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1.     Informacje ogólne 
1.1. Struktura organizacyjna 

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 

zmieniona Uchwał� Nr XXIX/671/2008 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia  

30 pa�dziernika 2008 r. w sprawie dokonania zmian w statucie Miejskiego O�rodka 

Pomocy Rodzinie w Kielcach 

� Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity  

Dz.U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 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. 

Zadania nało�one na Miejski O�rodek Pomocy Rodzinie w Kielcach mog� by� realizowane 

dzi�ki stworzonej odpowiedniej strukturze organizacyjnej O�rodka, na któr� składaj� si�: 

 
1. Dział Organizacyjno-Administracyjny 

2. Dział Finansowo-Ksi�gowy 

3. Dział Techniczny 

4. Dział Pomocy �rodowiskowej  
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5. Dział Usług  

6. Dział Opieki i Wychowania 

7. Dział Adaptacji Osób Niepełnosprawnych 

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

9. Dział �wiadcze� Rodzinnych 

10. Dział �wiadcze� z Funduszu Alimentacyjnego 

11. Dział ds. Bezdomno�ci 

12. Dział ds. Instytucjonalnej Pomocy Osobom Starszym 

13. Dział ds. Informatyki 

14. Sekcja projektu systemowego PO KL 

15. Radcy prawni, konsultanci 

16. Specjali�ci 

17. Punkt Informacyjno-Interwencyjny 

18. Dział ds. Dodatków Mieszkaniowych 

19. Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawno�ci 

20. �rodowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi 

21. �rodowiskowe Domy Samopomocy dla Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie 

22. O�rodek Wsparcia Dziennego dla Osób Chorych na Alzheimera 

23. �wietlice �rodowiskowe „4 K�ty” 

24. �wietlica �rodowiskowa dla Dzieci i Młodzie�y „Czar” 

25. Rejony Opieku�cze w liczbie 10 (w ró�nych cz��ciach miasta) 

26. Kluby Seniora 

27. Klub Integracji Społecznej 

28. Zespół Usług Interwencji Kryzysowej 

29. O�rodek Informacji dla Osób Niepełnosprawnych 

30. Mieszkania Chronione 

31. Jadłodajnie „11:30” 

 

Zgodnie z art. 116.1 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku: 

„Pracownikiem socjalnym mo�e by� osoba, która spełnia co najmniej jeden z ni�ej 

wymienionych warunków: 

  1)   posiada dyplom uko�czenia kolegium pracowników słu�b społecznych; 

  2)   uko�czyła studia wy�sze na kierunku praca socjalna; 
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  3)   do dnia 31 grudnia 2013 r. uko�czyła studia wy�sze o specjalno�ci przygotowuj�cej do 

zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: 

a)  pedagogika, 

b)  pedagogika specjalna, 

c)  politologia, 

d)  polityka społeczna, 

e)  psychologia, 

f)  socjologia, 

g)  nauki o rodzinie.” 

1.2. Kadra O�rodka 

Na dzie� 31.12.2008 roku Miejski O�rodek Pomocy Rodzinie w Kielcach zatrudniał 541 

osób, w tym na stanowisku: 

- dyrektora MOPR -  1 osoba 

- zast�pcy dyrektora  -  2 osoby 

- głównego ksi�gowego -  1 osoba 

- kierownika działu - 15 osób 

- kierownika sekcji -  3 osoby 

- kierownika jednostki organizacyjnej O�rodka (�wietlicy �rodowiskowej, 

klubów seniora, �DS, KIS., Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o 

Niepełnosprawno�ci, Domu Wsparcia Dziennego dla Osób Chorych na 

Alzheimera) 

 
 
 
 
-  11 osób 

- kierownika i zast�pc� kierownika rejonu opieku�czego - 20 osób 

- pracownika socjalnego w rejonie opieku�czym i Dziale  

   ds. Bezdomno�ci 

 

- 94 osoby  

- starszego specjalisty i specjalisty pracy socjalnej, pracy  
   z  rodzin� 

- 6 osób 
 

- konsultanta i radcy prawnego - 24 osoby 

- instruktora terapii zaj�ciowej, wychowawcy, rehabilitanta, masa�ysty, 

konsultanta, doradcy zawodowego, inspektora, referenta w jednostkach 

organizacyjnych MOPR (klubach seniora, �wietlicach �rodowiskowych, 

�DS, KIS, Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawno�ci, Domu 

Wsparcia Dziennego dla Osób Chorych na Alzheimera) 

 

 

 

 

- 94 osoby 

- starszego specjalisty, specjalisty, audytora, ksi�gowej, inspektora, 

informatyka, konsultanta, referenta, aspiranta pracy socjalnej 

 

- 230 os. 
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- kierowcy, kucharki, pomocy kuchni, magazyniera, pracownika  

  gospodarczego w działach i sekcjach 

 

- 40 osób 

 

Dodatkowym wsparciem w realizacji zada� przez poszczególne komórki organizacyjne 

MOPR było zaanga�owanie w 2008 roku 26 sta�ystów skierowanych przez Powiatowy Urz�d 

Pracy oraz 1 osoby odbywaj�cej przygotowanie zawodowe. 

 

1.2.1 . Wykształcenie pracowników 

W�ród wszystkich zatrudnionych w Miejskim O�rodku Pomocy Rodzinie pracowników: 

�   8 osób posiadało wykształcenie podstawowe, 

� 17 osób - wykształcenie zasadnicze zawodowe, 

� 63 osób - wykształcenie �rednie, 

� 67 osób – wykształcenie policealne, 

� 49 osób – wykształcenie wy�sze licencjackie, 

� 337 osób – wykształcenie wy�sze magisterskie, w tym 51 osób studia 

podyplomowe 

 

W�ród  96  pracowników socjalnych zatrudnionych w rejonach opieku�czych i Dziale 

bezdomno�ci: 

� 20 osób miało wykształcenie policealne, 

�   8 osób – wykształcenie wy�sze licencjackie, 

� 66 osób – wykształcenie wy�sze magisterskie, w tym 7 osób studia 

podyplomowe i 3 osoby specjalizacja II0 w zawodzie pracownik socjalny 

 

1.2.2. Szkolenia pracowników 

W roku 2008 kwalifikacje zawodowe podnosiło: 

1) 37 pracowników na studiach wy�szych zaocznych w tym: 

- Wy�sza Szkoła Ekonomii i Prawa w Kielcach – kierunek ekonomia – 5 osób 

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

- Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy – kierunek pedagogika opieku�czo-

wychowawcza i pracy socjalnej – 2 osoby 

- Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy – kierunek resocjalizacja i profilaktyka 

społeczna – 1 osoba 
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- Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy – kierunek zarz�dzanie i administracja –  

1 osoba 

- Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy – kierunek pedagogika – 4 osoby 

- Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy – kierunek pedagogika szkolna  

i �rodowiskowa – 1 osoba 

- Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy – kierunek pedagogika opieku�cza i pracy 

socjalnej – 1 osoba 

- Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy – kierunek politologia – 1 osoba 

- Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy – kierunek zarz�dzanie – 1 osoba 

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

1 osoba 

-   Wszechnica �wi�tokrzyska – kierunek pedagogika pracy socjalnej – 7 osób 

-   Wszechnica �wi�tokrzyska – kierunek pedagogika  – 4 osoby 

-   Wszechnica �wi�tokrzyska – kierunek turystyka i rekreacja – 1 osoba 

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

-   �wi�tokrzyska Szkoła Wy�sza – kierunek praca socjalna – 4 osoby 

-   Uniwersytet Jagiello�ski  w Krakowie – kierunek pedagogika – 1 osoba 

2) 4 pracowników na studiach podyplomowych w tym: 

- Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy – kierunek Wychowanie do �ycia  

  w rodzinie – 1 osoba 

- �wi�tokrzyska Szkoła Wy�sza – kierunek Organizacja i Zarz�dzanie w Pomocy 

 Społecznej – 3 osoby 

 

   W 2008 roku w celu podniesienia swych kwalifikacji zawodowych oraz uaktualnienia 

wiedzy nabytej podczas pracy zawodowej pracownicy O�rodka uczestniczyli w szkoleniach  

i warsztatach szkoleniowych organizowanych m.in. przez: Stowarzyszenie Ksi�gowych  

w Polsce, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, O�rodek Twórczej Interwencji  

w Krakowie, Akademi� Zdrowia w Kielcach, TAXUS Centrum Szkole� w Krakowie, Grup� 

ERGO, Polskie Towarzystwo Psychoterapii Integratywnej, Miejski Zespół ds. Orzekania  

o Niepełnosprawno�ci w Krakowie, Z.U.I. „OTAGO”, Koalicj� Łamania Oporów 

Społecznych ”Kłos”, Rad� Okr�gowej Izby Radców Prawnych, �wi�tokrzyski Urz�d 

Wojewódzki, �wi�tokrzysk� Agencj� Rozwoju Regionu, Partnerstwo na rzecz Rozwoju 

„Twarz� w twarz z rynkiem pracy – Model Zatrudnienia Przej�ciowego”, Instytut 

Psychoterapii Krótkoterminowej, Kieleckie Centrum Kształcenia „Budowlanka”, Europejski 
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Instytut Rozwoju Kadr, Urz�d Marszałkowski Województwa �wi�tokrzyskiego, Małopolsk� 

Fili� Sekcji Naukowej Psychiatrii �rodowiskowej i Rehabilitacji PTP, �wi�tokrzysk� Agencj� 

Rozwoju Regionalnego, Centrum Administracji i Biznesu, Instytut Psychosomatyczny  

w Warszawie, Kancelari� Doradztwa Gospodarczego, Centrum Podej�cia Skoncentrowanego 

na Rozwi�zaniach, Wojewódzki O�rodek Doskonalenia Kadr Administracji Publicznej, 

Specjalistyczny O�rodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, Zakład Usług 

Informatycznych, Lubelskie Centrum Doskonalenia Kadr, Studio Profilaktyki Społecznej, 

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników i Sympatyków �rodowiskowych Domów 

Samopomocy, Centrum Mediacji, Fundacj� Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, 

Przedsi�biorstwo Naukowo-Badawczo-Usługowe, Studium Pracy Socjalnej, Regionalny 

O�rodek EFS, Fundacje Prawo Europejskie, Kolegium Pracowników Słu�b Społecznych, 

Studio Profilaktyki Społecznej w Krakowie, Towarzystwo Psychoprofilaktyczne  

w Warszawie, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Towarzystwo „Nasz Dom”, 

Stowarzyszenie Forum Pracodawców, Ogólnopolsk� Sekcj� Socjoterapii, Lubelskie Centrum 

Doskonalenia Kadr „Absolwent”, Towarzystwo Przyjaciół im. �w. Brata Alberta, Centrum 

Kształcenia i Usług Finansowych, �wi�tokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego PO KL, 

Małopolskie Centrum Profilaktyki, Platform� Edukacyjn� Projekt System, Niepubliczny ZOZ 

Pomorskie Centrum Rehabilitacji, Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem 

Downa, Katedr� Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej, Pa�stwow� Agencj� 

Rozwi�zywania Problemów Alkoholowych, O�rodek Kształcenia Podyplomowego 

Piel�gniarek i Poło�nych. 
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Z-CA DYREKTORA 

DYREKTOR 

Mieszkania 
Chronione 

Dział Usług 

Z-CA DYREKTORA 
GŁÓWNY 

KSI�GOWY 

Dział Pomocy 
�rodowiskowej 

Dział 
Finansowo – 

Ksi�gowy 
 

Sekcja ds. 
Rachuby 
 i Płac 

Stanowisko audytu 
wewn�trznego 

Radca prawny 

Stanowisko 
ds. Nadzoru 

nad 
Instytucjami 

Opieki i 
Wychowania 

Stanowisko ds. 
bezpiecze�stwa 
Stanowisko ds. 

bhp.i p.po�. 

Wieloosobowe 
stanowisko ds. 

projektów 
socjalnych 

Sie� �wietlic 
�rodowiskowych dla 
Dzieci i Młodzie�y  

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

”4 K�ty”       inne      

Dział ds. 
Dodatków 
Mieszkani

owych 

Dział Adaptacji 
Osób 

Niepełnosprawnych 

Dział  
Opieki  

i 
Wychowania 

 
Sekcja 

projektu 
systemowego 

PO KL �rodowiskowe 
Domy 
Samopomocy 

Stanowisko  
ds. zamówie� 
publicznych 

Dział 
ds. Informatyki 

Dział ds. 
�wiadcze� 
Rodzinnych 

 
 

Sekcja ds. 
zaliczek 

alimentacyjnych  
i dłu�ników 

Specjalistyczny 
O�rodek 

Wsparcia dla 
Ofiar Przemocy  

w Rodzinie Miejski Zespół ds. 
Orzekania o 

Niepełnosprawno�ci 

Dział  ds. 
Instytucjonalnej 

Pomocy 
Osobom 
Starszym 

Kluby Seniora 

 Dział Spraw 
Pracowniczych 
 i Organizacyjnych 
 
Sekretariat 
 
Kancelaria 

Dział 
Techniczny 

 
Sekcja Adm. 
Sekcja Gosp. 

 

Wieloosobowe 
stanowisko ds. 
analiz, prognoz 

 i informacji 
publicznej 

Rejony 
Opieku�cze 

Klub 
Integracji 

Społecznej 

Zespół Usług 
Interwencji 
Kryzysowej 

Dział 
Bezdomno�ci 

Jadłodajnie 
„11:30” 

O�rodek 
Wsparcia 

Dziennego dla 
Osób Chorych 

na  
Alzheimera 

SCHEMAT ORGANIZACYJNY  MOPR KIELCE  2008R. 
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1.3. Wydatki poniesione na poszczególne zadania wg rozdziałów 

  

 

 

Dział Nazwa 

POMOC SPOŁECZNA 

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI 
SPOŁECZNEJ 

OCHRONA ZDROWIA 

POMOC SPOŁECZNA 

    60 258 117 

     2 797 438 

         2 000 

    48 574 195 

    37 996 057 

     1 500 000 

         2 000 

    48 213 601 

na pocz�tek 
roku po zmianach 

1 2 3 4 5 

 

852 

853 

851 

852 

6 

 

OGÓŁEM 

Plan 

    60 232 103,92 

     1 980 749,56 

         2 000,00 

    47 286 092,64 

% 
( 6 : 5 ) 

 100,0 

  70,8 

 100,0 

  97,3 

ZADANIA WŁASNE 

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ�DOWEJ 
ZLECONE USTAWAMI 

    63 055 555 

    48 600 195 

    39 496 057 

    48 215 601 

    62 212 853,48 

    47 312 092,64 

    98,7 

    97,3 

   154 605 270    123 374 527    152 227 620,77   98,5

Wykonanie 
na 2008-12-31 

PLACÓWKI OPIEKU�CZO-WYCHOWAWCZE 

DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 

O�RODKI WSPARCIA 

�WIADCZENIA RODZINNE, �WIADCZENIE Z 
FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA 
UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z 
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO 
ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA 
UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE 
DODATKI MIESZKANIOWE 

O�RODKI POMOCY SPOŁECZNEJ 

JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, 
MIESZKANIA CHRONIONE I O�RODKI 
INTERWENCJI KRYZYSOWEJ 
USŁUGI OPIEKU�CZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI 
OPIEKU�CZE 
POZOSTAŁA DZIAŁALNO�� 

REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
POZOSTAŁA DZIAŁALNO�� 

POZOSTAŁA DZIAŁALNO�� 

O�RODKI WSPARCIA 

�WIADCZENIA RODZINNE, �WIADCZENIE Z 
FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA 
UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z 
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO 
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE 
OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJ�CE NIEKTÓRE 
�WIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, 
NIEKTÓRE �WIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA 
OSOBY UCZESTNICZ�CE W ZAJ�CIACH W 
CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 
ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA 
UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE 
USŁUGI OPIEKU�CZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI 

       162 300 

     3 651 370 

     4 185 522 

        58 420 

     5 706 547 

     4 000 000 

    17 323 017 

        44 896 

     6 263 038 

    18 863 007 

       758 354 

     2 039 084 

         2 000 

     1 772 469 

    38 010 492 

       481 996 

     5 444 982 

     2 864 256 

             0 

             0 

     3 900 000 

             0 

     4 487 295 

     4 000 000 

    13 983 957 

        30 000 

     3 850 000 

     7 744 805 

     1 500 000 

             0 

         2 000 

       745 769 

    39 861 885 

       733 112 

     5 565 925 

     1 306 910 

85201 

85202 

85203 

85212 

85214 

85215 

85219 

85220 

85228 

85295 

85311 

85395 

85195 

85203 

85212 

85213 

85214 

85228 

       162 199,13 

     3 632 470,73 

     4 183 686,11 

        58 420,00 

     5 706 547,00 

     4 000 000,00 

    17 317 840,75 

        44 896,00 

     6 263 038,00 

    18 863 006,20 

       134 110,73 

     1 846 638,83 

         2 000,00 

     1 772 469,00 

    36 750 615,59 

       457 757,21 

     5 440 994,84 

     2 864 256,00 

  99,9 

  99,5 

 100,0 

 100,0 

 100,0 

 100,0 

 100,0 

 100,0 

 100,0 

 100,0 

  17,7 

  90,6 

 100,0 

 100,0 

  96,7 

  95,0 

  99,9 

 100,0 

A. ZADANIA GMINY    111 685 350     87 711 658    109 554 546,12     98,1

Rozdział 
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Dział Nazwa 

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI 
SPOŁECZNEJ 

POMOC SPOŁECZNA 

O�WIATA I WYCHOWANIE 

POMOC SPOŁECZNA 

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI 
SPOŁECZNEJ 

 

        24 000 

        10 000 

        19 600 

    38 802 619 

       273 414 

             

             0 

             0 

             0 

    32 559 441 

       201 543 

             

na pocz�tek 
roku po zmianach 

1 2 3 4 5 

853 

852 

801 

852 

853 

 

6 

Plan 

      24 000,00 

        10 000,00 

        19 600,00 

    38 613 714,65 

       254 461,92 

       

% 
( 6 : 5 ) 

 100,0 

 100,0 

 100,0 

  99,5 

  93,1 

 

ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE 
POROZUMIE� MI�DZY JEDNOSTKAMI 
SAMORZ�DU TERYTORIALNEGO 

ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE 
POROZUMIE� Z ORGANAMI ADMINISTRACJI 
RZ�DOWEJ 

ZADANIA WŁASNE 

        10 000 

        19 600 

    39 076 033 

             0 

             0 

    32 760 984 

        10 000,00 

        19 600,00 

    38 868 176,57 

   100,0 

   100,0 

    99,7 

Wykonanie 
na 2008-12-31 

OPIEKU�CZE 

POZOSTAŁA DZIAŁALNO�� 

ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA 
UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE 

POZOSTAŁA DZIAŁALNO�� 

PLACÓWKI OPIEKU�CZO-WYCHOWAWCZE 

DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 

O�RODKI WSPARCIA 

RODZINY ZAST�PCZE 

�WIADCZENIA RODZINNE, �WIADCZENIE Z 
FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA 
UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z 
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO 
ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA 
UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE 
O�RODKI POMOCY SPOŁECZNEJ 

JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, 
MIESZKANIA CHRONIONE I O�RODKI 
INTERWENCJI KRYZYSOWEJ 
O�RODKI ADOPCYJNO-OPIEKU�CZE 

USŁUGI OPIEKU�CZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI 
OPIEKU�CZE 
POZOSTAŁA DZIAŁALNO�� 

REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O 
NIEPEŁNOSPRAWNO�CI 
POZOSTAŁA DZIAŁALNO�� 

 

        24 000 

        10 000 

        19 600 

     6 950 046 

    25 895 964 

       850 000 

     2 948 084 

       759 102 

       197 707 

       117 212 

       443 582 

       505 002 

       104 770 

        31 150 

        80 331 

       131 490 

        61 593 

             

             0 

             0 

             0 

     6 561 085 

    20 025 206 

       850 000 

     3 500 000 

       700 000 

             0 

             0 

       420 000 

       472 000 

             0 

        31 150 

        71 543 

       130 000 

             0 

             

85395 

85214 

80195 

85201 

85202 

85203 

85204 

85212 

85214 

85219 

85220 

85226 

85228 

85295 

85311 

85321 

85395 

 

        24 000,00 

        10 000,00 

        19 600,00 

     6 949 219,99 

    25 711 222,00 

       849 496,28 

     2 946 209,83 

       759 102,00 

       197 707,00 

       117 212,00 

       443 272,00 

       504 353,55 

       104 770,00 

        31 150,00 

        78 799,46 

       131 489,99 

        44 172,47 

 100,0 

 100,0 

 100,0 

 100,0 

  99,3 

  99,9 

  99,9 

 100,0 

 100,0 

 100,0 

  99,9 

  99,9 

 100,0 

 100,0 

  98,1 

 100,0 

  71,7 

 

B. ZADANIA POWIATU     42 919 920     35 662 869     42 673 074,65     99,7

Rozdział 



 12 

 

 

 

Dział Nazwa 

OCHRONA ZDROWIA 

POMOC SPOŁECZNA 

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI 
SPOŁECZNEJ 

POMOC SPOŁECZNA 

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI 
SPOŁECZNEJ 

POMOC SPOŁECZNA 

        41 070 

       495 943 

       432 469 

     2 663 315 

        23 840 

       187 250 

        44 765 

       353 680 

       369 000 

     2 112 090 

        22 350 

             0 

na pocz�tek 
roku po zmianach 

1 2 3 4 5 

 

851 

852 

853 

852 

853 

852 

6 

 

 

Plan 

        41 068,20 

       495 940,44 

       432 469,00 

     2 624 330,44 

        23 840,00 

       187 250,00 

% 
( 6 : 5 ) 

 100,0 

 100,0 

 100,0 

  98,5 

 100,0 

 100,0 

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ�DOWEJ 
ZLECONE USTAWAMI 

ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE 
POROZUMIE� MI�DZY JEDNOSTKAMI 
SAMORZ�DU TERYTORIALNEGO 

ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE 
POROZUMIE� Z ORGANAMI ADMINISTRACJI 
RZ�DOWEJ 

       969 482 

     2 687 155 

       187 250 

       767 445 

     2 134 440 

             0 

       969 477,64 

     2 648 170,44 

       187 250,00 

   100,0 

    98,5 

   100,0 

Wykonanie 
na 2008-12-31 

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ 
�WIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJ�TYCH 
OBOWI�ZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO 

PLACÓWKI OPIEKU�CZO-WYCHOWAWCZE 

O�RODKI WSPARCIA 

RODZINY ZAST�PCZE 

POZOSTAŁA DZIAŁALNO�� 

ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O 
NIEPEŁNOSPRAWNO�CI 
POMOC DLA REPATRIANTÓW 

PLACÓWKI OPIEKU�CZO-WYCHOWAWCZE 

RODZINY ZAST�PCZE 

REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

POZOSTAŁA DZIAŁALNO�� 

        41 070 

        20 388 

       383 400 

        32 475 

        59 680 

       419 000 

        13 469 

     2 473 580 

       189 735 

        23 840 

       187 250 

        44 765 

             0 

       307 000 

             0 

        46 680 

       369 000 

             0 

     1 922 355 

       189 735 

        22 350 

             0 

85156 

85201 

85203 

85204 

85295 

85321 

85334 

85201 

85204 

85311 

85295 

       

        41 068,20 

        20 388,00 

       383 400,00 

        32 472,44 

        59 680,00 

       419 000,00 

        13 469,00 

     2 460 473,42 

       163 857,02 

        23 840,00 

       187 250,00 

 100,0 

 100,0 

 100,0 

 100,0 

 100,0 

 100,0 

 100,0 

  99,5 

  86,4 

 100,0 

 100,0 

Rozdział 
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1.4. Charakterystyka klientów O�rodka 
W ka�dej grupie wiekowej klientów pomocy społecznej w Kielcach przewa�aj� kobiety i jest 

ich �rednio 59,6 %. W najliczniejszej grupie wyst�puj� osoby w przedziale wiekowym 45 –54 

lata (38%) (baza danych MOPR).  
Co druga osoba jest zdrowa, u co dziesi�tej osoby wyst�puj� choroby neurologiczne i jest to 

schorzenie wyst�puj�ce najcz��ciej. Do kategorii osób niepełnosprawnych kwalifikuje si� 

27% (dwukrotnie wi�cej ni� w zwykłej populacji) osób, z którymi przeprowadzono wywiad 

�rodowiskowy. Klienci pomocy społecznej s� zbiorowo�ci� osób słabo wykształconych w ¾ 

legitymuj� si� wykształceniem nie przekraczaj�cym zasadniczego zawodowego. W okresie od 

2006 roku do 2007 roku nast�pił znaczny spadek liczby klientów pomocy. Okres 2008 roku 

charakteryzował stopniowy wzrost liczby osób obj�tych pomoc� społeczn�. 

 

Wykres 1. Liczba �rodowisk i osób w �rodowiskach obj�tych pomoc� społeczn� w latach 

                   2005 – 2008. 
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	ródło: Opracowanie własne
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Wykres 2. Zmiany w strukturze przyczyn korzystania z pomocy społecznej w latach 2005 -2008 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

2005r 4730 343 273 68 3902 3662 2979 1322 327 568 8 108 24 0 15 36

2006r 4938 353 300 78 3875 3981 3851 1511 352 578 52 145 28 0 27 69

2007r 4343 281 636 105 3463 4065 3308 1469 647 444 105 122 21 1 9 18

2008r 3303 253 833 88 2508 4443 3923 1970 153 372 10 109 35 0 11 50
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macierzy	st
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wychow.
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Młod. opusz. 
pl. opiek.-
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uchod
ców
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kryzysowa

 
	ródło: Opracowanie własne
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2.   Charakterystyka poszczególnych form pomocy: 

2.1.  Pomoc finansowa. 

Miejski O�rodek Pomocy Rodzinie realizował pomoc finansow� z zakresu czterech ustaw: 

 - Ustawy o pomocy społecznej, 

 - Ustawy o systemie ubezpiecze� społecznych, 

 - Ustawy o �wiadczeniach rodzinnych, 

 - Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

    niepełnosprawnych, 

- Ustawy o dodatkach mieszkaniowych , 

- Ustawy o �wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze �rodków publicznych, 

- Ustawy o post�powaniu wobec dłu�ników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej 

w ramach zada� własnych (gminy i powiatu) oraz zleconych z zakresu administracji  

rz�dowej, 

- Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. 

 

Tabela 1. W ramach Ustawy o Pomocy Społecznej wypłacone zostały nast�puj�ce 

�wiadczenia: 

�wiadczenie kwota liczba 
osób 

liczba 
�wiadcze� 

Zadania własne 

Zasiłki okresowe 3 963 200,00 2855 18333 

Zasiłki celowe na pokrycie wydatków  
powstałych w wyniku zdarzenia losowego  

27 800,00 7 7 

Zasiłki celowe  661 780,00 1986 3984 

Zasiłki celowe specjalne 249 085,00 685 1375 

Zadania zlecone 

Zasiłki stałe 5 415 925,00 1421 14812 

Zadania powiatu 

�wiadczenie dla dziecka umieszczonego 
w rodzinie zast�pczej 

1 810 016,00 331 3158 

�wiadczenie jednorazowe z przyj�ciem 
dziecka do rodziny zast�pczej 

29 251,00 19 19 

Usamodzielnienie wychowanków rodzin 
zast�pczych, w  tym: 

 

Pomoc pieni��na na kontynuowanie nauki 246 344,00 82 596 
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Pomoc pieni��na na usamodzielnienie 47 272,00 10 10 

Pomoc na zagospodarowanie 76 602,00 17 17 

Usamodzielnienie wychowanków ró�nego 
typu placówek opieku�czo-wychowawczych, 
w  tym: 

 

Pomoc pieni��na na kontynuowanie nauki 156 140,00 43 351 

Pomoc pieni��na na usamodzielnienie 26 352,00 4 4 

Pomoc na zagospodarowanie 33 470,00 9 9 

 
 
Tabela 2. W ramach Ustawy o dodatkach mieszkaniowych wypłacone zostały nast�puj�ce 

�wiadczenia: 

�wiadczenie kwota liczba osób liczba 
�wiadcze� 

Dodatki mieszkaniowe 4 000 000,00 5509 33056 

 
Tabela 3. W ramach Ustawy o systemie ubezpiecze� społecznych i Ustawy  
o �wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze �rodków publicznych wypłacone 
zostały nast�puj�ce �wiadczenia: 
Ubezpieczenie kwota liczba osób liczba �wiadcze� 

Ubezpieczenie społeczne 27 728,00 11 121 

Ubezpieczenie zdrowotne 429 377,00 1199 11677 

Zasiłkobiorcy podlegaj�cy Ustawie o �wiadczeniach Rodzinnych 

Ubezpieczenie społeczne 338 241,00 268 3172 

Ubezpieczenie zdrowotne 52 949,00 117 1422 

 
 
Tabela 4. W ramach Ustawy o �wiadczeniach Rodzinnych wypłacone zostały nast�puj�ce 
�wiadczenia: 
 
Rodzaj zasiłku 

Kwota 
Liczba 

osób 

Liczba 

�wiadcze� 

Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami 15 621 121,00 12309 184207 

Zasiłki piel�gnacyjne 11 234 484,00 6120 73428 

�wiadczenia piel�gnacyjne 1 638 041,00 328 3929 

Zaliczka alimentacyjna 3 365 667,00 1231 14873 

Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia 

dziecka 
1 912 000,00 1912 1912 
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Tabela 5. W ramach Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wypłacone 
zostały nast�puj�ce �wiadczenia: 
 

Rodzaj zasiłku Kwota Liczba osób Liczba �wiadcze� 

�wiadczenia z funduszu alimentacyjnego 
 1 239 690,00 1255 4153 

 
 
Tabela 6. W ramach Ustawy o Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej oraz Zatrudnieniu 
Osób Niepełnosprawnych wypłacone zostały nast�puj�ce �wiadczenia:  
 
Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej kwota Liczba osób 

Dofinansowanie Warsztatów Terapii Zaj�ciowej 909 167,00 61 

Dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych  668 020,00 974 

Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, 

technicznych i w komunikowaniu si� 
691 000,00 260 

Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki 393 351,00 8568 

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprz�t rehabilitacyjny, 

przedmioty ortopedyczne i �rodki pomocnicze 
884 256,00 894 

Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej   

Dokonywanie zwrotu kosztów wyposa�enia stanowiska 

pracy osoby niepełnosprawnej 
1 393 689,00 39 

Przyznawanie jednorazowych �rodków na rozpocz�cie 

działalno�ci gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie 

wkładu do spółdzielni socjalnej 

590 000,00 18 

Finansowanie kosztów szkole� i przekwalifikowania 

zawodowego osób niepełnosprawnych 
27 047,00 29 

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 

42 800,00 39 
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Realizacj� �wiadcze� pieni��nych zajmuj� si� nast�puj�ce działy: 

 - Dział Pomocy �rodowiskowej, 

- Dział �wiadcze� Rodzinnych, 

- Dział �wiadcze� z Funduszu Alimentacyjnego, 

- Dział ds. Dodatków Mieszkaniowych, 

- Dział Opieki i Wychowania 

- Dział Adaptacji Osób Niepełnosprawnych, 

Realizacja �wiadcze� pieni��nych w poszczególnych działach 

Dział Pomocy �rodowiskowej 

Głównym zadaniem Działu Pomocy �rodowiskowej jest realizacja �wiadcze� pieni��nych 

pomocy społecznej w ramach zada� własnych i zleconych gminy zgodnie  z ustaw� z dnia 12 

marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115 poz. 728   

z pó�n. zm.) 

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

 i wypłacanie nast�puj�cych �wiadcze�: 

- zasiłków okresowych, 

- zasiłków celowych, 

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

oraz 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, 

- opłacenie 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 nie zamieszkuj�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. 

Pomoc� społeczn� w formie zasiłków okresowych obj�to 2839 �rodowisk. Wypłacono  

18 333 �wiadcze� na kwot� 3 963 200 zł; �redni zasiłek wynosił 207 zł. 

Ze wzgl�du na fakt, �e tutejszy O�rodek – zgodnie z art. 147 ust. 3 ustawy  z dnia 12 marca 

2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115 poz. 728   

z pó�n. zm.) zasiłki okresowe wypłaca w minimalnych wysoko�ciach – co nie zaspokaja  
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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. 

�redni zasiłek celowy wynosił 166 zł. Wypłacono 3984 �wiadcze� na kwot� 661 780 zł dla 

1986 �rodowisk. W�ród zasiłków celowych przewa�ały zasiłki m.in. na �ywno��, odzie�, 

obuwie, leczenie i bie��ce potrzeby. 

Na specjalne zasiłki celowe wydatkowano kwot� 249 085 zł. Wypłacono 1375 �wiadcze� dla 

685 �rodowisk. �redni zasiłek wynosi 176 zł. Pomoc ta przyznawana jest        w szczególnie 

uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczaj�cych kryterium 

dochodowe. 

Składka na ubezpieczenie 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 5 osób. Do ZUS 

przekazano 55 składek na kwot� 4 927 zł. 

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

-      przyznawanie i opłacanie zasiłków stałych 

- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne okre�lonych w przepisach  

     o powszechnych ubezpieczeniach w Narodowym Funduszu Zdrowia. 

Pomoc� w formie zasiłków stałych obj�to 1422 �rodowisk wypłacaj�c 17 533 �wiadczenia na 

kwot� 5 415 925 zł, �redni zasiłek wynosił 308 zł. 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne zostały wypłacone dla 1191 osób. Przekazano do ZUS 

11 592 składek na kwot� 412 292 zł. 

Podsumowuj�c: w 2008 r. pomoc� w ramach wy�ej wymienionych �wiadcze� pieni��nych 

pomocy społecznej obj�to 4 873 �rodowiska, wypłacaj�c 53 734 �wiadcze�. Ł�cznie wydano 

18 367 decyzji administracyjnych. 

Od tych decyzji 21 osób zło�yło 21 odwoła�, z czego:  

8 – dot. zada� własnych, 
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13 – dot. zada� zleconych. 

Sprawy te zostały załatwione w nast�puj�cy sposób: 

- we własnym zakresie załatwiono – 4 odwołania, 

- do samorz�dowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach przesłano 17 odwoła�. 

Sposób załatwienia spraw przez SKO w Kielcach: 

- utrzymano w mocy 7 odwoła� dot: 7 decyzji, z czego: 

- 4 dotyczyło zada� własnych,  

- 3 dotyczyło zada� zleconych, 

- uchylono w cało�ci i przekazano do ponownego rozpatrzenia 4 odwołania, z czego:  

- 2 dotyczyło zada� własnych, 

- 2 dotyczyło zada� zleconych 

- uchylono w cz��ci, i w to miejsce orzeczono przyznanie pomocy – 1 odwołanie dot. 1 

decyzji z zakresu zada� zleconych, 

- w przypadku 2 odwoła� z zakresu zada� zleconych stwierdzono uchybienie terminu do 

wznowienia odwołania, 

- 1 odwołanie z zakresu zada� zleconych przekazano do rozpatrzenia zgodnie z wła�ciwo�ci�, 

gdy� miało wył�cznie charakter wniosku o pomoc,  

- w toku załatwiania – 2 odwołania dot. 2 decyzji tj. 1 z zakresu zada� własnych i 1 z zakresu 

zada� zleconych 

Oprócz zada� wynikaj�cych z ustawy o pomocy społecznej, Dział Pomocy �rodowiskowej 

wykonuje nast�puj�ce zadania: 

1. Obsługa spraw zwi�zanych ze stwierdzeniem prawa do korzystania z w/w �wiadcze� 

zdrowotnych zgodnie z ustaw� z dn. 27 sierpnia 2004 r. o �wiadczeniach opieki zdrowotnej 
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finansowanych ze �rodków publicznych (Dz.U. Nr. 210, poz 2135 z pó�n. zm.). Dotyczy to 

osób wymagaj�cych leczenia, a nie posiadaj�cych ubezpieczenia zdrowotnego, których 

dochód nie przekracza kryterium dochodowego okre�lonego w ustawie o pomocy społecznej. 

Wydano 58 decyzji stwierdzaj�cych prawo do �wiadcze� opieki zdrowotnej finansowanych 

ze �rodków publicznych dla 41 osób. 

2. Obsługa programu PŁATNIK w zakresie �wiadcze� zdrowotnych i społecznych osób 

korzystaj�cych z pomocy społecznej tj.: 

- wysyłka przekazem elektronicznym dokumentów zgłoszeniowych do ubezpieczenia  

zdrowotnego i społecznego osób korzystaj�cych z pomocy społecznej, 

- sporz�dzanie dokumentów do ZUS w �ci�le okre�lonych terminach, 

- sporz�dzanie dokumentów koryguj�cych w sprawach indywidualnych klientów pomocy 

społecznej, 

- osobiste kontakty z ZUS w zakresie usuwania nieprawidłowo�ci w dokumentach 

rozliczeniowych i zgłoszeniowych osób korzystaj�cych ze �wiadcze� pomocy społecznej. 

- prowadzenie korespondencji z ZUS dot. ogólnych zasad zgłaszania do ubezpieczenia 

społecznego i zdrowotnego oraz indywidualnych spraw klientów pomocy społecznej. 

3. Realizacja pomocy finansowej w ramach programu „Posiłek dla potrzebuj�cych”. Pomocy, 

w formie �wiadczenia pieni��nego w postaci zasiłku celowego, udzielono w 1863 

�rodowiskach. Wypłacono 14 380 �wiadcze�. �rednie �wiadczenie pieni��ne wyniosło 324 zł. 

4. Obsługa osób w Punkcie Informacyjno-Interwencyjnym. Na pro�b� osób zainteresowanych 

wydano 2440 za�wiadcze� dot. form, wysoko�ci i okresu �wiadczonej pomocy; wydano 

równie� 3 bilety kredytowane. W dniach, w których realizowana jest wypłata �wiadcze� 

pieni��nych w kasie O�rodka, pracownicy Punktu wcze�niej wydaj� osobom 

zainteresowanym decyzje administracyjne. 

5. Zgodnie z ustaw� z dn. 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. Nr. 122 poz. 

1143 z pó�n. zm.) pracownicy socjalni skierowali do Centrum Integracji Społecznej  

w Kielcach 77 osób, które realizowały tam indywidualne programy zatrudnienia 
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socjalnego. Dla 59 osób skierowanych do zaj�� w CIS w Kielcach MOPR opłacał składki  

na ubezpieczenie zdrowotne. 

6. Zgodnie z Rozporz�dzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 pa�dziernika 2005 roku 

w sprawie trybu organizowania prac społecznie u�ytecznych kierownik o�rodka pomocy 

społecznej sporz�dza list� bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystaj�cych ze �wiadcze� 

pomocy społecznej, którzy mog� zosta� skierowani do prac społecznie u�ytecznych na 

terenie gminy. Osoby te wykonuj� prace w wymiarze do 10 godzin tygodniowo, za ka�d� 

godzin� otrzymuj� wynagrodzenie w wysoko�ci 6 złotych. W pracach aktywnie 

uczestniczyło w 2008 r. 40 osób. 

7. W zwi�zku z nowelizacj� ustawy z dnia 24 stycznia 1991 roku o kombatantach oraz 

niektórych osobach b�d�cych ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (D. U.  

z 2002 r. Nr 42 poz. 371 z pó�n. zm.) kierownik o�rodka pomocy społecznej zobowi�zany 

został do wydawania stanowisk dla osób ubiegaj�cych si� o udzielenie pomocy pieni��nej 

ze �rodków bud�etowych znajduj�cych si� w dyspozycji Kierownika Urz�du do Spraw 

Kombatantów i Osób Represjonowanych. Stanowisko to zawiera informacje o sytuacji 

rodzinnej, materialnej oraz o pomocy udzielanej wnioskodawcy przez o�rodek pomocy 

społecznej, a tak�e opini�, co do zasadno�ci przyznania pomocy pieni��nej. Wydano 71 

takich stanowisk, ich liczba sukcesywnie wzrasta. 

8. W ramach wkładu własnego do Projektu Systemowego POKL „Działanie szans�  

na przyszło��” realizowanego przez MOPR obj�to pomoc� w formie zasiłków celowych  

i celowych specjalnych 86 osób. Wydano 118 decyzji administracyjnych na ł�czn� kwot� 

27 384 zł, w tym: na zasiłki celowe 23.084 zł i na zasiłki celowe specjalne 4 300 zł. 

9. Zgodnie z umow� z dnia 25 lipca 2008 roku w sprawie udzielania pomocy finansowej 

rodzinie pi�cioraczków urodzonych w Krakowie i zamieszkałych na terenie gminy Kielce 

zawart� pomi�dzy Gmin� Miejsk� Kraków a Gmin� Kielce wypłacono w okresie sierpie� – 

grudzie� 2008r - 5 zasiłków celowych specjalnych po 2.000 zł, na ł�czn� kwot� 10.000 zł. 

 Ponadto w Dziale na bie��co: 

 

1.  Monitorowano realizacj� bud�etu w zakresie �wiadcze� pieni��nych pomocy społecznej. 

Przygotowywano: 

- analizy potrzeb i opracowania projektu bud�etu na �wiadczenia pieni��ne w zakresie zada� 

   własnych i zleconych, 

- bie��ce analizy wykorzystania �rodków finansowych na �wiadczenia pieni��ne w zakresie 

   zada� własnych i zleconych, 
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- informacje z zakresu udzielanych �wiadcze� pieni��nych dla potrzeb SKO, Wydziału 

   Polityki Społecznej i innych instytucji, 

- comiesi�czne zaanga�owania �rodków finansowych na �wiadczenia pieni��ne pomocy   

   społecznej. 

2. Współpracowano z Rejonami Opieku�czymi w zakresie konsultacji i doradztwa 

     merytorycznego przy realizacji �wiadcze� pieni��nych w zakresie: 

- opracowywanie informacji wynikaj�cych ze zmian przepisów stosowanych w pomocy 

    społecznej we współpracy z radc� prawnym, 

- opracowywanie jednolitych procedur dotycz�cych stosowania przepisów pomocy społecznej 

    w Rejonach Opieku�czych, 

- udzielanie merytorycznego wsparcia pracownikom socjalnym w nietypowych, 

    problemowych sprawach indywidualnych, 

3. Opracowywano i przeprowadzano analizy odno�nie efektywno�ci pracy pracowników 

socjalnych w poszczególnych Rejonach Opieku�czych, w tym sporz�dzano sprawozdania 

dot. ilo�ci wywiadów �rodowiskowych, kontraktów socjalnych. 

4. Tworzono katalog decyzji administracyjnych dot. udzielania �wiadcze� pieni��nych. 

5. Koordynowano działania dot: realizacji talonów na artykuły �ywno�ciowe i �rodki 

czysto�ci wydanych w ramach przyznanej pomocy finansowej oraz przygotowywano 

comiesi�czne merytoryczne ich rozliczanie. 

6. Koordynowano praktyki osób przyj�tych do działu na sta� w ramach przysposobienia 

     zawodowego. 

7. Sporz�dzano informacje odno�nie działa� podejmowanych w stosunku do osób 

     zalegaj�cych ze spłat� nale�no�ci finansowych. 

8. Pracownik Działu Pomocy �rodowiskowej przeprowadził wybiórcze kontrole spraw dot. 

przyznania pomocy w formie zasiłków stałych na terenie Rejonów Opieku�czych pod 

k�tem kompletno�ci dokumentacji zgromadzonej przy wywiadach �rodowiskowych, 

zasadno�ci przyznania pomocy i zgodno�ci z obowi�zuj�cymi przepisami. 

  

Wa�nym zadaniem zrealizowanym przez Dział Pomocy �rodowiskowej było wdro�enie  

do realizacji �wiadcze� pieni��nych z systemu informatycznego TT POMOC. Przeszkolono  

7 nowych pracowników do pracy w tym systemie. Wprowadzono do TT POMOCY  

239 wzorów decyzji administracyjnych dot. �wiadcze� pieni��nych pomocy społecznej. 
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W ramach struktury organizacyjnej MOPR w Kielcach działaj� Rejony Opieku�cze.           

W skład Rejonów wchodz� Kierownik, Zast�pca Kierownika, od 6 do 14 pracowników 

socjalnych, pracownik biurowy. Siedziby Rejonów umiejscowione s� w miar� mo�liwo�ci jak 

najbli�ej miejsca zamieszkania klientów, co umo�liwia poznanie problemów i zagro�e� 

lokalnych,  a jednocze�nie sprzyja współpracy pracowników socjalnych ze �rodowiskiem. Na 

terenie Miasta Kielce w 2008 roku funkcjonowało 10 Rejonów Opieku�czych. 

 

Tabela 7. Rejony Opieku�cze 

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 36 a 

 
Czarnów, Malików, Dalnia, 

�lichowice 
 
6 

 
BIAŁOGON 

 
ul. Karczówkowska 45 

 
Białogon, Podkarczówka 

 
7 

 
UROCZYSKO 

 
ul. Zamenhoffa 4 

 
Uroczysko, Bocianek, 

Os. Słoneczne 
 
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 przeprowadzaj�c wywiady �rodowiskowe. Podczas wywiadu pracownik 

rozeznaje potrzeby i oczekiwania osób i rodzin, na bazie których planowana jest adekwatna 

forma pomocy. W 2008 roku pracownicy socjalni przeprowadzili 24 018 wywiadów 

�rodowiskowych. 

Program TT POMOC został dostosowany do wydawania decyzji administracyjnych  

i zatwierdzania tych decyzji w siedzibie Rejonów Opieku�czych: uruchomiono 9 stanowisk 
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do wydawania decyzji administracyjnych w siedzibie nast�puj�cych Rejonów Opieku�czych: 

�ródmie�cie, KSM, Herby, Czarnów, Białogon, �wi�tokrzyskie oraz w Dziale ds. 

Bezdomno�ci. Planuje si� dalsze, sukcesywne uruchamianie stanowisk w kolejnych Rejonach 

Opieku�czych.  

Dział �wiadcze� Rodzinnych wydał ogółem  w sprawach o �wiadczenia rodzinne 16 050 

decyzji, w sprawach o zaliczk� alimentacyjn�: 1 635, w sumie 17 685 decyzji. 

Liczba wniesionych odwoła� w roku 2008 – 95 

Liczba odwoła� załatwionych we własnym zakresie - 6 

Liczba uchyle� Samorz�dowego Kolegium Odwoławczego – 50 

w tym decyzje: 

1. uchylaj�ce w cało�ci decyzje organu I- szej instancji i przekazane do ponownego 

rozpatrzenia – 11; 

2. uchylaj�ce decyzje organu I – szej instancji w cało�ci i umarzaj�ce post�powanie – 3 

3. uchylaj�ce decyzje organu I – szej instancji w cz��ci dotycz�cej okresu przyznania 

�wiadczenia – 26 

4. uchylaj�ce decyzje organu I – szej instancji w cz��ci dotycz�cej zobowi�zania do 

zwrotu kwoty nienale�nie pobranych �wiadcze� – 4 

5. uchylaj�ce decyzje organu I – szej instancji w cało�ci i orzekaj�ce o przyznaniu prawa 

do wnioskowanego �wiadczenia – 6 

Z decyzji uchylonych i przekazanych do ponownego rozpatrzenia organ I-szej instancji, po 

przeprowadzeniu dodatkowego post�powania dowodowego wydał: 

- 2 decyzje przyznaj�ce wnioskowane �wiadczenia; 

- 3 decyzje umarzaj�ce spłat� nienale�nie pobranych �wiadcze�; 

- w 6 przypadkach utrzymał w mocy poprzednie decyzje; 

Z decyzji uchylaj�cych i umarzaj�cych post�powanie organ: 

- we wszystkich przypadkach uznał decyzje SKO jako ostateczne i z uwagi na brak 

kompetencji, zaprzestał działa�. 
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Z decyzji uchylaj�cych decyzje organu I – szej instancji w cz��ci dotycz�cej okresu 

przyznania �wiadczenia we wszystkich przypadkach organ wypłacił �wiadczenia zgodnie z 

decyzj� SKO. 

W zwi�zku z decyzj� umarzaj�c� spłat� nienale�nie pobranych �wiadcze�, organ odst�pił, 

wedle wskaza� Kolegium, od egzekucji �wiadcze�. 

Z decyzji uchylaj�cych i przyznaj�cych prawo do �wiadcze� organ we wszystkich 

przypadkach wypłacił �wiadczenia, zgodnie z decyzj� SKO. 

Na dzie� 2009-01-14 nie wpłyn�ły do MOPR decyzje SKO w sprawie 4 odwoła� zło�onych 

w roku 2008r.  

Nale�y nadmieni� �e organ I - szej instancji nie posiada mo�liwo�ci interpretacji ustawy  

o �wiadczeniach rodzinnych, nie mo�e zatem ingerowa� w przepisy i rozpatrywa� wniosków 

w oparciu o osobist� sytuacj� wnioskodawcy. Samorz�dowe Kolegium Odwoławcze 

natomiast posiada szerszy wachlarz instrumentów prawnych umo�liwiaj�cy pozytywne 

rozpatrzenie odwoła� i skarg.  

Liczba decyzji administracyjnych w sprawach o �wiadczenia rodzinne oraz zaliczk� 

alimentacyjn�, wydanych w roku 2008 uległa zmniejszeniu w stosunku do roku 2007, ze 

wzgl�du na mniejsz� liczb� �wiadczeniobiorców uprawnionych do pobierania �wiadcze� 

rodzinnych.  

5. Zgodnie z ustaw� z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. Nr 122 poz. 

1143 z pó�n. zm.) pracownicy socjalni skierowali do Centrum Integracji Społecznej  

w Kielcach 77 osób, które realizowały tam indywidualne programy zatrudnienia socjalnego.  

Do zada� Działu �wiadcze� Rodzinnych nale�y obsługa: 

- �wiadcze� rodzinnych, zgodnie z ustaw� z dnia 28.11.2003 r. o �wiadczeniach rodzinnych 

(Dz. U. nr 228 poz. 2255 z dnia 30.12.2003 r. z pó�niejszymi zmianami) oraz rozporz�dzenia 

Ministra Polityki Społecznej z dnia 2.06.2005 r. w sprawie sposobu i trybu post�powania  

w sprawach o �wiadczenia rodzinne (Dz. U. nr 105 poz. 881 z 2005 r. z pó�niejszymi 

zmianami); 
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- zaliczek alimentacyjnych, zgodnie z ustaw� z dnia 22.04.2005 r. o post�powaniu wobec 

dłu�ników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnych (Dz. U. nr 86 poz. 732 z dnia 

17.05.2005 r. z pó�niejszymi zmianami). 

Na dzie� 31.12.2008 r. w Dziale zatrudnionych było 37 osób w pełnym wymiarze czasu 

pracy, z czego: 

- 3 osoby zajmuj� stanowiska kierownicze,  

- 3 osoby przyjmuj� wnioski oraz obsługuj� interesantów, 

- 1 osoba zajmuje si� wydawaniem za�wiadcze� oraz udzielaniem informacji, 

- 2 osoby zajmuj� si� przygotowywaniem dokumentacji odno�nie odwoła� oraz  

    przychodz�c� korespondencj�,  

- 5 osób zajmuje si� podpisywaniem decyzji administracyjnych,  

- 13 osób – wprowadzaniem wniosków oraz drukowaniem decyzji administracyjnych  

    w sprawach o �wiadczenia rodzinne, 

�wiadczenia rodzinne oraz zaliczki alimentacyjne obsługiwane były przez program 

komputerowy Amazis, a od kwietnia 2008 roku przez nowy program obsługuj�cy 

�wiadczenia rodzinne OTAGO. Zmiana programu nast�piła ze wzgl�du na brak mo�liwo�ci 

robienia sprawozda�. 

  

Do zada� Działu �wiadcze� z Funduszu Alimentacyjnego nale�y obsługa: 

- �wiadcze� z funduszu alimentacyjnego, zgodnie z ustaw� z dnia 7 wrze�nia 2007 roku               

o pomocy osobom uprawnionym do alimentów /Dz. U. Nr 192 poz. 1378 z pó�niejszymi 

zmianami/ oraz Rozporz�dzenia  Ministra Polityki Społecznej  z dnia 28l ipca 2008 r.  

w sprawie sposobu i trybu post�powania, sposobu  ustalania dochodu oraz wzorów 

wniosku, sporz�dzania sprawozda�, za�wiadcze�  i o�wiadcze�  o ustalenie prawa do 

�wiadcze� z funduszu alimentacyjnego ( Dz. U. Nr 136   poz. 855). 

Na dzie� 31.12.2008 r. liczba osób zatrudnionych wynosi 13 (wszystkie w pełnym wymiarze 

czasu pracy) z czego: 
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- 2 osoby zajmuj� stanowiska kierownicze; 

- 2 osoby zajmuj� si� przyjmowaniem wniosków oraz obsług� interesantów; 

- 5 osób zajmuje si� wprowadzaniem wniosków oraz drukowaniem decyzji 

administracyjnych w sprawach o �wiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz 

sporz�dzaniem informacji dla dłu�nika alimentacyjnego;  

-1 osoba sporz�dza miesi�czne listy wypłat �wiadcze� oraz zestawienie nale�no�ci od 

dłu�ników alimentacyjnych; 

- 1 osoba zajmuje si� obsług� kancelaryjn� oraz odwołaniami od decyzji 

administracyjnych;  

-1 osoba zajmuje si� sprawami zaliczek alimentacyjnych, post�powaniem wobec 

dłu�ników alimentacyjnych, nienale�nie pobranymi �wiadczeniami oraz umorzeniami 

nienale�nie pobranych �wiadcze�;  

- 1 osoba zajmuje si�  sprawozdaniami, sporz�dzaniem zaanga�owa� i zapotrzebowa� 

finansowych oraz sprawdzaniem i podpisywaniem decyzji administracyjnych a tak�e 

współprac� z organami �cigania. 

�wiadczenia z funduszu alimentacyjnego obsługiwane s� przez program komputerowy 

OTAGO. 

Do podstawowych obowi�zków Działu ds. Dodatków Mieszkaniowych nale�y 

przyznawanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych. 

Zasady i tryb przyznawania, ustalania wysoko�ci, finansowania i wypłacania dodatków 

mieszkaniowych oraz wła�ciwo�� organów w tych sprawach reguluje Ustawa  

z dnia 21 czerwca 2001r o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71 poz. 734 z pó�n. zm), 

Rozporz�dzenie Rady Ministrów z dn. 28 grudnia 2001r w sprawie dodatków 

mieszkaniowych (Dz. U. Nr 156 poz.1817 z pó�niejszymi zmianami).  

Dział ds. dodatków mieszkaniowych działa w strukturze MOPR od 1 wrze�nia 2003 r.  

W 2008 roku zatrudnionych było 15 pracowników, w tym kierownik Działu, z-ca kierownika, 

inspektor, 12 referentów. 
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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 

zaspakaja� 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. 

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 i logopedii. 

Usługi piel�gniarskie �wiadczone s� w formie zabiegów higieniczno – sanitarnych i zabiegów 

piel�gniarsko – medycznych wynikaj�cych 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”, 
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� 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”  

� Usługi opieku�cze i piel�gniarskie „Duet” 

 

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 2008 pomoc� w formie usług opieku�czych obj�to 1104 osoby, za� z pomocy  

w formie usług piel�gniarskich skorzystało 41 osób.  

Usługi rehabilitacyjne i logopedyczne �wiadczone w ramach zada� własnych gminy s� 

kompleksowym działaniem w odniesieniu do osób z ograniczon� sprawno�ci� fizyczn�  

i zaburzeniami mowy powstałymi 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 stosowane s�: �wiczenia bierne, �wiczenia czynne, 

�wiczenia specjalne, metody redukcji nerwowo – mi��niowej, metody treningu 

oporowego wybranych grup mi��niowych, masa� leczniczy, terapia manualna, 

laseroterapia. 

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

� po udarach mózgu, 

� po złamaniach ko�czyn, 

� po wypadkach komunikacyjnych, 

� 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 
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Z pomocy w formie usług rehabilitacyjnych i logopedycznych korzystały osoby, które po 

zako�czeniu leczenia szpitalnego wymagały dalszego usprawnienia w warunkach domowych 

oraz pacjenci leczeni specjalistycznie w warunkach domowych. Ogółem w roku 2008  

z pomocy w formie usług rehabilitacyjnych i logopedycznych skorzystało 490 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. 

MOPR realizuje usługi rehabilitacyjne za po�rednictwem agencji medycznych,  

z którymi zawiera umowy na �wiadczenie usług w miejscu zamieszkania chorych. 

W roku 2008 usługi realizowane były przez: 

� Zakład Kompleksowych Domowych �wiadcze� Zdrowotnych i Promocji Zdrowia 

„Zdrowie”, 

� Caritas Diecezji Kieleckiej, 

� Prywatny Gabinet Rehabilitacji Leczniczej „�ycie”, 

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

� Agencja Usług Rehabilitacyjnych i Odnowy Biologicznej „FIZJO-MED”; 

� Centrum Rehabilitacyjno – Medyczne „Terapeuta”, 

� Centrum Opieku�czo – Medyczne „Renoma”, 

� Usługi Rehabilitacyjne „Manus”, 

� NZOZ Kieleckie Centrum Urazowo-Ortopedyczne. 

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. 

 

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  
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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 specjalistyczne usługi opieku�cze dla osób z zaburzeniami psychicznymi 

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.  

 

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�,  
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� 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. 

 

W roku 2008 pomoc� w formie specjalistycznych usług opieku�czych dla osób  

z zaburzeniami psychicznymi obj�to ł�cznie 241 osób, z czego 123 osoby �wiadczono pomoc 

w postaci specjalistycznych usług opieku�czych, 9 osób w formie specjalistycznych usług 

piel�gniarskich, 97 osób skorzystało z pomocy w formie specjalistycznych usług 

rehabilitacyjnych i 35 osób z pomocy w formie specjalistycznych usług logopedycznych 

 i w formie wsparcia terapeutyczno-pedagogicznego. 

 

Ponadpodstawowe usługi specjalistyczne 

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

terapeutyczny zatrudniony w MOPR w składzie: 

� lekarz psychiatra, 

� psycholog kliniczny, 

� piel�gniarka psychiatryczna , 

� 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, 
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� 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 2008 r. 32 rodziny. 

 

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 s� 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. 



 35 

 W miesi�cu lutym 2008 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 16 396 738 zł., w tym 1 200 000 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 2008 z pomocy w formie do�ywiania skorzystało ł�cznie 8 894 osoby. 

5 907 osób otrzymało pomoc w formie gor�cego posiłku, natomiast 4 722 osobom przyznano 

pomoc finansow� w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku.  

 
Tabela 8. �wiadczenie pomocy w formie �ywienia podopiecznych MOPR w roku 2008 

Forma 
przyznanej 

pomocy 

Liczba osób 
ogółem 

Dzieci do 7  
roku �ycia 

Uczniowie do czasu 
uko�czenia szkoły 
ponadgimnazjalnej 

Pozostałe osoby  

 
Gor�cy posiłek 

 

 
5 907 

 
307 

 
2 056 

 
3 582 

Zasiłek celowy 
na zakup 
posiłku 

 
4 722 

 
778 

 
932 

 
3 280 

 

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 

� „Ludwik – Bar” – Kielce, ul. Staszica 6 

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

� Stołówka Zakładowa – Kielce, ul. 1000-lecia Pa�stwa Polskiego 21 

� 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 
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� stołówka „1130” – Kielce, ul. �eromskiego 51 

� restauracja „Winnica” – Kielce, ul. Winnicka 4 

� restauracja „Royal” – Kielce, ul. Sienkiewicza 13 

 

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”, �wietlicach �rodowiskowych 

 „4 K�ty”, Dziennym O�rodku Socjoterapii „Rafael”, w �wi�tokrzyskim Klubie Abstynenta 

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

Na terenie gminy Kielce zamieszkuj� uczniowie dwóch szkół podstawowych, które nie 

posiadaj� własnych stołówek. tj: 

� 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 był dowóz posiłków do wymienionych 

placówek. 

W roku 2008 utworzono kuchni� cateringow� znajduj�c� si� w Kielcach przy  

ul. Kołł�taja 4 oraz Punkt Wydawania Posiłków w Kielcach przy ul. Studziennej 2. 

Ponadto, zacz�ła funkcjonowa� kolejna stołówka „11:30” znajduj�ca si� przy  

ul. �eromskiego 51, obsługuj�ca podopiecznych z terenu �ródmie�cia oraz Osiedli: KSM, 

Barwinka i Baranówka. 

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 2008 pomoc w formie nowej odzie�y, obuwia i po�cieli otrzymało 569 osób. Ponadto 

około 480 osób skorzystało z odzie�y u�ywanej pochodz�cej z darów od mieszka�ców Kielc. 
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Sprz�t z zakresu zaopatrzenia ortopedycznego i udogodnie� technicznych w formie: wózków 

inwalidzkich, balkoników do nauki chodzenia, łó�ek ortopedycznych, kul łokciowych, 

ławeczek na wann�, wózków sanitarnych, foteli ergonomicznych, drabinek do łó�ek, 

materacy p/odle�ynowych – wypo�yczono dla 132 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 2008 roku opał dowieziono do 1444 osób w ł�cznej ilo�ci 896 ton.  

�

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 2008 wykonano usług� pogrzebow� 

dla 20 osób podopiecznych MOPR, z których 19 osób nie nabyło prawa do zasiłku 

pogrzebowego z ZUS, w przypadku 1 osoby ZUS zrefundował koszty pogrzebu. 

W zakresie �wiadczenia usług pogrzebowych w roku 2008 MOPR współpracował  

z Zakładem Usług Pogrzebowych „KONDUKT” w Kielcach ul. Le�na 3. 

 

POMOC W FORMIE PACZEK �WITECZNYCH Miejski O�rodek Pomocy Rodzinie  

w Kielcach od wielu lat organizuje pomoc w postaci paczek spo�ywczych, które stanowi� 

dodatkowe wsparcie w okresie �wi�tecznym dla klientów MOPR. 

W marcu 2008 roku z okazji �wi�t Wielkanocnych podopieczni otrzymali: 

- 2 500 szt. paczek spo�ywczych  

- 60 paczek spo�ywczych dla osób bezdomnych 

W grudniu 2008 roku z okazji �wi�t Bo�ego Narodzenia rozdysponowanych zostało: 

- 2 560 paczek spo�ywczych dla osób dorosłych 

- 60 paczek spo�ywczych dla osób bezdomnych 
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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 podopieczni ci 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 2008 usługi realizowane były przez Pralni� Bielizny w Kielcach, ul. Konopnickiej 5. 

Z pomocy tej skorzystało 33 osoby. 

 

2.2.5. Wypoczynek letni 
W organizacji wypoczynku letniego w roku 2008 Miejski O�rodek Pomocy Rodzinie  

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

i ko�cielnymi: 

� Caritas Diecezji Kieleckiej – 186 osób; 

� Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców – 140 osób; 

� Oratorium �wi�tokrzyskie – 9 osób; 

� �wi�tokrzyskie Stowarzyszenie Akademickie – 90 osób, 

� �wi�tokrzyski Parafialny Klub Sportowy „Rodzina” – 6 osób; 

� Ognisko Wychowawcze – 14 osób; 

� Kuratorium O�wiaty – 51 osób; 

� Zwi�zek Harcerstwa Polskiego – 1 osoba; 

� Młodzie�owy O�rodek Socjoterapii „Rafael” – 8 osób; 

� Zespół Placówek Opieku�czo – Wychowawczych „Dobra Chata” – 3 osoby. 

� Placówka Opieku�czo – Wychowawcza Nr 1 „Kamyk” – 19 osób; 

� Kieleckie Stowarzyszenie Sportowe – 5 osób; 

� Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „TOP – SPIN” – 3 osoby; 

� Kielecki klub Piłkarski Kolporter Korona – 1 osoba; 

� Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie” – 21 osób; 
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� Zespół Szkół Nazaretanek im �w. Jadwigi Królowej – 1 osoba; 

� Bractwo �wi�tokrzyskie M�chocice Scholasteria – 4 osoby; 

� Miejski Uczniowski Klub Pływacki „Korona Swim” – 1 osoba; 

� Studio Ta�ca „Twist” – 1 osoba; 

� Stowarzyszenie Lokalne SALOS CORTILLE-KIELCE – 2 osoby; 

� �wietlica �rodowiskowa „4 K�ty” – 11 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 577 dzieci. 

Ł�cznie O�rodek sfinansował koszty �ywienia dla 526 dzieci. Kwota dofinansowania 

wynosiła: 205 519 zł. tj. �rednio po 390 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 51 dzieci pochodz�cych z rodzin najubo�szych i niezaradnych  

w sprawach opieku�czo-wychowawczych. 

 

2.2.6. Mieszkania chronione i chronione-interwencyjne. 
MIESZKANIA CHRONIONE DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI 

Mieszkania chronione dla osób z zaburzeniami psychicznymi zostały utworzone w 2004 r. S� 

przeznaczone dla 5 osób po kryzysach psychicznych. Celem funkcjonowania mieszka� 

chronionych jest: 

- zapewnienie chronionych warunków mieszkaniowych osobom pozbawionym 

wsparcia ze strony rodziny, a jednocze�nie nie wymagaj� leczenia szpitalnego i pobytu w 

domu pomocy społecznej; 

- przygotowanie mieszka�ców do samodzielnego �ycia poprzez prowadzenie 

treningów umiej�tno�ci �yciowych; 

- pomoc mieszka�com w działaniach zmierzaj�cych do zaspokojenia ich niezb�dnych 

potrzeb i umo�liwienia im �ycia w warunkach odpowiadaj�cych godno�ci człowieka. 

Do korzystania z mieszka� chronionych uprawnione s� osoby, które: 
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� pozostaj� pod stał� opiek� psychiatryczn�; 

� s� mieszka�cami gminy Kielce; 

� posiadaj� własne �ródło utrzymania; 

� maj� szans� na usamodzielnienie (uzyskanie własnego mieszkania z zasobów 

komunalnych) 

� s� w wieku od 18 do 60 lat. 

Osoby przebywaj�ce w mieszkaniach chronionych maja całkowit� swobod� w podejmowaniu 

decyzji dotycz�cych spraw osobistych i organizacji �ycia. Mieszka�cy korzystaj� ze wsparcia 

pracowników MOPR (psycholog, piel�gniarka, psychiatra) odwiedzaj�cych ich co kilka dni. 

Pracownicy zespołu bior� równie� udział w opracowaniu i realizacji indywidualnych 

programów wsparcia mieszka�ców.   

W 2008 roku w mieszkaniach chronionych przebywało 6 osób - w tym 2 dzieci.  

 

MIESZKANIA CHRONIONE-INTERWENCYJNE 

Celem mieszka� chronionych-interwencyjnych jest zapewnienie chronionych warunków 

mieszkaniowych osobom i rodzinom, które z powodu nagłego zdarzania losowego znalazły 

si� w sytuacji uniemo�liwiaj�cej im pobyt w dotychczasowym miejscu zamieszkania. 

Pobyt w mieszkaniu interwencyjnym ma charakter przej�ciowy i krótkotrwały tzn. do czasu 

uzyskania mieszkania zast�pczego, odbudowy dotychczasowego lub umieszczenia  

w innej placówce pomocy społecznej. 

W roku 2008 w mieszkaniach chronionych-interwencyjnych przebywało ł�cznie  

7 osób w tym rodzina z 1 dzieckiem, które znalazły si� w sytuacji kryzysowej.  

 

2.2.7. Praca socjalna i poradnictwo rodzinne  

 
Zgodnie z zapisem art. 17 i 19 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku do 

zada� pomocy społecznej nale�y  udzielanie osobom i rodzinom pomocy w formie pracy 

socjalnej i specjalistycznego poradnictwa, ze szczególnym uwzgl�dnieniem programów 

profilaktycznych, rozwi�zywania problemów alkoholowych i innych. 

„Praca socjalna jest to działalno�� zawodowa maj�ca na celu wspieranie  osób i rodzin we 

wzmocnieniu ich mo�liwo�ci funkcjonowania w społecze�stwie lub odzyskaniu ich zdolno�ci 

do samodzielnego �ycia”. 
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„Poradnictwo specjalistyczne jest swego rodzaju wsparciem pracy socjalnej...” Obejmuje 

ono wiedz� m.in. z zakresu psychologii, pedagogiki, socjologii, prawa i medycyny. 

Poradnictwo specjalistyczne jest potrzebne osobom pozostaj�cym w sytuacji zagro�enia  

i kryzysu. Jako bezpłatna forma pomocy jest  niezb�dnym wsparciem dla osób i rodzin  

o niskim statusie materialnym.  

Dane statystyczne MOPR Kielce dowodz�, ze głównymi odbiorcami  specjalistycznej   

pomocy   s�   osoby  maj�ce   najsłabsz�   pozycj� w społecze�stwie: osoby doznaj�ce 

przemocy domowej, osoby uzale�nione od alkoholu i członkowie ich rodzin, 

niepełnosprawni, osoby z zaburzeniami psychicznymi, osoby zagro�one wykluczeniem 

społecznym oraz rodziny niewydolne wychowawczo.  

W   2008  roku z poradnictwa specjalistycznego i pracy socjalnej  korzystały: 

� osoby doznaj�ce przemocy domowej  

� osoby stosuj�ce przemoc w rodzinie 

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

� osoby pozostaj�ce w sytuacji bezradno�ci społecznej     

� osoby uzale�nione od alkoholu oraz członkowie ich rodzin 

� dzieci i młodzie� 

� rodziny maj�ce problemy opieku�czo-wychowawcze z dzie�mi 

Zakres podstawowej pomocy �wiadczonej w 2008 roku  przez pracowników i specjalistów 

MOPR, w ramach pracy socjalnej i poradnictwa rodzinnego obejmował m.in.: 

 indywidualny kontakt - udzielanie pomocy i wsparcia; 

 prac� terapeutyczn� z rodzin�; 

 konsultacje i porady; 

 reprezentowanie interesów podopiecznych w ró�nych instytucjach; 

 interwencj� kryzysow�; 

 zapewnienie schronienia w sytuacji kryzysowej; 

 organizowanie spotka� zespołów interdyscyplinarnych; 

 udział w pracy Zespołu Profilaktyki Rodzinnej; 

 dy�ury przy Telefonie Zaufania; 

 opracowanie i realizacj� programów profilaktycznych; 
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 prowadzenie działalno�ci edukacyjnej i szkoleniowej; 

 inicjowanie projektów tworz�cych lobby wokół trudnych problemów społecznych; 

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

  

W 2008 roku współpracowano ze �rodowiskiem lokalnym: z Komisariatami Policji, 

Prokuratur�, S�dem Rejonowym i Okr�gowym, �wi�tokrzyskim Centrum Profilaktyki  

i Edukacji, Gminn� Komisj� Rozwi�zywania Problemów Alkoholowych,  �wi�tokrzyskim 

Stowarzyszeniem Chorych na Stwardnienie Rozsiane, Mi�dzynarodow� Organizacj� ATD 

Czwarty �wiat, placówkami lecznictwa odwykowego, placówkami słu�by zdrowia, 

placówkami o�wiatowymi, samorz�dem lokalnym. Realizowano zadania merytoryczne tak�e 

we współpracy z Zespołem Usług Interwencji Kryzysowej i wszystkimi słu�bami, które 

zapewniaj� bezpiecze�stwo i daj� wsparcie osobom i rodzinom znajduj�cym si� w kryzysie  

i trudnej sytuacji �yciowej 

Praca socjalna i poradnictwo rodzinne w Specjalistycznym  O�rodku Wsparcia dla 

Ofiar Przemocy w Rodzinie.  

Specjalistyczny O�rodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Miejskiego O�rodka 

Pomocy Rodzinie w Kielcach ( SOW ) powstał 1 wrze�nia 2006 roku w wyniku 

przekształcenia Działu Pracy Socjalnej i Poradnictwa Rodzinnego. Wraz ze zmian� nazwy 

zmieniły si� te� zadania placówki. Do głównych nale�y przeciwdziałanie przemocy  

w rodzinie oraz zmniejszanie jej negatywnych nast�pstw w �yciu rodzinnym i społecznym. 

Zadania te o�rodek realizuje poprzez: 

�     rozpoznanie zjawiska przemocy w rodzinie i opracowanie planu pomocy; 

�    wspieranie w przezwyci��aniu sytuacji kryzysowej zwi�zanej z wyst�powaniem   

       przemocy w rodzinie, m.in. poprzez reprezentowanie  interesów osób i rodzin  

       w urz�dach; 

�      prowadzenie interwencji kryzysowej; 

�   zapewnienie osobom doznaj�cym przemocy bezpiecznego, całodobowego   

        schronienia  w sytuacji zagro�enia; 

�    udzielanie szeroko rozumianego poradnictwa prawnego, psychologicznego,     

         medycznego i socjalnego; 

�      prowadzenie działa� terapeutyczno-wspomagaj�cych ( diagnoza, terapia  

         indywidualna, rodzinna, mał�e�ska  i grupowa ); 
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�      prowadzenie grupy wsparcia dla osób doznaj�cych przemocy w rodzinie; 

�     obj�cie specjalistyczn� pomoc� dzieci – �wiadków przemocy , m.in.:  

        pomoc�  psychologiczn�, psychoedukacyjn�, pedagogiczn�  

        i socjoterapeutyczn� 

�    opracowanie, wdro�enie i realizacj� Programu Korekcyjno –  Edukacyjnego dla  

        Osób  Stosuj�cych Przemoc w Rodzinie; 

� podejmowanie działa� prewencyjnych wobec osób stosuj�cych przemoc  

       w rodzinie; 

�   udzielanie porad osobom doznaj�cym przemocy w rodzinie poprzez pełnienie  

      dy�urów w Telefonach Zaufania; 

�    realizacj� procedury „Niebieskie Karty”; 

�   organizowanie szkole� dla kadry realizuj�cej zadania z zakresu przeciwdziałania 

      przemocy w rodzinie; 

� opracowywanie i realizacj� programów profilaktycznych umo�liwiaj�cych  

      rodzinie dotkni�tej przemoc� lub inn� sytuacj� kryzysow� przezwyci��anie  

      trudno�ci; 

� organizowanie kampanii społecznych na rzecz przeciwdziałania przemocy  

      w rodzinie, współprac� z mediami; 

�   monitorowanie i ewaluacj� działa� w zakresie przeciwdziałania przemocy; 

�   stał� współpraca z instytucjami działaj�cymi na rzecz przeciwdziałanie przemocy 

      w rodzinie (m.in.: z s�dami, prokuratur�, policj�, szkołami, słu�b� zdrowia, 

      organizacjami pozarz�dowymi, itd.); 

� współdziałanie ze wszystkimi komórkami organizacyjnymi MOPR,  

w szczególno�ci w zakresie pracy socjalnej, specjalistycznego poradnictwa    

i realizacji procedury „NK”; 

�      uczestnictwo w pracach zespołów interdyscyplinarnych, m.in. Zespołu  

        Profilaktyki  Rodzinnej; 

�      udział w projekcie systemowym ,,Działanie szans� na przyszło��” EFS; 

�     uczestnictwo w pracach Zespołu Roboczego i Zespołu ds. wdra�ania Gminnego 

       Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Kielcach; 

�      analiz� skali zjawiska przemocy w rodzinie; 

�  prowadzenie w �rodowisku lokalnym działa� promocyjnych nt. zjawiska  

        przemocy w rodzinie ( m.in.: udział w konferencjach, zjazdach, szkoleniach,  

        wykonanie projektów plakatów, ulotek, biuletynu ). 
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Zało�eniem SOW jest udzielanie specjalistycznej i kompleksowej pomocy wszystkim 

członkom rodziny znajduj�cym si� w sytuacji przemocy domowej. Specjalistyczny 

O�rodek Wsparcia (SOW) swoj� ofert� kieruje do osób doznaj�cych przemocy, 

stosuj�cych przemoc jak i do �wiadków przemocy w rodzinie. 

 

Struktura Specjalistycznego O�rodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie: 

O�rodek Wsparcia dla Osób Doznaj�cych Przemocy w Rodzinie  

25 – 614 Kielce ul. 1-go Maja 196 czynny od poniedziałku do pi�tku w godzinach:  

08.00 – 18.00 tel.( 041) 368 18 67 , e-mail: poradnictwo.rodzinne@mopr.kielce.pl  

Dział Pracy Socjalnej i Poradnictwa Rodzinnego  

25 – 614 Kielce ul. 1-go Maja 196;  tel.(041) 368 18 67 czynny od poniedziałku do pi�tku  

w godzinach: 08.00 – 18.00 

tel.( 041) 368 18 67 , e-mail: poradnictwo.rodzinne@mopr.kielce.pl 

Punkt Interwencyjno – Konsultacyjny dla Osób Doznaj�cych Przemocy w Rodzinie  

25 – 715 Kielce ul. Kołł�taja 4   

czynny całodobowo 

 tel. (041) 366 10 52 ,   e-mail: pik.przemoc@mopr.kielce.pl 

O�rodek Korekcyjno – Edukacyjny dla Osób Stosuj�cych Przemoc w Rodzinie  

25 – 552 Kielce ul. Wi�niowa 3 

czynny od poniedziałku do pi�tku w godzinach: 08.00 - 16.00 

tel.( 041 ) 362 89 73,  e-mail: oke@mopr.kielce.pl 

Hostel – czynny całodobowo 

 

Zjawisko przemocy w rodzinie w liczbach. 

Tabela 9. Liczba osób doznaj�cych przemocy obj�tych specjalistyczn� pomoc� 
Specjalistycznego O�rodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie MOPR 
Kielce w latach 1994 – 2008 

Rok Liczba osób/ rodzin 
1994 21 

1995 44 

1996 46 

1997 126  pierwsza społeczna kampania ,,Stop 
przemocy!” 

1998 137 
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Rok Liczba osób/ rodzin 
1994 21 

1999 188 

2000 301 ogólnopolskie kampanie medialne 

2001 399 ogólnopolskie kampanie medialne 

2002 290 

2003 239 

2004 239 

2005 282 ( 349 ł�cznie z TZ ) 

2006 282 ( 340 ł�cznie z TZ ) 

2007 683  (  ł�cznie z TZ ) 

2008 1283 (  ł�cznie z TZ ) 
 

Tabela 10. Liczba osób obj�tych specjalistyczn� pomoc� w 2008 roku. 

Poradnictwo specjalistyczne i praca socjalna  
ogółem: 

1028 

Specjalistyczne konsultacje 
ogółem: 

3819 

Przemoc w rodzinie                                                                  
ogółem: 

1283 rodziny 

Oddziaływania korekcyjno-edukacyjne wobec sprawców 
przemocy 

137 osób 
407 konsultacji 

Działania profilaktyczne 156 osób 
241 konsultacji 

Rozmowy kryzysowe i terapeutyczne 547 

Pomoc psychologiczna 323 

Terapia rodzinna i mał�e�ska 39 rodzin 
100 osob 

Treningi psychologiczne 37 

Psychoterapia 7 osób 

Interwencja kryzysowa 47 rodzin 

Poradnictwo prawne 237 osób 
498 konsultacji 

Pomoc terapeutyczna osobom dotkni�tym przemoc� –
uzale�nionym od alkoholu i członkom ich rodzin 

281 osób 
550 konsultacji 

Diagnoza sytuacji dzieci, psychoedukacja nt. przemocy 286 
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Tabela 11. Realizacja procedury ,,Niebieskie Karty”  w 2008 roku 

�rodowiska obj�te procedur� :Niebieskiej Karty”  

Liczba  �rodowisk obj�tych w MOPR procedur�  ,,Niebieskie Karty”  
ogółem:                                                                                                                                                                             490 

Liczba ,,NK”  zgłoszonych do SOW przez policj�  
(w ka�dym przypadku pracownik SOW diagnozował sytuacj� 
w  �rodowisku, z tego 86 rodzin znanych było w rejonach 
opieku�czych MOPR ) 457 

Ilo�� ,,NK”  wypełnionych przez pracowników  SOW  30 

Ilo�� ,,NK”  wypełnionych przez pracowników  socjalnych MOPR 3 

 
 

Tabela 12. Pomoc udzielona za po�rednictwem Telefonu Zaufania w 2008 roku. 

Rozmowy kryzysowe ogółem:                                                                                                                                                                                  329 

Przemoc w rodzinie 143 

Uzale�nienie od alkoholu z współwyst�puj�c� przemoc�   88 

Inne trudne sytuacje �yciowe, których �ródłem jest przemoc 98 
 

Oddziaływania korekcyjno – edukacyjne wobec osób stosuj�cych przemoc  

w rodzinie 

Profesjonaln� prac� z osobami stosuj�cymi przemoc w rodzinie Specjalistyczny O�rodek 

Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie rozpocz�ł 1 marca 2007 roku, w specjalnie 

powołanym do realizacji tego zadania O�rodku Korekcyjno - Edukacyjnym dla Osób 

Stosuj�cych Przemoc w Rodzinie ( OKE ). 

W placówce udzielana była interdyscyplinarna pomoc osobom, które: 

      �   nie radz� sobie ze zło�ci�; 

�   rozładowuj� napi�cie poprzez zachowania agresywne; 

�   s� skazane za czyny zwi�zane ze stosowaniem przemocy. 

W 2008 roku z pomocy OKE skorzystało 137 osób. Udzielono im 407 specjalistycznych 

konsultacji, w tym głównie z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, prawa, 

psychologii, pedagogiki, leczenia uzale�nie�. 

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

Dy�ury przy TZ pełni� pracownicy SOW.  W 2008 roku był on czynny od poniedziałku do 

pi�tku w godzinach - 08.00 – 18.00. W ostatnim kwartale roku został uruchomiony drugi 

telefon zaufania: anonimowy, bezpłatny, całodobowy. Cz��� rozmówców telefonu zaufania 
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oczekiwała jedynie porady, niektórzy wsparcia psychologicznego, a dla pewnej grupy osób  

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

trudnej sytuacji �yciowej. W 2008 roku przyj�to ogółem 329 rozmów w telefonie zaufania  

i udzielono osobom dzwoni�cym ró�nego rodzaju fachowych porad. 

Osi�gni�te efekty działa� Specjalistycznego O�rodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy  

w Rodzinie MOPR Kielce 

�     Zwi�kszenie w�ród osób doznaj�cych przemocy poziomu wiedzy na temat zjawiska 

        przemocy  w rodzinie, jego istoty, faz, skutków, charakterystyki sprawcy przemocy,  

         funkcjonowania rodziny, w której dochodzi do przemocy. Edukacj� obj�to – 538 osoby 

�      Wzrost poziomu wiedzy prawnej u klientów SOW  –  237 osób 

�      Obj�cie pomoc� wi�kszej liczby osób poprzez odwiedziny 

         w �rodowiskach, gdzie interweniowała policja – 317 

�      Zacie�nienie współpracy z policj� w ramach procedury ,,NK” . 

�      Monitorowanie sytuacji we wszystkich rodzinach zgłoszonych do SOW, 

         a obj�tych przez policj� procedur� ,,NK”  –  457 

�      Wypełnienie przez pracowników SOW ,,Niebieskich Kart”  i uruchomienie procedury  

         NK –  30 

�       Zmotywowanie  osób obj�tych procedur� ,,NK”  do podj�cia terapii indywidualnej - 73 

�       Zapewnienie bezpiecznego schronienia w hostelu SOW ofiarom i �wiadkom przemocy 

         w rodzinie –  33 osobom 

�       Wydanie przez s�d wyroków skazuj�cych za zn�canie si� nad rodzin� - 8 

�       Zło�enie zawiadomienia o popełnieniu przest�pstwa z art. 207 – 16 

�       Przygotowanie klientów SOW  do roli oskar�yciela posiłkowego -  16 

�       Udzielenie wsparcia klientkom poprzez towarzyszenie w s�dzie  - 59 

�   Zwi�kszenie �wiadomo�ci społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie

 i poprawa współpracy słu�b poprzez zorganizowanie w mie�cie kampanii społecznej  

          przeciw przemocy we współpracy z Urz�dem Miasta Kielce, członkami zespołu SOW  

          i Zespołu ds. wdra�ania Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy  

          w Rodzinie – zasi�g lokalny. W ramach kampanii uruchomienie i obsługa miejskiego,  

          czterocyfrowego Telefonu Zaufania – 95 13, zamieszczenie informacji nt. zjawiska 
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          przemocy w miejskich autobusach, reklama hasła kampanii na dwóch telebimach,  

          dor�czenie do  200 instytucji materiałów nt. przemocy domowej. 

�    Promowane wzorca m��czyzny, który rozwi�zuje problemy �yciowe bez przemocy  

           poprzez przygotowanie i przeprowadzenie Kampanii ,,Biała wst��ka”  pod hasłem: 

          ,,Kocham, lubi�, szanuj�, nie bij�”  - zasi�g lokalny. W ramach kampanii  

           poprowadzenie zaj�� edukacyjnych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

           dla około 100 dzieci, młodzie�y i studentów, wł�czenie do kampanii  

           34 specjalistyczne o�rodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie z całej Polski  

           i dwie dru�yny szczypiornistów ekstraklasy: VIVE Kielce i Wisła Płock, kolporta�  

           ulotek, plakatów.  

� Udział pracowników SOW w pracy nad opracowaniem i wdro�eniem przez miasto 

            Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Kielcach na lata 2008 

              – 2013. Pomoc w przygotowywaniu i prowadzeniu spotka� Zespołu ds. wdra�ania  

            GPPPwR poprzez: wykonywanie prac administracyjnych zwi�zanych z prac� tego 

            Zespołu, przygotowywanie, dor�czanie pism i materiałów, opracowywanie projektów 

            materiałów promocyjnych, itp. 

� Obj�cie klientów SOW projektem systemowym ,,Działanie szans� na przyszło��”   

            ze �rodków Europejskiego Funduszu Społecznego w celu zwi�kszenia ich kompetencji  

            społecznych i zawodowych – 15 osób (10 ofiar przemocy, 5 – sprawców przemocy). 

� Zwi�kszenie stanu wiedzy na temat lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy  

            w rodzinie w Kielcach w�ród studentów, profesjonalistów, sta�ystów poprzez  

            prowadzenie praktyk studenckich, szkole�, udzielanie wywiadów do prasy,  

            uczestnictwo w audycjach radiowych i telewizyjnych, udział w konferencjach 

            naukowych, �wi�tokrzyskich Dniach Profilaktyki itd. – zasi�g lokalny, ogólnopolski. 

� Opracowanie programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi  

            i przemocy w rodzinie – pozyskano dotacj� w ł�cznej wys. ok.70.000 tys. zł. 

� Zmotywowanie klientów do udziału w programach profilaktycznych dla ofiar,  

            �wiadków i sprawców przemocy w rodzinie, co zaowocowało  zwi�kszeniem ich  

            umiej�tno�ci radzenia sobie w trudnych sytuacjach �yciowych i w relacjach  

            społecznych. W zaj�ciach profilaktycznych i warsztatowych udział wzi�ło 134 osoby: 

� grupa terapeutyczna dla uzale�nionych od alkoholu –  37 osób 

� grupa edukacyjno – motywacyjna dla ofiar –  18 kobiet 
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� grupa korekcyjno- edukacyjna dla sprawców –  13 m��czyzn 

� trening radzenia sobie ze zło�ci� dla sprawców – 8 osób 

� trening radzenia sobie ze stresem i relaksacja dla ofiar –  10 kobiet 

� trening radzenia sobie ze stresem i relaksacja dla sprawców – 10 m��czyzn 

� trening asertywno�ci – 9 osób 

� trening psychologiczny dla ofiar – 7 kobiet 

� terapia rodzinna i mał�e�ska –  12 rodzin/ 42 osoby 

� Poprawa funkcjonowania rodziny w sprawach opieku�czo-wychowawczych – poprzez  

            oddziaływania edukacyjne i terapeutyczne z rodzicami, dzie�mi i młodzie�� - 147 

� Obj�cie specjalistyczn� pomoc� w celu udaremnienia prób samobójczych  - 22 

� Zwi�kszenie kompetencji zawodowych osób zajmuj�cych si� pomaganiem osobom  

            znajduj�cym si� w sytuacji przemocy poprzez  ich przeszkolenie – 29 

� Edukacja i pomoc za po�rednictwem telefonów zaufania – 329 

� Zabezpieczenie osób przed wej�ciem w faz� chroniczn� kryzysu poprzez podj�cie  

            interwencji kryzysowej i natychmiastowe obj�cie pomoc� specjalistyczn� – 47 

� Ochrona zdrowia w sytuacji kryzysowej - pomoc medyczna –  6 osób 

� Ochrona zdrowia w sytuacji kryzysowej - pomoc psychiatryczna – 8 osób 

� Organizowanie spotka� interdyscyplinarnych i budowanie sieci wsparcia społecznego  

            dla rozwi�zania konkretnych problemów – 50 

 

Sprawozdanie z działalno�ci profilaktycznej prowadzonej w 2008 roku ze �rodków 

Gminnej Komisji Rozwi�zywania Problemów Alkoholowych przez Specjalistyczny 

O�rodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Miejskiego O�rodka Pomocy 

Rodzinie w Kielcach 

W 2008 roku obj�to specjalistyczn� pomoc� ł�cznie 156 osób z  problem uzale�nienia od 

alkoholu, współuzale�nienia lub przemocy w rodzinie. Udzielono tym osobom, rodzinom 

ł�cznie 241   porad, konsultacji. 

Grupa terapeutyczna dla osób uzale�nionych od alkoholu 

Projekt był realizowany przez instruktora terapii uzale�nie� w terminie III – X 2008r. Pogram 

terapeutyczny adresowany był do osób uzale�nionych od alkoholu - klientów MOPR Kielce. 

Spotkania odbywały si� w okresie od marca do maja dwa razy w tygodniu, miały form� 
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konsultacji indywidualnych i zaj�� grupowych, za� od czerwca do pa�dziernika raz  

w tygodniu odbywały si� tylko zaj�cia grupowe. Projekt przeznaczony był dla klientów 

specyficznych, w podeszłym wieku, charakteryzuj�cych si� du�ym stopniem degradacji  

i marginalizacji społecznej, posiadaj�cych nisk� motywacj� do podj�cia leczenia 

odwykowego. Ł �cznie przepracowano 30 godzin podczas konsultacji indywidualnych oraz 90 

godzin podczas terapii grupowej. Programem obj�to 37 osób uzale�nionych od alkoholu. 

Przeprowadzono z nimi 30 konsultacji indywidualnych, motywuj�cych do podj�cia terapii. 

Terapi� grupow� obj�to 37 osób uzale�nionych od alkoholu. 

 

Grupa korekcyjno - edukacyjna dla sprawców przemocy domowej                     

Projekt grupy był zrealizowany przez psychologa i pedagoga - specjalist� z zakresu 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie - w okresie IV – X. 2008 roku. Program adresowany 

był do 13 m��czyzn i kobiet, którzy stosuj� przemoc domow� wobec swoich partnerów lub 

bliskich. Spotkania odbywały si� jeden raz w tygodniu po 3 godziny. Ich głównym celem 

było zatrzymanie przemocy w rodzinie i praca nad zmian� zachowa� sprawcy. W trakcie 

realizacji programu korekcyjno - edukacyjnego podejmowano oddziaływania psychologiczne, 

edukacyjne i socjalizacyjne zmniejszaj�ce ryzyko dalszego stosowania przemocy przez 

uczestników zaj��. Praca koncentrowała si� na odkrywaniu i analizowaniu zasobów klienta, 

kształtowaniu i rozwijaniu umiej�tno�ci samokontroli, formułowaniu perspektyw na 

przyszło��. 

W programie uczestniczyło 13 osób stosuj�cych przemoc domow�. Dodatkowo udzielono 

tym osobom pomocy w postaci: 

 konsultacje indywidualne       32 

 skierowanie na terapi�  leczenia uzale�nienia od alkoholu                      2 

 przeprowadzenie sesji rodzinnej                                                               1 

 skierowanie na konsultacj� z lekarzem psychiatr�                                   1 

 skierowanie na trening radzenia sobie ze zło�ci�                                     8 

Ł �cznie przepracowano 100 godzin, odbyło si� 30 spotka� grupowych. 

 

Bezradno�� społeczna – Zespół Profilaktyki Domowej 

Projekt był realizowany od marca do grudnia 2008 roku przez dwóch psychologów 

klinicznych oraz dwóch pedagogów – pracowników socjalnych, którzy tworzyli dwa 

dwuosobowe zespoły pracuj�ce w �rodowisku. W ramach Zespołu Profilaktyki Domowej 
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obj�to systematyczn� prac� terapeutyczn� 12 rodzin. Spotkania odbywały si� cyklicznie  

w domu podopiecznego. Ich głównym celem było udzielanie wsparcia psychologicznego, 

sporz�dzenie diagnozy psychologiczno – pedagogicznej, nauczenie członków rodziny 

wła�ciwej komunikacji i rozumienia przyczyn zakłócaj�cych  ich system rodzinny i nowych 

sposobów rozwi�zywania problemów. Nabyte przez członków rodziny umiej�tno�ci słu�yły 

temu aby ochroni� rodzin� przed marginalizacj�, bezradno�ci� społeczn�  

i doprowadzi� do jej usamodzielnienia �yciowego. Sesje 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.  

Udzielono pomocy 12 rodzinom, tj.  42 osobom,  w formie: 

- odwiedzin w domu – sesje rodzinne    71 

- konsultacji indywidualnych dla członków rodzin     8 

- współpracy z instytucjami i osobami wa�nymi dla rodziny             8 

 

Praca terapeutyczna z rodzin� – warsztaty, treningi psychologiczne                                        

Warsztaty i treningi psychologiczne realizowane były przez wyspecjalizowan� kadr� 

psychologiczn�, pedagogiczn� i terapeutyczn�. W okresie od marca do grudnia 2008 roku 

zrealizowano nast�puj�ce zaj�cia: 

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

   w rodzinie i osób uzale�nionych od alkoholu. Udział wzi�ło – 10 m��czyzn 

 - Trening radzenia sobie ze zło�ci� dla sprawców przemocy. Udział wzi�ło - 6 m��czyzn 

-  Trening radzenia sobie ze stresem i relaksacj� dla ofiar przemocy w rodzinie  

    Udział wzi�ło - 10 kobiet 

-  Trening asertywno�ci dla ofiar przemocy. Udział wzi�ło – 9 osób 

-  Trening psychologiczny dla ofiar przemocy w rodzinie. Udział wzi�ło - 7 osób 

 

Zaj�cia warsztatowe - szkolenia                                               

W ramach �wi�tokrzyskich Dni Profilaktyki w dniach: 08,09,10 maja 2008 roku, dwóch 

certyfikowanych specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

przeprowadziło warsztaty szkoleniowe pt. ,,Zasady i etapy pomagania osobom doznaj�cym 

przemocy w rodzinie”  adresowane do profesjonalistów: psychologów, policjantów, 

pedagogów, pracowników socjalnych i studentów. W zaj�ciach uczestniczyły 22 osoby. 
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2.2.8. Poradnictwo prawne 
Porady prawne, dotycz�ce głównie spraw alimentacyjnych, rodzinnych i mieszkaniowych, 

�wiadczone s� nieodpłatnie na terenie MOPR przy ul. Studziennej 2 przez konsultanta 

prawnika, który przyjmuje 2 x w tygodniu w godz. 16 – 18. Przeznaczone s� głównie dla 

klientów pomocy społecznej. Na wizyt� mo�na si� umówi� za po�rednictwem  pracownika 

socjalnego lub bezpo�rednio w sekretariacie O�rodka.  

W 2008 roku udzielono ok. 900 porad prawnych dla ok. 600 klientów (cz��� osób korzysta  

z porad wielokrotnie). 

 

2.2.9. Klub Integracji Społecznej 
Celem  pomocy społecznej oprócz zaspokajania podstawowych potrzeb �yciowych 

poszczególnych osób i rodzin jest równie� w miar� mo�liwo�ci doprowadzenie ich do 

�yciowego usamodzielnienia i integracji ze �rodowiskiem lokalnym. To zało�enie jest jednym 

z prawnych elementów systemu wspierania osób i rodzin, na podstawie którego od marca 

2006 roku działa Klub Integracji Społecznej przy MOPR. Głównym jego zadaniem jest 

prowadzenie działa� terapeutycznych, samopomocowych i zatrudnieniowych, zmierzaj�cych 

do odzyskania przez  osoby zagro�one wykluczeniem społecznym wiary we własne siły, 

nabycia umiej�tno�ci społecznych i podniesienia kwalifikacji zawodowych, jako warto�ci na 

rynku pracy. Maj�c na uwadze konieczno�� zaspokajania niezb�dnych potrzeb �yciowych 

poszczególnych osób i rodzin oraz umo�liwienie im bytowania w warunkach 

odpowiadaj�cych godno�ci człowieka i powrotu na rynek pracy KIS kontynuował 

zintegrowan� pomoc dla osób podlegaj�cych wykluczeniu społecznemu, głównie z powodu 

bezrobocia. 

W okresie od stycznia 2008 roku do grudnia 2008 roku z oferty KIS skorzystało 952 osób  

(1337 spotkania). Ogółem podj�to 2357 działa� z zakresu reintegracji społecznej  

i zawodowej. 

Wykaz osób korzystaj�cych z KIS z poszczególnych Rejonów Opieku�czych w 2008 roku. 

� �ródmie�cie - 3 osoby (4 wizyty) 

� Szydłówek - 48 osób (67 wizyt) 

� KSM  - 134 osób (189 wizyt) 

� Herby  - 231 osób (326 wizyt) 

� Czarnów  - 345 osób (488 wizyt) 

� Białogon - 9 osób (11 wizyt) 
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� Uroczysko - 17 osób (26 wizyt) 

� Jagiello�skie - 55 osób (78 wizyt) 

� �wi�tokrzyskie  - 26 osób (34 wizyt) 

� Barwinek-Baranówek  - 3 osoby (3 wizyty) 

� Dział ds.Bezdomno�ci  - 62 osoby (89 wizyt) 

� Osoby nie skierowane przez pracowników socjalnych  - 19 osób (22 wizyty) 

 

W tym samym czasie KIS realizował 5 cykli działa� szkoleniowych skierowanych dla osób 

bezrobotnych  w których ł�cznie wzi�ły udział 53 osoby. 

Po zako�czeniu programu uczestnicy KIS skierowani s� do CIS, jako kolejnego etapu 

aktywizacji. Osoby najbardziej aktywne i zaanga�owane podczas zaj�� kierowane były do 

prac społecznie u�ytecznych oraz na kursy grupowe organizowane przez Powiatowy Urz�d 

Pracy w Kielcach w ramach Projektu „Twoja przyszło��”  - Poddziałanie 6.1.3 PO KL. 

Stałymi partnerami KIS przy realizacji działa� z zakresu reintegracji społecznej i zawodowej 

były: �wi�tokrzyska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy, Pa�stwowa 

Inspekcja Pracy,    �wi�tokrzyska Agencja Rozwoju Regionalnego, Powiatowy Urz�d Pracy, 

�wi�tokrzyski Klub Abstynentów „Raj” .  

W ramach podpisanego porozumienia z KA „ Raj” , doradca zawodowy KIS, pracownik 

socjalny oraz konsultant prawnik,  uczestniczyli w cyklu 5 szkole� prowadz�c zaj�cia  

z zakresu doradztwa zawodowego, poradnictwa socjalnego i prawnego. KIS uczestniczył 

równie�  w rozmowach kwalifikacyjnych do Centrum Integracji Społecznej oraz giełdach 

pracy organizowanych przez PUP, OHP i organizacje pozarz�dowe.  

Od czerwca 2006 roku odbywaj� si� spotkania w KIS powołanego Zespołu ds Osób 

Bezrobotnych. Na spotkaniach wspólnie omawiane s� bie��ce problemy zwi�zane  

z poszczególnymi grupami bezrobotnych które wymagaj� odr�bnego podej�cia i zastosowania 

odmiennych metod i działa� pomocowych. Od stycznia 2008 roku do grudnia 2008 roku 

odbyło si� 9 spotka�. 

 

2.2.10. Rehabilitacja społeczno-zawodowa osób niepełnosprawnych 
Miasto Kielce na realizacj� zada� z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej  

wynikaj�cych z ustawy z dnia  27.08.1997 r. otrzymało w 2008 roku 5 435 137 zł. Uchwała 

Nr XXI/451/2008 Rady Miejskiej z dnia 6 marca 2008 roku okre�la zadania, które 

realizowane były przez O�rodek na rzecz osób niepełnosprawnych.  
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Z zakresu rehabilitacji zawodowej to: 

- przyznawanie osobom niepełnosprawnym �rodków na rozpocz�cie działalno�ci       

  gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej 

- dokonywanie zwrotu kosztów  wyposa�enia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej 

- 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 ) 

- finansowanie kosztów szkole� i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych 

 

Z zakresu rehabilitacji społecznej to: 

- dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach  

   rehabilitacyjnych, 

- dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych, 

- dofinansowanie zaopatrzenia w sprz�t rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i �rodki  

   pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym i instytucjom działaj�cym na rzecz  

   osób niepełnosprawnych, 

- dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu si�  

   i technicznych w zwi�zku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych, 

- dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zaj�ciowej. 

 

Realizacja zada� z zakresu rehabilitacji zawodowej pochłon�ła 2 054 315 zł i nie 

zabezpieczyła wszystkich zgłoszonych potrzeb.  

 1.  Przyznawanie osobom niepełnosprawnym �rodków na rozpocz�cie działalno�ci       

      gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej. 

Udzielono 18 dofinansowa� na rozpocz�cie działalno�ci gospodarczej na ł�czn� kwot� 

590 000,00 zł.  Z uwagi na niewystarczaj�ce �rodki finansowe bez rozpatrzenia pozostało 

16 wniosków. Ponadto Prezydent Miasta pozytywnie rozpatrzył 2 wnioski w sprawie 

umorzenia 50% udzielonej po�yczki, ł�czna kwota umorzonych po�yczek wyniosła 

67.920,00 zł. Przywilej ten zagwarantowany był po�yczkobiorcom przez ustaw� i zawart� 

umow� cywilnoprawn�, przy uwzgl�dnieniu wszystkich okoliczno�ci, na które wskazuje 

cytowana umowa.  
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2. 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). 

W ramach wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy dla bezrobotnych osób 

niepełnosprawnych i poszukuj�cych pracy niepozostaj�cych w zatrudnieniu wydano  

42 800,00 zł. Dofinansowano sta�e i przygotowanie zawodowe dla 39 osób.                       

Potrzeby  z  zakresu powy�szego zadania zgłasza Powiatowy Urz�d  Pracy (w przypadku 

Kielc Miejski Urz�d Pracy). 

3. Finansowanie kosztów szkole� i przekwalifikowania zawodowego osób 

niepełnosprawnych. 

Kolejn� form� pomocy skierowan� do osób niepełnosprawnych były szkolenia 

organizowane przez Powiatowy Urz�d Pracy, skorzystało z nich 29 osób 

niepełnosprawnych na ł�czn� kwot� 27 047,00 zł.  

4. Dokonywanie zwrotu kosztów  wyposa�enia stanowiska pracy osoby 

niepełnosprawnej. 

Z wymienionej formy pomocy skorzystało 16 pracodawców. Utworzono 39 stanowisk 

pracy, na których zatrudnił 39 osób niepełnosprawnych na ł�czn� kwot� 1 393 689 zł. 

Realizacja zada� z zakresu rehabilitacji społecznej przeznaczona dla osób 

niepełnosprawnych b�d�cych mieszka�cami Kielc pochłon�ła  3 380 822 zł.  

Najwi�ksze potrzeby zgłaszano w zakresie dofinansowa� do zaopatrzenia w sprz�t 

rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i �rodki pomocnicze, du�ym zainteresowaniem 

cieszyły si�, jak co roku turnusy rehabilitacyjne.  

 

Turnusy rehabilitacyjne 

Zło�ono 2137 wniosków, pozytywnie rozpatrzono 974 na ł�czn�  kwot� 668 020,00 zł.,  

w tym dla:  

- osób dorosłych niepełnosprawnych 572 na ł�czn� kwot� 416 562,00 zł 

- opiekunów osób niepełnosprawnych 116 na ł�czn� kwot� 60 112,00 zł.  

- osób dorosłych niepełnosprawnych zatrudnionych w zakładach pracy chronionej 16 na  

   ł�czn� kwot� 15 117,00 zł. 

- dzieci i młodzie�y niepełnosprawnej 143 na ł�czn� kwot� 110 445,00 zł. 

- opiekunów dzieci i młodzie�y niepełnosprawnej 127 na ł�czn� kwot� 65 783 zł. 
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Sport, kultura, rekreacja i turystyka osób niepełnosprawnych. 

W ramach dofinansowania do sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych  

rozpatrzono pozytywnie wszystkie wnioski organizacji pozarz�dowych działaj�cych na 

rzecz osób niepełnosprawnych. W ramach podpisanych umów zorganizowano 79 imprez                    

w których uczestniczyło  8 568 osób niepełnosprawnych na ł�czn� kwot� 393 351,00 zł.           

Były to imprezy o charakterze masowym jak dofinansowanie do zaj�� na basenie przy 

szkole podstawowej nr 25 skierowane do wszystkich osób niepełnosprawnych 

mieszka�ców Kielc, jak i imprezy organizowane dla okre�lonej grupy osób 

niepełnosprawnych, np: 

- Mistrzostwa Polski w Tenisie Stołowym dla niepełnosprawnych osób z upo�ledzeniem  

  umysłowym, 

- Festiwal Artystyczny Osób Niepełnosprawnych dla osób z upo�ledzeniem umysłowym, 

-Obchody 15 lecia �wi�tokrzyskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom , Młodzie�y                 

i Dorosłym z Cukrzyc� i innymi schorzeniami 

- Dzie� Godno�ci Osób z Niepełnosprawno�ci� Intelektualn� 

- Cykl imprez wigilijnych dla wszystkich osób niepełnosprawnych 

- Cykl wycieczek turystyczno-poznawczych dla dzieci i młodzie�y niepełnosprawnej. 

 

Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu si�  

   i technicznych w zwi�zku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych. 

Rozpatrzenie wniosków w ramach dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych,          

w komunikowaniu si� i technicznych wymagało zaanga�owania 691 000,00 zł �rodków 

finansowych Funduszu. Realizacja tego zadania pozwoliła zlikwidowa� bariery 

architektoniczne w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej w przypadku 68 osób 

niepełnosprawnych na ł�czn� kwot� 362 872,00 zł. Dofinansowano zakup sprz�tu 

ułatwiaj�cego komunikacj� (w tym zakup komputerów) dla 144 osób niepełnosprawnych 

na ł�czn� kwot� 257 982,00 zł.  

Dofinansowanie do sprz�tu technicznego umo�liwiło osobie niepełnosprawnej samodzielne 

poruszanie si� jak i samoobsług�. Rozpatrzono pozytywnie 48 wniosków, udzielaj�c 

dofinansowania w wysoko�ci 70 009,00 zł. 

W ramach tego zadania rozpatrzono wnioski w zakresie zakupu: pralki automatycznej, 

zmywarki, kuchenki mikrofalowej, kuchni elektrycznej, podno�nika sufitowego i jezdnego, 

krzesełka toaletowego, siedziska wannowego, schodołazu do wózka inwalidzkiego, 
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specjalistycznego fotelika do przewozu dziecka niepełnosprawnego, podjazdu szynowego 

do wózka inwalidzkiego. 

 

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprz�t rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne             

i �rodki  pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym i instytucjom 

działaj�cym na rzecz osób niepełnosprawnych. 

Osoby niepełnosprawne w 2008 roku mogły ubiega� si� o dofinansowanie do zaopatrzenia 

w sprz�t rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i �rodki pomocnicze po wcze�niejszym 

uzyskaniu limitu NFZ. Dofinansowano koszty zakupu mi�dzy innymi: aparatów 

słuchowych, cewników, worków do zbiórki moczu, protez ko�czyn dolnych i górnych, 

aparatów ortopedycznych, szkieł okularowych, okularów lupowych, aparatów do 

wspomagania oddechu. Ł �cznie z takiej formy pomocy skorzystało 805 osób 

niepełnosprawnych na ł�czn� kwot�  793 183,00 zł  w tym  59 dzieci i młodzie�y 

niepełnosprawnej na kwot� 84 793,00 zł. 

W 2008 roku udzielono równie� dofinansowa� do zakupu sprz�tu rehabilitacyjnego. Osoby 

niepełnosprawne po udokumentowaniu potrzeby rehabilitacji w warunkach domowych na 

wskazanym sprz�cie rehabilitacyjnym (za�wiadczenie lekarskie) otrzymały dofinansowanie    

w wysoko�ci 60% kosztów zakupu. 

Rozpatrzono pozytywnie 89 wniosków udzielaj�c dofinansowa� na kwot� 91 073,00 zł. 

 

Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zaj�ciowej. 

Na terenie Miasta Kielce działaj� dwa Warsztaty Terapii Zaj�ciowej . W zaj�ciach 

warsztatowych uczestniczyło 61 uczestników, dla których  pisane były indywidualne 

programy rehabilitacji. Na działalno�� WTZ w 2008 roku  ze �rodków PFRON 

przeznaczono kwot� 818 254,00 zł. a z bud�etu Miasta Kielce kwot�  90 913,00 zł. 

 
PROGRAMY CELOWE 
 

W 2008 roku Miasto Kielce przyst�piło do realizacji dwóch programów celowych 

Pa�stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, które miały na celu 

tworzenie i wyposa�enie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych, tj.: „Programu 

wyrównywania ró�nic mi�dzy regionami- zakup samochodów przystosowanych do przewozu 

osób niepełnosprawnych zarówno w DPS, szkołach integracyjnych jak i Domu Dziecka 

Kamyk”  oraz „O�rodki Informacji dla Osób Niepełnosprawnych 2008” .  
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O�rodek Informacji dla Osób Niepełnosprawnych mie�ci si� przy ul. Ko�ciuszki 25. 

Udzielane s� tam kompleksowe informacje słu��ce wyrównywaniu szans osób 

niepełnosprawnych  w społecze�stwie, a w szczególno�ci o:  

- prawach osób niepełnosprawnych w tym wynikaj�cych z kodeksu pracy, 

- mo�liwo�ciach wsparcia finansowego i rzeczowego osób niepełnosprawnych 

wynikaj�cych z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r.o rehabilitacji zawodowej  i społecznej 

oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Prowadzone jest poradnictwo specjalistyczne 

w zakresie: psycholog, prawnik. 

Realizacja programów została przekazana do Miejskiego O�rodka Pomocy Rodzinie  

w Kielcach.  

W ramach programu „ Wyrównywania ró�nic mi�dzy regionami”  zakupiono  

7 samochodów  przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych w tym osób na 

wózkach inwalidzkich. Fundusz przeznaczył na ten cel 475 271,00 zł. 

Dofinansowanie do działalno�ci O�rodka Informacji dla Osób Niepełnosprawnych w 2008 

roku wynosiło 61 593,00 zł. 

 

2.2.11.  Pomoc dziecku i rodzinie 
 
Zadania własne powiatu z zakresu pomocy społecznej realizuje Dział Opieki  

   i Wychowania MOPR.  Do zada� tych nale�y: 

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. 

W 2006 r. Uchwał� Rady Miasta przyj�to program „ Budowanie przyjaznego systemu opieki 

nad dzieckiem i rodzin� w Kielcach” . W 2008 r MOPR. realizował konsekwentnie zało�enia 

tego programu, tj: 

1) rozwój profilaktyki i poradnictwa rodzinnego 

� Doskonalono prac� Zespołu Profilaktyki Rodzinnej, który został powołany do pracy 

z rodzinami niewydolnymi wychowawczo, zagro�onymi zabraniem dziecka. Zespół 

ten ma charakter interdyscyplinarny i skupia w razie potrzeby, poza pracownikiem 

socjalnym, specjalistów MOPR (psychologa, pedagoga, psychiatr�) oraz pedagoga 
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szkolnego, piel�gniark� �rodowiskow�, kuratora s�dowego, dzielnicowego, 

wychowawców placówek wsparcia dziennego itp.  

W 2008 r. w zainteresowaniu Zespołu Profilaktyki Rodzinnej pozostawało 186 rodzin  

z problemami opieku�czo-wychowawczymi, z tego: 

- w Rejonie Opieku�czym „�ródmie�cie”  – 22 rodzin, 

- w Rejonie Opieku�czym „Szydłówek”  – 18 rodzin, 

- w Rejonie Opieku�czym „ KSM”  – 21 rodzin, 

- w Rejonie Opieku�czym „Herby”  – 29 rodzin, 

- w Rejonie Opieku�czym „Czarnów”  – 21 rodziny, 

- w Rejonie Opieku�czym „Białogon”  – 17 rodzin, 

- w Rejonie Opieku�czym „Uroczysko”  – 19 rodzin, 

- w Rejonie Opieku�czym „os. Jagiello�skie”  – 13 rodzin, 

- w Rejonie Opieku�czym „os. �wi�tokrzyskie”  – 8 rodzin, 

      - w Rejonie Opieku�czym „Barwinek - Baranówek”  – 18 rodzin. 

� Kontynuowanie rozwoju placówek wsparcia dziennego, jako jednego  

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. 

 Zwi�kszanie ilo�ci placówek wsparcia dziennego na terenie miasta Kielce ma zapewni� 

dost�p do ich usług wi�kszej liczbie dzieci i młodzie�y potrzebuj�cych wsparcia.  

W roku 2008 na terenie miasta Kielce funkcjonowały nast�puj�ce placówki wsparcia 

dziennego, oferuj�ce ł�cznie 1380 miejsc dla dzieci i młodzie�y:  

 

publiczne 

a) Sie� �wietlic �rodowiskowych działaj�ca w ramach struktury MOPR w Kielcach 

    - „ 4 K�ty”   ul. Paderewskiego 20 na 70 miejsc, 

    - „ 4 K�ty”  ul. 1go Maja 196 na 100 miejsc, 

    - „ 4 K�ty”  ul. Konopnickiej 5 na 40 miejsc, 

    - „Czar”  ul. Jagiello�ska 26 na 50 miejsc. 

b) Ognisko Wychowawcze przy Placówce Opieku�czo-Wychowawczej „ Kamyk” ,  

   ul. Toporowskiego 12 na 60 miejsc, 
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c) Placówka wsparcia dziennego przy Zespole Placówek Opieku�czo-Wychowawczych 

    „Dobra Chata” , ul. Sandomierska 126 na 60 miejsc, 

d) Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego przy Placówce Opieki Dora�nej „ Azyl” , 

      ul. Kołł�taja 4 na 60 miejsc.  

niepubliczne 

a) Ognisko Wychowawcze prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia 

      �w. Wincentego a Paulo, ul. Ko�ciuszki 36 na 80 miejsc, 

b) Młodzie�owy O�rodek Socjoterapii prowadzony przez Konferencj� Stowarzyszenia  

      �w. Wincentego a Paulo w Kielcach,  ul. Cedro-Mazur 19  na 130 miejsc, działaj�cy 

      poprzez baz� przy ul. Cedro-Mazur 19 oraz 2 oddziały:  

      - przy ul. Skibi�skiego 8, 

      - przy ul. Wikaryjskiej 1.  

c) Kluby prowadzone przez Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie” : 

      - „Młoda Strefa”  dla dzieci  

� ul. Obo�na 5 na 50 miejsc  

� os. Na Stoku 98 na 80 miejsc 

- „ Wolna Strefa”  dla młodzie�y 

� ul. Naruszewicza 16 na 100 miejsc, 

� ul. Karczówkowska 36 na 50 miejsc, 

� ul.J.Nowaka-Jeziora�skiego 75 na 100 miejsc, 

� ul. Krakowska 17 na 50 miejsc. 

d) OSP �wietlica �rodowiskowa „Niewachlowiak”  prowadzona przez Stowarzyszenie 

Rozwoju Osiedla Niewachlów – Kruszelnickiego 49 na 30 miejsc, 

e) �wietlica �rodowiskowa „Beczka” , os. Barwinek 28 na 30 miejsc 

f) �wietlica �eglarska, ul. Zagna�ska 82 na 30 miejsc. 

g) Oratorium �wi�tokrzyskie , 1-go Maja 57 na 80 miejsc. 

h) �wietlice �rodowiskowe Caritas Diecezji Kieleckiej 

- �wietlica „Pod Aniołem”  przy ul. Mieszka I 48 na 50 miejsc, 

- �wietlica przy ul Turystycznej 3 na 50 miejsc. 

i) �wietlica �rodowiskowa „ Brachu”  prowadzona przez Stowarzyszenie Profilaktyczno-

Rewalidacyjne PROREW przy ul. Szymanowskiego 3/58 na 30 miejsc. 
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W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r. w zaj�ciach oferowanych przez placówki 

wsparcia dziennego uczestniczyło ł�cznie 3788 dzieci i młodzie�y. 

 

2) zako�czenie procesu przekształce� całodobowych placówek opieku�czo-

wychowawczych  

W 2008 r. na terenie miasta Kielce funkcjonowały nast�puj�ce placówki opieku�czo-

wychowawcze �wiadcz�ce opiek� całodobow�:  

a) Placówka Opieku�czo-Wychowawcza nr 1 „ Kamyk” , ul. Toporowskiego 12 (25 miejsc 

    socjalizacyjnych), 

b) Dom dla Dzieci, os. Na Stoku 42 A (25 miejsc socjalizacyjnych), 

c) Zespół Placówek Opieku�czo-Wychowawczych „Dobra Chata” , ul. Sandomierska 126 (25 

miejsc socjalizacyjnych), 

d) Rodzinny Dom Dziecka nr 1, ul. Nowowiejska 14 (8 miejsc), 

e) Rodzinny Dom Dziecka nr 2, ul. Struga 1/1 (7 miejsc), 

f) Rodzinny Dom Dziecka nr 3, ul. Pomorska 119 (8 miejsc) 

g) Rodzinny Dom Dziecka nr 4, ul. Górników Staszicowskich 93 (7 miejsc) 

h) Placówka Opieki Dora�nej „ Azyl” , ul. Kołł�taja 4 (14 miejsc interwencyjnych). 

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r., w oparciu o postanowienie s�du rodzinnego, 

 w placówkach opieki całodobowej umieszczono 66 małoletnich, z tego:  

� 5 dzieci w Placówce Opieku�czo-Wychowawczej „ Kamyk” , 

� 22 dzieci w Domu dla Dzieci, 

� 7 dzieci w Zespole Placówek Opieku�czo-Wychowawczych „Dobra Chata”  

� 32 dzieci w Placówce Opieki Dora�nej „ Azyl” , 

� w 221 przypadkach odmówiono innym powiatom skierowania dzieci do 

placówek na terenie miasta Kielce z powodu braku miejsc lub konieczno�ci 

zapewnienia miejsca dzieciom z terenu Miasta Kielce przebywaj�cym 

tymczasowo w POD” Azyl”  na czas oczekiwania na wydanie przez S�d 

prawomocnego postanowienia o umieszczeniu w placówce. 

 

Na dzie� 31.12.2008 r. w kieleckich placówkach opieki całodobowej przebywało 116 dzieci, 

z tego 54 dzieci pochodz�cych z Kielc oraz 62 dzieci pochodz�cych z innych powiatów. 

Na koniec 2008 r. w placówkach opieku�czo-wychowawczych na terenie innych powiatów 

przebywało 10 dzieci pochodz�cych z Miasta Kielce. Liczba ta stale maleje, poniewa� z 
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zasady MOPR nie umieszcza dzieci w placówkach zlokalizowanych poza miejscem stałego 

zamieszkania, by umo�liwi� kontakt z rodzicami oraz prac� z nimi nad powrotem dzieci do 

�rodowisk naturalnych. 

W 2008 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. 

zajmuj�ce si� mi�dzy innymi pozyskiwaniem i szkoleniem kandydatów na rodziny zast�pcze. 

Na terenie miasta Kielce nie ma problemu z realizacj� postanowie� s�du  

o umieszczeniu dziecka w placówce opieku�czo-wychowawczej. Jako nieliczny powiat  

w Polsce posiadamy wolne miejsca w placówkach, które czekaj� na dzieci. Wynika to z faktu, 

�e dzi�ki intensywnej współpracy z w/w o�rodkami, dzieci do lat 10 pochodz�ce  

z miasta Kielce, nie s� umieszczane w placówkach opieku�czo-wychowawczych, lecz  

w rodzinach zast�pczych. Dało to mo�liwo�� uzyskania przez wszystkie placówki opieki 

całodobowej działaj�ce na terenie miasta standardu dotycz�cego liczby miejsc.  

Organizowanie opieki w rodzinach zast�pczych oraz udzielanie pomocy pieni��nej na 

cz��ciowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci. 

 

Tabela 13. Liczba rodzin zast�pczych z podziałem na poszczególne typy rodzin 

Wyszczególnienie Liczba rodzin Liczba umieszczonych dzieci 

Rodziny zast�pcze ogółem 227 335 

spokrewnione 194 258 

niespokrewnione 25 32 

Zawodowe, w tym: 

- pogotowia rodzinne 

- specjalistyczne 

- wielodzietne 

8 

5 

2 

1 

45 

36 

5 

4 

 

W ci�gu całego 2008 r. S�d wydał postanowienia o umieszczeniu 50 dzieci w 20 rodzinach 

zast�pczych.  

Ka�da rodzina zast�pcza otrzymuje pomoc pieni��n� na cz��ciowe pokrycie kosztów 

utrzymania dzieci w niej umieszczonych, której wysoko�� uzale�niona jest od wieku dziecka, 

jego stanu zdrowia oraz dochodu, jakim dziecko dysponuje (renta rodzinna, alimenty itp.). 
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Wysoko�� pomocy mo�e stanowi� 40%, 60% lub 80% podstawy naliczania, która od 2006 

roku nie uległa zmianie i wynosiła 1 647 zł.  

Zawodowe rodziny zast�pcze poza pomoc� pieni��n� na ka�de umieszczone w tej rodzinie 

dziecko, otrzymuj� wynagrodzenie z tytułu pozostawania w gotowo�ci lub �wiadczonej 

opieki. 

Wysoko�� �rodków przeznaczonych w 2008 r. na �wiadczenia dla rodzin zast�pczych 

wyniosła – 2 048 658 zł, z tego: 

� miesi�czna pomoc pieni��na na cz��ciowe pokrycie kosztów utrzymania 331 

dzieci - 1 810 016 zł. 

� jednorazowa pomoc zwi�zana z przyj�ciem dziecka do rodziny zast�pczej dla 

19 dzieci - 29 251 zł 

� wynagrodzenia dla 8 zawodowych rodzin zast�pczych – 209 391 zł. 

 

MOPR przeprowadza diagnoz� psychologiczn� i opracowuje, dla potrzeb s�du, opinie  

o kandydatach na spokrewnione rodziny zast�pcze, którzy zgłaszaj� si� o ustanowienie ich 

rodzin� zast�pcz�, pomijaj�c kontakt z MOPR lub OA-O.  W roku 2008 r. MOPR opracował 

takie opinie w stosunku do 20 rodzin. 

W 2008 r.  38 dzieci przestało by� wychowankami rodziny zast�pczej, czego powodem było: 

- w 7 przypadkach osi�gni�cie pełnoletnio�ci przez wychowanka i usamodzielnienie, 

- w 10 przypadkach rozwi�zanie rodziny zast�pczej i powrót dzieci do rodziców naturalnych, 

- w 9 przypadkach przeniesienie do innej rodziny zast�pczej, 

- w 8 przypadkach adopcja dziecka, 

- w 1 przypadku zgon opiekuna, stanowi�cego rodzin� zast�pcz�, 

- w 2 przypadkach umieszczenie dziecka w placówce opieku�czo-wychowawczej, 

- w 1 przypadku umieszczenie w Areszcie �ledczym 

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. 
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W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r. udzielono pomocy w usamodzielnieniu 98 

wychowankom rodzin zast�pczych. Z tego: 

� 82 osób otrzymało pomoc pieni��n� na kontynuowanie nauki, 

� 17 osób otrzymało pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej, 

� 10 osób obj�to jednorazow� pomoc� pieni��n� na usamodzielnienie,  

� 2 osobom umo�liwiono zamieszkanie w mieszkaniu chronionym. 

 

Wysoko�� �rodków przeznaczonych w 2008 r. na �wiadczenia zwi�zane  

z usamodzielnieniem wychowanków rodzin zast�pczych wyniosła 370 218 zł, z tego: 

� pomoc pieni��n� na kontynuowanie nauki na kwot� 246 344 zł, 

� pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej na kwot� 76 602 zł. 

� jednorazow� pomoc� pieni��n� na usamodzielnienie na kwot� 47 272 zł.,  

 

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r. pomoc� w usamodzielnieniu obj�to równie� 49 

wychowanków opuszczaj�cych ró�nego rodzaju placówki, z tego: 

� 43 osoby otrzymało pomoc pieni��n� na kontynuowanie nauki, 

� 9 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, 

� 3 osobom udzielono pomocy w pozyskaniu mieszkania socjalnego.  

 

Wysoko�� �rodków przeznaczonych w 2008 r. na �wiadczenia zwi�zane  

z usamodzielnieniem wychowanków ró�nego typu placówek wyniosła 215 962 zł, z tego: 

� pomoc pieni��n� na kontynuowanie nauki na kwot� 156 140 zł, 

� pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej na kwot� 33 470 zł., 

� jednorazow� pomoc� pieni��n� na usamodzielnienie na kwot� 26 352  zł. 

 

Ustalanie odpłatno�ci rodziców naturalnych za pobyt dzieci w rodzinach zast�pczych  

i placówkach opieku�czo-wychowawczych. 

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r. w zainteresowaniu MOPR pozostawało: 

1) 311 rodziców naturalnych dzieci przebywaj�cych w rodzinach zast�pczych, z tego: 
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- 26 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 127 rodziców wydano decyzj� o odst�pieniu od naliczania opłat z uwagi na 

trudn� sytuacj� materialn� i zdrowotn�, 

- dla 22 osób wydano decyzj� o ustaleniu opłat, z czego 6 osób płaciło regularnie, 

- dla 17 osób wygaszono decyzje z uwagi na opuszczenie rodziny zast�pczej przez 

dziecko, 

- dla 4 osób umorzono zaległo�ci w opłatach z uwagi na trudn� sytuacj� materialn� 

rodziny, 

- w przypadku 74 osób nie jest mo�liwe rozeznanie sytuacji i wydanie decyzji z 

uwagi na brak mo�liwo�ci ustalenia miejsca pobytu, 

- w przypadku 7 osób umorzono post�powanie w sprawie naliczania opłat, z 

ró�nych powodów. 

Ponadto 22 osoby posiadaj� zadłu�enia w opłatach z lat ubiegłych, w stosunku do 7 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) 93 rodziców naturalnych dzieci przebywaj�cych w placówkach opieku�czo-

wychowawczych, z tego: 

- dla 38 rodziców wydano decyzj� o odst�pieniu od naliczania odpłatno�ci, 

- dla 6 osób wydano decyzj� o ustaleniu odpłatno�ci za pobyt dziecka w placówce,   

- dla 1 osoby umorzono zaległo�ci w opłatach z uwagi na trudn� sytuacj� materialn� 

rodziny, 

- dla 4 osób wygaszono decyzje z uwagi na opuszczenie placówki przez dziecko, 

- dla 28 osób nie było mo�liwe rozeznanie sytuacji i wydanie decyzji z uwagi na 

brak mo�liwo�ci ustalenia miejsca pobytu, 

3) 5 opiekunów prawnych dzieci przebywaj�cych w placówkach opieku�czo-

wychowawczych, z tego: 

- dla 4 opiekunów odst�piono od wydania decyzji z uwagi na to, �e nie dysponuj� 

dochodem dziecka, 

- dla 1 opiekuna umorzono  post�powanie w sprawie naliczenia opłaty. 

W stosunku do 5 rodziców biologicznych MOPR skierował wnioski o egzekucj� do Urz�du 

Skarbowego. 
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Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w placówkach 

opieku�czo-wychowawczych i rodzinach zast�pczych, równie� na terenie innego 

powiatu. 

W 2008 r. zawarto lub kontynuowano: 

- 31 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, 

- 21 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 

- 54 porozumienia i umowy w zakresie ponoszenia kosztów przez powiaty pochodzenia 

dzieci przebywaj�cych w placówkach opieku�czo-wychowawczych na terenie Miasta 

Kielce. 

-  

Prowadzenie powiatowych o�rodków wsparcia, w tym domów dla matek z małoletnimi  

dzie�mi i kobiet w ci��y. 

Od 2008 r. pod nadzorem działu Opieki i Wychowania MOPR pozostaje Dom dla Matek  

z Małoletnimi Dzie�mi i Kobiet w Ci��y mieszcz�cy si� w Kielcach, przy ul. Słonecznej 9.  

W 2008 r. z tej formy pomocy skorzystało 26 osób. 

2.2.11.1. REALIZACJA PROJEKTU SYSTEMOWEGO MOPR PN. „DZIAŁANIE SZANS	 NA  

                    PRZYSZŁO�
”. 

Miejski O�rodek Pomocy Rodzinie w Kielcach od 01 kwietnia 2008r. realizuje projekt 

systemowy pn. „ Działanie szans� na przyszło��”  w ramach  Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki, priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój  

i upowszechnianie aktywnej integracji. Projekt jest współfinansowany przez Uni� Europejsk� 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa ramowa została zawarta ze 

�wi�tokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego na okres od 01.01.2008r. do 31.12.2013r. 
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Projekt ma na celu rozwój nowych form wsparcia indywidualnego i �rodowiskowego 

zapewniaj�cych dost�p do zatrudnienia i uczestniczenia w �yciu społecznym osobom 

bezrobotnym i zagro�onym wykluczeniem społecznym.  

W 2008 r. projekt był realizowany w zakresie rozwoju form aktywnej integracji  

z wykorzystaniem kontraktu socjalnego. Bud�et projektu wyniósł  1 433 769,00 zł. 

Wsparciem obj�to 143 osoby. Odbiorcy  projektu mieli mo�liwo�� skorzystania z 

instrumentów aktywizacji zawodowej, edukacyjnej, zdrowotnej i społecznej. Podj�te 

działania miały na celu wzbudzanie motywacji do podj�cia zatrudnienia, uzyskanie lub 

zmian� kwalifikacji zawodowych, promowanie postaw przedsi�biorczych, wspieranie 

samodzielno�ci i aktywno�ci własnej, zwi�kszanie dost�pu do zatrudnienia i edukacji, 

intensywn� prac� socjaln�. W ramach projektu pracownicy socjalni jako asystenci rodziny 

wdra�ali innowacyjne metody pracy socjalnej o charakterze pilota�owym poprzez 

towarzyszenie odbiorcom i członkom ich rodzin w sytuacjach trudnych. 

Projekt realizowano na podstawie wniosku o dofinansowanie projektu na 2008 r. 

przygotowanego przez pracowników Wieloosobowego stanowiska ds. projektów socjalnych.  

 

POST�P RZECZOWY REALIZACJI PROJEKTU W 2008r.  

Zadanie 1 (Zarz�dzanie projektem) 

� zgodnie z harmonogramem w kwietniu powierzono obowi�zki zast�pcy Kierownika 

Działu Opieki i Wychowania, za� w czerwcu za porozumieniem stron 1 pracownik MOPR 

obj�ł stanowisko kierownika merytorycznego projektu; od czerwca zatrudniono 

koordynatora projektu oraz specjalist� ds. finansowo-ksi�gowych; 

� wynaj�to lokal przy ul. Sienkiewicza 30/3 na biuro Sekcji Projektu, oraz trzy 

pomieszczenia biurowe przy ul. Wesołej 51 dla specjalistów. Zatwierdzono regulamin 

projektu, regulamin rekrutacji oraz dokumenty rekrutacyjne; 

� zgodnie z harmonogramem raz w miesi�cu odbywały si� zebrania zarz�du, podczas 

których prowadzony był bie��cy monitoring finansowo-rzeczowy projektu; 

� odbyły si� spotkania superwizyjne dla pracowników zatrudnionych w Sekcji Projektu 

Systemowego POKL, na zako�czenie został opracowany raport z monitoringu 

superwizyjnego. 
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Zadanie 2 (Rekrutacja Odbiorców Projektu) 

� zgodnie z harmonogramem przeprowadzono rekrutacj� w 3 etapach: 

o dokonano wyboru grupy docelowej,  

o przeprowadzono spotkania pracowników socjalnych/kierownika merytorycznego  

z klientami MOPR, wypełniono ankiety i kwestionariusze,  

o zakwalifikowano do projektu 140 podopiecznych MOPR. 

Zadanie 3 (Partnerstwo)  

� zgodnie z harmonogramem zostały uzgodnione warunki współpracy z Powiatowym 

Urz�dem Pracy w Kielcach oraz podpisano Porozumienie o Współpracy;  

� trwała bie��ca współpraca w zakresie przepływu informacji dotycz�ca odbiorców projektu 

(OP) zarejestrowanych w PUP oraz realizacji zada� w projekcie. 

Zadanie 4 ( Raporty z diagnozy psychologicznej OP i efektywno�ci wsparcia) 

� zgodnie z harmonogramem zostały opracowane raporty z diagnoz psychologicznych OP 

niezb�dny do opracowania skutecznego modelu przeciwdziałania wykluczeniu 

społecznemu i Programu Aktywno�ci Lokalnej na 2009 r. oraz raport z analizy 

skuteczno�ci zastosowanych instrumentów aktywnej integracji. 

Zadanie 5 (Praca socjalna)  

� do realizacji zada� projektu w kwietniu zostało zatrudnionych 2 pracowników socjalnych, 

od czerwca zatrudniono kolejnych 5 pracowników socjalnych, 3 do�wiadczonych 

pracowników przeniesiono z Rejonów Opieku�czych do pracy w projekcie, 

7 pracownikom socjalnym zwi�kszono zakres wykonywanych obowi�zków o prace na 

rzecz realizacji projektu; 

� od czerwca rozpocz�to podpisywanie i realizacj� kontraktów socjalnych. 

Zadanie 6 (Zasiłki i pomoc w naturze - wkład własny JST) 

� wypłacone zostały �wiadczenia dla OP traktowane, jako wkład własny, tj. zasiłki celowe, 

pomoc pieni��na na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki, pomoc pieni��na  

dla rodzin zast�pczych.  

Zadanie 7 (Aktywna integracja)  

� od czerwca zatrudniono na specjalistów ds. poradnictwa: psychologa (etat), doradc� 

zawodowego (etat), terapeut� ds. uzale�nie� (½ etatu); 

� zgodnie z harmonogramem odbywały si� konsultacje indywidualne dla OP oraz członków 

rodzin obj�tych kontraktami socjalnymi, we wrze�niu po rozeznaniu potrzeb OP zostały 

opracowane i przygotowane tematy spotka� grup samopomocy, które były prowadzone od 

pa�dziernika; 
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� We wrze�niu odbyły si� treningi z zakresu umiej�tno�ci społecznych w formie szkole� 

wyjazdowych 1 i 2 dniowych, wzi�ło w nich udział 140 OP; dla grupy 37-osobowej 

młodzie�y w wieku 15-25 lat zagro�onej wykluczeniem społecznym odbyły si� obozy 

edukacyjno-integracyjne.  

W zwi�zku z du�ym zainteresowaniem w listopadzie zostało zorganizowane dodatkowe 

szkoleniem z zakresu umiej�tno�ci społecznych dla grupy 19 OP;  

� szkolenia zawodowe trwały od wrzesnia do grudnia. W poszczególnych szkoleniach 

uczestniczyło: 

o Szkolenia z umiej�tno�ci poruszania si� po runku pracy –140 osób 

o Kurs komputerowy Pakiet MS Office - 25 osób 

o Kurs tworzenia stron WWW - 10 osób 

o J�zyk angielski - 27 osób 

o Glazurkarz - 2 osoby 

o Prawo jazdy kat. A - 4 osoby  

o Prawo jazdy kat. B - 46 osób 

o Prawo jazdy kat. C - 2 osoby 

o Prawo jazdy kat. D - 4 osoby 

o Kucharz - 8 osób 

o Spawacz - 2 osoby 

o Operator wózka widłowego - 10 osób 

o AutoCad II i III stopie� - 2 osoby 

o Barman – kelner z j�zykiem angielskim - 8 osób 

o Obsługa kas fiskalnych - 9 osób 

o Operator koparko - ładowarek - 1 osoba 

o Kurs stylizacji paznokci - 18 osób  

o Kurs fryzjerski - 9 osób 

o Kurs wiza�u i stylizacji - 10 osób 

o Kurs masa�u klasycznego - 7 osób 

o Kurs szybkiego czytania i zapami�tywania - 18 osób 

� sfinansowano koszt uzupełnienia wykształcenia dla 2 OP; 

� 7 OP otrzymało pomoc rzeczow� na zagospodarowanie; 

� skierowano 5 OP do prac społecznie u�ytecznych, 3 OP pracuje, 2 OP oczekuje na prac�;  

� zapewniono opiek� nad osobami zale�nymi na czas trwania szkole�; 
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� zgodnie z harmonogramem wszyscy OP przeszli diagnoz� psychologiczno - zawodow� 

niezb�dn� do okre�lenia predyspozycji zawodowych; 

� 3 OP osoby z grupy osób niepełnosprawnych uzyskało dofinansowanie do turnusów 

rehabilitacyjnych. 

 

Zadanie 8 (Promocja projektu) 

� zgodnie z harmonogramem opracowano polityk� promocji projektu oraz przygotowano  

i wydrukowano materiały informacyjno-promocyjne;  

� przeprowadzono kampani� medialn� w radio i prasie lokalnej: 

o 12 emisji spotów reklamowych dotycz�cych działa� projektu w Radio Kielce 

o 14 emisji rozmów reklamowych dotycz�cych działa� i rezultatów projektu  

w Radio Kielce 

o 2 reklamy informacyjne o działalno�ci projektu w Gazecie Wyborczej 

� uruchomiono stron� internetow� projektu, na której umieszczano informacj� o działaniach 

podejmowanych w ramach projektu; 

� zorganizowano konferencj� podsumowuj�c� projekt w 2008 roku. 

 

SPRAWOZDANIE Z PRACY SOCJALNEJ �WIADCZONEJ WOBEC ODBIORCÓW 

PROJEKTU SYSTEMOWEGO 

Za jeden z priorytetowych zało�e� realizowanego przez MOPR w Kielcach projektu 

systemowego, obok aktywizacji społecznej i zawodowej osób bezrobotnych           

i zagro�onych wykluczeniem społecznym, uznano innowacyjn� form� wsparcia tych osób - 

intensywn� prac� socjaln� �wiadczon� przez pracowników socjalnych wyst�puj�cych  

w charakterze asystenta rodziny. Realizuj�c projekt podj�to prób� oddzielenia pracy 

socjalnej od przyznawania �wiadcze� pieni��nych, które pozostały nadal  

w kompetencjach pracowników socjalnych rejonów opieku�czych. 

Potrzeba zmiany charakteru pracy pracownika socjalnego zrodziła si� w wyniku 

dotychczasowych do�wiadcze� MOPR w pracy socjalnej głównie na rzecz rodzin 

niewydolnych wychowawczo. 

Od 2005 r. MOPR działa Zespół Profilaktyki Rodzinnej, który jest integraln� cz��ci� 

„Lokalnego systemu wspierania rodzin znajduj�cych si� w trudnych sytuacjach 

kryzysowych  w �rodowisku    i pomocy dziecku krzywdzonemu”. Został utworzony, by 

wspiera� pracowników socjalnych i współpracowa� z nimi w realizacji pracy socjalnej na 

rzecz rodziny z dzie�mi znajduj�cej si� w kryzysie, tak aby nie dopu�ci� do opuszczenia przez 
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dziecko rodziny naturalnej. Praca w Zespole ma charakter interdyscyplinarny, jednoczy 

działania przedstawicieli ró�nych instytucji, działaj�cych w �rodowisku lokalnym. 

Działania podejmowane w ramach pracy socjalnej przez pracowników socjalnych  

w Rejonach Opieku�czych koncentruj� si�  wokół  przyznawania  pomocy materialnej                

i dokumentacji z tym zwi�zanej. Na prac� z rodzin� w kierunku usamodzielniania  

i wzmacniania funkcji opieku�czo – wychowawczych brakuje czasu.   

W zwi�zku z powy�szym, w ramach projektu do pracy socjalnej na rzecz 140 Odbiorców  

i ich rodzin zatrudniono 7 nowych pracowników socjalnych, 3 do�wiadczonych pracowników 

socjalnych przeniesionych z rejonów opieku�czych, 7 pracowników z rozszerzonym 

zakresem obowi�zków oraz 3 specjalistów (psycholog, doradca zawodowy oraz terapeuta ds. 

uzale�nie�). 

�wiadczenie intensywnej pracy socjalnej było mo�liwe dzi�ki małej liczbie �rodowisk 

przypadaj�cych na 1 pracownika (od 5-20 w zale�no�ci od grupy odbiorców). Najmniej 

�rodowisk przypadało pracownikom, którzy podj�li si� działa� na rzecz osób bezrobotnych  

z dominuj�c� dysfunkcj� niewydolno�ci opieku�czo–wychowawczej. Pilota�owo  

w pierwszej edycji projektu wsparciem obj�to 10 takich �rodowisk. Prowadziło je  

2 do�wiadczonych (z wieloletnim sta�em) pracowników socjalnych. Były to rodziny 

wieloproblemowe, najcz��ciej z ograniczon� władz� rodzicielsk� i nadzorem kuratora 

s�dowego. Za cel postawiono, obok aktywizacji społeczno–zawodowej,  wzmocnienie funkcji 

opieku�czo – wychowawczych rodziców w takim stopniu, aby nie dopu�ci� do zabrania 

dziecka ze �rodowiska. Pozostałe rodziny to takie, w których w wyniku działa� 

interwencyjnych dzieci czasowo przebywały w formach opieki zast�pczej i za zgod� S�du 

wróciły pod opiek� rodziców. Z obserwacji tych �rodowisk wynikała wyra�na potrzeba 

wzmocnienia klientów w tych sferach, w których sami dojrzeli do zmian i powzi�li je, aby 

odzyska� dzieci i w efekcie nie dopu�ci� do powtórnego kryzysu. Nale�ało w pracy socjalnej 

wykorzysta� zaistniał� motywacj� do zmian, gdy� motywacja ta podyktowana była silnymi 

wi�zami rodzicielskimi. 

Niewielka liczba Odbiorców przypadaj�ca na jednego pracownika stanowiła podstaw� do 

cz�stych wizyt w �rodowisku w zale�no�ci od indywidualnych potrzeb klientów. Dało to 

mo�liwo�� cz�stych kontaktów asystenta rodziny w �rodowisku: 2-3 razy w tygodniu,   

a w miar� potrzeb cz��ciej, �wiadczeniu w miejscu zamieszkania rodziny usług 

wychowawczo-edukacyjnych . 

�redni godzinowy udział w pracy socjalnej przypadaj�cy na jednego OP wyniósł 50,96 h,  

w tym w odniesieniu do kobiet: 53,6 h, a w odniesieniu do m��czyzn: 46,18 h. 
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Intensywna praca socjalna �wiadczona przez pracownika socjalnego w roli asystenta rodziny 

najogólniej polegała na towarzyszeniu Odbiorcom w działaniach podejmowanych  

w ramach projektu  oraz w pokonywaniu wszelkich pojawiaj�cych si� trudno�ci we 

wszystkich obszarach �ycia, a tak�e na wzmacnianiu klientów w podejmowanych działaniach 

i trudach codziennego �ycia, motywowaniu do zmian, dodawaniu wiary we własne siły  

i mo�liwo�ci. Zastosowane narz�dzie w pracy pracownika socjalnego w postaci kontraktu 

socjalnego umo�liwiło oparcie wspólnych działa� na zasobach klienta. 

W pracy socjalnej starano si� wykorzysta� model pracy z rodzin� polegaj�cy na pracy  

w zespole interdyscyplinarnym, przy wsparciu ze strony zatrudnionych specjalistów oraz 

we współpracy z pracownikami socjalnymi z rejonów opieku�czych i innymi instytucjami ze 

�rodowiska lokalnego. 

Prowadzona przez zespół projektu innowacyjna metoda pracy socjalnej polegała na 

upowszechnianiu aktywnej integracji i nowych form wsparcia.  

 

W pracy socjalnej �wiadczonej przez pracowników Sekcji pomocna była diagnoza 

psychologiczno-zawodowa okre�laj�ca predyspozycje osobowo�ciowo-zawodowe ka�dego 

OP oraz monitoring superwizyjny, który na bie��co pomagał weryfikowa� i rozwi�zywa� 

trudno�ci, ocenia� rezultaty.  

�wiadczona praca socjalna dotyczyła wszystkich dziedzin �ycia klientów: zapewnienia 

�rodków materialnych, godziwych warunków mieszkaniowych, rozwi�zywania problemów 

bezrobocia, poprawy staniu zdrowia, wykorzystania uprawnie� osób niepełnosprawnych, 

prawidłowego rozwoju dzieci i młodzie�y, kształtowania wła�ciwych postaw rodzicielskich, 

poprawy funkcjonowania rodziny, tak�e tej z problemem alkoholowym, i osób zaburzonych 

psychicznie oraz  inne w miar� wyst�puj�cych potrzeb. 

 Najcz��ciej wykonywane przez nas działania w ramach pracy socjalnej to: 

� pomoc w pozyskaniu własnych �wiadcze� (alimenty, dotacja czynszowa, zasiłek 

piel�gnacyjny, �wiadczenia rodzinne),  

� pomoc w wypełnianiu wniosków i sporz�dzaniu pism urz�dowych, 

� pomoc i edukacja w zakresie gospodarowania bud�etem domowym, wspólne 

planowanie i monitorowanie wydatków, analizowanie wa�no�ci potrzeb,  

� monitorowanie wydatków mieszkaniowych i udzielanie poradnictwa w zakresie 

oszcz�dnego gospodarowania mediami,  
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� interwencje w sprawach mieszkaniowych (przył�czenie energii, remonty, 

przeciwdziałania eksmisji), 

� pomoc w dost�pie do usług medycznych i monitorowanie leczenia,  

� rozmowy edukacyjne w zakresie profilaktyki i higieny zdrowia, 

� pomoc w ustaleniu stopnia niepełnosprawno�ci,  

� kierowanie niepełnosprawnych OP na turnusy rehabilitacyjne, pomoc  

w korzystaniu z ulg i uprawnie� przysługuj�cych osobie niepełnosprawnej,  

� edukacja na temat wła�ciwych postaw rodzicielskich, formach sp�dzania czasu 

wolnego z dzie�mi, metod wychowawczych,  

� współpraca ze szkołami w zakresie realizacji obowi�zku szkolnego: poprzez cz�ste 

kontakty, monitoring frekwencji w szkole, uzyskiwanych ocen, obecno�ci 

rodziców na wywiadówkach, załatwieniu zaj�� wyrównawczych w szkole, oraz  

z instytucjami takimi jak: S�d, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, �wietlice 

�rodowiskowe, Placówki Wsparcia Dziennego i inne, 

� współpraca z wolontariuszami w zakresie usług opieku�czych do dzieci na czas 

korzystania ich matek z zaj�� edukacyjnych,  

� pomoc w uzyskaniu miejsca w �łobkach i przedszkolach  

� pomoc w realizacji programu usamodzielnienia młodzie�y,  

� pomoc w rozwi�zywaniu konfliktów w rodzinie poprzez  kierowanie do 

specjalistów - psychologa i terapeuty ds. uzale�nie� oraz do SOW (w zale�no�ci 

od potrzeb specjali�ci wspólnie z pracownikiem wchodzili  do domu OP), 

� monitorowanie  procesu leczenia odwykowego, (kontakt z GKRPA i o�rodkami 

leczenia uzale�nie�), 

W pracy socjalnej kierowano si� ide�, i� w ka�dym człowieku tkwi jego wewn�trzny kapitał, 

którym jest zasób wiedzy, umiej�tno�ci, zdrowie, energia, adaptacja do zmian. Tote� praca ta  

polegała na dodawaniu OP zdolno�ci do pełnego uczestnictwa w �yciu społecznym,  

przekonania, �e posiadaj� wewn�trzn� sił�, która pozwoli im wywrze� wpływ na swoje �ycie 

i zmieni� niekorzystne warunki.  
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Tabela 14. Post�p finansowy realizacji projektu  
Nazwa zadania Wydatki 

okre�lone we 
wniosku  

o dofinansowanie 

Wydatki poniesione  
w okresie realizacji 

projektu 

Niewykorzystane 
�rodki 

% realizacji 

Zadanie 1. 
Zarz�dzanie 
projektem 

116 155,10 113 041,10 3 114,00 97,32% 

Zadanie 4.  
Raport z diagnozy 
psych.OP  
i efektywno�ci 
wsparcia 

3 400,00 3 400,00 0,00 100 % 

Zadanie 5.  
Praca socjalna 

321 698,00 291 337,40 30 360,60 90,56 % 

Zadanie 6.  
Zasiłki i pomoc  
w naturze – wkład 
własny JST  

150 549,00 149 411,52 1 137,48 99,24 % 

Zadanie 7.  
Aktywna integracja 

700 000,00 649 572,81 50 427,19 92,80 % 

Zadanie 8.  
Promocja projektu 

63 508,00 62 212,04 1 295,96 97,96 % 

Koszty po�rednie 78 458,90 48 787,17 29 671,73 62,18 % 
Wydatki ogółem 1 433 769,00 1 317 762,04 1 16 006,96 91,91 % 
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Tabela 15. Warto�ci osi�gni�tych wska�ników okre�lonych we wniosku o dofinansowanie 

Realizacja 2008  
L.p. Nazwa wska�nika 

Warto�� 
docelowa 

wska�nika K M Ogółem 
Stopie� realizacji 

wska�nika 

Liczba klientów instytucji pomocy społecznej, którzy zako�czyli udział  
w projekcie dotycz�cym aktywnej integracji  140 88 48 136 97,14% 1 
- w tym osoby z terenów wiejskich 4 3 1 4 100% 

2 Liczba klientów instytucji pomocy społecznej obj�tych kontraktami 
socjalnymi w ramach realizowanych projektów 140 92 51 143 102,14% 

4 Liczba poinformowanych klientów MOPR o rekrutacji 360 0 0 360 100% 
5 liczba osób, która wypełniła kwestionariusze i ankiety 190 145 66 211 111,05% 
6 ilo�� przyznanej pomocy na zagospodarowanie 10 5 2 7 70% 
7 liczba godzin udziału OP w projekcie(�rednia) 100 0 0 100 100% 
8 liczba osób otrzymuj�cych wsparcie dla osób zale�nych 45 20 0 20 44,44% 
9 liczba wydanych za�wiadcze� o przydatno�ci do pracy 103 40 17 57 58,71% 
10 liczba za�wiadcze� o szkoleniach edukacyjnych i zawodowych 420 335 146 481 114,52% 

11 liczba osób, które otrzymały dofinansowanie do turnusów 
rehabilitacyjnych 5 0 3 3 60% 

12 liczba OP uczestnicz�cych w obozach edukacyjnych 77 45 32 77 100% 

13 liczba OP uczestnicz�cych w jednodniowych szkoleniach 
wyjazdowych 63 63 19 82 130,16% 

14 ilo�� osób, która podj�ła prac� (na okres próbny, um. zlecenie, 
dorywcz�) 5 2 2 4 80% 

15 liczba działa� promocyjnych 20 0 0 21 105% 
16 ilo�� osób obj�tych promocj� 500 0 0 500 100% 
 * Ponadto w trakcie realizacji projektu 5 osób podj�ło sta�.  
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2.2.12.  Pomoc osobom bezdomnym 
 
Dział ds. Bezdomno�ci MOPR mie�ci si� w  Kielcach przy ul. Urz�dniczej 3  

Pomoc w postaci: interwencji kryzysowej, poradnictwa, pomocy socjalnej, pomocy 

finansowej i rzeczowej. udzielana jest osobom bezdomnym, ofiarom przemocy 

przebywaj�cym w schroniskach, osobom opuszczaj�cym zakłady karne i placówki 

opieku�czo-wychowawcze, osobom bezdomnym przebywaj�cym w szpitalach  

i zgłaszaj�cych si� do schronisk i ogrzewalni.  

W 2008 r. pracownicy Działu ds. Bezdomno�ci obj�li ró�norodnymi formami pomocy:  

836  �rodowisk osób bezdomnych, podj�li 2168 działa� w postaci pracy socjalnej. 

 
- 

Formy pomocy:  
 
Tabela 16. Pomoc materialna, niepieni��na, w naturze i usługach.  
 

Forma pomocy: Liczba  osób, �wiadcze�: 
 

Zasiłki stałe  67 

Zasiłki okresowe 168 

Zasiłki celowe z przeznaczeniem  na: 
- wyrobienie dowodu osobistego 
- zakup leków 
- zakup �ywno�ci 
- na badanie lekarskie 
- na zakup okularów 
- na artykuły szkolne 
- program rz�dowy – posiłki 
 

                                   182 
57 
56 
20 
10 
15 
10 
14 

Pomoc niepieni��na w formie: 
- odzie�y, obuwia, �rodków czysto�ci 

 
44 

Obiady: 
- gor�ce posiłki w stołówce �w. Brata 
Alberta 
- w barach 
- w jadłodajni "11:30" 
- obiady szkolne 
- refundacja �ywienia w przedszkolu 
- paczki �ywno�ciowe 

 
10 
98 
42 
4 
1 
88 

Usługi opieku�czo - piel�gniarskie 1 

Kolonie 1 
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Forma pomocy: Liczba  osób, �wiadcze�: 
 

Bilet kredytowany 16 

Sprawienie pogrzebu 10 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne 75 
 

Tabela 17. Liczba osób bezdomnych obj�tych pomoc� w formie schronienia w 2008 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 
 

5 
 

33 3 0 
II 
 

10 30 1 0 
III 

 
10 31 4 2 

IV 
 

5 33 0 0 
V 
 

5 31 2 1 
VI 

 
8 30 2 0 

VII 
 

8 31 1 1 
VIII 

 
4 26 2 0 

IX 
 

6 27 4 1 
X 
 

6 28 4 1 
XI 

 
7 
 

27 4 1 
XII 8 

 
28 4 1 

Razem :                82             355               31              8 
 

Tabela 18. Ogrzewalnie, �wietlica Dzienna, Punkt Interwencji Kryzysowej dla osób  bezdomnych 

 Kobiety  
i m��czy�ni 

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 
z ła�ni� i pralni� 
Stowarzyszenie 
  ,,Arka Nadziei" 

Punkt Interwencji 
Kryzysowej dla osób 
Bezdomnych 
i Opuszczonych 
ul. Ogrodowa 3 

 Liczba osób Liczba osób Liczba osób Liczba osób 
I 
 

58 34 92 15 
II 
 

45 32 89 14 
III 

 
22 25 76 11 

IV 
 

16 28 70 9 
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V 
 

0 0 61 19 
VI 

 
0 0 53 6 

VII 
 

0 0 53 12 
VIII 

 
0 0 59 6 

IX 
 

0 0 49 11 
X 
 

20 0 48 
 

8 
XI 

 
25 0 78 8 

XII 
 

28 0 83 10 
Razem:           214           119             811               129 

* Ogrzewalnie nie czynne s� w okresie od V do IX 
** Ogrzewalnia przy ul. Ogrodowej funkcjonowała do IV 2008 r. 

 
Opis działa� z zakresu pracy socjalnej i poradnictwa na rzecz osób  bezdomnych  
w 2008 r. 
1. Pomoc w załatwieniu spraw urz�dowych dotycz�cych: 

    - rozmowy dotycz�ce uzyskania mieszkania socjalnego    81 

    - uzyskania mieszkania socjalnego       5 

    - uzyskania własnych �wiadcze� emerytalno - rentowych    24 

    - wyrobienie dowodu osobistego       57 

    - pisanie pism urz�dowych w sprawie podopiecznych    380 

    - wyst�powanie do s�du, innych  instytucji      184 

2. Pomoc w zakresie ochrony zdrowia :  

    - pomoc w zgromadzeniu dokumentacji medycznej    42 

    - pomoc w przeprowadzeniu specjalistycznych bada�    27 

    - kontakt z lekarzem, piel�gniark�      36 

    - odwiedziny podopiecznego w szpitalu      18 

    - pomoc w przygotowaniu wniosku do PZ dsOSN    21 

    - pomoc w przygotowaniu wniosku do ZUS     28 

    - wniosek o przy�pieszenie załatwienia sprawy dot. ustalenia                

      niepełnosprawno�ci        68 

    - zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego     75 

   - pomoc w zorganizowaniu leków       36 

3. Praca motywacyjna z osob� bezrobotn�:  

    - wyst�powanie w sprawie podopiecznego do PUP    113 

4. Pomoc w formie odzie�y, obuwia itp.  

    - wydanie skierowania do magazynu: MOPR ul. Turystyczna 1,  

      PCK, Caritas         180 



 79 

5. Pomoc w formie �ywno�ci:  

    - paczki z prowiantem         88 

    - obiady barowe         98 

    - obiady w stołówce �w. Brata Alberta      10 

    - obiady w jadłodajni  "11.30"       42 

6. Pomoc w formie �rodków higienicznych:  

    - skierowanie do ła�ni        69 

    - skierowanie do pralni        48 

7. Zapewnienie schronienia:  

    - skierowanie do schroniska       147 

    - skierowanie do ogrzewalni       31 

    - skierowanie do placówki poza Kielce      11 

    - wydawanie biletów kredytowanych      16 

8. Współpraca z organizacjami pozarz�dowymi:     134 

9. Współpraca z mediami: radio, telewizja, prasa    2 

10. Interwencja kryzysowa        33 

11. Wsparcie w postaci pomocy psychologicznej     19 

12. Konsultacje z prawnikiem       24 

13. Konsultacje z terapeut� ds. uzale�nie�     21 

 
10  osób bezdomnych otrzymało miejsce w Domu Pomocy Społecznej w Kielcach,             

a tak�e zgodnie z wła�ciwym miejscem zamieszkania osoby bezdomnej spoza terenu 

województwa �wi�tokrzyskiego. 

 
 
Inne działania z zakresu pracy socjalnej:   
 
1. Patrolowanie w okresie zimowym miejsc, gdzie koczuj� bezdomni. 

2. Przygotowanie 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. 

3. Stała współpraca z wolontariuszem. 

4. Współorganizowanie corocznych obchodów �wiatowego Dnia Walki z N�dz�  

-17 pa�dziernika   wraz z Ruchem ATD Czwarty �wiat. 

      5.   Utrzymywanie systematycznych kontaktów z organizacjami pozarz�dowymi     
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            w sprawach naszych podopiecznych.  

      6. Wyst�powanie w sprawie klientów do Urz�du Miasta Kielce m.in. do wydziału 

      meldunkowego / wyrobienie dowodu osobistego, ustalenie numeru peselu i NIP.       

      7.  Towarzyszenie bezdomnym w komisjach lekarskich ustalaj�cych niepełnosprawno�� 

       w komisjach lekarskich ZUS. 

      8.  Skierowanie wniosków o przyznanie miejsca w domu pomocy społecznej / ze wzgl�du 

      na  zł� sytuacj� zdrowotn�, społeczn� przyspieszenie miejsca w DPS.  

      9.  Zorganizowanie Wigilii w Wojewódzkim Domu Kultury dla 200 osób. 

    10.  Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników działu poprzez udział w szkoleniach  

      i konferencjach. 

    11.  Kierowanie osób bezdomnych do prac społecznie u�ytecznych. 

    12.  Motywowanie naszych klientów do uczestnictwa w szkoleniach, kursach podnosz�cych 

      kwalifikacje zawodowe w Klubie Integracji Społecznej. 

     13.  Rozmowy klientów z doradc� zawodowym. 

     14. Współpraca i systematyczny kontakt z koordynatorem Zespołu Usług Interwencji 

       Kryzysowej. 

     15. �cisła współpraca ze �wietlic� dzienn� Stowarzyszenie ,, Arka Nadziei" ( raz w tygodniu 

     oddelegowanych jest dwóch pracowników socjalnych  z Działu ds. Bezdomno�ci do 

     prowadzenia rozmów z osobami bezdomnymi, wymagaj�cymi pomocy i ustalenie 

     dalszego planu pomocy z osob� bezdomn�. 

Tradycyjna Wigilia odbyła si� w dniu 24.12.2008 r. w Wojewódzkim  Domu  Kultury dla 

260 osób bezdomnych. 

 

3. Pomoc instytucjonalna 
3.1. KLUBY SENIORA 

W czterech klubach seniora: przy ul. �w. Stanisława Kostki 4a, ul. Jana Nowaka 

Jeziora�skiego 75, przy ul. Ho�ej 39 i Al. Legionów 5 (otwarty 1 wrze�nia 2008 roku),  

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%). Z oferty 

placówek korzysta codziennie kilkaset osób. W 2/3 s� to stali uczestnicy zaj��  

w tematycznych  pracowniach i k�cikach zainteresowa�. Na podkre�lenie zasługuje fakt 

obj�cia zaj�ciami rehabilitacyjnymi ok. 20 osób chorych na Parkinsona i ok. 30 osób ze 

schorzeniami reumatoidalnymi w Klubie Seniora przy ul. �w. Stanisława Kostki. 
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Kluby prowadz� zaj�cia z zakresu: 

� 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.  

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. 

Zaj�cia ruchowe oraz rehabilitacja  

1. gimnastyka i aerobik  

2. masa� i �wiczenie zasad ergonomii �ycia codziennego dla osób zaawansowanych wiekowo  

  3. muzykoterapia poł�czona z aromatoterapi�  

Kursy i zaj�cia usprawniaj�ce  intelektualnie  

1. „Komputer od podstaw”   

2  „Komputer nasz powszedni”  – nauka pisania, obsługa popularnych programów, Internet 

3.  Kursy j�zyków obcych   

4.  Turnieje Szachowe  
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Zwiedzanie zabytków historycznych i historii naturalnej, muzea oraz spotkania  

z ciekawymi lud�mi 

1. Spotkania i prelekcje 

2. Wycieczki Klubowe 

Muzykoterapia aktywna i Kabaret „EMERYSEK” oraz Zespół Wokalny w Klubie 

Seniora przy ul. J. Nowaka Jeziora�skiego  w Klubie Seniora przy ul. Ho�ej 

Nauka technik artystycznych   

Zabawy taneczne jako zaj�cia usprawniaj�ce i integracyjne  

Zaj�cia usprawniaj�ce manualnie 

 1.R�kodzieło artystyczne – nauka ró�nych technik artystycznych   

 2.Nauka szycia na maszynie 

 Samopomoc dnia powszedniego  

 1. Kółko Sałatkowe  

 2. Kosmetyka na co dzie� i od �wi�ta  

  

3.2. �RODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY 

�rodowiskowy Dom Samopomocy,  ul. Miodowa 7  

 

W roku 2008 w �rodowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Miodowej 7 w Kielcach  

z proponowanych zaj�� skorzystało 31 osób niepełnosprawnych. 

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, 

kulinarnym, umiej�tno�ci samoobsługi oraz w treningu obsługi sprz�tu komputerowego  

i urz�dze� audiowizualnych. W Domu funkcjonuje zespół teatralno-muzyczny „Szansa” ,  

a jeden z jego uczestników prowadził lekcje gry na gitarze. Oferowano tak�e opiek� 

piel�gniarki psychiatrycznej, wsparcie i poradnictwo psychologiczne oraz pomoc pracownika 

socjalnego. 

Oprócz zada� okre�lonych w statucie �rodowiskowego Domu Samopomocy Pracownicy  

i Domownicy podejmowali działalno�� w zakresie: 

� Współpraca z instytucjami Miejskiego O�rodka Pomocy Rodzinie, �rodowiskowymi 

Domami Samopomocy, Domami Pomocy Społecznej Kieleckim Domem pod Fontann�  
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i Wojewódzkim Domem Kultury – integracja, działalno�� arteterapeutyczna („ jasełka” ,  

„ ostatki” , ogniska, wycieczki, dyskoteki itp.) 

� Udział w projekcie systemowym MOPR pn „Działanie szans� na przyszło��” , 

wdra�anego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja 

Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i Upowszechnienie Aktywnej Integracji 

współfinansowanego ze �rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego – od czerwca do grudnia Domownicy (8 osób): odbyli diagnoz� 

psychologiczn� i indywidualne konsultacje z doradc� zawodowym, uczestniczyli   

w szkoleniu z zakresu kompetencji i umiej�tno�ci społecznych, uko�czyli szkolenia 

podnosz�ce kwalifikacje zawodowe. Uczestniczyli w szkoleniu podnosz�cym kluczowe 

kompetencje o charakterze zawodowym( autoprezentacja, techniki poszukiwania pracy, 

pisania CV, rozmowa kwalifikacyjna).Wykonali badania profilaktyczne okre�laj�ce 

przydatno�� do zawodu 

� Udział w uroczysto�ciach o  charakterze społecznym np. Dzie� Solidarno�ci z Osobami 

Choruj�cymi Psychicznie, koncerty, kwesty, wyst�py, Mi�dzynarodowy Dzie� Walki  

z Ubóstwem.  

� Prezentacja twórczo�ci Domowników np. kiermasze, wyst�py wokalno-teatralne, 

wystawy prac plastycznych, przegl�dy recytatorskie i wokalne,  

� Szkolenia i warsztaty 

a) Zastosowanie metody Podej�cia Skoncentrowanego na Rozwi�zaniach w pracy  

z osobami do�wiadczaj�cymi problemów zdrowia psychicznego (pracownicy) 

b) Warsztaty arteterapeutyczne 

c) Warsztaty psychoedukacyjne w KDpF (pracownicy, rodzice, opiekunowie). 

� Uroczysto�ci i spotkania odbywaj�ce si� na terenie Domu np. Dzie� Babci i Dziadka, 

Dzie� Kobiet, zabawa ostatkowa, zabawa walentynkowa, �niadanie Wielkanocne, Dzie� 

Rodzinny,  Mikołajki, Wigilia, urodziny 

� Udział w zaj�ciach sportowo- rekreacyjnych np. Targi rehabilitacyjne i Lecznictwa 

Uzdrowiskowego „Rehmed-Expo”  – zapoznanie si� z ofert�, zwiedzanie Stadionu 

piłkarskiego Korony, wycieczka Park Stadion- ogl�danie Doliny Gadów i mini zoo na 

Pakoszu, spacer po Ogrodzie Włoskim przy Muzeum Narodowym,  Spartakiada �DS 

woj. �wi�tokrzyskiego w Sandomierzu ( 2 miejsce w konkurencji przeci�ganie liny), 

Skansen 2008 – Integracyjne biegi przełajowe dla niepełnosprawnych w Tokarni, 

Ogólnopolski Dru�ynowy Turniej Boccia w Kielcach,  Ogólnopolski Integracyjny 
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Turniej w Tenisa Stołowego- Busko-Zdrój, wycieczki piesze i rowerowe, systematyczny 

udział w ligowych meczach Kolportera Korony Kielce. 

�   Praktyki uczniowskie ze Studium Medycznego z Morawicy 

�  Funkcjonowanie od 2006 zespołu muzycznego składaj�cego si� z pracowników MOPR 

� Gimnastyka – callanetics prowadzona przez pracownika MOPR 

 

Dom Samopomocy dla Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie w Kielcach, ul. Okrzei 8 

 

�rodowiskowy Dom Samopomocy dla Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie w Kielcach 

jest placówk� maj�c� charakter otwarty, gdzie uczestnictwo jest na zasadach dobrowolno�ci. 

Ch�tni mog� korzysta� z zaj�� od poniedziałku do pi�tku w godz. 800 – 1600. Dom 

przeznaczony jest dla 25 osób maj�cych powa�ne trudno�ci w �yciu codziennym, szczególnie 

w kształtowaniu swoich stosunków z otoczeniem. W 2008 roku z fachowego wsparcia 

skorzystało 26 osób. Dzi�ki treningom w poszczególnych pracowniach uczestnicy doskonal� 

si� w zakresie samoobsługi i zaradno�ci �yciowej, umiej�tno�ci społecznych  

i interpersonalnych oraz w sposobach sp�dzania wolnego czasu.  W zale�no�ci od potrzeb  

i predyspozycji zainteresowani mog� bra� udział w zaj�ciach organizowanych w ramach: 

- pracowni �rodowiskowo – przyrodniczej 

- pracowni stolarsko – modelarskiej 

- pracowni plastycznej 

- pracowni r�kodzieła artystycznego 

- pracowni kulinarnej 

- sali gimnastycznej 

- �wietlicy. 

Formy terapii prowadzone w �DS.: 

A – psychoterapia grupowa 

B – terapia zaj�ciowa grupowa i indywidualna (zaj�cia plastyczne, r�kodzielnictwo, zaj�cia 

teatralne, terapia kulinarna, biblioterapia, socjoterapia, ergoterapia, stolarstwo  

z modelarstwie, zaj�cia sportowe i rekreacyjne). 

Główne zało�enia programowe Domu to: 

1. Zwi�kszenie wiedzy uczestników zaj�� i ich rodzin na temat niepełnosprawno�ci 

intelektualnej oraz sposobów łagodzenia skutków wynikaj�cych z tego stanu. 

2. Poprawa nawyków kulturowych, rozwijanie zainteresowa� indywidualnych. 
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3. Podtrzymywanie i poprawa umiej�tno�ci współ�ycia w grupie oraz umo�liwienie 

nawi�zywania nowych kontaktów interpersonalnych. 

4. Zaspokajanie potrzeb psychofizycznych, poznawczych i innych poprzez umo�liwienie 

korzystania z ró�norodnych zaj�� terapeutycznych. 

5. Umo�liwienie pełnego wypoczynku psychicznego i fizycznego, w tym kształtowanie 

umiej�tno�ci czynnego �ycia. 

6. Poprawa sprawno�ci fizycznej osób korzystaj�cych z zaj�� ruchowych w sali 

gimnastycznej i na �wie�ym powietrzu. 

 

Raz w tygodniu odbywaj� si� zebrania grupy terapeutycznej, w trakcie, których omawiane s� 

aktualne problemy, dzielenie si� uwagami i spostrze�eniami. W �DS zatrudnieni s�: 

kierownik, 6 instruktorów terapii zaj�ciowej, psycholog, pracownik socjalny, referent. �DS 

jest baz� do odbywania praktyk szkolnych i zawodowych dla studentów Uniwersytetu 

Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wszechnicy 

�wi�tokrzyskiej oraz słuchaczy Policealnej Szkoły Medycznej im. H. Chrzanowskiej 

w Morawicy. �rodowiskowy Dom Samopomocy jest w stałym kontakcie z instytucjami  

i firmami, które wspieraj� nasze działania zmierzaj�ce do usamodzielnienia uczestników zaj�� 

w maksymalnym zakresie. Dodatkowo w 2008 r. uczestnicy i pracownicy �rodowiskowego 

Domu Samopomocy brali udział oraz zorganizowali 31 imprez okoliczno�ciowych  

i wycieczek. 

Dom Samopomocy dla Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie w Kielcach  
ul. H. Kołł�taja 4 
 
�rodowiskowy Dom Samopomocy dla Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie powstał  
19 grudnia 2008 roku. Jest przeznaczony dla osób z niepełnosprawno�ci� w stopniu znacznym 
i gł�bokim. Placówka przeznaczona jest dla 25 osób i jest czynna od poniedziałku do pi�tku  
w godzinach od 7.00 do 16.00. Uczestnicy maja zapewniony transport. Kadr� O�rodka 
stanowi:  

� kierownik 
� 6 instruktorów terapii zaj�ciowej 
� rehabilitant 
� psycholog 
� piel�gniarka 
� 3 opiekunów 
� pracownik socjalny 
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3.3. DZIAŁ DS. INSTYTUCJONALNEJ POMOCY OSOBOM STARSZYM   
 
Dział realizuje zadania własne gminy o charakterze obowi�zkowym  w zakresie kierowania 

osób do domu pomocy społecznej i ponoszenia odpłatno�ci za pobyt mieszka�ca w tym 

domu. 

 

Na terenie miasta Kielce do dnia 31.12.2008r.  funkcjonowało 6 DPS   w tym: 

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. Jagiello�ska 76 

 

 Dysponuj� one 696 miejscami, w tym 651 miejsc prowadzonych przez miasto Kielce  

i 45  miejsc  w domu prowadzonym przez Polski Zwi�zek Niewidomych: 

 

1. DPS dla osób przewlekle somatycznie chorych, ul. Jagiello�ska 76 (281 miejsc), 

2. DPS dla osób przewlekle somatycznie chorych, ul. Tarnowska 10 (102 miejsca), 

3. DPS dla osób przewlekle somatycznie chorych, ul. Sobieskiego 30 (80 miejsc), 

4. DPS dla kobiet przewlekle psychicznie chorych, ul. �eromskiego 4/6 (104 miejsca), 

5. DPS dla m��czyzn przewlekle psychicznie chorych, ul. Jagiello�ska 76 (82 miejsca), 

6. DPS Polskiego Zwi�zku Niewidomych, ul. Złota 7  (45 miejsc). 

  

        Na dzie� 31.12.2008 r.  w DPS na  terenie Kielc przebywało  697osób w tym 248 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 449 osób przyj�tych 

według tzw. „ starych zasad”  tj. na podstawie decyzji wydanej przed 1 stycznia 2004 r. 

 Zgodnie z art. 60 ust.1, ust.2 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r.  

(Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 z pó�niejszymi zmianami) pobyt w domu pomocy 

społecznej  jest odpłatny do wysoko�ci �redniego miesi�cznego kosztu utrzymania. �redni 

miesi�czny koszt utrzymania mieszka�ca w domu pomocy społecznej ogłasza si�  

w wojewódzkim dzienniku urz�dowym nie pó�niej ni� do dnia 31 marca ka�dego roku. 
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 �redni miesi�czny koszt utrzymania w domach pomocy społecznej na Tereni Kielc   

w 2008 r. wynosił: 

1. DPS dla osób przewlekle somatycznie chorych, ul. Jagiello�ska 76       - kwota 2 263 zł, 

2. DPS dla osób przewlekle somatycznie chorych, ul. Tarnowska 10        -  kwota 2 282,32 zł, 

3. DPS dla osób przewlekle somatycznie chorych, ul. Sobieskiego 30      -  kwota 2 230,77 zł, 

4. DPS dla kobiet przewlekle psychicznie chorych, ul. �eromskiego 4/6  -   kwota 2 223,69 zł, 

5. DPS Polskiego Zwi�zku Niewidomych, ul. Złota 7                                -   kwota 2 258 zł. 

6. DPS dla m��czyzn przewlekle psychicznie chorych, ul. Jagiello�ska 76 - kwota 2 263 zł.      
 

Artykuł 61 ust. 1, ust. 2 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r w sposób 
szczegółowy okre�la nowe zasady odpłatno�ci za pobyt mieszka�ca w DPS.  
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  
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 2008 r. do MOPR wpłyn�ło i zostało rozpatrzone 159  
wniosków o umieszczenie w domu pomocy społecznej, z tego 137 wniosków  z terenu  Kielc 
i 21 wniosków z innych powiatów. Wszystkie wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie.  
W roku 2008 w DPS  umieszczono 145 osób z tego 128 z  gminy Kielce, a 14 osób z poza 
naszej gminy, odnotowano ponadto 110 zgonów.    
Z pobytu w domu pomocy społecznej zrezygnowało 7 osób posiadaj�cych decyzje wydane 
przed 1 stycznia 2004 r. jak równie� po 1 stycznia 2004 r.  
W 2008 roku przeniesiono do innych DPS  11 osób w tym: 
 

- 6 osób przyj�tych na podstawie decyzji wydanej przed 01.01.2004 r, 
- 5 osób przyj�tych na podstawie decyzji  wydanej po 01.01.2004 r,   
 

Z powodu braku na terenie miasta Kielce odpowiedniego typu DPS, tj. dla osób 
niepełnosprawnych intelektualnie oraz długiego okresu oczekiwania na miejsce w domach dla 
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osób przewlekle psychicznie oraz somatycznie chorych, 80 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 3 lat. Z powodu braku wolnych miejsc w DPS osoby 
wpisywane s� na list� osób oczekuj�cych na umieszczenie. Aktualnie 138 osób   oczekuje na 
umieszczenie w domu pomocy społecznej. 
Odpłatno�� za pobyt osób przebywaj�cych w DPS  na podstawie decyzji wydanej po 
01.01.2004 r., pochodz�cych z gminy Kielce,  w 2008 r. przedstawiała si� nast�puj�co: 
 

- 2 osoby ponosz� odpłatno�� za pobyt w DPS bez dopłaty gminy, 
- 39 osób z dopłat� rodziny (zgodnie z zawart� umow�) i gminy,  
- 4 osoby z dopłat� rodziny (zgodnie z zawart� umow�), 
- 203 osoby z dopłat� gminy. 
 

W 2008r. na pokrycie kosztów utrzymania osób w domach pomocy społecznej wydatkowano 
ł�cznie kwot� 4 657 375 zł. 
Dział ds. Instytucjonalnej Pomocy Osobom Starszym w 2008 roku  wydał 960   decyzji 
administracyjnych. Były  to decyzje uchylaj�ce, kieruj�ce, ustalaj�ce i zmieniaj�ce 
odpłatno��, o umieszczeniu w domu pomocy społecznej. Ponadto wydawane s� decyzje 
kieruj�ce osoby chore na SM do Krajowego O�rodka   Mieszkalno Rehabilitacyjnego  
w D�bku. W 2008 r. skierowano 2 osoby. 

 

 

3.4. DZIAŁALNO�
 O�RODKA WSPARCIA DZIENNEGO DLA OSÓB CHORYCH NA 

           ALZHEIMERA  W KIELCACH AL. LEGIONÓW 5 

 

O�rodek Wsparcia Dziennego dla Osób Chorych na Alzheimera swoj� działalno�� rozpocz�ł 

w dniu 01.09.2008 roku. Jest placówk� o zasi�gu lokalnym. Obszarem swojego działania 

obejmuje mieszka�ców gminy Kielce. Dysponuje 20 miejscami, czynny od poniedziałku do 

pi�tku w godzinach 7.00 - 17.00. Oferta O�rodka kierowana jest do osób, które z powodu 

choroby Alzheimera wymagaj� cz��ciowej opieki w zaspokajaniu niezb�dnych potrzeb 

�yciowych, ale nie wymagaj� leczenia szpitalnego, ani pobytu w całodobowej placówce 

opieku�czej. Kandydatów do O�rodka Wsparcia Dziennego kwalifikuje zespół konsultantów 

MOPR w składzie: 
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    - specjalista psychiatra, 

    - specjalista psychologii klinicznej, 

    - piel�gniarka psychiatryczna. 

 

Podstawowym celem działalno�ci O�rodka jest zapewnienie dziennej opieki osobom 

cierpi�cym na chorob� Alzheimera oraz wspieranie osób chorych, ich rodzin i opiekunów. 

Stała oferta O�rodka Wsparcia Dziennego dla Osób Chorych na Alzheimera obejmuje: 

 

1. Terapi� zaj�ciow�: 

� Działania rewalidacyjne 

� �wiczenia funkcji poznawczych  

� �wiczenia funkcji j�zykowych.  

� Apraksja konstrukcyjna 

� Usprawnianie w obr�bie motoryki małej i du�ej 

� �wiczenia w zakresie analizy i syntezy wzrokowo-przestrzennej 

� Usprawnianie koordynacji wzrokowo- ruchowej i wzrokowo-słuchowej 

� �wiczenia grafomotoryki 

� Kinezjiologia edukacyjna – gimnastyka mózgu 

� Opiek� piel�gniarsk� 

� Rehabilitacj� 

� Wy�ywienie 

 

2. Wspieranie rodzin i opiekunów - poradnictwo socjalne. 

 Codzienne przyprowadzanie przez rodziny i opiekunów chorych do O�rodka jest okazj� do 

nawi�zania rozmowy, wysłuchania problemów wynikaj�cych z opieki nad osob� cierpi�c� na 

Alzheimera oraz wskazanie odpowiednich form pomocy. Ogranicza si� w ten sposób 

poczucie samotno�ci i bezradno�ci u opiekuna osoby chorej. 

W ramach wspierania rodzin zorganizowano tak�e spotkanie z przedstawicielami firmy 

farmaceutycznej oraz lekarzem neurologiem. 

Oprócz stałej oferty podopieczni uczestniczyli w �yciu kulturalno-towarzyskim w o�rodku jak 

i poza nim.  W trakcie czteromiesi�cznej działalno�ci o�rodka uczestniczyli mi�dzy innymi: 

      - w wyst�pach artystycznych przygotowanych przez �rodowiskowe Domy Samopomocy, 

         które    odbywały si� w Wojewódzkim Domu Kultury  w Kielcach, 
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      - w paradzie z okazji Mi�dzynarodowego Dnia Seniora zorganizowanego przez 

         Towarzystwo  Dobroczynno�ci, 

      -  z okazji  �wi�ta Zmarłych odwiedzili kielecki Cmentarz Stary, zapalili znicze na  

         grobach  poległych �ołnierzy, 

      -   w zwi�zku z  90-t� rocznic� odzyskania przez Polsk� niepodległo�ci uczestnicy    

         wysłuchali wyst�pu  słowno-muzycznego Chóru Katedralnego, który go�cinnie wyst�pił  

         w o�rodku.  

Akademie, zabawy Andrzejkowe, Mikołajkowe, spotkania Bo�onarodzeniowe i Noworoczne 

oraz go�cinne wyst�py zespołów artystycznych z innych placówek s� mo�liwe dzi�ki 

współpracy ró�nych instytucji: 

- Dom Pomocy Społecznej w Kielcach, ul. Sobieskiego 30, 

- Dom Pomocy Społecznej w Kielcach, ul. Tarnowska 10, 

- Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach, ul. Jagiello�ska 76, 

- Policealna Szkoła Medyczna w Morawicy, 

- Szkoła Podstawowa nr 27 w Kielcach, 

- Klub Seniora w Kielcach, ul. Jana Nowaka Jeziora�skiego,  

- Klub Seniora w Kielcach, al. Legionów 5, 

- Firma farmaceutyczna Merz  Pharmaceuticals. 

 

Prawo pobytu w O�rodku Wsparcia Dziennego dla Osób chorych na Alzheimera maj� jedynie 

te osoby, którym �wiadczenie to zostało przyznane decyzj� administracyjn� wydan� przez 

Dyrektora Miejskiego O�rodka Pomocy Rodzinie lub przez osob� upowa�nion�. 

W okresie od 01 wrze�nia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. przyj�to do O�rodka Wsparcia 

Dziennego 27 osób w tym 16 kobiet i 11 m��czyzn w wieku od 62 do 90 lat. W powy�szym 

okresie z pobytu w O�rodku Wsparcia Dziennego dla Osób Chorych na Alzheimera z uwagi 

na pogarszaj�cy si� stan zdrowia zrezygnowało 6 osób. Liczba oczekuj�cych na miejsce  

w OWD na dzie� 31.12.2008 r. - 8 osób. 

Osoby przebywaj�ce w O�rodku ponosz� odpłatno�� za posiłki (�niadanie, obiad), wysoko�� 

odpłatno�ci zale�y od wysoko�ci posiadanego dochodu. Pozostałe usługi �wiadczone s� 

bezpłatnie. W okresie  od 01.09.2008 r. do 31.12.2008 r. w O�rodku Wsparcia Dziennego dla 

Osób Chorych na Alzheimera wydano 1431 posiłków (�niada� i obiadów): 

   - wrzesie� - 375, 

   - pa�dziernik - 394, 

   - listopad - 312, 
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   - grudzie� -  350. 

Na posiłki wydano kwot�:  9.015.31 zł  

   - wrzesie� - 2362,51 zł 

   - pa�dziernik - 2482,20 zł 

   - listopad - 1965,60 zł 

  - grudzie� -  2205,00 zł 

Zgodnie z decyzjami kieruj�cymi: 

   - 3 osoby były całkowicie zwolnione z odpłatno�ci 

   - 12 osób było cz��ciowo zwolnione z odpłatno�ci 

   - 12 osób ponosiło pełn� odpłatno��. 

Zatrudniona kadra 

Opieka nad osobami chorymi na Alzheimera stanowi jedn� z najtrudniejszych dziedzin 

fachowego pomagania. Od zatrudnionego personelu oczekuje si� nie tylko odpowiednich 

kwalifikacji zawodowych, ale tak�e okre�lonych predyspozycji osobowo�ciwych. Pracownicy 

O�rodka musz� wykazywa� si� du�� cierpliwo�ci�, która jest warunkiem optymalnych relacji  

z podopiecznymi. Na dzie� 31.12.2008 r. kadr� zatrudnion� w o�rodku stanowili: 

- kierownik, 

-  instruktor terapii zaj�ciowej - 5 etatów, 

- instruktor ds. rewalidacji, 

- rehabilitant, 

- piel�gniarka, 

- pracownik socjalny, 

- opiekun - 2 etaty, 

- pracownik gospodarczy.      

Wszystkie zaj�cia prowadzone w O�rodku Wsparcia Dziennego dla Osób Chorych na 

Alzheimera maj� na celu popraw� jako�ci �ycia osoby chorej oraz ich rodzin i opiekunów.    

Prowadzony jest tak�e trening intelektualnych i ruchowych zdolno�ci, które osoba chora 

jeszcze posiada, tak  aby utrzymały si� mo�liwie jak najdłu�ej. Pobyt w O�rodku ma przede 

wszystkim sprawi� przyjemno�� osobom, które uczestnicz� w ró�nych formach terapii  

i doprowadzi� do spowolnienia procesu chorobowego. 
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4. Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawno�ci 
 Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawno�ci w Kielcach realizuje 

zadania z zakresu administracji rz�dowej w oparciu o Ustaw� z dnia  

27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92 z pó�niejszymi zmianami.  

Akty wykonawcze do ww. Ustaw to: 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 Dz. U. Nr 17, poz. 162 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 Dz. U. Nr 139, poz. 1328. 

Na podstawie powy�ej wymienionych przepisów Zespół rozpatruje wnioski  

o ustalenie stopnia niepełnosprawno�ci i niepełnosprawno�ci dla osób ubiegaj�cych si� o: 

� odpowiednie zatrudnienie, 

� szkolenie, 

� uczestnictwo w warsztatach terapii zaj�ciowej, 

� konieczno�� zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i �rodki pomocnicze, 

� korzystanie z systemu �rodowiskowego wsparcia w samodzielnej  

egzystencji (korzystanie z usług socjalnych, opieku�czych i rehabilitacyjnych), 

� zasiłek stały, 

� zasiłek piel�gnacyjny, 

� ubieganie si� o korzystanie z karty parkingowej, 

� ubieganie si� o dodatkow� powierzchni� lokalow�.  

 

W Miejskim Zespole do Spraw 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  - pełny etat - koordynuje prac� administracyjn� Zespołu, pełni równie� 

funkcj� członka składu orzekaj�cego, 

� pracownik socjalny – ¾  etatu - członek składu orzekaj�cego,  
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� pedagog – pełny 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 – pełny etat - b�d�cy protokolantem  

na posiedzeniach składów orzekaj�cych, 

� pracownik administracyjno – biurowy – pełny etat - zajmuj�cy si� bezpo�redni� 

obsług� interesantów, 

� pracownik administracyjno – biurowy – pełny etat (stanowisko refundowane  

z PFRON) zajmuj�cy si� obsług� Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu 

Orzekania o Niepełnosprawno�ci,   

� pracownik administracyjno – biurowy – pełny etat - zajmuj�cy si� procedurami 

orzekania dzieci do 16-ego roku �ycia, posiadaj�cy uprawnienia pracownika 

socjalnego, członka składu orzekaj�cego, 

� psycholog – pełny etat – członek składu orzekaj�cego, 

� konsultant prawny – ½ etatu – zajmuj�cy si� sporz�dzaniem opinii prawnych 

dotycz�cych trybu orzeczniczego, 

� lekarze specjali�ci zatrudnieni w ramach umowy – zlecenia w 2008 r. na 

stanowiskach  przewodnicz�cych składów orzekaj�cych: 

1. pediatra specjalista neurolog, 

2. dr n. med. specjalista alergolog, 

3. dr n. med. specjalista chorób wewn�trznych, 

4. dr n. med. specjalista psychiatra, 

5. pediatra, 

6. specjalista chirurg, 

7. specjalista chorób wewn�trznych, 

8. specjalista neurolog, 

9. specjalista neurolog, 

10. specjalista rehabilitacji medycznej, 

11. specjalista okulista, 

12. specjalista chorób płuc.  

 

Ww. przewodnicz�cy składów orzekaj�cych oraz członkowie składów orzekaj�cych posiadaj� 

Certyfikaty, uprawniaj�ce do orzekania o niepełnosprawno�ci.   
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W  2008 r. Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawno�ci w Kielcach:  

� przyj�ł wniosków  o ustalenie stopnia niepełnosprawno�ci      –          5192, 

� przyj�ł wniosków  o ustalenie niepełnosprawno�ci       –          1151, 

� wydał orzecze� o stopniu niepełnosprawno�ci                  –          5340, 

� wydał orzecze� o niepełnosprawno�ci                   –          1187, 

� wydał „Legitymacji Osoby Niepełnosprawnej”                               –         3720.   

 

Jak wynika z powy�szych danych w roku 2008  Zespół wydał razem 6343 orzecze� dla osób 

dorosłych jak i osób do 16-ego roku �ycia. Bardzo du�� liczb� orzecze� wydaje si� dla osób 

ubiegaj�cych si� o zatrudnienie na rynku pracy dla niepełnosprawnych oraz dla osób 

ubiegaj�cych si� o korzystanie z pomocy społecznej. Ponadto utrzymuje si� du�a liczba osób 

ubiegaj�cych si� o skorzystanie z turnusu rehabilitacyjnego oraz ubiegaj�cych si� o zakup 

sprz�tu rehabilitacyjnego.  

Na uwag� równie� zasługuje fakt, �e jedynym organem uprawnionym do wydawania 

legitymacji stanowi�cych podstaw� do korzystania z ulg i uprawnie� na podstawie odr�bnych 

przepisów jest Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawno�ci. Ww. Zespół wydaje 

„ Legitymacje Osoby Niepełnosprawnej”  na podstawie orzecze� innych instytucji 

orzekaj�cych, takich jak: Zakład Ubezpiecze� Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia 

Społecznego, Ministerstwo Spraw Wewn�trznych i Administracji.   

Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawno�ci w Kielcach w roku 2008 

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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5. Wieloosobowe stanowisko ds. projektów socjalnych 
Do głównych zada� tej komórki organizacyjnej nale�y: 

1. Opracowywanie i wdra�anie przedsi�wzi�� słu��cych rozwi�zywaniu problemów 

społecznych wynikaj�cych z ustawy o pomocy społecznej.  

2. Budowanie lokalnej koalicji organizacji i instytucji statutowo zajmuj�cych si� 

problematyk� społeczn� zgodnie z zasad� współpracy i partnerstwa.  

3. Pozyskiwanie funduszy zewn�trznych na realizacj� projektów socjalnych.  

4. Pozyskiwanie informacji o �ródłach finansowania projektów dotycz�cych problematyki 

społecznej. 

 

Działania zrealizowane w 2008 roku: 

1. Opracowanie i zło�enie wniosku o dofinansowanie realizacji projektu systemowego  

pn. Działanie szans� na przyszło�� w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na 

lata 2007-2013 Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój  

i upowszechnianie aktywnej integracji.  

2. Opracowanie Programu Aktywno�ci Lokalnej na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu 

społecznemu dla Miasta Kielce na lata 2009-2013 (PAL) b�d�cego cz��ci� projektu 

systemowego. PAL słu�y zwi�kszeniu aktywno�ci mieszka�ców Miasta Kielce,  

we wszystkich obszarach �ycia społecznego oraz wzmocnieniu ich potencjału 

rozwojowego, w szczególno�ci grup zagro�onych wykluczeniem społecznym. Realizowany 

b�dzie z wykorzystaniem �rodowiskowej pracy socjalnej, instrumentów aktywnej 

integracji, działa� o charakterze �rodowiskowym w�ród mieszka�ców. 

3. Opracowanie zało�e� programowych i funkcjonalnych Kieleckiego Centrum 

Niepełnosprawnych b�d�cego najnowocze�niejszym w kraju o�rodkiem szkoleniowo-

edukacyjnym dla osób niepełnoprawnych. Lokalizacja Centrum planowana jest przy ulicy 

Bodzenty�skiej. Innowacyjne rozwi�zania architektoniczne umo�liwi� korzystanie  

z obiektu osobom z ró�nymi rodzajami niepełnosprawno�ci. Kompleksowa oferta Centrum 

obejmie funkcjonowanie stref: konferencyjno-szkoleniowej, gastronomiczno-hotelarskiej, 

kreatywnej rehabilitacji prozdrowotnej, relaksacyjno-integracyjnej oraz biurowej dla 

organizacji pozarz�dowych. Misj� jest �wiadczenie usług słu��cych podnoszeniu jako�ci 

�ycia i integracji społeczno-ekonomicznej, promocja i rozwój ekonomii społecznej oraz 

wygenerowanie nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych.  
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4. Opracowanie polityki promocji Kieleckiego Centrum Niepełnosprawnych oraz prezentacja 

idei przedsi�wzi�cia przed władzami rz�du RP, parlamentarzystami oraz przedstawicielami  

PFRON.  

5. Współpraca z Wydziałem Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta Kielce w zakresie 

pozyskania �rodków na dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego 

Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, O� priorytetowa 8 Społecze�stwo 

informacyjne – zwi�kszenie innowacyjno�ci gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie 

wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion. Przeprowadzenie ankiet i opracowanie diagnozy 

dotycz�cej dynamiki zjawiska wykluczenia cyfrowego w�ród klientów MOPR 

kwalifikuj�cych si� do �wiadcze� pieni��nych z pomocy społecznej.  

6. Współpraca z Wydziałem Gospodarki Komunalnej Urz�du Miasta Kielce w zakresie 

przygotowania dokumentacji budowlano-wykonawczej ogólnodost�pnych stref sportu  

i rekreacji. Opracowanie zało�e� funkcjonowania inwestycji. Planowane zło�enie w 2009 

roku wniosku o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa �wi�tokrzyskiego na lata 2007-2013, O� Priorytetowa 5 Wzrost jako�ci 

infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystyk� i sport, 

Działanie 5.3 Inwestycje w sfer� dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu. Celem 

projektu jest budowa, rozbudowa, modernizacja i wyposa�enie 8 ogólnodost�pnych stref 

sportu i rekreacji o ł�cznej powierzchni 314 887 m2: strefa skate parku w Dolinie rzeki 

Silnicy, strefa gier zespołowych w Parku Dygasi�skiego, strefa mini golfa w Parku XXX-

Lecia, strefa wspinaczkowa Przy Kadzielni, strefa survivalu w Lesie Komunalnym, strefa 

rodzinnych zabaw integracyjnych w Parku Czarnów, strefa sprawno�ciowa dla dzieci 

niepełnosprawnych przy Integracyjnym Przedszkolu Samorz�dowym nr 27, strefa 

wielofunkcyjnej rekreacji przy Placówce Opieku�czo-Wychowawczej nr 1. Program 

funkcjonowania obejmuje obszary działalno�ci edukacji prozdrowotnej, proekologicznej  

i animacji �rodowiskowej, kreatywnej prorodzinnej aktywno�ci. Dobór wyposa�enia stref 

pozwala na całoroczne korzystanie z urz�dze� sportowo-zabawowo-rekreacyjnych. 

7. Opracowanie dla działalno�ci O�rodka Informacji dla Osób Niepełnosprawnych 

wieloletniego programu informacyjno-promocyjnego i poradnictwa dla �rodowiska  

i otoczenia instytucjonalnego osób niepełnosprawnych na terenie województwa 

�wi�tokrzyskiego. Zło�enie oferty o dofinansowanie działalno�ci w ramach programu 

Pa�stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  pn. „O�rodki Informacji 

dla Osób Niepełnosprawnych 2008” .  
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8. Współpraca z Federacj� Stowarzysze� Kulturotwórczych „Baza Zbo�owa”  w zakresie 

przygotowania projektu pn. Baza Zbo�owa – Kieleckie miejsce kultury alternatywnej, 

dotycz�cego rozwoju aktywno�ci lokalnej i promocji młodych artystów poprzez adaptacj�  

i modernizacj� pomieszcze� O�rodka Wsparcia Dziennego dla Młodzie�y. Planowane 

zło�enie w 2009 roku wniosku o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa �wi�tokrzyskiego na lata 2007-2013, O� Priorytetowa  

5 Wzrost jako�ci infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, 

turystyk� i sport, Działanie 5.2 Podniesienie jako�ci usług publicznych poprzez wspieranie 

placówek edukacyjnych i kulturalnych. 

9. Współpraca z Wydziałem Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta Kielce w zakresie 

organizacji wypoczynku letniego w Budapeszcie dla dzieci z najbiedniejszych �rodowisk. 

Projekt realizowany był w ramach programu współpracy Miasta Kielce z bratnimi miastami  

z Rumunii, Chorwacji i W�gier. 

10. Konsultacje z organizacjami pozarz�dowymi obejmuj�ce pozyskiwanie �ródeł 

finansowania działalno�ci statutowej, pomoc w przygotowaniu wniosków aplikacyjnych, 

realizacji projektów. 

 

6. Programy realizowane przez MOPR 

PROGRAM „DOSTARCZANIE �YWNO�CI DLA NAJUBO�SZEJ LUDNO�CI UNII 

EUROPEJSKIEJ”.  

W okresie od 01.04.2008 do 31.12.2008 MOPR w ramach prowadzonej współpracy  

z Towarzystwem Dobroczynno�ci w Kielcach, otrzymał i rozdysponował artykuły spo�ywcze 

w  ł�cznej ilo�ci  68 224,80 kg. Pomoc� �ywno�ciow� obj�to 1640 osób w 744 �rodowiskach. 

�rednio ka�dy klient otrzymał 41,60 kg artykułów �ywno�ciowych. 

Ponadto, MOPR w 2008 r. współpracował z innymi organizacjami, b�d�cymi dystrybutorami 

�ywno�ci dla najubo�szej ludno�ci miasta Kielce w ramach programu PEAD tj. 

1. Caritas Diecezji Kieleckiej 

2. Fundacja „�wiatło-�ycie”  – Oddział w Kielcach 

3. Polski Czerwony Krzy� – Oddział Okr�gowy w Kielcach 

4. Towarzystwo Pomocy �w. Brata Alberta w Kielcach 

Ł �cznie pracownicy socjalni wydali do tych organizacji 1 984 skierowania po odbiór 

�ywno�ci dla 4 332 osób. 
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PROGRAM NA RZECZ SPOŁECZNO�CI ROMSKIEJ W POLSCE 

 

� “Pomoc edukacyjna dla dzieci pochodz�cych z rodzin romskich” 

Miejski O�rodek Pomocy Rodzinie w Kielcach, był realizatorem programu na rzecz 

społeczno�ci romskiej w Polsce w 2008 roku. W 2008 r. na realizacj� programu „Pomoc 

edukacyjna dla dzieci pochodz�cych z rodzin romskich”  - dofinansowanie do zakupu 

podr�czników i przyborów szkolnych oraz zakupu stanowisk do nauki, O�rodek otrzymał 

dotacj� z Ministerstwa Edukacji Narodowej w wysoko�ci 6 000 zł. oraz Ministerstwa Spraw 

Wewn�trznych i Administracji w wysoko�ci 36 000 zł. 

Zasadniczym celem programu była 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 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. Młodzie� ucz�szczaj�c� do szkoły gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej 

motywowali�my i zach�cali�my do dalszej nauki poprzez zakup podr�czników i przyborów 

szkolnych, oraz stanowisk do nauki. 

Z dotacji na realizacje programu: 

� na zakup podr�czników i przyborów szkolnych przeznaczono kwot� 16 000 zł. 

(34 osoby x �rednio 470 zł. za komplet podr�czników i przyborów szkolnych  = 16 000zł.) 

� na zakup stanowisk do nauki przeznaczono kwot� 3 600 zł 

(5 stanowisk x 720 zł. = 3 600 zł.) 

Przy realizacji zadania O�rodek współpracował ze wszystkimi szkołami, do których 

ucz�szczaj� dzieci romskie. Na pro�b� MOPR, pedagogowie szkolni przesyłali do O�rodka 

wykazy podr�czników oraz listy dzieci romskich kwalifikuj�cych si� do pomocy z programu. 

MOPR podr�czniki zamawiał bezpo�rednio w ksi�garniach i wydawnictwach. Rodzice dzieci 

romskich przychodz�c po podr�czniki kwitowali jednocze�nie ich odbiór. Dla dzieci 

najzdolniejszych, kontynuuj�cych nauk� w szkołach ponadgimnazjalnych. O�rodek zakupił 

słowniki: polsko-angielskie, j�zyka angielskiego, wyrazów obcych. 

W roku bud�etowym na zakup podr�czników, przyborów szkolnych oraz stanowisk do nauki 

z dotacji wykorzystano ogółem 19 600 zł. 
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� Program „Zakup ubra� szkolnych dla dzieci romskich” 

W 2008 r. w ramach programu „Zakup ubra� szkolnych dla dzieci romskich”  Miejski 

O�rodek Pomocy Rodzinie otrzymał dotacj� z Ministerstwa Spraw Wewn�trznych  

i Administracji w wysoko�ci 14 000 zł. 

Zało�eniem programu było doprowadzenie do pełnego uczestnictwa Romów w �yciu 

społecze�stwa obywatelskiego i zniwelowanie ró�nic dziel�cych t� grup� od reszty 

społecze�stwa, oraz doprowadzenie do wyrównania poziomów w takiej dziedzinie jak 

umiej�tno�� funkcjonowania w społecze�stwie obywatelskim. Celem programu było 

znalezienie przez Romów swojego miejsca we współczesnej szkole poprzez dostosowanie si� 

do warunków panuj�cych w tych placówkach. 

Program miał równie� na celu wyrównanie szans w�ród osób nale��cych do społeczno�ci 

romskiej oraz pomóc w podtrzymaniu to�samo�ci i kultury Romów. Cel ten został osi�gni�ty 

poprzez dofinansowanie do zakupu ubra� szkolnych oraz strojów do �wicze� na zaj�cia z 

wychowania fizycznego. 

W projekcie programu na 2008 r. Miejski O�rodek Pomocy Rodzinie w Kielcach zaplanował 

�rodki na zakup mundurków szkolnych. Na rok szkolny 2008/2009 zmieniły si� przepisy 

dotycz�ce noszenia mundurków w szkołach i okazało si�, �e w tych placówkach, do których 

ucz�szczaj� dzieci romskie nie s� wymagane stroje obowi�zkowe. 

Programem zostało obj�tych ogółem 34 dzieci romskich realizuj�cych obowi�zek szkolny. 

W 2008 r. na zakup ubra� szkolnych MOPR otrzymał dotacj� w wysoko�ci:  

14 000 zł., któr� w cało�ci przeznaczono na zakup: 

- ubra� do szkoły (kurtek, spodni, spódnic, swetrów, bluzek) 

- strojów do w-f (dresów, obuwia, koszulek) 

- obuwia 

Główne cele projektu zostały osi�gni�te: 

- nast�piła integracja �rodowiskowa romskiego z polskim 

- zwi�kszyła si� frekwencja dzieci romskich na zaj�ciach w-f 

- zatarły si� ró�nice dziel�ce grup� romsk� od reszty społecze�stwa 

- poprawiła si� frekwencja szkolna dzieci pochodz�cych z rodzin romskich 

- udział w zaj�ciach wychowania fizycznego dzieci romskich pomógł w niewielkim   

    stopniu przezwyci��y� trudno�ci kulturowe. 

Przy realizacji zadania O�rodek współpracował ze wszystkimi szkołami, do których 

ucz�szczaj� dzieci morskie oraz cał� społeczno�ci� romsk�.   
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� „Utworzenie polsko-romskiego zespołu muzyczno-tanecznego” 

Miejski O�rodek Pomocy Rodzinie w Kielcach, ul. Studzienna 2 jest realizatorem programu 

na rzecz społeczno�ci romskiej w Polsce w 2008 r.  

W 2008 r. w ramach programu „ Utworzenie polsko-romskiego zespołu muzyczno-

tanecznego”  MOPR otrzymał dotacj� z Ministerstwa Spraw Wewn�trznych i Administracji  

w wysoko�ci 10 000 zł. 

Program miał na celu wyrównanie szans w�ród osób nale��cych do społeczno�ci romskiej 

oraz pomóc w podtrzymaniu to�samo�ci i kultury Romów. Cel ten został osi�gni�ty poprzez 

dofinansowanie do zakupu instrumentów muzycznych, strojów dla osób nale��cych do 

zespołu oraz nagło�nienia muzycznego. 

Na podstawie przeprowadzonych w 2007 r. przez pracowników MOPR wywiadów 

 i ankiet dotycz�ce sytuacji społecznej i ekonomicznej Romów uznano, �e w zasadniczy 

sposób odbiega ona od współczesnych standardów cywilizacyjnych, dlatego społeczno�� 

romska chc�c podtrzyma� własn� to�samo�� zacz�ła sama poszukiwa� sposobów 

rozwi�zywania swoich problemów. Miejski O�rodek Pomocy Rodzinie w Kielcach, chc�c 

wyj�� naprzeciw tym problemom zorganizował zebranie w 2007 r. ze społeczno�ci� romsk�, 

na którym ustalono, �e wskazane byłoby utworzenie zespołu muzyczno-tanecznego  

i propagowanie kultury romskiej. Podj�te działania pozwoliły w 2008 r. na utworzenie 

zespołu polsko-romskiego. MOPR otrzymał dotacj� w wysoko�ci: 10 000 zł., któr� w cało�ci 

przeznaczono na zakup: 

- sprz�tu nagło�nieniowego (wzmacniacza nagło�nieniowego, kolumn, mikrofonów, 

    kabli); 

- instrumentów muzycznych (fletów, marakasów, kastanietów, janczarów, czyneli, 

     pudełek rytmicznych, tamburyn, mini conga); 

- radiomagnetofonu CD z kompletem płyt; 

- koszulek z nadrukami oraz uszyto ubrania dla uczestników zespołu. 

Zespół muzyczno-taneczny został utworzony we wrze�niu 2008 r. przy Szkole Podstawowej 

nr 19, przy ul. Targowej. W skład zespołu wchodzi młodzie� i dzieci romskie oraz polskie,  

a tak�e wszystkie osoby dorosłe, chc�ce bra� udział w zaj�ciach muzycznych. 

W miar� rozwoju działalno�ci zespołu planowane s� wyjazdy do innych szkół podstawowych 

i ponadpodstawowych. Aktualnie zespół przygotowuje wyst�py na akademie szkolne oraz 

ró�ne imprezy okoliczno�ciowe. 
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Przy realizacji zadania O�rodek współpracował ze wszystkimi szkołami, do których 

ucz�szczaj� dzieci romskie, a przede wszystkim ze Szkoł� Podstawow� Nr 19, ze wszystkimi 

�wietlicami oraz całym �rodowiskiem romskim. 

 

 

 

 

 

 


