał� Nr XXXVIII/777/2005 Rady Miejskiej  

w Kielcach z dnia 17.03.2005 r.   

 dla 7 osób wydano decyzj� o ustaleniu opłat, z czego 3 osoby płaciły regularnie, 

 dla 10 osób wygaszono decyzje z uwagi na opuszczenie rodziny zast�pczej przez dziecko, 
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 dla 2 osób umorzono zaległo�ci w opłatach z uwagi na trudn� sytuacj� materialn� rodziny, 

 w przypadku 64 osób nie jest mo�liwe rozeznanie sytuacji i wydanie decyzji z uwagi na 

brak mo�liwo�ci ustalenia miejsca pobytu. 

Ponadto 19 osób posiada zadłu�enia w opłatach z lat ubiegłych, w stosunku do 5 osób 

MOPR skierował wnioski o egzekucj� do Urz�du Skarbowego. W pozostałych przypadkach 

egzekucja nie jest mo�liwa, z uwagi na niemo�no�� ustalenia danych tych osób (dane 

ewidencyjne, obecny adres zamieszkania, �ródło dochodu).  

 

2) 139 rodziców naturalnych dzieci przebywaj�cych w placówkach opieku�czo-

wychowawczych, z tego: 

 dla 112 rodziców wydano decyzj� o odst�pieniu od naliczania odpłatno�ci, 

 dla 5 osób wydano decyzj� o cz��ciowym zwolnieniu z opłat w oparciu o Uchwał� Nr 

XXXVIII/777/2005 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 17.03.2005 r.   

 dla 5 osób umorzono zaległo�ci w opłatach z uwagi na trudn� sytuacj� materialn� 

rodziny, 

 dla 13 osób wygaszono decyzje z uwagi na opuszczenie placówki przez dziecko, 

 dla 9 nie było mo�liwe rozeznanie sytuacji i wydanie decyzji z uwagi na brak mo�liwo�ci 

ustalenia miejsca pobytu, 

 w przypadku 5 osób umorzono post�powanie w sprawie naliczania odpłatno�ci –  

z ró�nych powodów. 

3) 5 opiekunów prawnych dzieci przebywaj�cych w placówkach opieku�czo-wychowawczych, 

 z tego: 

 dla 2 opiekunów wydano decyzj� o ustaleniu opłaty, 

 dla 2 opiekunów wygaszono decyzj� z powodu opuszczenia placówki przez dziecko. 

 dla 2 opiekunów wydano decyzj� o odst�pieniu od naliczania opłaty. 

Ponadto 2 osoby posiadaj� zadłu�enia w opłatach z lat ubiegłych, jednak egzekucja wobec 

nich w obecnej chwili jest niemo�liwa, z uwagi na brak aktualnych danych tych osób (obecny 

adres zamieszkania, �ródło dochodu).  

 

5. Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w placówkach 

opieku�czo-wychowawczych i rodzinach zast�pczych, równie� na terenie innego powiatu. 

W ramach tego zadania Dział Opieki i Wychowania MOPR: 

- ustala miejsce zamieszkania dzieci przed umieszczeniem w placówkach opieku�czo-

wychowawczych i rodzinach zast�pczych na terenie Miasta Kielce oraz sporz�dza stosowne 

porozumienia w sprawie ponoszenia przez powiat pochodzenia dziecka wydatków zwi�zanych  

z utrzymaniem dzieci w rodzinie zast�pczej lub placówce. 
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- Prowadzi obsług� merytoryczn� zawartych porozumie�. 

W 2006 r. zawarto lub kontynuowano: 

 15 porozumie� w zakresie ponoszenia kosztów za pobyt dzieci pochodz�cych z Miasta 

Kielce przebywaj�cych w rodzinach zast�pczych zamieszkuj�cych na terenie innych 

powiatów, 

 17 porozumie� w zakresie ponoszenia kosztów przez powiaty pochodzenia dzieci 

przebywaj�cych w rodzinach zast�pczych zamieszkuj�cych na terenie Miasta Kielce. 

 10 porozumie� i umów w zakresie ponoszenia kosztów za pobyt dzieci pochodz�cych  

z Miasta Kielce przebywaj�cych w placówkach opieku�czo-wychowawczych na terenie 

innych powiatów 

 74 porozumienia i umowy w zakresie ponoszenia kosztów przez powiaty pochodzenia 

dzieci przebywaj�cych w placówkach opieku�czo-wychowawczych na terenie Miasta 

Kielce. 

 

 

2.2.10.  Pomoc osobom bezdomnym 

Dział ds. Bezdomno�ci zajmuje si� udzielaniem wszechstronnej pieni��nej, 

niepieni��nej w postaci poradnictwa i pracy socjalnej pomocy osobom bezdomnych na terenie 

miasta Kielce.  

Pracownicy socjalni Działu ds. Bezdomno�ci pracuj� od poniedziałku do pi�tku w godzinach: od 

8.00 do 16.00, a w okresie zimowym w godz. od 8.00 do 18.00. 

Miejski O�rodek Pomocy Rodzinie w Kielcach Dział ds. Bezdomno�ci współpracuje z wieloma 

instytucjami i organizacjami pozarz�dowymi, które udzielaj� pomocy osobom bezdomnym. 

W 2006 r. pracownicy Działu ds. Bezdomno�ci obj�li ró�norodnymi formami 

pomocy: 

- 615 �rodowisk osób bezdomnych, 

- podj�to 1 623 działania w postaci pracy socjalnej. 

 
 
Formy pomocy:  

1. Pomoc materialna, niepieni��na, w naturze i usługach.  

Forma pomocy: Liczba osób, �wiadcze� 

Zasiłki stałe 80 
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Forma pomocy: Liczba osób, �wiadcze� 

Zasiłki okresowe 195 

Zasiłki celowe z przeznaczeniem na: 

- wyrobienie dowodu osobistego 

- zakup leków 

- zakup �ywno�ci 

- na badanie lekarskie 

- na zakup okularów 

- na art. szkolne 

 

45 

58 

25 

15 

13 

20 

Pomoc niepieni��na w formie: 

- odzie�y, obuwia, �rodków czysto�ci 

 

25 

Obiady: 

- gor�ce posiłki w stołówce �w. Brata Alberta 

- w barach 

- w jadłodajni "11:30" 

- obiady szkolne 

- refundacja �ywienia w przedszkolu 

- paczki �ywno�ciowe 

- paczki �wi�teczne dla dzieci 

 

5 

74 

45 

9 

1 

120 

37 

Usługi opieku�czo-piel�gniarskie 5 

Kolonie 5 

Bilet kredytowany 26 

Sprawienie pogrzebu 6 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne 103 
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Liczba osób bezdomnych obj�tych pomoc� w formie schronienia w 2006 roku  

 M��czy�ni M��czy�ni Kobiety Kobiety 

 

M-c 

Schronisko dla 
Bezdomnych 
Kielce ul. 
�eromskiego 36a 

Schronisko dla 
Bezdomnych 
Kielce ul. Sienna 5 

Schronisko dla 
Kobiet Caritas 
Diecezji Kieleckiej 
ul. Urz�dnicza 7b 

Schronisko dla 
Kobiet PCK 
Kielce ul. Olkuska 
18 

 Liczba osób Liczba osób Liczba osób Liczba osób 

I 8 42 8 0 

II 6 37 7 4 

III 7 37 8 0 

IV 4 36 3 4 

V 9 33 4 2 

VI 18 28 7 4 

VII 6 28 7 6 

VIII 5 28 4 0 

IX 7 26 10 15 

X 10 32 6 11 

XI 17 32 15 13 

XII 10 32 8 9 

Razem 
: 

107 391 87 68 
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Ogrzewalnie, �wietlica Dzienna 

  Kobiety i m��czy�ni Kobiety i m��czy�ni Kobiety i m��czy�ni 

M-c  Ogrzewalnia Caritas 
Diecezji Kieleckiej 

ul. �elazna 2 

Ogrzewalnia ,, Arka 
Nadziei" 

w Kielcach 
ul. Ogrodowa 3 

�wietlica Dzienna 
Stowarzyszenie 

,, Przysta�" ,,Arka 
Nadziei" 

  Liczba osób Liczba osób Liczba osób 

I  57 0 53 

II  52 0 49 

III  69 0 78 

IV  44 0 63 

V  0 0 44 

VI  0 0 38 

VII  0 0 57 

VIII  0 0 55 

IX  0 0 72 

X  29 40 82 

XI  43 31 76 

XII  48 48 100 

Razem: 342 119 767 

Ogrzewalnie czynne s� w okresie jesienno-zimowym. 
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Działania z zakresu pracy socjalnej i poradnictwa na rzecz osób bezdomnych w 2006 r. 
 

1. Pomoc w załatwieniu spraw urz�dowych dotycz�cych: 

- uzyskania mieszkania socjalnego                                              127 

- uzyskania własnych �wiadcze� emerytalno - rentowych            11  

- wyrobienie dowodu osobistego                                                   45 

- pisanie pism urz�dowych w sprawie podopiecznych                  95  

- wyst�powanie do s�du, innych instytucji                                     66 

 

2. Pomoc w zakresie ochrony zdrowia : 

- pomoc w zgromadzeniu dokumentacji medycznej                     57 

- pomoc w przeprowadzeniu specjalistycznych bada�                  11 

- kontakt z lekarzem, piel�gniark�                                                 31 

- odwiedziny podopiecznego w szpitalu                                        31 

- wydanie skierowania do lekarza / MOMP /                                  2  

- pomoc w przygotowaniu wniosku do MZds.OoN                      50 

- pomoc w przygotowaniu wniosku do ZUS                                   8 

- wniosek o przy�pieszenie załatwienia sprawy dot. ustalenia  

  Niepełnosprawno�ci                                                                    34 

- zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego                               103 

- pomoc w zorganizowaniu leków                                                51  

 

3. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych: 

- wyst�powanie w sprawie podopiecznego do PUP                     107 

- skierowanie di CIS                                                                         5 

- skierowanie do prac społecznie u�ytecznych                                 7  

 

4. Pomoc w formie odzie�y, obuwia itp. 

- wydanie skierowania do magazynów MOPR, PCK, Caritas       226 
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5. Pomoc w formie �rodków higienicznych: 

- skierowanie do ła�ni                                                                      84 

- skierowanie do pralni                                                                    82 

 

6. Zapewnienie schronienia: 

- skierowanie do schroniska                                                          128 

- skierowanie do ogrzewalni                                                           29 

- skierowanie / pokój interwencyjny / schronisko                          20  

- skierowanie do placówki poza Kielce                                          19 

- wydawanie biletów kredytowanych                                             26 

 

7. Zapewnienie miejsca w domach pomocy społecznej             121 

 

8. Interwencja kryzysowa                                                             31 

 

9. Pomoc w uzyskaniu wsparcia psychologicznego                    79 

 

10. Konsultacje z prawnikiem                                                      37 

 

11. Konsultacje z terapeut� ds. uzale�nie�                                 21  

 

12. Liczba zawartych indywidualnych programów wychodzenia  

      z bezdomno�ci                                                                          25  

 

Inne działania z zakresu pracy socjalnej:  

1. Patrolowanie w okresie zimowym miejsc gdzie koczuj� bezdomni. 

2. Udział w przygotowaniu plakatu informacyjnego dla pracowników MOPR - Kielce, 

organizacji pozarz�dowych, Stra�y Miejskiej, Policji - zawieraj�cego bie��ce dane o placówkach 

udzielaj�cych pomocy bezdomnym oraz ulotek. 
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3. Stała współpraca z wolontariuszami. 

4. Współorganizowanie corocznych obchodów �wiatowego Dnia Walki z N�dz� 

- 17 pa�dziernika wraz ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Ruchu ATD „Czwarty �wiat”. 

5. Utrzymywanie systematycznych kontaktów z organizacjami pozarz�dowymi  

w sprawach naszych podopiecznych.  

6. Wyst�powanie w sprawie klientów do Urz�du Miasta Kielce, m.in. do wydziału 

spraw obywatelskich / wyrobienie dowodu osobistego, ustalenie numeru PESEL i NIP/.  

7. Towarzyszenie bezdomnym w komisjach lekarskich ustalaj�cych stopie� niepełnosprawno�ci 

w komisjach lekarskich ZUS. 

8. Zorganizowanie Wigilii w jadłodajni "11.30" przy ul. Piekoszowskiej 32 A dla 202 osób. 

9. Motywowanie klientów do uczestnictwa w szkoleniach, kursach podnosz�cych 

    kwalifikacje zawodowe. 

10. Kierowanie na rozmowy z doradc� zawodowym. 

11. Współpraca i systematyczny kontakt z koordynatorem Zespołu Usług Integracji Kryzysowej. 

12. �cisła współpraca ze �wietlic� dzienn� Stowarzyszenie ,, Arka Nadziei" ( raz w tygodniu 

     oddelegowany pracownik socjalny z Działu  prowadzi rozmowy z osobami bezdomnymi,      

wymagaj�cymi pomocy). 
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3. Pomoc instytucjonalna 

 

KLUBY SENIORA 

 W trzech klubach seniora: przy ul. �w. Stanisława Kostki 4a, ul. Jana Nowaka 

Jeziora�skiego 75 i przy ul. Ho�ej 39,  codzienne od poniedziałku do pi�tku, odbywaj� si� 

zaj�cia dla osób starszych. Najliczniejsza grupa  obejmuje osoby w wieku  56 – 65 lat ze znaczn� 

przewag� kobiet (ponad 80%) 

Wykres:  struktura wieku 
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Z oferty placówek korzysta codziennie, przeci�tnie około 200 osób. W 2/3 s� to stali 

uczestnicy zaj�� w nast�puj�cych pracowniach i k�cikach zainteresowa�: 

� r�kodzieła artystycznego 

� porad kosmetycznych.  

� gimnastyki i rehabilitacji  

� muzykoterapii 

� prasy i telewizji 

� w k�cikach: komputerowym, bryd�owym, szachowym, filmowym i  kulinarnym   

Działalno�� skoncentrowana jest głównie na wsparciu emocjonalnym, podtrzymaniu 

aktywno�ci fizycznej i psychicznej. Kluby seniora w zało�eniu maj� tworzy�  sie� kontaktów 

społecznych i w efekcie:  zapobiega� izolacji, sprzyja� wytworzeniu pozytywnych postaw wobec 

staro�ci na zewn�trz, integrowa� wewn�trz- i mi�dzypokoleniowo, wykorzystywa� potencjał 

osób starszych, równie� umo�liwi� dost�p do społecze�stwa informacyjnego.  

Istotn� ofert� edukacyjn�  i ciesz�c� si� du�ym zainteresowaniem, jest prowadzenie kursów 

j�zyków obcych np. angielskiego, niemieckiego, włoskiego. Organizowane s� wycieczki 

krajoznawcze i zapraszani s� na spotkania klubowe poeci, arty�ci malarze, kolekcjonerzy.  
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W klubach organizowane s� wystawy tematyczne. Wspólnie z personelem klubów 

uczestnicy  podejmuj� wiele akcji np. pomocy bezdomnym, utrzymuj� bie��cy kontakt  

z młodzie�� w szkołach, organizuj�  wyst�py artystyczne, wieczorki taneczne i spotkania 

�wi�teczne. 

 

�RODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY 

 

�rodowiskowy Dom Samopomocy,  ul. Miodowa 7  

W roku 2006 z proponowanych przez �DS zaj�� skorzystało 43 osoby niepełnosprawne, 

których na koniec grudnia usamodzielniono 8 osób. 

 Domownikom oferowano zaj�cia z zakresu terapii zaj�ciowej w pracowniach: 

� gospodarstwa domowego 

� r�kodzieła artystycznego 

� fryzjersko-kosmetycznej 

� stolarsko-technicznej 

� �rodowiskowo-przyrodniczej 

� plastyczno-komputerowej 

� rehabilitacji ruchowej i masa�u. 

U�ytkownicy mieli mo�liwo�� udziału w treningach lekowym, umiej�tno�ci społecznych 

(kulinarnych, bud�etowych), umiej�tno�ci samoobsługi. 

Oferowano tak�e opiek� piel�gniarki psychiatrycznej, wsparcie i poradnictwo psychologiczne 

oraz pomoc pracownika socjalnego.  

Oprócz codziennej terapii pracownicy i u�ytkownicy �rodowiskowego Domu Samopomocy 

kontynuowali działalno�� Klubu „Przysta�” dla byłych u�ytkowników oraz  współpracowali  

z ich rodzinami.  

Podejmowali wspólne działania z innymi działami MOPR, instytucjami  

i stowarzyszeniami. Uczestniczyli w zaj�ciach z zakresu doradztwa zawodowego. Prezentowali 

swoj� twórczo�� podczas organizowanych w mie�cie i regionie wystaw, targów, festynów 

 i konkursów. Brali udział w zaj�ciach sportowo-rekraacyjnych: wycieczkach, turniejach  

i meczach piłkarskich.  

 W ramach spotka� z kultur� uczestniczyli m.in. w próbie generalnej „Tu es Petrus”  

P. Rubika, spotkaniu z Ann� Dymn�. Brali udział w spektaklu „Mgła” w wykonaniu członków 

Domu Pod Fontann� itp. Organizowali okoliczno�ciowe zabawy z okazji „Andrzejek, 

Walentynek itp. Uczyli si� równie� gry na gitarze.  
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 �rodowiskowy Domu Samopomocy dla Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie, 

 ul. Okrzei 8 

  

 W 2006 roku z fachowego wsparcia �DS skorzystało 26 osób. Dzi�ki treningom  

w poszczególnych pracowniach uczestnicy doskonalili si� w zakresie samoobsługi  

i zaradno�ci �yciowej, umiej�tno�ci społecznych i interpersonalnych oraz w sposobach sp�dzania 

wolnego czasu. U�ytkownicy i pracownicy w 2006r. organizowali  57  imprez   

i wycieczek. Prezentowali swoj� twórczo�� podczas wystaw, festynów i konkursów 

organizowanych w mie�cie i regionie. 

 

DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 

 

 Sekcja ds. Domów Pomocy Społecznej  Miejskiego O�rodka Pomocy Rodzinie  

w Kielcach, realizuje zadania własne gminy o charakterze obowi�zkowym w zakresie pomocy 

społecznej. Do zada� tych nale�y kierowanie osób do domu pomocy społecznej i ustalanie 

odpłatno�ci za pobyt mieszka�ca w tym domu. 

 

Na terenie miasta Kielce do dnia 19.08.2006 r.  funkcjonowało 6 DPS: 

1. DPS dla osób przewlekle somatycznie chorych, ul. Jagiello�ska 76  

2. DPS dla osób przewlekle somatycznie chorych, ul. Tarnowska 10  

3. DPS dla osób przewlekle somatycznie chorych, ul. Sobieskiego 30  

4. DPS dla kobiet przewlekle psychicznie chorych, ul. 
eromskiego 4/6  

5. DPS Polskiego Zwi�zku Niewidomych, ul. Złota 7  

6. DPS dla m��czyzn przewlekle psychicznie chorych, ul. Dobromy�l 44. 

 Zgodnie z uchwał� Nr LXV 1243/2006 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia  30.07.2006r. 

poł�czono Dom Pomocy Społecznej ul. Dobromy�l 44 z Domem Pomocy Społecznej w Kielcach 

ul. Jagiello�ska 76 w jeden dom pod nazw� Dom Pomocy Społecznej  im. Jana Pawła II. 

Uchwała weszła w �ycie z dniem 20.08.2006 r.  

   

Domy pomocy społecznej dysponuj� 711 miejscami w tym 666 miejsc w domach prowadzonych 

przez miasto Kielce i  45 miejsc w Domu prowadzonym na zlecenie Miasta przez Polski Zwi�zek 

Niewidomych w tym: 

1. DPS, ul. Jagiello�ska 76 - 380 miejsc, w tym 100 miejsc dla osób z zaburzeniami  

     psychicznymi i 280 miejsc dla osób przewlekle somatycznie chorych,  

2. DPS, ul. Tarnowska - dla osób przewlekle somatycznie chorych, 102 miejsca, 

3. DPS, ul. Sobieskiego - dla osób przewlekle somatycznie chorych, 80 miejsc, 
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4. DPS, ul. 
eromskiego - dla kobiet przewlekle psychicznie chorych, 104 miejsca, 

5. DPS Polskiego Zwi�zku Niewidomych - 45 miejsc. 

 

Na dzie� 31.12.2006 r.  w DPS na  terenie miasta Kielce przebywało  707 osób 

w tym 156 osób przyj�tych według tzw. „ nowych zasad ” tj. na podstawie decyzji wydanej 

po 1 stycznia 2004 r. (zgodnie z ustaw� z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej)  

i 551 osób przyj�tych według tzw. „starych zasad” tj. na podstawie decyzji wydanej przed  

1 stycznia 2004 r. 

 

 Z ogólnej liczby pi�ciu domów pomocy społecznej wymogi okre�lone w § 6.1. Rozporz�dzenia 

Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 pa�dziernika 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej, 

osi�gn�ły nast�puj�ce domy pomocy: 

1) DPS dla osób przewlekle somatycznie chorych, ul. Tarnowska 10 

2) DPS dla osób przewlekle somatycznie chorych, ul. Sobieskiego 30 

3) DPS dla osób przewlekle psychicznie chorych, ul. 
eromskiego 4/6 

4) DPS Polskiego Zwi�zku Niewidomych, Złota 7 

Domy te posiadaj� zezwolenie na działalno�� wydane przez Wojewod� na czas nieokre�lony. 

Jedynie DPS dla przewlekle somatycznie chorych, ul. Jagiello�ska 76 nie osi�gn�ł jeszcze wymaganych 

w Rozporz�dzeniu standardów.  

 

Dotychczas w DPS przy ul. Jagiello�skiej 76 uko�czono nast�puj�ce prace maj�ce na celu osi�gni�cie 

przez dom pomocy wymaganego standardu: 

 a) wymiana instalacji elektrycznej na trzech kondygnacjach budynku 4-kondygnacyjnego 

 b) wymiana zniszczonego fragmentu posadzki (50m2) na bezpieczn� pod wzgl�dem   

                eksploatacyjnym 

 c) adaptacja trzech pokoi mieszkalnych i obudowanie tarasu – pomieszczenie dla terapii i 

     pokój dzienny w dziale dla osób chorych na chorob� Alzheimera 

 d) wymiana drzwi w łazienkach (15 sztuk) 

 e) wymiana okien: 

  50 zestawów o powierzchni > 2,5 m2 

  24 zastawy o powierzchni > 1,5 m2 

  6 okien o powierzchni > 1,0 m2 

  7 okien o powierzchni < 1,0 m2 

Planowane s� ponadto na rok 2007 nast�puj�ce przedsi�wzi�cia: 

 a) wykonanie szybu windowego  

 b) modernizacja instalacji C.O. 

 c) remont chodników, podjazdu oraz wykonanie nowego zjazdu z drogi po�arowej 
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 d) malowanie pokoi mieszkalnych (180 sztuk) 

 e) remont pokoi mieszkalnych (12 sztuk) 

 f) remont i dostosowanie łazienek dla potrzeb niepełnosprawnych (12 sztuk) 

 g) wymiana pionów kanalizacyjnych (3 sztuki) 

 

 Zgodnie z art. 60 ust.1, ust.2 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. 

 (Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593 z pó�niejszymi zmianami) pobyt w domu pomocy społecznej  

jest odpłatny do wysoko�ci �redniego miesi�cznego kosztu utrzymania.  

  

�redni miesi�czny koszt utrzymania w domach pomocy społecznej na terenie miasta Kielce 

w 2006 r. wynosił: 

1. DPS ul. Jagiello�ska 76       -   kwota 1 871 zł, 

2. DPS ul. Tarnowska 10         -   kwota 2 078 zł, 

3. DPS ul. Sobieskiego 30       -   kwota 2 052 zł, 

4. DPS ul. 
eromskiego 4/6    -    kwota 1 996 zł, 

5. DPS ul. Złota 7                    -    kwota 1 876 zł, 

6. DPS ul. Dobromy�l 44        -    kwota 1 743 zł.     

 (od dnia 20.08.2006 r. obowi�zuje koszt utrzymania DPS ul. Jagiello�ska 76 ), 

 

 Artykuł 61 ust. 1, ust. 2 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. 

 (Dz.U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593 z pó�niejszymi zmianami)  w sposób szczegółowy okre�la 

nowe zasady odpłatno�ci za pobyt mieszka�ca w DPS. Do wnoszenia opłaty 

za pobyt w domu pomocy społecznej s� w kolejno�ci: 

1. mieszkaniec domu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów     

dziecka, 

2. mał�onek, zst�pni przed wst�pnymi, 

3. gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej.  

Je�eli mieszkaniec ponosi pełn� odpłatno�� gmina i członkowie rodziny nie maj� obowi�zku 

wnoszenia opłat. 

Zgodnie  z art. 61 ust. 2 opłat� za pobyt w domu pomocy społecznej wnosz�: 

1. mieszkaniec domu, nie wi�cej jednak ni� 70% swojego dochodu, a w przypadku osób  

małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka, nie wi�cej ni� 70% tego dochodu, 

2. mał�onek, zst�pni przed wst�pnymi -  kierownik o�rodka pomocy społecznej ustala  

w drodze umowy wysoko�� wnoszonej przez nich opłaty za pobyt tej osoby w domu 

 pomocy społecznej. 

3. gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej - w wysoko�ci  
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ró�nicy mi�dzy �rednim kosztem utrzymania w DPS, a opłatami wnoszonymi przez osoby,  

o których mowa w pkt 1 i 2. 

 

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r. do MOPR wpłyn�ło i zostało rozpatrzone 213 

wniosków o umieszczenie w domu pomocy społecznej, z tego 177 wniosków  z terenu miasta 

Kielce w tym 24 wniosków bezpo�rednio ze szpitali (Morawica, WSZON - Kielce) i 12 

wniosków z innych powiatów. Wszystkie wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie.  

W roku 2006 w DPS  umieszczono 142 osoby z tego 128 z  gminy Kielce, 

a 14 osób  spoza naszej gminy.    

Z pobytu w domu pomocy społecznej zrezygnowało 18 osób, 145 zmarło.   

 W 2006 roku przeniesiono do innych DPS  4 osoby w tym: 

- 2 osoby na tzw. "starych zasadach",  

- 2 osoby na tzw. "nowych zasadach” .   

 Z powodu braku na terenie miasta Kielce odpowiedniego typu DPS tj. dla osób 

niepełnosprawnych intelektualnie oraz długiego okresu oczekiwania na miejsce  

w domach dla osób przewlekle psychicznie chorych 28 osób przebywa w domach pomocy 

społecznej poza nasz� gmin�.  

Obecnie domy pomocy społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych nie dysponuj� 

wolnymi miejscami, natomiast czas oczekiwania na miejsce w domu dla osób przewlekle 

psychicznie chorych  wynosi około 2 lat. Z powodu braku wolnych miejsc  

w DPS osoby wpisywane s� na list� osób oczekuj�cych na umieszczenie. Aktualnie 79 osób 

ustawiono w kolejce osób oczekuj�cych. 

Odpłatno�� za pobyt osób przebywaj�cych w DPS z gminy Kielce w 2006 r. na tzw. „nowych 

zasadach” przedstawia si� nast�puj�co: 

- 3 osoby ponosz� odpłatno�� za pobyt w DPS bez dopłaty gminy, 

- 22 osoby z dopłat� rodziny (zgodnie z zawart� umow�) i gminy,  

- 3 osoby z dopłat� rodziny (zgodnie z zawart� umow�), 

- 128 osób  z dopłat� gminy. 

  

W 2006 r. na pokrycie kosztów utrzymania osób w domach pomocy społecznej wydatkowano 

ł�cznie kwot� 2 148 371 zł. 

 Sekcja ds. Domów Pomocy Społecznej w 2006 roku  wydała  1117 decyzji 

administracyjnych.  

Sekcja wydawała równie� decyzje kieruj�ce do Domu Dla Matek z Małoletnimi Dzie�mi  

i Kobiet w Ci��y przy ul. Słonecznej 9 w Kielcach. W 2006 r. umieszczono w nim ł�cznie 28 

osób, w tym 11 kobiet i 17 dzieci. 



 76 

Ponadto wydawane były decyzje kieruj�ce osoby chore na SM do Krajowego O�rodka  

Mieszkalno-Rehabilitacyjnego w D�bku. W 2006 r. skierowano 4 osoby. 

 

 

KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ  

 

 Kielce od kilku lat buduj� zintegrowany system wsparcia, maj�cy na celu doprowadzenie 

- w miar� mo�liwo�ci -  do �yciowego usamodzielnienia i integracji ze �rodowiskiem osób  

i rodzin znajduj�cych si� w trudnej sytuacji �yciowej, spowodowanej w szczególno�ci 

długotrwałym bezrobociem. W oparciu o to zało�enie w marcu 2006 r. powstał w MOPR Klub 

Integracji Społecznej.  

 Podstawowym zadaniem Klubu jest prowadzenie działa� terapeutycznych, 

samopomocowych i zatrudnieniowych, zmierzaj�cych do odzyskania przez  osoby zagro�one 

wykluczeniem społecznym (w rozumieniu ustawy o zatrudnieniu socjalnym) wiary we własne 

siły i mo�liwo�ci, nabycia umiej�tno�ci społecznych i podniesienia motywacji do aktywnego 

poszukiwania pracy.  

 W okresie od kwietnia do grudnia  2006 roku w KIS realizowane były dwa projekty.                

W poszczególne etapy procesu ich realizacji, tj. kwalifikowanie uczestników i monitorowanie  

udziału w zaj�ciach, zaanga�owani byli pracownicy socjalni, którzy z ka�d� osob� zawierali 

kontrakty socjalne, po uprzednio dokonanej analizie sytuacji �yciowej, rodzinnej i zawodowej 

kandydatów. Nast�pnie uczestnicy zapoznawali si� z obowi�zuj�cym regulaminem KIS                           

i harmonogramem zaj��. Po zako�czeniu programów beneficjenci uzyskiwali mo�liwo�� udziału                  

w kolejnych etapach aktywizacji, np. w Centrum Integracji Społecznej lub w ramach prac 

społecznie u�ytecznych. 

 

I. Projekt „ Scali	 rodzin� ”  

 W programie aktywnie uczestniczyło13 bezrobotnych młodych kobiet do 30 roku �ycia. 

Szkolenie uko�czyło, uzyskuj�c stosowne za�wiadczenia, 8 osób (tj. 61,5% ogółu uczestników). 

5 osób  – z powodu nieusprawiedliwionych nieobecno�ci – zostało wykluczonych z programu. 

Natomiast  2 uczestniczki po szkoleniu podj�ły prace sezonowe na otwartym rynku pracy oraz   

1 – w ramach prac społecznie u�ytecznych.  

 Zaj�cia odbywały si� 2 razy w tygodniu przez 3 m-ce -  ł�cznie 70,5 godziny w siedzibie 

KIS i lokalach partnerów.  Obejmowały szkolenia z zakresu aktywizacji społecznej i zawodowej: 

warsztat psychologiczny, socjalny, zaj�cia relaksacyjne, informatyczne, z doradc� zawodowym, 

konsultacje prawne. Działania te zmierzały do nabycia umiej�tno�ci praktycznych w zakresie 

poruszania si� po rynku pracy, opanowania technik jasnego formułowania wypowiedzi 
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słownych, nabycia umiej�tno�ci przygotowania dokumentów aplikacyjnych - CV oraz listu 

motywacyjnego, pisania pism urz�dowych i poda�, zapoznania si� z prawem pracy, 

nowoczesnymi technikami informatycznymi i urz�dzeniami biurowymi. Uczestnicy projektu 

mieli dost�p do pomocy prawnej  i specjalistycznej w Specjalistycznym O�rodku Wsparcia dla 

Ofiar Przemocy w Rodzinie MOPR oraz w razie potrzeby do �wietlicy �rodowiskowej  

„4 K�ty”, gdzie mogli zostawi� dzieci pod opiek� pracowników.  W trakcie trwania programu 

odbyła si� impreza rodzinna z okazji Dnia Matki z udziałem uczestników Klubu i dzieci ze 

�wietlicy.  

 

II. Projekt z zakresu reintegracji społeczno-zawodowej 

 Projekt trwał od sierpnia do grudnia 2006 roku. Program skierowany był do  

21-osobowej grupy długotrwale bezrobotnych. Za�wiadczenie o uko�czeniu programu otrzymało 

12 osób, tj. 57,1% ogółu uczestników.  9 osób nie uko�czyło cyklu zaj��,  

z powodu nieusprawiedliwionych nieobecno�ci. 1 osoba po zako�czeniu programu podj�ła 

zatrudnienie na otwartym rynku oraz 1 osoba była zatrudniona w ramach prac społecznie 

u�ytecznych. 

 Harmonogram zaj�� obejmował 109 godzin szkoleniowych i warsztatowych trwaj�cy 

przez okres 3 miesi�cy. W ramach reintegracji społecznej zostały przeprowadzone przez 

psychologa przy współpracy z pracownikami socjalnymi indywidualne diagnozy 

osobowo�ciowe uczestników, z okre�leniem ich potrzeb i mo�liwo�ci oraz uwarunkowa� 

rodzinnych.  

 Zaj�cia psychoedukacyjne, prowadzone w formie warsztatowej, obejmowały bloki 

tematyczne z zakresu komunikacji społecznej, wzmacniania samooceny i poczucia własnej 

warto�ci, nauk� wytyczania sobie celów i sposobów ich realizacji. 

 W ramach reintegracji zawodowej została przeprowadzona przez doradc� zawodowego 

diagnoza preferencji zawodowych, nast�pnie opracowane były indywidualne plany działa�. 

Zaj�cia grupowe obejmowały cykl warsztatów dotycz�cych kształtowania postawy proaktywnej 

w poruszaniu si� po rynku pracy oraz zaj�cia informatyczne. 

 Uczestnicy wspólnie z prowadz�cymi mogli ustala� tre�� i tematyk� poszczególnych 

spotka�, w szczególno�ci słu��cych poprawie samodzielno�ci i funkcjonowania społecznego. 

Ponadto na zaj�ciach były wykorzystane (w zale�no�ci od potrzeb uczestników) propozycje 

tematów do realizacji na zaj�ciach. 

Du�e znaczenie w działalno�ci Klubu odegrała edukacja nieformalna, gdy� uczestnicy 

poprzez dzielenie si� swoimi do�wiadczeniami oraz mo�liwo�� wypróbowania nowych 

zachowa�    w atmosferze zaufania, poszanowania indywidualno�ci i sympatii, stawali si� dla 

siebie nawzajem nauczycielami. Praca w grupie spowodowała, �e jej członkowie uczyli si� od 
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siebie wi�cej, bardziej intensywnie oraz z wi�ksz� motywacj�, ni� gdyby koncentrowali si�  

w procesie nauki tylko na prowadz�cym.  

Stałymi partnerami KIS  przy realizacji projektów – na mocy zawartych porozumie� - 

byli: �wi�tokrzyska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy, Pa�stwowa Inspekcja 

Pracy, �wi�tokrzyska Agencja Rozwoju Regionalnego, Powiatowy Urz�d Pracy oraz 

pracownicy MOPR ze Specjalistycznego O�rodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy  

w Rodzinie. 

 Oprócz cyklicznie realizowanych programów, co wtorek w KIS prowadzone były 

spotkania doradcy zawodowego z osobami bezrobotnymi, skierowanymi przez pracowników 

socjalnych lub zgłaszaj�cymi si� indywidualnie. Osoby te miały mo�liwo�� zdobycia nowych 

umiej�tno�ci poruszania si� po rynku pracy, odkrycia swoich predyspozycji i preferencji 

zawodowych, uczenia si� poszukiwania ciekawych ofert pracy, pisania dokumentów 

aplikacyjnych. Prowadzone były symulacje rozmów kwalifikacyjnych, omawiane nast�pnie  

z doradc� zawodowym.. W okresie od wrze�nia 2006 roku do grudnia 2006 roku z oferty tej 

skorzystały 43 osoby (74 spotkania ). Ponadto ka�dy, kto odwiedził Klub, miał mo�liwo�� 

skorzystania z codziennej prasy, Internetu i telefonu  w celu poszukiwania pracy.  

 Kierownik KIS i pracownicy socjalni z Zespołu ds. Osób Bezrobotnych uczestniczyli 

równie� w rozmowach kwalifikacyjnych w Centrum Integracji Społecznej Caritas Kieleckiej,  

w giełdach pracy  w Wojewódzkim Domu  Kultury, w Wy�szej Szkole Ekonomii  

i Administracji, w IV �wi�tokrzyskich Dniach Profilaktyki (dzie� otwarty Klubu). Od czerwca 

do grudnia 2006 r. w siedzibie KIS odbyło si� 7 spotka� o charakterze samopomocowym 

pracowników nale��cych do Zespołu ds. Osób Bezrobotnych. 

 

 

4. Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawno�ci 
 

Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawno�ci w Kielcach realizuje zadania zlecone 

gminie z zakresu administracji rz�dowej w oparciu o Ustaw� z dnia  

27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych oraz akty wykonawcze:  Rozporz�dzenie Ministra Pracy i Polityki 

Społecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawno�ci u osób do 16 

roku �ycia oraz Rozporz�dzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 

2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawno�ci i stopniu niepełnosprawno�ci. 
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Na podstawie powy�szych przepisów Zespół rozpatruje wnioski o ustalenie stopnia 

niepełnosprawno�ci i niepełnosprawno�ci dla osób ubiegaj�cych si� o: 

� odpowiednie zatrudnienie                           810 

� szkolenie                                                 0 

� uczestnictwo w warsztatach terapii zaj�ciowej                                2 

� zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i �rodki pomocnicze                                     392 

� korzystanie z systemu �rodowiskowego wsparcia w samodzielnej  

egzystencji (korzystanie z usług socjalnych, opieku�czych i rehabilitacyjnych)         1 280 

� zasiłek stały             665 

� zasiłek piel�gnacyjny                    1 938 

� korzystanie z karty parkingowej                                                      63 

� dodatkowa powierzchni� lokalow�                                  22  

 

W Miejskim Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawno�ci w Kielcach zatrudnione s� 

nast�puj�ce osoby: 

� przewodnicz�cy Zespołu - pełen etat - odpowiedzialny za organizacj�  

i całokształt pracy Zespołu i składów orzekaj�cych, posiadaj�cy uprawnienia członka składu 

orzekaj�cego, 

� sekretarz  - pełen etat - koordynuje prac� administracyjn� Zespołu, pełni równie� funkcj� 

członka składu orzekaj�cego, 

� pracownik socjalny - ½ etatu - członek składu orzekaj�cego, posiadaj�cy dodatkowe zadanie: 

wystawianie  „Legitymacji Osoby Niepełnosprawnej”, 

� pedagog – pełen etat – członek składu orzekaj�cego, posiadaj�cy dodatkowe zadania: 

wystawianie „Legitymacji Osoby Niepełnosprawnej, która nie uko�czyła 16 roku �ycia”, 

wypisywanie orzecze� o stopniu niepełnosprawno�ci, 

� pracownik administracyjno – biurowy – pełen etat - b�d�cy protokolantem na posiedzeniach 

składów orzekaj�cych, 

� pracownik administracyjno – biurowy – pełen etat - zajmuj�cy si� bezpo�redni� obsług� 

interesantów, 

� pracownik administracyjno – biurowy – pełen etat - zajmuj�cy si� procedurami orzekania 

dzieci do 16-ego roku �ycia, posiadaj�cy uprawnienia pracownika socjalnego, członka 

składu orzekaj�cego, 

� lekarze specjali�ci zatrudnieni w ramach umowy – zlecenia w 2006 r. na stanowiskach  

przewodnicz�cych składów orzekaj�cych: 
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1. pediatra specjalista neurolog, 

2. dr n. med. specjalista alergolog, 

3. dr n. med. specjalista pulmonolog, 

4. dr n. med. specjalista psychiatra, 

5. pediatra, 

6. dr n. med. specjalista kardiolog, 

7. specjalista chorób wewn�trznych, 

8. specjalista neurolog, 

9. specjalista rehabilitacji medycznej, 

10. specjalista okulista.  

� psycholog zatrudniony na umow� zlecenie do 31.10.2006 r. 

 

Ww. przewodnicz�cy składów orzekaj�cych oraz członkowie składów orzekaj�cych posiadaj� 

Certyfikaty, uprawniaj�ce do orzekania o niepełnosprawno�ci.                         

 

W  2006 r. Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawno�ci  

w Kielcach:  

� przyj�ł wniosków  o ustalenie stopnia niepełnosprawno�ci                 5 172 

� przyj�ł wniosków  o ustalenie niepełnosprawno�ci                1 342 

� wydał orzecze� o stopniu niepełnosprawno�ci                5 339 

� wydał orzecze� o niepełnosprawno�ci                 1 453 

� wydał „Legitymacji Osoby Niepełnosprawnej”                                      4 769   

 

Jak wynika z powy�szych danych w roku 2006  Zespół wydał razem 6 792 orzecze� dla osób 

dorosłych jak i osób do 16-ego roku �ycia.  

 Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawno�ci w Kielcach w roku 2006 

prowadził współprac� z organizacjami pozarz�dowymi, takimi jak: Polski Zwi�zek 

Niewidomych, Polski Zwi�zek Głuchych, Stowarzyszenie Chorych  

na Stwardnienie Rozsiane, Stowarzyszenie Pomocy dla Dzieci i Młodzie�y Chorej  

na Cukrzyc�, Stowarzyszenie Osób z Niewydolno�ci� Nerek „Sztuczna Nerka”, �wi�tokrzyski 

Klub „Amazonki”. 

 W celu zapewnienia szczególnych warunków orzekania dla osób ci��ko chorych, 

przebywaj�cych na leczeniu szpitalnym Zespół podejmuje wspólne działania ze szpitalami, 

Domami Pomocy Społecznej, Schroniskami dla Osób Bezdomnych, Domami Dziecka oraz 

Zakładami Opieki Leczniczej. 
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Nale�y podkre�li�, �e Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawno�ci boryka si�  

z bardzo powa�nymi problemami lokalowymi. 

 

5. Programy realizowane przez MOPR 
 

PROGRAM „POSIŁEK ZA PRAC�” NA RZECZ OSÓB BEZROBOTNYCH W 

KIELCACH 
 

Cel projektu: 

Zasadniczym celem programu „Posiłek za Prac�” na rzecz osób i rodzin dotkni�tych problemem 

bezrobocia jest przeciwdziałanie zjawisku bezrobocia oraz eliminowanie jego negatywnych 

skutków społecznych. Program zorientowany jest na wzbudzanie aktywno�ci osób bezrobotnych 

w przezwyci��aniu własnych trudno�ci �yciowych oraz na dostarczenie niezb�dnych narz�dzi  

i �rodków do �yciowego usamodzielnienia. W efekcie to przeciwdziałanie marginalizacji  

i wykluczenia społecznego osób bezrobotnych. 

Podstawowymi działaniami s�:  

 poł�czenie działa� systemu pomocy społecznej i zakładów pracy oferuj�cych mo�liwo�� 

wykonywania prac na cele społeczne, 

 aktywizacja bezrobotnych i jednoczesne udzielenie pomocy adekwatnej do  potrzeb tych  

osób i ich rodzin, 

 reintegracja społeczna maj�ca na celu odbudowanie i podtrzymanie umiej�tno�ci 

uczestniczenia w �yciu społeczno�ci lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy 

 i zamieszkania, 

 integracja działa� tych instytucji uskuteczni system i zniweluje „luk�”, jaka pojawiła si� 

mi�dzy nimi. 

Program ten ma tak�e na celu likwidacj� tzw. „pasywnej” pomocy społecznej, która  

z upływem czasu kształtuje postaw� roszczeniow� bezrobotnych i ich rodzin. St�d działanie jest 

przede wszystkim nastawione na pobudzenie aktywno�ci zawodowej, zmianie mentalno�ci 

bezrobotnych, znalezienie pracy i jej utrzymanie.  

Projekt obejmuje pomoc� bezrobotnych z terenu miasta Kielce, długoletnich bezrobotnych - 

stałych klientów pozostaj�cych pod opiek� pomocy społecznej.  

MOPR koordynuje cało�� projektu. Zapewnia równie�, osobom kierowanym do pracy – 

lekarskie badania profilaktyczne okre�laj�ce zdolno�� do wykonywania prac oferowanych przez 

instytucje współpracuj�ce.  

W 2006 badaniami obj�tych zostało 46 osób. 
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Liczba osób uczestnicz�cych w programie i liczba przepracowanych godzin, w ni�ej 

wymienionych spółkach,  w okresie od stycznia do grudnia  2006 r. : 

 PUK  - 7 osób przepracowało   -     137 godzin 

 RPZ  - 87 osób przepracowało -   2 279 godzin 

 PGO - 55 osób  przepracowało -  1 683 godzin 

 MPK – 18 osób przepracowało -     539 godzin 

Ogółem:  167  osób  przepracowało -     4 638 godzin 

�rednia miesi�czna: 

14 osób przepracowało 386,5 godzin.  

 

 

PROGRAM „DOSTARCZANIE �YWNO�CI DLA NAJUBO�SZEJ LUDNO�CI UNII 

EUROPEJSKIEJ” 

W roku 2006 MOPR w ramach współpracy z Towarzystwem Dobroczynno�ci  

w Kielcach rozdysponował w�ród podopiecznych artykuły �ywno�ciowe zgodnie z zało�eniami 

programu „Dostarczanie 
ywno�ci dla Najubo�szej Ludno�ci WE 2006”. 

 W okresie od 01.03.2006 r. do 31.12.2006 r. MOPR otrzymał i rozdysponował 

nast�puj�ce ilo�ci artykułów spo�ywczych 

1. mleko UHT            – 18 000 litrów 

2. ry�                          – 6 000 kg 

3. ser topiony             – 1 200 kg 

4. ser �ółty GOUDA  – 2 107 kg 

5. cukier                     – 3 000 kg 

6. m�ka                      – 9 000 kg 

7. makaron                 – 3 000 kg 

8. kasza                      – 1 800 kg 

            Ł�cznie:                  44 107 kg  

 

Pomoc� �ywno�ciow� obj�to 4 090 osób w 1 728 �rodowiskach.  

�rednio ka�dy podopieczny otrzymał 10,8 kg artykułów �ywno�ciowych. 
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PROGRAM NA RZECZ SPOŁECZNO�CI ROMSKIEJ W POLSCE 

 

I.  Projekt „Pomoc edukacyjna dla dzieci pochodz�cych z rodzin romskich” 

Miejski O�rodek Pomocy Rodzinie w Kielcach jest realizatorem projektu na rzecz 

społeczno�ci romskiej w Polsce od 2004 roku. 

W 2006 r. na dofinansowanie do zakupu podr�czników O�rodek otrzymał dotacj� z Ministerstwa 

Edukacji Narodowej i Sportu w wysoko�ci 12 700 zł. 

Zasadniczym celem programu jest poprawa stanu edukacji w�ród dzieci romskich 

poprzez zwi�kszenie współczynnika uko�czenia szkoły, wyników nauczania dzieci, frekwencji 

oraz ułatwienie kontynuowania nauki w szkołach ponadpodstawowych i wy�szych. 

Celem projektu jest równie� doprowadzenie do pełnego uczestnictwa dzieci romskich  

w �yciu społecze�stwa i zniwelowania ró�nic dziel�cych t� grup� od reszty społecze�stwa. 

Główny nacisk poło�ony został na wst�pn� edukacj� i socjalizacj� dzieci najmłodszych. 

Nast�piło to poprzez pomoc merytoryczn�, organizacyjn� i materialn� dzieciom maj�cym 

trudno�ci w nauce. 

W 2006 r. zadaniem obj�tych zostało ogółem 43 dzieci, ucz�szczaj�cych do szkół 

podstawowych i ponadpodstawowych. Liczba dzieci romskich bior�cych udział w programie na 

rzecz społeczno�ci romskiej w Polsce zmniejszyła si� od zeszłego roku z kilku wzgl�dów: 

� dalszej migracji rodzin romskich do Anglii z zamiarem pozostania na stałe; 

� braku kontynuacji nauki z powodu zało�enia rodziny (jedna z dziewcz�t romskich wyszła 

za m��); 

� pi�cioro dzieci romskich nie zdało do klasy nast�pnej, w zwi�zku z czym podr�czniki 

pozostały z roku wcze�niejszego. 

Priorytetow� spraw� w ubiegłym roku okazał si� zakup podr�czników. Z dogł�bnej analizy 

przeprowadzonej w lipcu 2005 roku i w powtórnym rozeznaniu potrzeb wynikło, �e 43 dzieci 

romskich nie posiadało pełnego kompletu podr�czników do nauki. Był to powód 

niesystematycznego ucz�szczania do szkół, niskiej frekwencji, trudno�ci w nauce. 

Z dotacji na realizacj� programu na zakup podr�czników przeznaczono kwot� 12 700 zł. 

(43 osób x �rednio 295 zł za komplet podr�czników = 12 700 zł.) 

Przy realizacji zadania O�rodek współpracował ze wszystkimi szkołami, do których ucz�szczaj� 

dzieci romskie.  

Zało�enia programu zostały w cało�ci zrealizowane.  

II. Projekt „Asystenci romscy” 

Realizatorem projektu MOPR jest od 2005r. 

W jego ramach  O�rodek otrzymał kwot� 22 000 zł na zatrudnienie dwóch asystentów. 

Zasadniczym celem zatrudnienia asystentów romskich było: 
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� zapewnienie wszechstronnej pomocy uczniom romskim w kontaktach ze �rodowiskiem 

szkolnym, 

� budowanie pozytywnego obrazu szkoły i korzy�ci płyn�cych z wykształcenia, 

� zapewnienie wsparcia emocjonalnego dla uczniów romskich, 

� pomoc nauczycielom i pedagogom w rozpoznaniu potrzeb i ewentualych problemów 

poszczególnych uczniów, 

� pomaganie w sytuacjach trudnych i konfliktowych, 

� budowa dobrego kontaktu mi�dzy rodzicami uczniów a szkoł�, 

� informowanie rodziców o przebiegu nauki, 

� kontrola frekwencji uczniów i post�pów w nauce. 

Do realizacji programu zostały wytypowane dwie osoby ze �rodowiska romskiego, które zostały 

przeszkolone w zwi�zku z podj�ciem pracy w charakterze asystenta romskiego. 

Na 2006 r. zostały podpisane dwie umowy zlecenie o prac� na okres stycze� – grudzie� 2006 r., 

z wył�czeniem miesi�cy wakacyjnych tj. lipiec sierpie�.  

W ramach w/w umów asystenci opiekowali si� grup� 30 dzieci pochodz�cych  

z rodzin romskich, ucz�szczaj�cych do 6 szkół podstawowych i gimnazjalnych. 

Zało�enia programu zostały w cało�ci zrealizowane.  

Według opinii uzyskanych od pedagogów szkół, do których ucz�szczaj� dzieci romskie wynika, 

�e program: 

� rozbudził w�ród dzieci romskich ch�� do nauki, 

� pomógł w rozwijaniu zainteresowa�, 

� rozwin�ł adaptacj� społeczn� poprzez uczestnictwo w grupie, 

� poprawiła si� frekwencja (O�rodek w roku 2004 nie realizował programu “asystenci 

romscy”, dlatego nie ma mo�liwo�ci okre�lenia w jakim stopniu poprawiła si� frekwencja 

w�ród uczniów romskich. MOPR opiera si� na opinii pedagogów szkolnych.) 

� dzieci romskie zintegrowały si� z grup� dzieci polskich. 

 

Miejski O�rodek Pomocy Rodzinie w Kielcach, informuje, �e w 2007 r. program 

„Asystenci romscy” finansowany b�dzie ze zwi�kszonej subwencji o�wiatowej.  

PROGRAM WYRÓWNYWANIA RÓ�NIC MI�DZY REGIONAMI 

 

W dniu 13.07.2005r. Kielce podpisały z Oddziałem �wi�tokrzyskim PFRON umow� na 

realizacj� przez jednostk� samorz�du terytorialnego programu pn. „Program wyrównywania 

ró�nic mi�dzy regionami”. Realizacje programu zgodnie z pełnomocnictwem Prezydenta Miasta 

Kielc przekazano Miejskiemu O�rodkowi Pomocy Rodzinie w Kielcach.  
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Na realizacj� programu Gmina otrzymała �rodki w wysoko�ci 441 440,00zł, z czego na 

tzw. obszar C, tj. pomoc finansowa udzielona pracodawcom na wyposa�enie miejsc pracy dla 

osób niepełnosprawnych odpowiednio do ich potrzeb i mo�liwo�ci kwot� 361 440,00zł. oraz na 

obszar D, tj. pomoc finansowa udzielon� na likwidacj� barier transportowych kwot� 80 000,00zł.  

W obszarze C MOPR w Kielcach podpisał 4 umowy z beneficjentami, w tym: 

 z Caritas Diecezji Kieleckiej – wyposa�ono jedno miejsce pracy  dla osoby 

niepełnosprawnej, PFRON dofinansował zakup urz�dze� biurowych na kwot� 16 

440,00zł., Caritas zaanga�ował własne �rodki brutto w wysoko�ci 329,02zł; 

 z Targami Kielce, Sp. z o.o., Kielce – wyposa�ono jedno miejsce pracy, PFRON 

dofinansował zakup wyposa�enia słu��cego do monitoringu obiektów Targów na kwot� 

23 000,00zł, beneficjent zaanga�ował własne �rodki netto w wysoko�ci 7 863,55zł; 

 z Oficyn� Poligraficzn� „Apla” Sp. j., Kielce – wyposa�ono jedno miejsce pracy dla 

osoby niepełnosprawnej, PFRON dofinansował zakup maszyny drukarskiej – urz�dzenia 

do monta�u elektronicznego i im pozycji na kwot� 23 000,00zł, beneficjent zaanga�ował 

własne �rodki netto w wysoko�ci 36 831,39zł; 

 Spółk� „Eska” Sp. z o.o. Kielce – wyposa�ono trzyna�cie miejsc pracy i zatrudniono 

trzyna�cie osób niepełnosprawnych, dofinansowaniem PFRON na kwot� 299 000,00zł 

obj�to zakup urz�dze� produkcji cukierniczej, w tym:  pakowaczki VPR 250 Rovema – 

maszyny pionowego pakowania, maszyny do produkcji ciastek DOMINA 60-CD, tunelu 

chłodniczego „Spec-masz”, linii technologicznej do oblewania wyrobów czekoladowych 

z układami grzewczymi typu UT 820 SOLLICH, wag elektronicznych –11 szt., wagi 

najazdowej, zestawu komputerowego, drukarki microline 3320, drukarki CITIZEN CLP 

7201, programu microsoft office 2003 pro polish oem, systemu kontroli towarów, 

drukarki LYNX4900 z przeno�nikiem ta�mowym, pieca obrotowego „WINKLER 

COMPACT E” bez opcji zaparowania wózka widłowego STEINBOCK, pieca 

obrotowego „WINKLER COMPACTE E” z opcj� zaparowania, kartoniarki typu CM 6 

ROVEMA, linii AUTOPACK do automatycznego owijania i obkurczania pakietów, 

maszyny pakuj�cej pionowej BLS150, maszyny poziomego pakowania CAVANNA 

06/CA; beneficjent zaanga�ował własne �rodki netto w wysoko�ci 349 760,00zł. 

W ramach umowy beneficjenci zobowi�zali si� do zatrudnienia osób niepełnosprawnych przez 

okres co najmniej 36 miesi�cy. 

W obszarze D MOPR podpisał jedn� umow� ze �wi�tokrzyskim Stowarzyszeniem na 

rzecz Osób Niepełnosprawnych, ul. �ciegiennego 6. Stowarzyszenie zakupiło samochód  

9-miejscowy przeznaczony do przewozu osób niepełnosprawnych. Kwota dofinansowania ze 

�rodków PFRON wyniosła 74 925,00zł. Stowarzyszenie zaanga�owało �rodki uzyskane od 
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sponsora – Wojewódzkiego Domu Kultury. S� to �rodki brutto w wysoko�ci 24 975,00zł. 

Stowarzyszenie ma obowi�zek nale�ycie u�ytkowa� samochód przez okres 5 lat.  

 

 

PROGRAM INICJATYWY WSPÓLNOTOWEJ EQUAL 

„Twarz� w twarz z rynkiem pracy – Model Zatrudnienia Przej�ciowego”. 

 

Miejski O�rodek Pomocy Rodzinie od 2004r. (do marca 2008r.) jako jeden z Partnerów 

uczestniczy w realizacji podprojektu kieleckiego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej Equal 

finansowanego ze �rodków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 MOPR jest odpowiedzialny za: 

� testowanie i promocj� Modelu Zatrudnienia Przej�ciowego (MZP) poprzez utworzenie  

stanowisk pracy dla Członków Kieleckiego Domu pod Fontann� (KDpF) – osób  

z problemami zdrowia psychicznego, 

� przeprowadzenie integracyjnych szkole� doskonal�cych umiej�tno�ci społeczne Członków 

KDpF i Partnerów podprojektu, 

� prowadzenie działa� informacyjno-edukacyjnych w�ród społeczno�ci lokalnej na temat 

wsparcia społecznego i zawodowego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 

� współuczestniczenie w działaniach promocyjnych Kieleckiego Partnerstwa i Domu pod 

Fontann�. 

 

1. W ramach pilota�u Modelu Zatrudnienia Przej�ciowego: 

� uruchomiono w MOPR 2 miejsca Zatrudnienia Przej�ciowego dla Członków KDpF na 

stanowisku pracownika gospodarczego oraz referenta. Wyposa�ono w sprz�t komputerowy 

stanowisko referenta.  Zatrudnienie na podstawie umowy o prac� w niepełnym wymiarze 

czasu pracy trwało 6 miesi�cy. Ogółem w pierwszym cyklu pilota�u aktywnie uczestniczyło 

3 Członków i 1 pracownik Domu-Klubu, 

� pracodawca, bezpo�redni przeło�eni, pracownicy najbli�szego zespołu i pozostaj�cy  

w zatrudnieniu Członkowie Klubu brali udział w ankiecie ewaluacyjnej, która dot. jako�ci 

utworzonych stanowisk i skuteczno�ci formuły ZP jako innowacyjnej w Polsce metodzie 

zatrudniania osób niepełnosprawnych. 

� we współpracy z innymi Partnerami-pracodawcami opracowano wst�pne procedury 

opisuj�ce proces uruchamiania, wdra�ania i monitorowania Modelu Zatrudniania 

Przej�ciowego, 

� zatrudniono koordynatora do realizacji zada�. 
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2. Podnoszenie wiedzy Partnerów nt. zdrowia psychicznego  

� przeprowadzono 3 szkolenia integracyjne pt. „Zdrowie i choroba jako proces - mój osobisty 

wkład w dysponowanie zasobami zdrowia psychicznego”. Nadrz�dnym celem szkolenia 

było przyswojenie wiedzy, �e ka�demu człowiekowi mo�na przypisa� odpowiedzialno�� za 

własne zdrowie i rozwój własnej osobowo�ci oraz, �e trzeba uczy� si� tej 

odpowiedzialno�ci. W wykładach wzi�ło udział ł�cznie 51 osób, z tego 33 pracowników 

socjalnych, pracuj�cych bezpo�rednio z osobami niepełnosprawnymi w ramach Zespołu ds. 

osób starszych i niepełnosprawnych, pozostałymi uczestnikami byli Partnerzy  podprojektu 

kieleckiego oraz Członkowie i pracownicy Domu-Klubu, 

� przeprowadzono szkolenie pt. „Poj�cie jako�ci �ycia zale�nej od zdrowia. Implikacje do 

praktyki pomocy”. Szkolenie skierowane było do osób profesjonalnie pomagaj�cych  

i wspieraj�cych osoby niepełnosprawne. Wzi�ło w nim udział  

18 pracowników socjalnych MOPR oraz pracownicy Kieleckiego Domu oraz placówki 

o�wiatowej. 

 

3. Doskonalenie umiej�tno�ci Partnerów w zakresie wspierania Członków Domu-Klubu: 

� przeprowadzono 2 edycje integracyjnego szkolenia warsztatowego po 4 sesje warsztatowe 

ka�de pt. „Zastosowanie metody podej�cia skoncentrowanego na rozwi�zaniach (PSR)  

w pracy z osobami do�wiadczaj�cymi problemów zdrowia psychicznego”. W warsztatach 

uczestniczyły 32 osoby, w tym pracownicy  MOPR członkowie i pracownicy Domu oraz 

Partnerzy podprojektu kieleckiego. 

  

4. Edukacja i dialog na temat stereotypów dot. funkcjonowania osób z problemami 

zdrowia psychicznego w społecze�stwie: 

� współpraca w przygotowaniach przedstawienia teatralnego w Teatrze „Kubu�”, 

� pracownicy MOPR oraz uczestnicy �rodowiskowych domów samopomocy obejrzeli prób� 

generaln� i premier� przedstawienia teatralnego „Mgła”. Członkowie Domu, wyst�puj�cy  

w roli aktorów obok profesjonalnych artystów scen kieleckich,  w niekonwencjonalny 

sposób nawi�zali komunikacj� społeczn�. Widzowie przedstawienia mieli mo�liwo�� 

postrzegania choruj�cych psychicznie, jako osób dysponuj�cych potencjałem, maj�cych 

mo�liwo�ci funkcjonowania w ró�nych rolach społecznych pomimo kryzysów 

psychicznych.  

 

5. Promocja Kieleckiego Domu pod Fontann� i Kieleckiego Partnerstwa: 

� współpraca przy organizacji 8 spotka� informacyjno-promocyjnych dotycz�cych Modelu 

Domu-Klubu z udziałem władz miasta, radnych miejskich, pracowników MOPR, PUP, 
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Urz�du Miasta Kielce, Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, �wi�tokrzyskiego Biura 

Brokerskiego, lekarzy psychiatrów, terapeutów, pacjentów szpitali psychiatrycznych  

z Kielce i Morawicy, pracowników i u�ytkowników 2 kieleckich �rodowiskowych Domów 

Samopomocy. Ł�czna liczba uczestników wynosiła ponad 230 osób, 

� współudział w kampanii promocyjnej Domu-Klubu w�ród lokalnej społeczno�ci podczas 

prapremiery i premiery spektaklu „Mgła” dla 171 osób, 

� bie��ca dystrybucja materiałów promocyjnych w�ród klientów i pracowników MOPR, 

� wsparcie organizacyjne podczas giełdy i targów pracy – rozdawanie materiałów 

promocyjnych, udzielanie informacji o Modelu Domu-Klubu i ZP,   

� promocja miejsc Zatrudnienia Przej�ciowego funkcjonuj�cych w MOPR w Kielcach, 

� udział pracownika MOPR w spotkaniu w Warszawie po�wi�conym konsultacjom propozycji 

zmian legislacyjnych w ustawie o rehabilitacji społecznej i zawodowej osób 

niepełnosprawnych. 

 

6. Współpraca ponadnarodowa Partnerstwo „Fontanna Mo�liwo�ci”:  

1. Wizyta studyjna w Polsce 8-10 maja 2006 r. 

� współpraca w organizacji spotkania Partnerów Ponadnarodowych z Danii i Włoch oraz 

Partnerów z Warszawy w Kielcach w Kieleckim Domu pod Fontann�  

i Urz�dzie Miasta Kielce. W wizycie studyjnej w Kielcach uczestniczyło ponad 60 osób,  

w tym 10 go�ci z zagranicy oraz 8 przedstawicieli Partnerstwa Warszawskiego, 

� wymiana do�wiadcze� i podzielenie si� refleksjami w zakresie zaanga�owania si� 

przedstawicieli władz samorz�dowych i pomocy społecznej w proces powoływania  Domów 

pod Fontann� w ka�dym z krajów, 

� przygotowanie prezentacji dot. rozwoju  gminnego systemu wsparcia osób 

niepełnosprawnych, szczególnie osób po kryzysach zdrowia psychicznego, 

� uczestniczenie w spotkaniu w Warszawie dot. oceny projektu w obszarze współpracy 

ponadnarodowej, monitoringu i ewaluacji oraz zaplanowania wspólnej wizyty studyjnej  

w modelowych domach-klubach w USA i/lub Kanadzie oraz szkolenia  

w bazie treningowej ICCD. 

 

2. Wizyta studyjna w Danii w dniach 17-20 wrze�nia 2006 roku: 

� pracownik MOPR reprezentował Kieleckie Partnerstwa na rzecz Rozwoju. Dla uczestników 

spotkania z Włoch i Danii opracowano i przetłumaczono na j�zyk angielski materiały dot. 

zada� realizowanych przez MOPR. Konsultowano pod wzgl�dem merytorycznym raport 

omawiaj�cy sytuacj� społeczno-zawodow� osób niepełnosprawnych w Polsce oraz polityk� 

pa�stwa na rzecz tej grupy społecznej, który był prezentowany przez Partnerstwo z Polski. 
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Współpraca w opracowaniu i przetłumaczeniu materiału informacyjno-promocyjnego  

o Kieleckim Domu pod Fontann�, 

� program wizyty obejmował wymian� do�wiadcze� zwi�zanych z działaniami Partnerstwa 

Du�skiego na rzecz doradztwa zawodowego dla Członków Domu-Klubu oraz wymian� 

dobrych praktyk w zakresie integracji zawodowej pomi�dzy wieloma 

organizacjami/instytucjami. Zapoznanie si� z system  opieki zdrowotnej i społecznej dla 

osób po urazach mózgu w Danii. Wizytacji Domów-Klubów działaj�cych  

w Kopenhadze, 

� wizyta ta była tak�e bardzo warto�ciowa dla polskiego Partnerstwa, które miało mo�liwo�� 

porówna� polskie Domy-Kluby z dłu�ej funkcjonuj�cym i bardziej do�wiadczonym Domem 

ni� o�rodki Włoskich i Du�skich Partnerów.  

 

Stopie� wydatkowania �rodków na realizacj� zada� zgodnie z Umowie o Partnerstwie na 

rzecz Rozwoju: 

� Bud�et MOPR wynosi 50 000,00 zł 

� Do 31 grudnia 2006 roku wydatkowano 12 604,55 zł, tj. 25,21% 
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6. GALERIA 

 

6.1. Kluby Seniora 
 

Klub Seniora ul. Jana Nowaka Jeziora�skiego 75 
Wa�niejsze aktywno�ci, uroczysto�ci, imprezy okoliczno�ciowe  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wspólne kol�dowanie z udziałem chóru „Wrzos” zorganizowane z okazji �wi�t Bo�ego 
Narodzenia 
 
 
 
Cykl Spotka� z medycyn� naturaln� 
  
  
   
  
  

    
 
 

 
            
 
 
 
 

 
 
 
Dzie� Babci i Dziadka – podkre�lony wyst�pem 
drugoklasistów ze Szkoły Podstawowej nr 33 im. Ignacego 
Jana Paderewskiego 
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            Nauka j�zyków obcych 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

Wystawa promuj�ca Lutnictwo �wi�tokrzyskie autorstwa człowieka renesansu Pana 
Eugeniusza Szoły 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Seniorzy bior� udział w akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom” 
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Organizacja cyklu wycieczek pieszych pod nazw� „Cudze chwalicie swego nie znacie”  
 
 
 
 
 
 

     
.  

  
               
 
            
             
                     
             
                      
 

 
 

 
                      

 
 

 
 
 
 
 

Ognisko z udziałem seniorów  
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Udział w Mi�dzynarodowym Dniu Seniora, którego obchody odbyły si� na Placu Artystów 

w Kielcach pod nazw� „Dodajmy zdrowia do lat” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
�wi�to Niepodległo�ci zorganizowane przy współpracy ze Szkoł� Podstawow� nr 33  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Dzie� Nauczyciela 
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Pierwsze urodziny Klubu Seniora i Wigilia 
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Klub Seniora 

ul. �wi�tego Stanisława Kostki 4a 
 

Walentynki poł�czone z obchodami pierwszej rocznicy powstania Klubu 

 

�

 

 

 

W marcu odbył si� spektakl zatytułowany „Moda na ka�d� por� roku” w wykonaniu 

dzieci ze Szkoły Katolickiej 

�

�

� �

�

�
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8 marca wspólnie obchodzili�my �wi�to wszystkich Pa� – Dzie� Kobiet 

 

  
 

 

�wi�ta Wielkanocne znalazły odzwierciedlenie tak�e w �yciu naszej klubowej rodziny 

 

�

�

�

�

�

�

�

�

Czwartkowe wieczorki taneczne 

�

���� �

 

 

�
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Wycieczka do Sandomierza 

Przeje�d�aj�c przez Opatów zwiedzili�my pi�kn� 

Kolegiat� Opatowsk�. Oczarowani sandomierskim 

klimatem, starali�my si� zobaczy� wszystkie zabytki 

tego miasta. Zwiedzanie zacz�li�my od przej�cia przez 

bram� opatowsk�, byli�my w podziemiach, 

zwiedzili�my ko�ciół �w. Marcina, Katedr� 

Sandomiersk�, ko�ciół �w. Ducha, Dom Długosza, 

Ratusz, Zamek z tarasu, którego podziwiali�my 

przepi�kn� panoram� Sandomierza. Miłym akcentem 

naszej wycieczki był spacer najciekawszym w�wozem 

sandomierskim - W�wozem Królowej Jadwigi.  

 �

 

 

Wyprawa do Wi�licy i Ogrodu 

Botanicznego w Młodzawach 
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Zabawa taneczna przy akompaniamencie zespołu 

muzycznego „COMA”   

 

 

 

 

 

Udział w festynie pn. „Jeste� Godzien”, po�wi�conym ludziom bezdomnym 

�

      

�

 

Pa
dziernik - Mi�dzynarodowym Miesi�cem Seniora�� 

Udział w festynie na Placu Artystów. Wystawa prac i pokaz mody z kolekcji jesie�-zima 

w wykonaniu Klubowiczek 

�

�

�

�

�
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Dzie� Seniora w Klubie  

 

�

�

 

Andrzejki - wró�by, lanie wosku, konkursy, zabawa taneczna przy akompaniamencie zespołu 

„Coma” 

 

 

�

�

 

 

 

 

 

 

 

 

�wi�ta Bo�ego Narodzenia były inspiracj� dla pa� z pracowni r�kodzieła 

artystycznego. Powstało wiele pi�knych prac o tematyce �wi�tecznej 

(stroiki, dzwonki �wi�teczne, choinki, ozdoby choinkowe i przepi�kna 

szopka bo�onarodzeniowa), prezentowanych pó�niej na kiermaszu 

�wi�tecznym.  

�
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Spotkanie opłatkowe 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

Klub Seniora ul. Ho�a 39 
 

     
 

Prace remontowe w lokalu Klubu 
 

 
 

          Inauguracja działalno�ci Klubu 
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Otwarcie Klubu - nasi go�cie 
 
 

 
 

�piewnik patriotyczny 
 

 
 
 
 



 102 

        
 

Andrzejki 2006 
 

         
 
    Uczymy si� podstaw kosmetyki 

 

 
 

Codzienne klubowe ploteczki 
 

 
 

Jerzy Pikor i jego Kwintet – Wigilia 2006 
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Wigilia 2006 
 

6.2. �rodowiskowe Domy Samopomocy 
 

�rodowiskowy Dom Samopomocy dla Osób Niepełnosprawnych 

Intelektualnie ul. Okrzei 8 
 

Wycieczka plenerowa w okolice Słowika k/Kielc 

 
 

Ognisko w gospodarstwie agroturystycznym w Daleszycach. Atrakcjami były: wycieczka 

rowerowa, pieczenie kiełbasek, spacery po lesie 

 

 
 

 Grzybobranie 
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Integracyjny wyjazd do Korzenna, w którym uczestniczyło wielu u�ytkowników placówek 

�wiadcz�cych pomoc osobom niepełnosprawnym z województwa �wi�tokrzyskiego 

 

 

  

 

 

II �wi�tokrzyskie Spotkania Uczestników i Pracowników �rodowiskowych Domów 

 Przegl�d zespołów artystycznych w auli Wy�szego Seminarium Duchownego w Kielcach 
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Wystawa prac uczestników z 24 �rodowiskowych domów samopomocy z województwa 

�wi�tokrzyskiego i małopolskiego na Placu Artystów  

 

 
 

Rajd pieszy tras�: Kielce–Biała Góra– Domaniówka–Masłów – �wierszczyny – Kielce 

 

 
 

Spotkanie z rodzicami i opiekunami �DS – wspólne biesiadowanie, spektakl „�wi�tokrzyskie 

czarownice” 
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Festyn „Anioły s� w�ród nas” zorganizowany przez Zespół Szkół Plastycznych w Kielcach na 

rzecz Placówki Opieku�czo – Wychowawczej „Kamyk” przy ul. Toporowskiego 

 

 

 

Happening w Galerii Echo w ramach obchodów Mi�dzynarodowego Dnia Sprzeciwu Wobec 

N�dzy 
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Oprawa plastyczna konferencji w Domu �rodowisk Twórczych z okazji Mi�dzynarodowego 

Dnia Sprzeciwu Wobec N�dzy 

  

 

Konkurs recytatorski w ramach III Wojewódzkiego Przegl�du Recytatorskiego Dzieci 

i Młodzie�y o Specjalnych Wymaganiach Edukacyjnych. Pani Julia Orłowska wierszem 

„Pogoda” B. Le�miana oraz Pani Aleksandra Ja�kowska wierszem „Jesie�” J. Brzechwy zdobyły 

wyró�nienia i nagrody. Konkurs odbył si� w WDK 

  
 

Turniej boccia w Warszawie 
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Zabawa andrzejkowa 

 

 
 

Zabawa mikołajkowa – wr�czanie prezentów, upominków oraz degustacja własnych wypieków 

 

 
 

Wyjazd do Chmielnika z przedstawieniem teatralnym w ramach IV Przegl�du Artystycznego 

Osób Niepełnosprawnych 

 
 



 109 

Wystawa prac bo�onarodzeniowych w Domu �rodowisk Twórczych  

 

 
 

Uroczyste spotkanie wigilijne 

  

 

Obchodzenie przez uczestników imienin lub urodzin 
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�rodowiskowy Dom Samopomocy 

 ul. Miodowa 7  
Pokonkursowa wystawa twórczo�ci plastycznej seniorów i osób niepełnosprawnych „Poza 

barierami 2005” w Borz�cinie 

 Uczestnicy otrzymali pami�tkowe dyplomy i medale. Opublikowano kalendarz, widokówki, 

broszury informacyjne z reprodukcjami wyró�nionych prac. 

 
nasze prace były w�ród wyró�nionych 

 

Wystawa prac na Targach „Rehmed- Expo 2006” w VI Przegl�dzie Twórczo�ci Osób 

Niepełnosprawnych Rejonu �wi�tokrzyskiego pod nazw� „Zwierciadło Duszy” 

zorganizowanej przez Oddział �wi�tokrzyski Pa�stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych  

 

 
wspólne zdj�cie przy prezentowanych pracach 

 

 



 111 

 

II �wi�tokrzyskie Spotkanie Pracowników i Uczestników �DS „Zawsze Razem” – 

wyst�py wokalno-teatralne w auli Seminarium Duchownego 

 

 
 

 
 

 

 

nasz wyst�p 

 
wywiad dla Radia Kielce 
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Wystawa prac na Placu Artystów w ramach spotkania „Zawsze Razem” 

 

 
stoisko z pracami powstałymi w trakcie terapii zaj�ciowej 

 

 
zach�camy innych, aby równie� spróbowali 

 

 
wyst�p muzyczny p. Józefa 
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Wyst�p w parku miejskim 

 
wyst�p muzyczny  Tomka i . Marcina 

 

Konkurs poezji �piewanej w WDK- III Wojewódzki Przegl�d Recytatorski „Pierwsze 

było słowo” 

 
 

Wycieczka rowerowa na Stadion i Kadzielni� 

 
zdj�cie nad Silnic� 
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Wycieczka do Kazimierza Dolnego – zwiedzanie zamku, Muzeum Złotnika, rejs statkiem po 

Wi�le, wej�cie na gór� Trzech Krzy�y 

 

 
zdj�cie grupowe 

 
pami�tkowe zdj�cie na statku na Wi�le 

 

 

 
na wie�y w Sandomierzu 
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Udział w turnieju trójek piłkarskich 

 

 
zdj�cie zwyci�zców 

 

Udział w meczach piłkarskich zespołu Korona Kielce 

     

 
mecz zaraz si� zacznie 

 

Udział w próbie generalnej do przedstawienia „Tu es Petrus” P. Rubika 
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Spotkanie z Ann� Dymn� 

 
 

Uroczyste obchody �wi�t Wielkanocnych, Bo�ego Narodzenia, Dnia Kobiet, Dnia Chłopaka, 

zabawa andrzejkowa, walentynkowa urozmaicona przedstawieniem zaprezentowanym przez 

u�ytkowników 

 
wybory Najmilszego Chłopaka 

 

 
wigilijne spotkanie 
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�wi�tokrzyskie Dni Kultury Osób Niepełnosprawnych „Sztuka Integracji” w Korzennie 

 

 
rozrywka pod opiek� rycerzy 

 

 
nauka strzelania z łuku 

 

Nauka gry na gitarze  

 
odkryty talent – p.Józef 
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wspólne muzykowanie 

 

 


