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1. Podstawy prawne działalności MOPS w Kętrzynie
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętrzynie jest jednostką organizacyjną Gminy Miejskiej
Kętrzyn, funkcjonuje na podstawie Zarządzenia nr 4/90 Naczelnika Miasta Kętrzyna z dnia 16 marca 1990r
w sprawie utworzenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętrzynie, Uchwały Nr XXVI/217/92 Rady
Miejskiej w Kętrzynie z dnia 26.02.1992r o powołaniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętrzynie
oraz Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.
Powierzone zadania realizuje na podstawie Statutu ustalonego przez Radę Miejską (Uchwała Nr
LII/312/13 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 04 lipca 2013r).
Działalność Ośrodka finansowana jest z budżetu miasta, dotacji rządowych oraz środków Unii
Europejskiej.
Jednym z głównych aktów prawnych, na podstawie którego funkcjonuje MOPS, jest
ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.
Ośrodek realizuje także zadania w oparciu o inne akty prawne:
1) ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
2) ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
3) ustawa o świadczeniach rodzinnych,
4) ustawa o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,
5) ustawa o dodatkach mieszkaniowych,
6) ustawa o prawie energetycznym,
7) ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
8) ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
9) ustawa o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.
10) ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
11) ustawa o zatrudnieniu socjalnym
12) ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
13) ustawa o ochronie zdrowia psychicznego
14) ustawa o Karcie Dużej Rodziny
15) Ustawa o samorządzie gminnym
16) Ustawa o pracownikach samorządowych
17) Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie;
18) Ustawa o finansach publicznych;
19) Ustawa o rachunkowości;
20) Ustawa Prawo zamówień publicznych;
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21) Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych;
22) Ustawa o systemie oświaty;
23) przepisów wykonawczych do wymienionych wyżej ustaw;
24) uchwał Rady Miejskiej w Kętrzynie, zawartych umów i porozumień;
25) Programów rządowych
Zgodnie z brzmieniem ustawy o pomocy społecznej Ośrodek Pomocy Społecznej jest narzędziem
instytucji polityki społecznej państwa mającym na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie
trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby
i możliwości. Ośrodek ma za zadanie wspierać osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia
niezbędnych potrzeb i umożliwić im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Ustawowo
zobowiązany jest również do podejmowania innych zadań wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym
tworzenia i realizacji programów osłonowych.
Ośrodek współpracuje w tym zakresie, na zasadzie partnerstwa, z organami administracji
samorządowej, rządowej, organizacjami społecznymi, Kościołem Katolickim i innymi kościołami, związkami
wyznaniowymi, osobami prawnymi i fizycznymi.
Realizując zadania Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętrzynie ma na celu dążenie do poprawy
jakości słabszych społecznie i ekonomicznie mieszkańców Miasta, dbałość o zapewnienie prawidłowego
rozwoju i funkcjonowania rodzin przeżywających trudności i kryzysy, budowanie właściwych relacji między
jej członkami, właściwe pełnienie przez nich ról społecznych, wspieranie w dążeniu do usamodzielnienia,
bezpieczeństwo oraz właściwy rozwój i wyrównywanie szans dzieci i młodzieży, przeciwdziałanie
demoralizacji, patologiom i wykluczeniu społecznemu mieszkańców Miasta.
Wypełniając swoje zadania Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej kieruje się zasadami równości,
pomocniczości, solidarności oraz subsydiarności, mając na względzie interes społeczny i słuszny interes
obywateli. Rozeznaje i realizuje potrzeby obywateli i potrzeby wskazane przez władze Miasta. Realizuje
działania wynikające z zapisów Strategii rozwiązywania problemów społecznych. Tworzy lub współtworzy
programy na rzecz mieszkańców Miasta. Prowadzi obsługę organizacyjno– techniczną Zespołu
Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
W celu realizacji coraz większej ilości zadań wiedza pracowników musi wykraczać poza problematykę
pomocy społecznej i obejmować szerokie spectrum informacji koniecznych w procesie udzielania pomocy
osobom i rodzinom tego wymagającym. Pojawia się też potrzeba wykorzystania w pracy specjalistów dotąd
nie zatrudnianych, budowy infrastruktury około pomocowej. Coraz bardziej istotne staje się stosowanie
interdyscyplinarnych rozwiązań, pogłębianie współpracy i budowanie partnerstw na rzecz pobudzania szeroko
pojętej aktywności osób i rodzin trafiających do systemu pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych.
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Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje swoje obowiązki zgodnie z zasadami celowości,
legalności i gospodarności w zakresie wydatkowania środków finansowych, obowiązującymi standardami
oraz zasadami etyki zawodowej.
Realizacja misji i założonych celów przebiega zgodnie z wdrożoną polityką zarządzania ryzykiem i objęta
jest kontrolą zarządczą.

2 2. Zasoby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Główna siedziba Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej mieści się w Kętrzynie przy ulicy
Pocztowa 11, drugie piętro budynku, który jest własnością Starostwa Powiatowego w Kętrzynie.
Na parterze budynku znajduje się kasa Ośrodka, w której dokonywane są wypłaty zasiłków osobo m
korzystającym z różnej formy pomocy finansowej, a także wpłaty za świadczone przez MOPS usługi
(opiekuńcze, obiady, mieszkanie chronione i inne).
Na drugim piętrze budynku znajdują się pomieszczenia biurowe. Wszystkie pomieszczenia przekazane
są w użytkowanie na podstawie umowy dzierżawy, której koszt w 2021 roku wyniósł 77 054,56 zł.
Wydatki pokrywane są ze środków własnych Gminy w wysokości 58 596,84 zł oraz środków zleconych
w wysokości 18 457,72 zł, jako wydatki na obsługę świadczeń rodzinnych i wychowawczych. Podział
kosztów liczony zgodnie z zajmowaną powierzchnią.
(W koszt dzierżawy wchodzi: ogrzewanie gazowe, energia elektryczna, wywóz nieczystości)
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w celu realizacji zadań statutowych:
1) dzierżawi pomieszczenia z przeznaczeniem na:
a) Składnica Akt Ośrodka, znajdująca się przy ul. Kaszubskiej 1, należąca do Spółki KOMEC
w Kętrzynie, koszt roczny dzierżawy w 2021r. wyniósł 4 204,65 zł

b) Ogrzewalnia dla osób bezdomnych przy ul. Plac Słowiański 2. Właścicielem pomieszczeń jest
PPHU Kuhn Krzysztof w Kętrzynie. Umowa dzierżawy została zawarta na okres od października
2021 do kwietnia 2022. Koszt dzierżawy za okres od październik – grudzień 2021 to kwota
1 685,07 plus zużycie energii 4 872,03 zł, wody 60,52 zł ( wydatki X-XII),

c) Magazyn na składowanie mebli, sprzętu biurowego znajdujący się przy ul. Dworcowa.
Pomieszczenia dzierżawione są od Przedsiębiorstwa KOMEC, koszt roczny to kwota 1 004,89zł.

2) Ośrodek posiada w zarządzie przekazanym przez Urząd Miasta w Kętrzynie pomieszczenia przy ul.
Kaszubskiej 7/9 oraz 7/2 w których znajdują się 2 mieszkania chronione: dla osób starszych i chorych
somatycznie oraz drugie dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Ośrodek pokrywa opłaty związane
z zużyciem energii, wody, ogrzewania. Koszt utrzymania mieszkań w 2021 roku wyniósł 25 626,15 zł,
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natomiast wpłaty wniesione do Gminy z tytułu przebywania podopiecznych w mieszkaniu chronionym
wyniosły 12 074,42 zł.
3) w zasobach majątkowych Ośrodka, przy ul. Sikorskiego 61A, znajduje się stołówka, w której
przygotowywane są ciepłe posiłki dla podopiecznych. Łączny koszt utrzymania stołówki w 2021r. wyniósł:
79 344,22 zł, w tym:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

opłata energii elektrycznej
woda
ogrzewanie, ciepła woda
gaz
wywóz nieczystości, ścieki
monitoring
naprawy, przeglądy techn. materiały
zakup żywności (przygot. obiadów)
podatek od nieruchomości

– 12 826,55zł
790,79 zł
- 15 167,76 zł
3 904,88 zł
6 107,61 zł
1 033,20 zł
- 9 354,73 zł
- 28 768,08. zł
- 1 390,62 zł

4) samochód marki Mercedes Vito, poj. 2 143, rok produkcji 2014, który w roku 2020 został przekazany dla
Ośrodka przez Urząd Miasta w Kętrzynie. Koszt utrzymania samochodu wyniósł: 23 958,49 zł* w tym:
ubezpieczenie
– 2 348,00 zł
naprawy, badania techn.
9 882,00 zł
paliwo, części wymienne
- 11 728,49 zł
Wydatki na samochód częściowo pokrywane są z programu „Posiłek w szkole i w domu” jako wkład własny
Gminy. W 2021r. była to kwota 12 994,99 zł.
*koszt całkowity dowozu obiadów wynosi 24 558,49 zł (wyższy o 600,00 zł tj. TAXI – dowóz, podczas
naprawy samochodu).

2 3. Struktura Ośrodka, Stan Zatrudnienia, Wykształcenie Kadry

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętrzynie funkcjonuje jako samodzielna jednostka
organizacyjna podzielona na Działy:
- Dział Pomocy Środowiskowej
- Dział Pomocy Instytucjonalnej i Usług
- Dział Świadczeń Rodzinnych
- Dział Finansowo- Księgowy
- Dział Kadr i Administracji
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- Dział Świadczeń
- Klub Integracji Społecznej
Schemat organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętrzynie:

KIEROWNIK

DZIAŁ POMOCY
ŚRODOWISKOWEJ

DZIAŁ POMOCY
INSTYTUCJONALNEJ I USŁUG

DZIAŁ ŚWIADCZEŃ
RODZINNYCH

ZESPÓŁ DS. ASYSTY RODZINY

STOŁÓWKA

ZESPÓŁ DS. ŚWIADCZEŃ
RODZINNYCH

ZESPÓŁ POMOCY SPECJ.
DS.PRZEMOCY,
PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ

MIESZKANIE CHRONIONE

ZESPÓŁ DS. FUNDUSZU
ALIMENTACYJNEGO

OGRZEWALNIA

ZESPÓŁ DS.
ŚW.WYCHOWAWCZYCH,
DOD.MIESZKANIOWYCH I
STYPENDIUM

PRACOWNICY SOCJALNI
DZIAŁ ŚWIADCZEŃ

DZIAŁ FINANSOWO
KSIĘGOWY

DZIAŁ KADR I
ADMINISTRACJI

KIS

W 2021 roku zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kętrzynie było 46 osób,
w przeliczeniu na pełne etaty 46.
W Dziale Pomocy Środowiskowej zatrudnionych było: 14 pracowników socjalnych realizujących
pomoc społeczną w 14 rejonach opiekuńczych, 1 koordynator pracowników socjalnych, 1 asystent
rodziny i 1 aspirant pracy socjalnej; w Dziale Pomocy Instytucjonalnej i Usług zatrudnionych było: 2
8
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opiekunki wykonujące specjalistyczne usługi opiekuńcze, 1 kierownik Działu, 1 kierowca, 4
pracowników stołówki (intendent, szef kuchni, kucharz, pomoc kuchenna, 2 sprzątaczki, z których 1
oddelegowana została do Ogrzewalni na okres jej funkcjonowania); Dział Świadczeń Rodzinnych,
zatrudnionych było: 1 kierownik Działu, 2 inspektorów ds. świadczeń rodzinnych, 2 inspektorów ds.
funduszu alimentacyjnego, 1 inspektor ds. dodatków mieszkaniowych i stypendium oraz 1 inspektor ds.
świadczenia wychowawczego; Dział Finansowo Księgowy, zatrudnionych było: 1 główna księgowa, 1
inspektor ds. rozliczeń kasowych i księgowych, 1 inspektor ds. płac i księgowości, 1 inspektor ds.
księgowości; Dział Kadr i Administracji: 1 sekretarka, 1 kadrowa; Dział Świadczeń: 1 inspektor ds.
administrowania siecią komputerową, statystyki i świadczeń, 1 inspektor ds. świadczeń, dokumentacji i
archiwum, 1 inspektor ds. świadczeń i dokumentacji; KIS (Klub Integracji Społecznej), zatrudnionych było: 1
koordynator wolontariatu, 1 specjalista ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych oraz zamówień publicznych.

Ponadto na umowę zlecenie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kętrzynie zatrudnionych było:
7 asystentów osobistych osoby niepełnosprawnej, 4 opiekunów Ogrzewalni (2 opiekunów na zmiany nocne
oraz 2 na godziny przed i popołudniowe w weekendy).
Obsługę prawną dla Ośrodka w 2021 roku świadczył adwokat Pan Grzegorz Majkut.
Niezbędnym warunkiem prawidłowej realizacji zadań pomocy społecznej jest posiadanie dobrego
zespołu pracowników, wyposażonego w specjalistyczną wiedzę i doświadczenie. Ustawa o pomocy
społecznej określa, kto może zostać pracownikiem socjalnym. Zgodnie z art. 116 ust. 1 może to być
osoba, która posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych lub ukończyła
studia wyższe na kierunku praca socjalna, lub do dnia 31 grudnia 2013r. ukończyła studia wyższe o
specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków, tj. pedagogika,
pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia lub nauki o rodzinie.

Wykształcenie kadry socjalnej:
1) 12 osób ma ukończone studia wyższe magisterskie (w tym 5 osób posiada specjalizację II stopnia
w zawodzie, a 3 zdobyło I stopień specjalizacji),
2) 2 osoby mają ukończone studia licencjackie (w tym 2 osoba zdobyły I stopień specjalizacji w
zawodzie),
3) 1 osoba ma ukończoną Szkołę Policealną Pracowników

Służb Społecznych oraz I stopień

specjalizacji w zawodzie.
Wykształcenie pozostałej kadry Ośrodka:
1. Wyższe magisterskie – 8
2. Wyższe licencjackie – 5
3. Średnie ogólne - 1
9
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4. Policealne – 1
5. Wyższe zawodowe - 2
6. Średnie zawodowe - 12
7.

Zasadnicze zawodowe – 1

Rok 2021 obfitował w wiele zmian w przepisach prawa, w związku z czym pracownicy Ośrodka
musieli przejść szkolenia dające im informacje niezbędne do pracy na rzecz osób potrzebujących. Z
uwagi na okres pandemii szkolenia odbywały się w formie on-line i były organizowane przez firmy
zewnętrzne. Szkolenia finansowane były w większości ze środków własnych Ośrodka.
Tematyka szkoleń:
1. Dodatki Mieszkaniowe 2021 – COVID – 19 i inne nowelizacje,
2. Oprogramowanie SR, FA, DS. Sygnity,
3. Program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2021,
4. Program „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2021,
5. Nowoczesny i przedsiębiorczy samorząd – czy warto utworzyć przedsiębiorstwo społeczne
w strukturach jednostki samorządu terytorialnego,
6. RODO w OPS,
7. Zmiany przepisów ustawy o pomocy społecznej,
8. Wczesne wykrywanie syndromu dziecka krzywdzonego,
9. Budowanie zespołu i efektywne zarządzanie placówką w pandemii,
10. Ekonomia społeczna na Warmii i Mazurach,
11. Szkolenie dla kadry kierowniczej jednostek organizacyjnych pomocy i integracji społecznej,
12. Regulamin oceniania pracowników socjalnych,
13. Ośrodek wsparcia ekonomii społecznej w Olsztynie WAMACIIP,
14. Rodzinny wywiad środowiskowy po zmianie rozporządzenie – omówienie zmian,
wskazówki,
15. Samoobrona a bezpieczeństwo w miejscu pracy,
16. Windykacja w OPS – praca na module z Sygnity,
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17. Popularyzacja CUS – „Kooperacja efektywna i skuteczna”,
18. Profilaktyka i praca z osobami doznającymi przemocy i współuzależnionymi,
19. Nowy Ład w kadrach i płacach,
20. 500+ do ZUS,
21. Ustalenie odpłatności za DPS po nowelizacji w 2019roku. Szkolenie dla organów wydających
decyzje.
22. Domy Pomocy Społecznej - kierowanie – odpłatność – egzekucja. Nowelizacja 2021.
Łącznie odbyło się 21 szkoleń, w których udział wzięło 26 pracowników Ośrodka, w tym 10
pracowników socjalnych. Wielu pracowników uczestniczyło w kilku szkoleniach.

4. Analiza finansowa Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Działalność statutowa Ośrodka oparta jest na uchwalonym przez Radę Miejską planie
finansowym, który obejmuje środki finansowe przekazywane przez Wojewodę na zadania zlecone
Gminie i dotacje celowe oraz środki finansowe pochodzące z budżetu Miasta na zadania własne Gmi ny.
Na realizację wszystkich zadań w 2021 roku Ośrodek miał przyznany budżet w wysokości
47 067 687,00 zł
Tabela Nr.1.Plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętrzynie i jego wykonanie z podziałem na zadania własne gminy
i zadania zlecone gminie w 2021r

Zadania

Plan

Wydatki

Wykorzystanie środków budżetowych
w%

Zadania własne gminy- R-m:
(finansowane z dotacji U.W. oraz U.M.)
z tego:

10 594 288

9 776 769,29

92,28.%

- finansowane z budżetu Gminy

6 738 377

- finansowane z dotacji budżetu państwa

3 855 911

3818840,78

99,04%

- finansowane z dotacji budżetu państwa
i środków UE (PROJEKTY)

0

0

-%

Zadania zlecone gminie
(finansowane z dotacji U.W.)

36473399

35 837 156,77

98,26 %

RAZEM (wł. + zlec.):

47 067 687

45 613 926,06

96,91%

5957,928,51

88,42%

Opracowanie własne
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Procentowy udział wydatków na realizację zadań MOPS z uwzględnieniem źródeł ich finansowania w 2021 r.:
środki Gminy

13 % -

5 957 928,51 zł

środki budżetu państwa

87 % - 39 655 997,55 zł

środki z UE oraz budżetu państwa 0 % -

0 zł

Struktura wydatków z wyszczególnieniem rodzajów świadczeń oraz ich obsługi
Tabela Nr. 2. Wydatki poniesione w 2021 roku na realizację zadań własnych. Z podziałem na źródło finansowania

Rozdział
Opis wydatku

85202

Wysokość
wydatków ogółem
898 481,42

Finansowane Urząd
Miasta
898 481,42

Finansowane Urząd
Wojewódzki
0,00

97 586,94

0,00

97 586,94

Urząd Miasta

Urząd Wojewódzki

1 477 508,15

361 091,86

1 116 416,29

934 278,24

934 278,24

0,00

1 109 248,55

0,00

1 109 248,55

Wydatki na utrzymanie MOPS
(wynagrodzenia
wraz
z
pochodnymi
pracowników
administracji,
pracowników
socjalnych oraz stołówki a także
inne wydatki statutowe)
85220

2 835 725,37

2 300 104,37

535 621

Wydatki związane z utrzymanie
2 mieszkań chronionych (czynsz,
media, materiały gospodarcze)

25 626,15

25 626,15

0,00

Odpłatność za pobyt w DPS

Rozdział
Opis wydatku

Rozdział
Opis wydatku

85213
Składki na ubezpieczenie
zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre
świadczenia z pomocy
społecznej (składki od zasiłków
stałych)
85214

Rozdział

Świadczenia społeczne
(zas. okresowe finansowane z
UW oraz pogrzeby, opłaty
pocztowe,
świadczenia,
finansowane z UM )
85215

Opis wydatku

Dodatki mieszkaniowe

Rozdział
Opis wydatku
Rozdział
Opis wydatku

Rozdział
Opis wydatku

Rozdział

Wydatki ogólne

85216
Zasiłki stałe
85219

85228
12
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Opis wydatku

Rozdział
Opis wydatku

Rozdział
Opis wydatku

Rozdział
Opis wydatku

Rozdział
Opis wydatku

Rozdział
Opis wydatku

Rozdział
Opis wydatku

Usługi opiekuńcze świadczone w
domu osoby chorej (usługi
wykonuje firma EL-MED. –
opłata faktur)

891 819

828 457

63 362

869 957,25

183 930,25

686 027

7680

7680

0,00

233 977,35

23 398,35

210 579

10 000

10 000

0

56 554,85

56554,85

0

328 326,02

328 326,02

0

0

0

0

85230
Program Rządowy Posiłek w
szkole i w domu – 80%
finansowane
UW,
20%
finansowane UM ( opłata
posiłków
w
szkołach,
przedszkolach, stołówce MOPS
wraz z dowozem) oraz wydatki
poza programowe (np. transport
żywności – Program FEAD,
utrzymanie
i
naprawy
samochodu
służbowego
–
finansowane z UM)
85295
Opłaty z tyt. Zakupu usług
telekomunikacyjnych
świadczonych
w
ramach
publicznej sieci telefonicznej TELEOPIEKA
85415
Pomoc materialna o charakterze
socjalnym (wypłata stypendium
dla
uczniów)
–
90%
finansowania UW, 10% UM
85502
Wydatki
przeznaczone
na
działania związane z obsługą
dłużników
alimentacyjnych
(pozyskane
ze
zwrotów
alimentacyjnych)
85504
Asystent
rodziny
(wynagrodzenie
wraz
z
pochodnymi oraz odpis ZFŚS)
85508

Rozdział

Piecza zastępcza (opłata za
pobyt dzieci w domach dziecka
oraz w rodzinach zastępczych)
85395

Opis wydatku

Projekty unijne

Opracowanie własne
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Tabela Nr. 4. Wydatki poniesione w 2021 roku na realizację zadań zleconych. Z podziałem na źródło finansowania

Rozdział
Opis wydatku

Rozdział
Opis wydatku

Rozdział
Opis wydatku

Rozdział
Opis wydatku

Rozdział
Opis wydatku

Rozdział
Opis wydatku

Rozdział
Opis wydatku

Rozdział
Opis wydatku

Rozdział

85195
Pozostała
działalność
(wydatki
związane
z
wydawaniem
decyzji
ubezpieczeniowych)
85215
Dodatki energetyczne
(wypłaty świadczeń oraz 2%
kosztów obsługi)

Wysokość wydatków
ogółem
2 040

Finansowane
Urząd Miasta
0,00

Finansowane Urząd
Wojewódzki
2 040

6 732,80

0,00

6 732,80

85219
Wynagrodzenie dla opiekuna
prawnego osoby całkowicie
ubezwłasnowolnionej
lub
nieletniej
85228

15 717,75

Specjalistyczne
usługi
opiekuńcze świadczone dla
osób
z
zaburzeniami
psychicznymi
(wynagrodzenie wraz z
pochodnymi oraz odpis na
ZFŚS – 2 osoby)
85501

114 093,04

0,00

114 093,04

Wydatki na program 500+
(wypłata świadczeń oraz
koszty obsługi – 0,85%)
85502

24 751 026,13

0,00

24 751 026,13

Wypłata
świadczeń
rodzinnych, pielęgnacyjnych,
SZO, ZDO, rodzicielskich, Za
Życiem itp. oraz koszty
obsługi – 3%)
85503

10 794 084,91

0,00

10 794 084,91

1 111

0,00

1 111

930

0,00

930

Karta
Dużej
Rodziny
(wydatki związane z obsługą
zadania)

15 717,75

85504
Wypłata świadczeń Dobry
Start – tzw. 300+ ora koszty
obsługi zadania

85513
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Opis wydatku

Składki na ubezpieczenie
zdrowotne opłacane a osoby
pobierające
niektóre
świadczenia
rodzinne,
zgodne z przepisami ustawy
o świadczeniach rodzinnych
oraz za osoby pobierające
zasiłki
dla
opiekunów,
zgodnie z przepisami ustawy
o ustaleniu i wypłacie
zasiłków dla opiekunów.

151 421,14

0,00

151 421,14

Razem zlecone

35 837 156,77

0,00

35 837 156,77

Razem zadania własne i zlecone

45 613 926,06

5 957 928,51

39 655 997,55

Opracowanie własne

Tabela Nr. 5. Wykonanie dochodów za 2021 r.

Rozdział

Opis

85202

Wpływy z tyt. zwrotów oraz odpłatności za pobyt w
domach pomocy społecznej

47 176,17

85203

Odpłatność za pobyt w ŚDS

5 036,95

85214

Zwrot nienależnie pobranych zasiłków celowych i
okresowych oraz odpłatność bezdomnych za pobyt w
schroniskach
Zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych

85216
85220
85228
85228
85501
85502
85502
85502

Wpływy z tyt. odpłatności za pobyt w Mieszkaniu
Chronionym
Wpływy z tyt. odpłatności za specjalistyczne usługi
opiekuńcze
Wpływy z tyt. odpłatności za usługi opiekuńcze
Zwrot
nienależnie
pobranych
świadczeń
wychowawczych wraz z odsetkami
Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz
z funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami
Zwrot zaliczki alimentacyjnej (wpłaty dłużników)

85219

Zwrot funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami (wpł.
dłużników)
Wpłaty za obiady na stołówce MOPS

85219

Koszty upomnień

75814

Odsetki od rachunków bankowych

85215

Zwrot nienal. pobranego dod. mieszkaniowego

85503

KDR- duplikat karty dużej rodziny

85504
85230

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń z ods. ( program
300+)
Nienależnie pobrane świadczenia „Posiłek w szkole i w
domu”
RAZEM

Wykonanie
dochodów

Z tego dochód Gminy to:
47 176,17
251,85
48 802,37

56 801,61
13 701

-

12 074,42

12 074,42

5 971,57

298,58

298 756,10

298 756,10

4 998,83

-

29 356,20

-

32 141,41

16 070,71
119 964,25

591 091,80
102 088,39

102 088,39

2 058,66

2 058,66

159,46

159,46

0

0

30,2

1,51

2 804,21

-

150

150

1 204 396,90

647 852,47

Opracowanie własne
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5. System pomocy społecznej
Miasto Kętrzyn wg. stanu na dzień 31.12.2021r liczyło 25 447 tyś. osób (2020r – 26 104 tyś, 2019 r
– 26 292 tyś.). W 2021 roku z różnych form świadczeń pieniężnych i niepieniężnych pomocą społeczną
w ramach zadań własnych i zleconych objętych było 2 110 osób/1 141 rodzin, co stanowi ok. 8,3%
mieszkańców miasta Kętrzyn.
Dokonując porównania danych za rok 2021 można stwierdzić, iż liczba rodzin korzystających z pomocy
Ośrodka zmniejszyła się o 86 rodzin, liczba osób objętych wsparciem zmniejszyła się o 340 osób (w roku
z 2020r z pomocy Ośrodka skorzystało: 2 450 osób/1 227 rodzin).
W okresie sprawozdawczym wsparciem udzielonym przez Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Kętrzynie (łącznie z pracą socjalną) w ramach zadań zleconych i zadań własnych
objęto:
Tabela Nr. 6 Liczba rodzin objętych systemem wsparcia przez MOPS w 2021 roku.

Liczba rodzin
z ustawy o pomocy społecznej
z ustawy o dodatkach mieszkaniowych i energetycznych
z ustawy o świadczeniach rodzinnych
z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

1 141
DM – 570
DE - 121
1 391
185

z ustawy o systemie oświaty
126
z ustawy pomoc państwa w wychowaniu dzieci, tzw. 500+
2 900
Karta dużej rodziny i kętrzyńska karta 3+
1 029
z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
19
z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
78
Opracowanie własne

Przedstawione dane nie podlegają sumowaniu, bowiem w wielu przypadkach te same rodziny są
objęte pomocą w ramach realizacji zadań należących do różnych systemów wsparcia. Największą grupę
wśród świadczeniobiorców stanowią rodziny pobierające świadczenie wychowawcze - 2 900 rodzin/
4 428 dzieci.
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W ramach systemu pomocy społecznej wydanych zostało 4 991 decyzji administracyjnych,
kończących postępowania w sprawach dotyczących różnego rodzaju świadczeń, do których stosuje się
przewidzianą w ustawie o pomocy społecznej procedurę. Świadczenia przyznawane są w formie pieniężnej
lub niepieniężnej na wniosek osoby zainteresowanej po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego,
prowadzonego w przypadku pomocy społecznej w formie wywiadu środowiskowego.
Liczba środowisk korzystających z pomocy społecznej w ostatnich latach maleje. Zmniejszenie liczby
środowisk korzystających z pomocy społecznej spowodowane jest:
•

zmianą dochodów podopiecznych wpływającą na zmniejszenie wysokości świadczeń lub utratę praw
do zasiłku z powodu przekroczenia kryterium dochodowego (np. otrzymanie świadczeń rodzinnych i
alimentacyjnych, dodatku mieszkaniowego, itp.),

•

niewywiązywaniem się podopiecznych z ustaleń zawartych w kontrakcie socjalnym, co powoduje
odmowę przyznania świadczeń,

•

ograniczeniem wypłat zasiłków na osoby, które nie posiadają statusu osoby bezrobotnej z uwagi na
brak rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy,

•

usamodzielnieniem podopiecznych – odejście z systemu pomocy społecznej (np. otrzymanie
świadczeń emerytalno-rentowych, podjęcie zatrudnienia itp.),

•

świadczenie z programu „Rodzina 500+” mimo, iż nie jest doliczane do dochodu rodziny ograniczyło
liczbę składanych wniosków o pomoc finansową,

•

wybuchem pandemii COVID – 19, co wpłynęło na niechęć osób potrzebujących wsparcia do
kontaktowania się z Ośrodkiem w obawie przed możliwością zarażenia podczas kontaktów z
pracownikami lub innymi klientami Ośrodka.

Z pomocy społecznej mogą korzystać osoby i rodziny, których dochód nie przekracza kryterium
dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej:
•

dla osoby samotnie gospodarującej – 701 zł

•

dla osoby w rodzinie – 528 zł

Na przestrzeni kilku ostatnich lat dominującym powodem korzystania ze środków pomocy społecznej w
naszym Mieście było:
•

ubóstwo, rozumiane jako uzyskiwanie dochodów poniżej ustawowego kryterium dochodowego, które
oscyluje na granicy „minimum egzystencji”,

•

długotrwała lub ciężka choroba,

•

bezrobocie,

•

niepełnosprawność,

•

bezradność w sprawach opiekuńczo wychowawczych,

•

alkoholizm
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Pomoc społeczna kierowana jest do osób lub rodzin dotkniętych różnymi dysfunkcjami. Najczęstszym
powodem korzystania z pomocy społecznej w roku 2020 było: ubóstwo, długotrwała lub ciężka choroba,
bezrobocie, niepełnosprawność oraz bezradność w sprawach opiekuńczo wychowawczych.

Tabela Nr. 7. Porównanie powodów trudnej sytuacji rodzin korzystających z pomocy MOPS w latach 2020 - 2021

Powód trudnej sytuacji życiowej

Liczba rodzin
rok
2020

2021

Ubóstwo

679

642

Bezdomność

26

32

Potrzeba ochrony macierzyństwa

71

70

W tym:

63

62

Bezrobocie

459

459

Niepełnosprawność

404

380

Długotrwała lub ciężka choroba

473

472

102

93

wielodzietność

Bezradność w sprawach opiekuńczo
wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa
domowego
W tym:

85

Rodziny niepełne

95

Rodziny wielodzietne

1

4

Przemoc w rodzinie

5

8

Alkoholizm

57

171

Narkomania

3

18

10

2

Zdarzenie losowe

0

0

Sytuacja kryzysowa

1

4

Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu
z zakładu karnego

Opracowanie własne

Przesłanki udzielania pomocy są określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
Rodzina lub osoba ubiegająca się o pomoc musi spełnić nie tylko kryterium dochodowe, ale musi zachodzić
co najmniej jedna z przesłanek, o której mowa w artykule 7 pkt. 2-15 cytowanej ustawy.
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Często się zdarza, że w rodzinach korzystających z pomocy i wsparcia Ośrodka występuje więcej niż jedna z
przesłanek jednocześnie, dlatego w prezentowanej tabeli nie należy sumować ilości osób przy wyliczaniu
łącznej liczby korzystających (np. ta sama rodzina jest ujęta w tabeli w pozycjach ubóstwo, bezrobocie i
długotrwała choroba).
Największą liczę rodzin korzystających ze środków pomocy społecznej stanowią gospodarstwa
jednoosobowe – 649, następnie rodziny z dziećmi – 331 oraz rodziny rencistów i emerytów – 299. Typ rodzin
objętych pomocą tut. Ośrodka obrazuje tabela nr. 8.

Tabela Nr. 8. Typy rodzin objętych pomocą społeczną w 2021r

Wyszczególnienie

Liczba rodzin ogółem

Liczba osób w rodzinach

1 141

2 110

O liczbie osób 1

694

694

-„-

2

189

378

-„-

3

101

303

-„-

4

87

348

-„-

5

45

225

-„-

6 i więcej

25

162

W tym rodziny z dziećmi ogółem

331

1 163

O liczbie dzieci 1

141

344

-„-

2

109

260

-„-

3

55

110

-„-

4

20

110

-„-

5

5

36

-„-

6

1

7

Rodziny niepełne ogółem

151

477

O liczbie dzieci 1

66

139

-„-

2

41

131

-„-

3

29

125

-„-

4 i więcej

15

82

Rodziny rencistów i emerytów ogółem

299

487

O liczbie osób

1

190

190

-„-

2

57

114

-„-

3

32

96

-„-

4 i więcej

20

87

Rodziny ogółem
W tym:

Opracowanie własne
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5.1. Świadczenia pieniężne realizowane na podstawie ustawy o pomocy społecznej
Świadczenia pieniężne realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętrzynie:
•

zasiłek stały,

•

zasiłek okresowy,

•

zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy,

•

wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznawane przez sąd.

5.1.1. Zasiek stały
Zgodnie z ustawą zasiłek stały przysługuje osobie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie
niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od ustawowego kryterium dochodowego.
Tabela Nr. 9. Porównanie wypłaty zasiłków stałych za lata 2020 - 2021

Liczba osób którym
przyznano świadczenie

Formy pomocy

Zasiłki stałe:

Kwota świadczeń

2021

2020

2021

2020

206

221

1 109 248,55 zł

1 283 222,04 zł

Opracowanie własne

Zauważalny jest niewielki spadek liczby osób pobierających zasiłek stały w stosunku do roku 2020
Spowodowane to jest nabywaniem uprawnień do świadczeń z innych form zabezpieczenia społecznego, np.
ZUS (emerytury minimalne). Wraz ze spadkiem liczby osób pobierających zasiłki stałe, zmalała również
kwota wydatków na to zadanie o 173 973,49 zł.
Realizacja tego zadania była finansowana z dotacji Państwa.

5.1.2. Zasiłek Okresowy
Zasiłek okresowy to świadczenie przysługujące w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę,
niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych
systemów zabezpieczenia społecznego. Przyznawany jest osobom i rodzinom, których dochód jest niższy od
kryterium dochodowego.
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Tabela Nr. 10. Porównanie wypłaty zasiłków okresowych za lata 2020 - 2021

Formy pomocy

Liczba osób którym
przyznano świadczenie

Kwota świadczeń

Liczba rodzin

Liczba osób w
rodzinach

2021

2020

2021

2020

2021

2020

2021

2020

474

490

1 129 572,29

1 125 733

465

475

941

961

Bezrobocia

405

421

285 573,84

1 005 807

397

408

788

825

Długotrwałej

20

28

25 080,78

27 091,18

20

27

27

40

20

18

19 859,83

19 838

20

18

47

32

90

82

98 795,87

71 822,47

89

82

206

176

Zasiłki okresowe
ogółem
W tym przyznane
z powodu:

choroby
Niepełnosprawno
ści
Innej przyczyny
Opracowanie własne

Liczba osób korzystających z pomocy Ośrodka w postaci zasiłków okresowych niewiele spadła w stosunku
do roku 2020.
5.1.3. Zasiłek celowy
Zasiłek celowy to świadczenie przyznawane w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej, w
szczególności na pokrycie kosztów zakupu żywności, leków, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów
użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu. Do otrzymania zasiłku celowego uprawnione
są również osoby lub rodziny, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego, bądź klęski żywiołowej
lub ekologicznej. W tego rodzaju przypadkach świadczenie to może być przyznane niezależnie od dochodu i
może nie podlegać zwrotowi.
Jeśli osoba lub rodzina marnotrawi przyznane świadczenia, celowo je niszczy lub korzysta w sposób
niezgodny z przeznaczeniem bądź marnotrawi własne zasoby finansowe, może nastąpić ograniczenie
świadczeń lub odmowa ich przyznania. W przypadku odmowy, przyznania albo ograniczenia wysokości lub
rozmiaru świadczenia z pomocy społecznej uwzględnia się sytuację osób będących na utrzymaniu osoby
ubiegającej się o pomoc lub korzystającej z pomocy (dobro dzieci). Ustawa o pomocy społecznej daje również
możliwość przyznania pomocy w formie świadczenia niepieniężnego.
Specjalny zasiłek celowy jest bezzwrotnym świadczeniem przyznawanym w szczególnie uzasadnionych
przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających określone w ustawie kryterium.
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Tabela Nr. 11. Porównanie wypłaty zasiłków celowych za lata 2020 - 2021

Formy pomocy

Zasiłki celowe
ogółem
W tym przyznane
m. in. na:
zakup leków i
leczenie
zakup odzieży

Liczba osób którym przyznano
świadczenia
2021
2020
303
262

Kwota świadczeń w zł. i gr.
2021
126.027,92

2020
107.878,17

62

54

16.227,97

12.493,78

17

9

3.950,00

1.600,00

zakup
ogrzewania,
w tym opału
zakup żywności

171

131

59.732,15

26.913,75

35

6

11.304,00

800,00

uzyskanie
dokumentu
tożsamości
opłaty
mieszkaniowe
środki czystości

1

0

40,00

0,00

44

28

14.846,64

8.324,99

3

5

240,00

700,00

2

1

650,00

1.400,00

15

8

4.330,00

1.605,58

0

7

0,00

27.500,00

50

66

14.707,16

26.540,07

remont
mieszkania
inne potrzeby
pokrycie
wydatków
powstałych w
wyniku zdarzenia
losowego
Zasiłki celowe
specjalne
Opracowanie własne

5.1.4. Wynagrodzenie wypłacane opiekunowi
Zgodnie z Art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej, do zadań zleconych z zakresu administracji
rządowej realizowanych przez gminy należy wypłata wynagrodzenia za sprawowanie opieki. W związku z
powyższym MOPS w Kętrzynie na mocy postanowień sądu wypłaca wynagrodzenie za sprawowanie opieki
dla ustanowionych opiekunów prawnych w wysokości, jaką wskaże sąd. Udzielenie świadczeń w postaci
wynagrodzenia za sprawowanie opieki nie wymaga przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego
oraz wydania decyzji administracyjnej.
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Tabela Nr. 12. Opiekunowie prawni w 2021 roku na podstawie postanowień sądu

Liczba opiekunów

Liczba nieletnich

Liczba

Liczba ubezwłasnowolnionych częściowo

objętych opieką

ubezwłasnowolnionych

objętych opieką

całkowicie objętych
opieką
4+1=5

11

1

1

Opracowanie własne

W ramach środków zleconych dla 4 opiekunów sprawujących opiekę nad 12 osobami (12 nieletnich i 1
ubezwłasnowolnionych całkowicie) na podstawie postanowienia sądu Ośrodek wypłacił wynagrodzenie w
łącznej wysokości – 15 717,75 zł.
W ramach środków własnych Gminy dla 1opiekunów sprawujących opiekę nad osobami częściowo
ubezwłasnowolnionymi (1 osoby) na podstawie postanowienia sądu Ośrodek wypłacił wynagrodzenie w
łącznej wysokości – 1 000 zł.
5.2. Świadczenia niepieniężne realizowane na podstawie ustawy o pomocy społecznej
Do świadczeń niepieniężnych zaliczają się między innymi:
•

praca socjalna,

•

interwencja kryzysowa,

•

usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne,

•

kierowanie i opłacanie kosztów pobytu w domu pomocy społecznej,

•

kierowanie do ośrodków wsparcia i mieszkań chronionych,

•

sprawienie pogrzebu,

•

składka na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne

5.2.1. Praca socjalna
Ustawa o pomocy społecznej kładzie szczególny nacisk na pracę socjalną, która jest świadczona na rzecz
poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym. Praca socjalna to działalność
zawodowa mająca na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do
funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków
sprzyjających temu celowi. Praca socjalna prowadzona była w oparciu o dokonanie diagnozy sytuacji klienta,
opracowanie planu pomocy i wsparcia w zależności od indywidualnej sytuacji oraz posiadanego potencjału
osobistego. Problemy nie mogą być rozwiązywane w oderwaniu od sytuacji rodziny, ważne jest, by podejście
do osoby czy rodziny objętej pracą socjalną było systemowe. Pracą socjalną objęto 1 141 rodzin (2 110 osób
w rodzinach).
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Jednym z narzędzi stosowanym w pracy socjalnej jest kontrakt socjalny, który jest pisemną umową
zawartą pomiędzy osobą ubiegającą się o pomoc a pracownikiem socjalnym określającą uprawnienia i
zobowiązania stron zmierzające do przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej danej osoby lub rodziny.
Kontrakt przyczynia się do odzyskania zdolności do samodzielnego funkcjonowania w środowisku,
prawidłowego pełnienia ról społecznych. W przypadku odmowy zawarcia kontraktu, niedotrzymania jego
postanowień, nieuzasadnionej odmowy podjęcia pracy itp., ośrodek pomocy społecznej może odmówić
pomocy finansowej lub ją wstrzymać. Praca kontraktem wymaga dużo większego nakładu pracy ze strony
pracownika socjalnego, który musi utrzymywać stały kontakt z klientem, by wspierać a zarazem nadzorować
przebieg umowy. Kontrakt jest często jedynym motywatorem do działania. Wiele z osób korzysta ze wsparcia
z pomocy społecznej od wielu lat, a tylko rozległa i aktywna praca może spowodować podjęcie działania
przez klienta w kierunku jego usamodzielnienia. W 2021 roku łącznie realizowano 15 kontraktów socjalnych.
W kontrakcie nakreślone były główne cele i kierunki pracy, będące etapami prowadzącymi do
usamodzielnienia w bliższej lub dalszej perspektywie m.in. wdrażanie nawyków higienicznych, aktywności
społeczno – zawodowej.
5.2.2. Interwencja kryzysowa
Interwencja kryzysowa stanowi zespół interdyscyplinarnych działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin
będących w stanie kryzysu, a jej celem jest przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności
samodzielnego radzenia sobie, a dzięki temu zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej
niewydolności psychospołecznej. Interwencja kryzysowa jest świadczeniem niepieniężnym z pomocy
społecznej, a jej udzielenie nie jest uzależnione od spełnienia kryterium dochodowego.
Pracownicy socjalni w roku sprawozdawczym w ramach interwencji kryzysowej podejmowali szereg działań
mających na celu pomoc osobie/rodzinie w trudnej sytuacji:
•

udział w grupach roboczych w ramach realizacji procedury NK. Grupy robocze są powoływane przez
przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego. Utworzono 66 grup roboczych , do których powołani
byli. pracownicy socjalni. W 2021 roku pracownicy socjalni brali udział w 253 grup roboczych.
Liczba NK - 78.

•

wnioski do sądu o wgląd w sytuację dziecka – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętrzynie
w każdej sytuacji istnienia podejrzenia lub ryzyka zaniedbań względem dzieci, zagrożenia
bezpieczeństwa lub życia nieletnich, zaniedbań rodzicielski, stosowania przemocy, braku umiejętności
opiekuńczo-wychowawczych, które mają destrukcyjny wpływ na rozwój dzieci lub osób
niepełnosprawnych zamieszkujących w rodzinie oraz w przypadku każdej niepokojącej sytuacji, która
może wpływać na bezpieczeństwo osób wchodzących w skład rodziny, np. nadużywanie alkoholu czy
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różnego typu uzależnienia, składa wnioski o wgląd w sytuację oraz podjęcie przez Sąd stosownych
kroków. W 2021 roku złożono 64 wnioski:
•

Wniosek od Sądu o wgląd w sytuację nieletnich -5

•

wniosek do Sądu o leczenie bez zgody osoby - 3

•

inne działania interwencyjne - 56

5.2.3. Usługi opiekuńcze świadczone osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.
Podstawowe usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, w tym
zapewnienie kontaktu z otoczeniem, podstawową opiekę higieniczną, a także dostarczanie posiłków do
miejsca zamieszkania.
Ta forma wsparcia umożliwia osobom z niej korzystających lepsze funkcjonowanie w środowisku oraz wzrost
bezpieczeństwa.
W ramach usług tut. Ośrodek oferuje:
•

usługi opiekuńcze,

•

specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

•

Teleopiekę

Pomocą usług opiekuńczych w 2021r objętych były 121 osób. W roku 2021 usługi opiekuńcze realizowała
Firma EL-MED. Koszt 1 godziny usługi wynosił 26 zł.
Przez cały 2021 rok z bezpłatnych usług opiekuńczych skorzystało 6 osób, 31 osoby skorzystały z usług z 25
% odpłatnością, 8 osób z 20 % odpłatnością, 15 osób z 40 % odpłatnością, 1 osoba z 10% odpłatnością, 39
osób z 45% odpłatnością, 9 osób z 60% odpłatnością, 3 osoby z 75% odpłatnością, 7 osób z 100%
odpłatnością.
Liczba udzielonych świadczeń w roku 2021 wyniosła 342 765 godzin na kwotę 891 819 zł.( w tym: 63 362 zł
dotacja z UW – Program Opieka 75+).
Usługi specjalistyczne
Specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi są szczególnym rodzajem usług. Pomoc
udzielana jest wyróżnionej grupie osób. Zasady jej przyznawania i odpłatności określa rozporządzenie
Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r w sprawie rodzajów specjalistycznych usług oraz zasad
pobierania odpłatności za te usługi jak również zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat.
Pełny koszt jednej

godziny specjalistycznych

usług opiekuńczych

dla

osób

z

zaburzeniami

psychicznymi w roku 2021 wyniósł 32 zł.
Zakres specjalistycznych usług opiekuńczych obejmuje:
• uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia,
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• uczenie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych,
społecznego motywowanie do aktywności oraz dbałości o higienę
samoobsługi i umiejętności społecznych, wspieranie

w tym funkcjonowania

i wygląd, prowadzenie treningów

w formie asystowania w codziennych

czynnościach życiowych
• pomoc w załatwianiu spraw urzędowych;
• pomoc w gospodarowaniu pieniędzmi (nauka planowania budżetu, asystowanie przy

ponoszeniu

wydatków, usamodzielnianie finansowe);
• współpraca ze specjalistami w zakresie wspierania psychologiczno – pedagogicznego

i

edukacyjno – terapeutycznego).
Powyższe usługi może świadczyć wykwalifikowana kadra (psycholog, pedagog, pracownik socjalny,
psychoterapeuta, pielęgniarka), którzy muszą mieć zaliczony co najmniej półroczny staż w placówce
psychiatrycznej (tj. Szpital Psychiatryczny, Poradnia Zdrowia Psychicznego, Środowiskowy Dom
Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, ośrodki terapeutyczno – edukacyjno - wychowawcze).
Na potrzeby realizacji tej formy wsparcia tut. Ośrodek w ramach posiadanych etatów zatrudnia 2 osoby, które
w całości są finansowane z dotacji Państwa.
Liczba osób objętych specjalistycznymi usługami opiekuńczymi w 2021 roku – 18, udzielonych
świadczeń– 2 844 godzin.
Usługi opiekuńcze w formie Teleopieki
Gmina Miejska Kętrzyn z dniem 1 lipca 2019 r. przystąpiła do realizacji zadania związanego z uruchomieniem
usług opiekuńczych w formie Teleopieki. Realizatorem i wykonawca powyższych usług został Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętrzynie, natomiast operatorem realizującym usługi teleopieki – Polskie
Centrum Teleopieki w Gdyni, z którym Ośrodek ma podpisaną stosowną umowę.
Teleopieka to system powiadamiania ratunkowego stosowany u osób o obniżonej samodzielności, w tym osób
starszych, niepełnosprawnych lub chorych. Minimalizuje negatywne skutki różnych nagłych zdarzeń
domowych, a czasami nawet ratuje życie.
Najważniejsze elementy systemu teleopieki:
•

bezprzewodowy przycisk SOS, noszony stale przy sobie w formie opaski na nadgarstek – tzw.
„przycisk życia”,

•

prosty w obsłudze telefon umożliwiający kontakt głosowy,
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•

Centrum Alarmowe pracujące 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, wydzielone do obsługi
zgłoszeń i alarmów bezpieczeństwa,

•

należyta ochrona danych osobowych, w tym danych wrażliwych,

•

zapewnienie osób mogących podjąć interwencję na miejscu (np. rodzina, sąsiedzi).

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętrzynie dysponuje 23 zestawami aparatów do realizacji ww.
wsparcia. W 2021 roku z tej formy wsparcia skorzystało 20 mieszkańców naszego Miasta.
Tabela Nr. 13 Charakterystyka odbiorców Teleopieki

Płeć

Wiek
Pow. 60 do 65 lat
Pow. 65 do 70 lat
Pow. 70 do 80 lat
Pow. 80 lat

2
2
8
8

Kobieta

16

Mężczyzna

4

ŁĄCZNIE

20

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

20

Sytuacja rodzinna
Os. mieszkająca
19
samotnie
Os. mieszkająca z
1
rodziną
------------------------

20

Opracowanie własne

Całkowity koszt zadania wyniósł 7 680,00 zł, pokrywany ze środków własnych.
5.2.4. Kierowanie do domów pomocy społecznej i opłacanie kosztów pobytu mieszkańców Gminy w
domach pomocy społecznej
Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy również kierowanie do domu pomocy
społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu. Do domów pomocy społecznej
kierowane są osoby wymagające całodobowej opieki z powodu wieku, choroby, lub niepełnosprawności, nie
mogące samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w
formie usług opiekuńczych.
Zgodnie z zapisem art. 61 ust 1 pkt. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, gmina
zobowiązana jest do wnoszenia opłaty za pobyt mieszkańca gminy w domu pomocy społecznej w wysokości
różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez osobę
skierowaną oraz innymi osobami zobowiązanymi do ponoszenia tej odpłatności.
W 2021 roku, w domach pomocy społecznej przebywało łącznie 28 osób, z tego:
•

12 osób w domach dla osób w podeszłym wieku i przewlekle, somatycznie chorych: Wólka
Ratowiecka, Stegna, Bartoszyce, Giżycko, Kętrzyn, Pelpin, Prałkowce, Mikołajki, Suwałki,

•

12 osób w domach dla osób przewlekle, psychicznie chorych: Olsztynek, Bulowice, Ukta, Szczytno,
Grazymy, Nowa Wieś Ełcka,

•

4 osoby w domu dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie: Węgorzewo
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Koszt Gminy Miejskiej Kętrzyn w opłacie za pobyt w domu pomocy społecznej za 2021 rok wyniósł –
898 481,42 zł, natomiast dochód Gminy uzyskany z wpłat osób zobowiązanych do ponoszenia opłat z tytułu
pobytu ich członka w domu pomocy społecznej wyniósł – 47 176,17 zł.
Statystyka:
W 2021 r. do Ośrodka wpłynęło 15 wniosków o wydanie skierowania do domu pomocy społecznej, oraz 1
postępowanie zostało zawieszone na wniosek strony.
Prowadzone postępowania zostały zakończone:
•

Wydaniem skierowania do dps dla 3 osób

•

Wydaniem decyzji odmawiających skierowania do dps dla 3 osób,

•

Umorzeniem postępowania ze względu na zgon strony dla 2 osób,

•

Umorzeniem postępowania w związku z rezygnacją strony dla 6 osób.

W 2021 roku Ośrodek prowadził 6 postępowań administracyjnych mających na celu ustalenie odpłatności u
osób zobowiązanych do wnoszenia opłat za pobyt w domu pomocy społecznej, czyli od małżonka osoby
umieszczonej w dps, jego wstępnych i zstępnych.

Tabela Nr. 14. Wydatki gminy poniesione na dopłaty do pobytu w DPS w latach 2020-2021.

Rok

Koszt świadczeń

2021

898 481,42

2020

866 914,30

Opracowanie własne

Każdego roku wzrasta kwota wydatkowana na utrzymanie mieszkańca w dps. Wynika to z faktu
systematycznego wzrostu najniższego wynagrodzenia, co przekłada się na koszt utrzymania mieszkańca.
Kierowanie do sądów wniosków dotyczących wydania postanowienia o potrzebie umieszczenia osoby w
domu pomocy społecznej bez jej zgody
W przypadku, gdy osoba wymaga skierowania do domu pomocy społecznej ze względu na swój stan zdrowia,
ale nie jest zdolna do świadomego wyrażenia zgody lub w przypadku, gdy na skutek choroby psychicznej nie
wyraża zgody na skierowanie do placówki, a brak opieki zagraża jej życiu lub zdrowiu – Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej w Kętrzynie na podstawie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, występuje do sądu
opiekuńczego z wnioskiem o skierowanie do domu pomocy społecznej bez zgody strony. W 2021 r. nie
wniesiono takich wniosków.
5.2.5. Kierowanie do ośrodków wsparcia i mieszkań chronionych
Mieszkanie chronione
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W 2013 roku Uchwałą Nr LVIII/351/13 Rady Miejskiej w Kętrzynie zostało utworzone mieszkanie chronione
na terenie miasta Kętrzyn (ul. Kaszubska 7/9), dla osób niepełnosprawnych, częściowo zdolnych do
samodzielnej egzystencji. Mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej przygotowującą osoby tam
przebywające pod opieką specjalistów do prowadzenia samodzielnego trybu życia lub zastępuje pobyt w
placówce zapewniającej całodobową opiekę.
Do mieszkania chronionego kierowane są osoby (niezdolne do pracy, niepełnosprawne, osoby, które nie są w
stanie same funkcjonować i znalazły się w przejściowo trudnej sytuacji zdrowotnej i mieszkaniowej).
Skierowanie do mieszkania chronionego wydawane jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na czas
określony. Pobyt w mieszkaniu chronionym jest odpłatny i uzależniony od dochodu osoby tam zamieszkującej
(jeżeli dochód nie przekracza kryterium dochodowego pobyt jest bezpłatny).
Mieszkanie chronione przy ul. Kaszubskiej 7/9 w Kętrzynie przeznaczone jest dla 6 osób starszych i
somatycznie chorych.
W roku 2021 w mieszkaniu tym przebywało 6 osób.
Osoby przebywające w mieszkaniu chronionym mają zapewnione usługi opiekuńcze, obiady, za które
ponoszą sami odpłatność oraz wsparcie pracownika socjalnego.
Mieszkania chronionego wspomagane dla osób z zaburzeniami psychicznymi położone przy ul. Kaszubska
7/2 w Kętrzynie. Mieszkanie jest przeznaczone dla 4 osób. W 2021r w mieszkaniu tym nie przebywały osoby
o wymienionych schorzeniach.
Schroniska dla bezdomnych
Na mocy art. 6 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy - za osobę bezdomną uważa się: „osobę
niezamieszkującą w lokalu mieszkalnym w rozumieniu przepisów o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym
zasobie gminy i niezameldowaną na pobyt stały, w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności, a także osobę
niezamieszkującą w lokalu mieszkalnym i zameldowaną na pobyt stały w lokalu, w którym nie ma możliwości
zamieszkania”.
Osobą bezdomną jest osoba, która:
1) nie zamieszkuje w lokalu mieszkalnym (warunek ten zawsze musi być spełniony),
2) nie jest zameldowana na pobyt stały,
3) jest zameldowana na pobyt stały w lokalu, w którym nie ma możliwości zamieszkania przy czym lokalem,
w którym nie ma możliwości zamieszkania jest w szczególności:
•

lokal, który należy opuścić w związku z wyrokiem eksmisyjnym bądź sądowym zakazem
kontaktowania się z dotychczasowymi współlokatorami np. w wyniku konfliktów rodzinnych;

•

lokal, w którym nie można zamieszkać z powodu zagrożenia życia lub zdrowia spowodowanego np.
złym stanem technicznym budynku;
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•

lokal, do którego faktycznie nie można powrócić w wyniku sprzeciwu, odmowy dostępu ze strony
innych zameldowanych tam osób.

Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym, w szczególności w zakresie pomocy osobom
bezdomnym, należy udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego
pozbawionym. Gmina Miejska Kętrzyn zapewnia osobom bezdomnym wsparcie w postaci umieszczenia w
schronisku dla osób bezdomnych, schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi oraz
możliwości skorzystania z Ogrzewalni, która mieści się w Kętrzynie przy ul. Plac Słowiański 2.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętrzynie zgodnie z regulaminem zamówień publicznych MOPS
poniżej 30 tysięcy euro, wyłonił na 2021 rok schroniska, do których kierowane są osoby bezdomne. Z
wyłonionymi schroniskami zostały podpisane umowy na okres od 01.01.2021 rok do 31.12.2021 rok:
•

Stowarzyszenie na Rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy „Agape” z siedzibą w Borowym Młynie, który
dysponuje placówkami w Sztum, Nowy Staw, Szawałd,

•

Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu MAR-KOT w Ożarowie Mazowieckim, który dysponuje
placówkami m.in. w: Arkitach, Sławoszach, Czosnowo - Kalinowo

W związku z ogłoszeniem na terenie Polski stanu epidemii z uwagi na zagrożenie zarażeniem wirusem SARS
-CoV-2, w celu ochrony osób bezdomnych, które w tym czasie najbardziej narażone były na utratę zdrowia
lub życia, wydano zalecenia, aby ograniczyć możliwość przemieszczania się osób bezdomnych. W związku
z tym, osoby bezdomne, których ostatnie miejsce zameldowania na pobyt stały był na terenie Gminy Miejskiej
Kętrzyn, a w okresie pandemii przebywały na terenie Kraju i pozbawione były schronienia, tut. Ośrodek
kierował do schronisk, które znajdowały się na terenie miejsca przebywania naszych bezdomnych.
W związku z powyższym Ośrodek w 2021 roku zawarł porozumienia (nie stosując prawa zamówień
publicznych) dodatkowo z:
•

Koło Kieleckie Towarzystwa Św. Brata Alberta w Kielcach

•

Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie, Gdańsk

•

Stowarzyszenie Monar, Schronisko dla Osób Bezdomnych Markot w Marwałdzie

•

Pomorskie Centrum Pomocy Bliźniemu Monar – Markot w Gdańsku

Na dzień 31.12.2021r.

miasto Kętrzyn posiada 32 osoby bezdomne, w tym 29 mężczyzn

i 3 kobiety Z tego:
•

19 osób przebywało w schroniskach,

•

13 osób przebywało w różnych miejscach: u znajomych, dalszej rodziny.

Na terenie Miasta Kętrzyn została utworzona Ogrzewalnia dla osób bezdomnych, z której korzystają nie
tylko osoby z terenu Miasta Kętrzyn.
Z ogrzewalni w 2021 r. skorzystało 30 osób, w tym mieszkańcy:
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Miasta – 12 osób
powiatu kętrzyńskiego – 9 osób
z innych gmin – 9 osób
Z Ogrzewalni korzystały również osoby, które posiadają swoje mieszkania ponieważ będąc na pod
wpływem alkoholu i stosując agresywne zachowania w stosunku do swoich członków rodziny musiały
opuścić mieszkania.
Osoby
w

tym

bezdomne

umieszczone

ukierunkowane

na

w

schroniskach

wzmacnianie

mają

aktywności

zapewnione
społecznej

usługi

mającej

socjalno-bytowe,
na

celu

wyjście

z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej w ramach zawartych kontraktów socjalnych,
całodobowe wyżywienie, noclegi, pomoc w zakresie pracy socjalnej, pomoc prawną i medyczną. Koszt
całodziennego pobytu i wyżywienia w schronisku w ubiegłym roku kształtował się następująco:
Tabela Nr. 15. Schroniska, do których MOPS kieruje osoby bezdomne

Placówka

Liczba

Kost 1 doby

Koszty poniesione przez Gminę

osób

w zł

w zł

2

38

22 952

2

75

53 100

2

75

33 450

1

24

3 720

1

36

108

Stowarzyszenie MONAR – Markot schronisko dla osób
bezdomnych
Marwałd
Stowarzyszenie na rzecz bezdomnych AGAPE.
Schronisko dla osób bezdomnych oraz osób
bezdomnych z usługami opiekuńczymi
Borowy Młyn
Stowarzyszenie na rzecz bezdomnych AGAPE.
Schronisko dla osób bezdomnych oraz osób
bezdomnych z usługami opiekuńczymi
Nowy Staw
Koło Kieleckie Towarzystwa Pomocy dla Kobiet Ofiar
Przemocy w Wiernej Rzece
Pomorskie Centrum Pomocy Bliźniemu Monar –
Markot w Gdańsku
Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu
Schronisko MAR-KOT

45
6

Kalinowo - Czosnowo

37 350

objęcia
kwarantanną)

Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu Schronisko MAR –
KOT w Arklitach

50
(w momencie
45 zł

4

50

26 150

(w momencie
objęcia
kwarantanną)
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Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu Schronisko MAR –

45

KOT w Sławoszach

50

1

2 115

(w momencie
objęcia
kwarantanną)

Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta

1

Dom Alberta w Gdańsku

(Osoba, która
była
wykazana w
pozycji 5)

65

2 015

osób w Domu Samotnej Matki w Kętrzynie

2

-

9 774

RAZEM

19

-

190 734

Refundacja kosztów interwencyjnego umieszczenia

Opracowanie własne

Osoby

korzystające

z

Ogrzewalni

mają

możliwość

spędzenia

nocy

na

krzesełku

w ogrzewanym pomieszczenia, wykąpania się, przebrania w czystą odzież, otrzymują ciepły napój, zupę.
Ogrzewalnia w okresie sprawozdawczym otwarta była w miesiącach styczeń – marzec w godzinach 19.00 –
7. 00, w razie potrzeby była również otwierana w ciągu dnia, natomiast w okresie listopad – grudzień
całodobowo, z dwukrotną dwugodzinną przerwą na konieczność przeprowadzenia dezynfekcji pomieszczeń.
Do

ogrzewalni

trafiają

często

osoby

będące

pod

znacznym

działaniem

alkoholu

i środków odurzających mimo, że regulamin Ogrzewalni zakazuje przyjęcia takich osób. Jednak z uwagi na
niskie temperatury powietrza i obawa przed zamarznięciem tych osób pracownicy ogrzewalni pozwalają na
wejście do placówki . Osoby bezdomne próbują często wnieść na teren ogrzewalni alkohol i ostre narzędzia
(noże) często z tego powodu dochodzi do interwencji policji bądź straży miejskiej. Pracownicy ogrzewalni
współpracują z podmiotami realizującymi zadania bezpośrednio powiązane z zapewnieniem bezpieczeństwa
i noclegu w ogrzewalni osobom nietrzeźwym w szczególności z Policją, Strażą Miejską, Pogotowiem
Ratunkowym. Osobom bezdomnym przebywającym w Ogrzewalni w sytuacjach zagrażających ich życiu
bądź

zdrowiu

zapewniana

jest

pomoc

poprzez

umożliwienie

pierwszego

kontaktu

z lekarzem (pogotowie ratunkowe).
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Tabela Nr. 16. Koszty utrzymania Ogrzewalni w okresie I-XII 2021roku

Energia

Koszty zatrudnienia
pracownika

Wydatki na odzież,
konserwy oraz dodatkowe
opłaty, materiały, wynajem
itp.

RAZEM

41 618,18 zł

2394,47 zł

54 439,96 zł

10 427,31 zł
Opracowanie własne

Osobom bezdomnym nie przebywającym w schroniskach Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w
Kętrzynie zapewnienia: systematyczną pomoc finansowa w formie zasiłków celowych na leki, odzież, dojazd
do placówek medycznych, w tym odwykowych, dożywianie poprzez zapewnienie bezpłatnych obiadów w
stołówce MOPS, wydawanie żywności z magazynu (program FEAD).
Na stronie internetowej tutejszego Ośrodka udostępniane są niezbędne informacje dotyczące wsparcia
osób bezdomnych. W okresie jesiennozimowym rozmieszczamy plakaty informacyjne zawierające adresy i
nr telefonów najbliższych noclegowni i schronisk,

numer bezpłatnej infolinii oraz numery telefonów

pracowników MOPS odpowiedzialnych za udzielanie pomocy osobom bezdomnym.
Ośrodek współpracuje z jednostkami mającymi bezpośredni kontakt z osobami bezdomnymi tzn. Policją,
Strażą Pożarną, Szpitalem, Zespołem Ratownictwa Medycznego, Poradnią Leczenia Uzależnień.
5.2.6. Sprawienie pogrzebu
Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej jest zobowiązany do sprawienia
pogrzebu osobom zmarłym zamieszkałym lub przebywającym na terenie gminy, nie posiadającym osób
zobowiązanych do ich pochowania, lub kiedy osoby zobowiązane nie mają możliwości pochowania swoich
bliskich. W 2021 r. sprawiono pogrzeb 3 osobom na kwotę 8 006 zł.
5.2.7. Opłacenie składek zdrowotnych za osoby uprawnione do zasiłku stałego
Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej osobom uprawnionym do pobierania zasiłku stałego jest opłacana
składka na ubezpieczenie zdrowotne.
W 2021 r. składki opłacono 170 osobom/ ilość świadczeń – 1920
Koszt świadczeń wyniósł 97 587zł (średni koszt jednego świadczenia: 50,83 zł).

6. Realizacja programów, projektów, strategii
6.1. Gminny Program Wsparcia Rodziny na lata 2021-2023
Sprawozdanie z realizacji Programu stanowi osobny dokument.
6.2. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w
Rodzinie dla Miasta Kętrzyn na lata 2021 – 2026
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Sprawozdanie z realizacji Programu stanowi osobny dokument.
6.3. „Posiłek w szkole i w domu”
Od 1 stycznia 2019 r. Uchwałą Rady Ministrów wszedł w życie wieloletni program wspierania finansowego
gmin w zakresie dożywiania na lata 2019-2023. Program „Posiłek w szkole i w domu” zapewnia pomoc
zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w
rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji.
Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia
pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w
postaci produktów żywnościowych.
Do udzielania pomocy w zakresie dożywiania mają zastosowanie przepisy ustawy o pomocy społecznej. Pomoc
może być przyznana osobom i rodzinom, których miesięczny dochód netto nie przekracza 150% (kryterium
podniesione Uchwałą Nr IV 33/2018 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 20.12.2018r.) kwoty kryterium
dochodowego: tj. kwoty 1051 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej i kwoty 792 zł w przypadku
osoby w rodzinie.
W roku 2021 z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w ramach Programu współpracowało 25 placówek,
w którym prowadzono dożywianie w ramach Programu, w tym:
•

14 szkół,

•

8 przedszkoli,

•

1 żłobek

•

1 stołówka

•

1 inne

Tabela Nr. 17. Wydatki w ramach Programu „Posiłek w szkole i w domu” w 2021 r.

Wyszczególnienie

w tym

Koszt programu ogółem

Kwota
857 534,89 zł

Środki własne

158 512,90 zł

dotacja

686 027,00 zł

Koszt posiłków przyznanych decyzją administracyjną

145 113,90 zł

Zasiłki celowe przyznane na zakup żywności

699 246,00

w tym

180,00. zł
Pomoc w formie posiłku nie wymagająca wydania
decyzji (program osłonowy)
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Koszt dowozu posiłków

12 994,99 zł

Opracowanie własne

Liczba osób objętych Programem w 2021 roku: 1 255
Ogólny koszt Programu w 2021 roku zwiększył/ zmalał się o ok. 4,76% w stosunku do 2020 roku (koszt
Programu w 2020 roku wyniósł 818 546,00 zł). Spowodowane to było wzrostem cen żywności, która w
okresie pandemii znacznie podrożała, co miało również wpływ na podniesienie kosztów posiłków
przygotowywanych na stołówkach szkolnych, przedszkolnych..
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Gmina Miejska Kętrzyn od wielu lat przystępuje do realizacji ww. Programu finansując m.in. posiłki dzieciom
i młodzieży w okresie przedszkolnym i szkolnym oraz osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach
wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej w szczególności osobom: samotnym, w podeszłym
wieku, chorym lub niepełnosprawnym.
Tabela Nr. 18. Pomoc w formie posiłku udzielona w ramach Programu ”Posiłek w szkole i w domu” w 2021

Wyszczególnienie

r.

Uczniowie do czasu
ukończenia szkoły
ponadpodstawowej lub
szkoły ponadgimnazjalnej

Pozostałe osoby

Dzieci do 7 roku
życia

69

123

86

2

-

-

Liczba osób korzystających z posiłków w
ramach Programu na podstawie decyzji
Dzieci spożywające posiłek w szkole bez
konieczności wydawania decyzji „Program
osłonowy”
Opracowanie własne

Ogólna liczba osób korzystających z posiłków w ramach programu na podstawie decyzji w 2021 roku zmalała
o ok. 17,4% osób w stosunku do roku 2020 ( w 2020 roku – 333 sób) – powodem było zamknięcie szkół i
system nauki zdalnej z uwagi na rozprzestrzenianie się wirusa COVID – 19. W okresie nauki zdalnej szkoły
nie przygotowywały posiłków. Rodziny, w których dzieci nie miały możliwości spożycia ciepłego posiłku w
szkole, pomimo wydanej decyzji na ten cel, otrzymywały zwiększone zasiłki na żywność z przeznaczeniem
na przygotowanie samodzielnie ciepłego posiłku w domu.
Tabela Nr. 19 Zasiłki celowe wypłacane w ramach Programu w 2021r.

Wyszczególnienie

2021 rok

Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie

650

Liczba rodzin

636

Liczba osób w rodzinach

1 182

Liczba świadczeń

4 510

Kwota świadczeń (w zł)

699 246 zł

Opracowanie własne

Program „ Posiłek w szkole i w domu” był realizowany również na stołówce prowadzonej przez Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętrzynie.
Stołówka MOPS w 2021 roku wydała 25 461 świadczeń w postaci obiadów płatnych oraz bezpłatnych, w tym
11 670 w ramach ww. Programu.
Odpłatność za 1 obiad wynosiła 16,65zł.
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Z obiadów mogą korzystać osoby bezrobotne, renciści i emeryci, którzy z powodu choroby lub
niepełnosprawności nie są w stanie własnymi siłami przygotować gorącego posiłku jak również osoby
dotknięte zdarzeniami losowymi.
Obiady wydawane są od poniedziałku do piątku z możliwością dokładki zupy i pieczywa. Osobom, które
nie są w stanie samodzielnie przyjść po obiad na stołówkę (głównie osoby starsze, samotne, leżące,
niepełnosprawne), tut. Ośrodek dowozi je do miejsca zamieszkania takiej osoby. W 2021 roku z tej formy
pomocy skorzystało 41 osób.
6.4. FEAD Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętrzynie od 2011 roku koordynuje wydawanie żywności w
ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Fund for European Aid to the Most
Deprived) – FEAD. Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa jest ograniczenie ubóstwa poprzez
zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących oraz realizacja działań na rzecz
włączenia społecznego. Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu
niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych, posiłków.
Uprawnienie do korzystania z pomocy żywnościowej uwarunkowane jest znajdowaniem się w trudnej sytuacji
życiowej, określonej przesłankami art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz spełnianiem kryterium
dochodowego, które zostało określone na poziomie 220% kryterium dochodowego uprawniającego do
korzystania ze świadczeń pomocy społecznej, tj. 1 542,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej
oraz 1 161,60 zł w przypadku osoby w rodzinie.
Tabela Nr. 21 Zestawienie żywności otrzymanej w ramach Programu FEAD za okres I – XII 2021r.

Lp.

Artykuły spożywcze

Otrzymano /kg

Wartość zł

1249,28

7 120,90

1.

Koncentrat pomidorowy

2.

Makaron jajeczny

5 490

13 834,80

3.

Powidła śliwkowe

1 656

8 395,92

4.

Filet z makreli w oleju

1 305,60

19 113,98

5.

Groszek z marchewką

3 504

11 843,52

6.

Mus jabłkowy

1 572,48

3 600,98

7.

Ryż biały

739

2 313,07

8.

Olej rzepakowy

4 380

18 352,20

10.

Szynka drobiowa

2 631,60

23 921,24

11.

Pasztet wieprzowy

330,24

1 64,60

12.

Szynka wieprzowa

1 324,80

12 347,14

13.

Mleko UHT

7 920

12 347,14
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14.

Herbatniki maślane

7 920

18 216

15.

Buraczki wiórowe

448

2 750,72

16.

Kasza jęczmienna

1 640

2 788

17.

Miód nektarowy wielokwiatowy

578

8 248,06

18.

Ser podpuszczkowy dojrzewający

1 900

33 763

19.

Cukier biały

4 500

12 105

20.

Fasolka po bretońsku

1 660

6 889

21.

Kawa zbożowa

660

14 817

22.

Płatki owsiane

1 097

3 269,06

46 112 kg

229 866,41 zł

RAZEM
Opracowanie własne

Żywność pobrało 1 127 osób.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętrzynie w 2021 roku podpisał umowę z Polskim Komitetem
Pomocy Społecznej w Olsztynie (umowa obowiązywała do 31/08/2021 roku, następna umowa na czas od
10/01/2022r do 31/07/2022r) w zakresie nieodpłatnej dystrybucji gotowych artykułów spożywczych w
ramach programu operacyjnego pomoc żywnościowa 2014 – 2020. Umowa zobowiązuje PKPS:
•

do nieodpłatnego przekazywania artykułów spożywczych dostępnych w ramach Podprogramu dla
określonej przez MOPS ilości osób potrzebujących,

•

magazynowania artykułów żywnościowych zgodnie z zaleceniami producenta z zachowaniem zasad
sanitarno – epidemiologicznych do czasu ich wydania Partnerowi (MOPS),

•

wystawienie magazynowanego dowodu wydania (WZ) artykułów spożywczych przy każdorazowym
ich pobraniu przez Partnera (MOPS).

Żywność z programu FEAD wydawana jest potrzebującym mieszkańcom Miasta na stołówce Ośrodka
mieszczącej się w Kętrzynie przy ul. Sikorskiego 61A. Transport żywności z magazynów znajdujących się w
Olsztynie do stołówki oraz jej rozładunek leży w gestii Ośrodka (o rozładunek żywności Ośrodek każdego
roku prosił męską część podopiecznych, jednak w ostatnich latach coraz trudniej jest o takie osoby). Koszt
przewozu żywności z Olsztyna do Kętrzyna opłaca Ośrodek. W 2021 roku odbyło się 6 transportów żywności,
gdzie 3 transporty zapewniły nam Wojska Ochrony Terytorialnej ( w związku z wytycznymi wojewody
związanymi ze stanem zagrożenia wirusem COVID – 19). WOT odebrał żywność z magazynów w Olsztynie,
przywiózł do Kętrzyna i rozładował – bez kosztowo. Trzy transporty żywności organizował Ośrodek, koszt
przewozu żywności z Olsztyna do Kętrzyna wyniósł 2 350,99 zł.
W związku z epidemią został przedłużony termin realizacji Podprogramu 2020 do 31/10/2021 (zamiast
do 31/08/2021r.)
Wydawaniu żywności osobom potrzebującym towarzyszą również działania towarzyszące, z których może
skorzystać każda osoba ujęta w Programie. Działania mają na celu:
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•

włączenie osób w funkcjonowanie społeczności lokalnej, które borykają się ze zjawiskiem deprawacji
materialnej;

•

pomoc towarzysząca konieczna do zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych dla osób
korzystających z pomocy żywnościowej;

•

wsparcie w wzmacnianiu samodzielności w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.

W okresie sprawozdawczym Klub Integracji Społecznej działający przy Miejskim Ośrodku Pomocy
Społecznej w Kętrzynie przeprowadził działania towarzyszące w postaci:
•

warsztatów edukacyjnych, w których udział wzięło 60 osób (3 grupy po 20 osób)

•

warsztaty ekonomiczne, udział wzięło 48 osób (4 grupy po 12 osób),

•

warsztaty kulinarne – 60 osób w grupach (3 grupy po 20 osób),

•

warsztaty dietetyczne – 40 osób w grupach ( 2 grupy po 20 osób).

Wszystkie warsztaty zostały przeprowadzone stacjonarnie w pomieszczeniach stołówki Ośrodka
z zachowaniem wszelkich środków ostrożności, które chroniły uczestników przed ewentualnym zarażeniem
się koronawirusem. Uczestnicy warsztatów otrzymali maseczki jednorazowego użytku, rękawiczki ochronne,
mieli możliwość dezynfekcji rąk, był również zachowany dystans 1,5 metrowy.
6.5. Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej
Zgodnie z umową nr PS-I.946.29.29.2021 z dnia 28.05.2021 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Kętrzynie realizował Program „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” – edycja
2021w okresie od lipca do grudnia 2021 roku.
Celem Programu było wprowadzenie usługi asystenta na terenie miasta Kętrzyn jako formy ogólnodostępnego
wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.
Adresatem programu były pełnoletnie osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub
umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z terenu miasta Kętrzyn. W 2021 roku wsparciem ze strony
asystenta zostało objętych 28 uczestników w tym 24 ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz 1 osoba
z umiarowym stopniem niepełnosprawności + 3 dzieci do 16 r.ż., w tym 1 os. zrezygnowała z usług asystenta.
W celu realizacji usług MOPS w Kętrzynie zatrudnił 7 osób na stanowisku asystenta. Osoby te, zgodnie
z wytycznymi zawartymi w Programie,

posiadały wykształcenie co najmniej średnie oraz roczne,

udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.
Usługi asystenta polegały na:
•

Pomocy przy wykonywaniu codziennych czynności oraz wsparciu w zakresie funkcjonowania w życiu
społecznym.
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•

wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca,
placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety
lekarskie,

urzędy,

znajomi,

rodzina,

instytucje

finansowe,

wydarzenia

kulturalne/rozrywkowe/społeczne/sportowe itp.)
•

wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne

•

zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji

•

załatwieniu spraw urzędowych

•

nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju instytucjami,

•

korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.).

Asystent świadczył usługi w godzinach od 7.00 do 22.00 po uzgodnieniu z podopiecznym. Koszt godziny
usługi asystenckiej wynosił 40 zł. Osoby korzystające ze wsparcia nie ponosiły z tego tytułu żadnej
odpłatności.
W tym celu MOPS otrzymał dofinansowanie w kwocie 308 244,00 zł.
Koszt godzin usług asystenckich w 2021 roku wyniósł – 183 826,93 zł , koszt zakupu biletów – 96 zł., koszt
zakupu środków ochrony indywidualnej – 1 649,50 zł., kwota środków przeznaczonych na koszty obsługi –
3 741,35 zł., ubezpieczenie asystentów OC/NNW koszt – 600 zł. Koszty transportu dojazdu własnym autem911,26 zł z wyjazdów skorzystało dwóch asystentów w sumie 4 razy. Wyjazdy asystenta z podopiecznym
zazwyczaj z powodu wizyty u lekarzy specjalistów na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.
Program finansowany był w 100 % ze środków Funduszu Solidarnościowego.
6.6. Opieka Wytchnieniowa
Miejski

Ośrodek

Pomocy

Społecznej

w

Kętrzynie

realizował

Program

„OPIEKA

WYTCHNIENIOWA” – edycja 2021 w okresie od VIII do XII 2022 roku.
Opieka wytchnieniowa pobyt dzienny umowa nr PS-I.946.31.28.2021 F-I z dnia 28.05.2021
Opieka Wytchnieniowa pobyt całodobowy Umowa w PS-I 946.31.29.2021. F-II z dnia 27.05.2021 r.
Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących
bezpośrednią opiekę nad:
1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
2) osobami posiadającymi:
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a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności ( zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997
r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r.
poz. 573) albo
b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu
niepełnosprawności(zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)
– poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki
wytchnieniowej.
MOPS w Kętrzynie realizował Program w dwóch formach:
1. świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania
osoby z niepełnosprawnością.
Tą formą wsparcia zostało objętych 9 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności i 1 .
dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności. Łączna ilość godzin usług zrealizowanych w ramach pobytu
dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej wyniosła 1080 godzin.
2. świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego w miejscu wskazanym
przez uczestnika Programu, które otrzymało pozytywną opinię realizatora Programu.
Usługami zostały objęte 2

osoby dorosłe z orzeczeniem o znacznym stopniu. Łączna ilość dni

zrealizowanych usług w ramach pobytu całodobowego w miejscu zamieszkania osób niepełnosprawnych
wyniosła 14 dni, w tym:
•

po 7 dni opieki w ramach pobytu całodobowego przez okres trwania Programu dla 2 osób
z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,

Na realizację Programu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętrzynie otrzymał dofinansowanie
w kwocie: 69 768 zł. W tym opieka wytchnieniowa na pobyt dzienny 44 064 zł i opieka pobyt całodobowy
25 704 zł.
Program finansowany był w 100 % ze środków Funduszu Solidarnościowego.
Uczestnicy Programu za usługę wsparcia opieką wytchnieniowa nie ponosili kosztów finansowych.
Wykorzystano
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Opieka Wytchnieniowa pobyt dzienny 44 063,56 zł
Opieka Wytchnieniowa pobyt całodobowy 8 568,00 zł
Realizacja Usług Opieki wytchnieniowej w roku 2021 została zlecona w ramach prowadzonego postepowania
publicznego firmie zewnętrznej pn. Niepubliczny Zakład Opieki Domowej w Kętrzynie zgodnie z zawartą
umową Nr DKiA. 051-14/21 z dnia 21.07.2021.
6.7. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Kętrzyn na lata 2019 – 2025
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Kętrzyn jest dokumentem opracowanym w celu
kształtowania lokalnej polityki społecznej, poprzez wyznaczenie głównych celów i zadań do realizacji,
ukierunkowanych na poprawę życia mieszkańców Kętrzyna, powstałym w oparciu o diagnozę stanu
problemów społecznych w Mieście w roku 2018.
Strategia została przyjęta uchwałą nr XVI/128/2019 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 26 września 2019 r.
na podstawie art. 16 b i art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z
2019r. poz. 1507 z poźn. zm. ). Realizację Strategii przewidziano na okres 6 lat. Bezpośredni nadzór nad
prawidłowym procesem wdrażania Strategii powierzono Burmistrzowi Miasta Kętrzyn, a koordynowanie,
monitorowanie i ewaluację Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kętrzynie.
Strategia realizowana jest przez: MOPS w Kętrzynie oraz inne jednostki organizacyjne Gminy, organizacje
pozarządowe, którym gmina zleca realizacją zadań w obszarze polityki społecznej. Partnerami w realizacji
Strategii są organizacje pozarządowe, jednostki organizacyjne szczebla powiatowego, wojewódzkiego,
jednostki i organy administracji państwowej, służba zdrowia, kościoły i związki wyznaniowe, podmioty
ekonomii społecznej oraz podmioty działalności gospodarczej.
Działania określone w Strategii finansowane były ze środków własnych gminy, dofinansowania w ramach
RPO WiM na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków UE, w ramach programów rządowych.
Realizacja celów i zadań zawartych w Strategii jest tożsama z rodzajem działalności Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Kętrzynie wynikająca z ustawy o pomocy społecznej z 12 marca 2004 r. tj. wsparcie
osób bezrobotnych, rodzin pogrążonych w kryzysie, osób uzależnionych od alkoholu lub innych substancji
psychoaktywnych, wsparcie osób starszych, chorych, samotnych, niepełnosprawnych, osób bezdomnych,
realizacja zadań z zakresu pieczy zastępczej, realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług
opiekuńczych, aktywizacja osób bezrobotnych, realizacja działań z zakresu przeciwdziałania przemocy w
rodzinie, dodatków mieszkaniowych, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, dożywianie.

42

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KĘTRZYNIE ZA ROK 2021

Tabela Nr. 21. Działania podejmowane w ramach strategii przez placówki miejskie w 2021 roku

Lp.
1.

Instytucja
Szkoła Podstawowa Nr 5
z
Oddziałami Integracyjnymi
im.
Macieja
Kalenkiewicza
„Kotwicza”
11-400 Kętrzyn, ul. Kazimierza
Wielkiego 12

Zakres realizacji celów Strategii

2.

Szkoła Podstawowa nr 1 im. F.
Nowowiejskiego, ul. Kopernika 12 w
Kętrzynie

3.

Kętrzyńskie Centrum Kultury

a) Organizowanie imprez kulturalnych przeciwdziałających
wykluczeniu społecznemu dzieci i rodzin w 2021 roku:
− Liczba zorganizowanych imprez – 3,
− Liczba uczestników – 160,

4.

ZESPÓŁ SZKÓŁ
im. MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ
w KĘTRZYNIE
11-400KĘTRZYN
ul. Wojska Polskiego 12
tel. (0-89)751 29 83

a) Liczba wolontariuszy w 2021roku- 61 osób,
b) Liczba przeprowadzonych działań w 2021roku – 18,
c) Liczba zajęć wyrównujących szanse edukacyjne młodzieży z
rodzin dysfunkcyjnych – liczba uczestników w 2021roku - 431

5.

Powiatowe Centrum Edukacyjne
Ul. Poznańska 21, 11-400 Kętrzyn

6.

I Liceum Ogólnokształcące im. W.
Kętrzyńskiego

a) Liczba wolontariuszy w 2021roku- 12 osób,
b) Liczba przeprowadzonych działań w 2021roku – 5,
c) Liczba zajęć wyrównujących szanse edukacyjne młodzieży z
rodzin dysfunkcyjnych –liczba uczestników w 2021roku – 8
d) Rozwijania zainteresowań wśród dzieci i młodzieży oraz
poszerzania oferty alternatywnego spędzania czasu wolnego w
2021 roku:
− Liczba działań/ warsztatów - 2
− Liczba uczestników działań/ warsztatów - 67
a) Liczba wolontariuszy w 2021roku- 97 osób,
b) Liczba przeprowadzonych działań w 2021roku – 9,
c) Rozwijania zainteresowań wśród dzieci i młodzieży oraz
poszerzania oferty alternatywnego spędzania czasu wolnego w
2021 roku:
− Liczba działań/ warsztatów - 9
− Liczba uczestników działań/ warsztatów – 130

7.

PUP w Kętrzynie

a) Liczba wolontariuszy w 2021roku- 20 osób,
b) Liczba przeprowadzonych działań w 2021roku – 11,
c) Liczba zajęć wyrównujących szanse edukacyjne młodzieży z
rodzin dysfunkcyjnych – liczba zajęć i liczba uczestników w
2021roku - 130
d) Rozwijania zainteresowań wśród dzieci i młodzieży oraz
poszerzania oferty alternatywnego spędzania czasu wolnego w
2021 roku:
− Liczba działań/ warsztatów - 10
− Liczba uczestników działań/ warsztatów - 200
a) Liczba zajęć wyrównujących szanse edukacyjne młodzieży z
rodzin dysfunkcyjnych – liczba zajęć i liczba uczestników w
2021roku – 194
b) Rozwijania zainteresowań wśród dzieci i młodzieży oraz
poszerzania oferty alternatywnego spędzania czasu wolnego w 2021
roku:
− Liczba działań/ warsztatów - 1
− Liczba uczestników działań/ warsztatów - 43

a. Liczba osób z terenu Kętrzyna, które skorzystały z kursów i szkoleń
w 2021roku – 48,
b. Liczba przeprowadzonych szkoleń, w których wzięli udział
mieszkańcy Kętrzyna w 2021 roku - 48
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c. Liczba osób z terenu Kętrzyna objętych wsparciem w zakresie
indywidualnego doradztwa zawodowego w zakresie planowania
ścieżki kształcenia lub drogi zawodowej oraz diagnozy predyspozycji
zawodowych mieszkańców Kętrzyna 2021r. - 98
d. Liczba osób objętych wsparciem i liczba szkoleń podnoszących
kwalifikacje osób pozostających bez pracy z terenu Kętrzyna -48
8.

PCPR

a) Rozwój oraz upowszechnianie dostępu do poradnictwa rodzinnego,
prawnego, psychologicznego oraz specjalistów pracujących z rodzina
w 2021roku:
− Liczba porad specjalistycznych - 1097
b) Realizowanie
programów
profilaktycznych
z
zakresu
przeciwdziałania dysfunkcji rodzin:
− Liczba zrealizowanych programów - 1
c) Wspieranie i promowanie akcji służących podnoszeniu świadomości
społeczeństwa o potrzebach i problemach ludzi starszych w 2021
roku:
− Liczba akcji -4
d) Zapewnienie rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu
funkcji opiekuńczo – wychowawczych wsparcia asystenta rodziny i
pracownika socjalnego:
− Liczba rodzin, która skorzystała ze wsparcia w związku z
przeżywaniem trudności opiekuńczo – wychowawczych - 40

9.

Spółdzielnia Mieszkaniowa Pionier

a) przeciwdziałania zagrożeniu utraty mieszkań:
− liczba osób skierowanych do pracy na rzecz oddłużania mieszkań – 2.

10.

Spółdzielnia KTBS

a) przeciwdziałania zagrożeniu utraty mieszkań:
− liczba osób skierowanych do pracy na rzecz oddłużania mieszkań 0
brak wniosków,

11.

Niepubliczna Szkoła Podstawowa
Klucz, ul. Asnyka 8, 11-400 Kętrzyn

12.

Warmińsko – Mazurski Zakład a.
Doskonalenia
Zawodowego
w
Olsztynie Centrum Edukacji w b.
Kętrzynie ul. Limanowskiego 1, 11400 Kętrzyn
c.

13.

Biedrzycki Dariusz. Zarządzanie
nieruchomościami ul. Sikorskiego
8/1 11-400 Kętrzyn

1. Liczba wolontariuszy w 2021roku- 17 osób,
2. Liczba przeprowadzonych działań w 2021roku – 2,
3. Rozwijania zainteresowań wśród dzieci i młodzieży oraz
poszerzania oferty alternatywnego spędzania czasu wolnego w
2021 roku:
− Liczba działań/ warsztatów – 4
− Liczba uczestników działań/ warsztatów – 199
Liczba osób z terenu Kętrzyna, które skorzystały z kursów i szkoleń w
2021roku – 116,
Liczba przeprowadzonych szkoleń, w których wzięli udział mieszkańcy
Kętrzyna w 2021 roku – 64,
Liczba osób z terenu Kętrzyna objętych wsparciem w zakresie
indywidualnego doradztwa zawodowego w zakresie planowania ścieżki
kształcenia lub drogi zawodowej oraz diagnozy predyspozycji
zawodowych mieszkańców Kętrzyna 2021r – 25,
d. Liczba osób objętych wsparciem i liczba szkoleń podnoszących
kwalifikacje osób pozostających bez pracy z terenu Kętrzyna – 23,
−

a) przeciwdziałania zagrożeniu utraty mieszkań:
liczba osób skierowanych do pracy na rzecz oddłużania mieszkań 0
brak wniosków,
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a) Organizowanie imprez kulturalnych przeciwdziałających
wykluczeniu społecznemu dzieci i rodzin w 2021 roku:
− Liczba zorganizowanych imprez - 3
− Liczba uczestników-1700
b) Wspieranie i promowanie akcji służących podnoszeniu
świadomości społeczeństwa
o potrzebach i
problemach ludzi starszych w 2021 roku:
− Liczba akcji - 5
c) Organizowanie różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży
w okresach wakacji i ferii zimowych w 2021 roku:
− Liczba zrealizowanych form wypoczynku - 3
− Liczba uczestników wypoczynku-284
d) Zagospodarowanie czasu wolnego młodzieży poprzez udział w
zajęciach w świetlicach środowiskowych i socjoterapeutycznych w
2021:
− Liczba uczestników- 37
− Liczba placówek-2
e) Realizowanie
programów
profilaktycznych
z
zakresu
przeciwdziałania dysfunkcji rodzin:
− Liczba zrealizowanych programów - 3
f) Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej
dla osób uzależnionych i ich rodzin:
− Liczba udzielonych porad specjalistów - 1024
− Liczba grup wsparcia - 2
− Liczba warsztatów i treningów - 2
− Liczba osób objętych wsparciem - 360
g) Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i
edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień, w
tym realizacja programów opiekuńczo- wychowawczych dla dzieci
i młodzieży z rodzin uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem:
− Liczba przeprowadzonych akcji profilaktycznych - 50
− Liczba uczestników - 2000
− Liczba programów 8

Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w
Kętrzynie

14.

Opracowanie własne

7. Działalność Klubu Integracji Społecznej.

Klub

Integracji

Społecznej

w

Kętrzynie

powstał

w

dniu

01.03.2005r.

na

podstawie

art. 3 ust.1 i 2, art. 15 pkt. 6, art. 17 ust.1 pkt. 10 i ust.2 pkt. 4 Ustawy z dnia 12 marca 2004r.
o Pomocy Społecznej, art. 1 i 18 Ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym oraz art. 2 ust.1
pkt. 32 i art. 9 ust. Pkt. 12 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy.
Celem Klubu Integracji Społecznej jest reintegracja społeczna i zawodowa osób długotrwale bezrobotnych
będących klientami pomocy społecznej, osób bezdomnych i innych osób dotkniętych dysfunkcjami
mieszkańców Miasta Kętrzyn poprzez edukację i reintegrację personalną, zawodową i społeczną.
Działania w KIS w okresie I – XII 2022r.
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1) Współpraca przy realizacji działań, z:
•

Kętrzyńską Radą Seniorów – złożenie wniosku do FOSa w Olsztynie o powołanie nowej Rady
Seniora w Kętrzynie,

•

PUP w Kętrzynie w zakresie rozpowszechniania aktualnych ofert pracy oraz informacji
o

szkoleniach,

pracach

społecznie-użytecznych

-

przygotowanie

zapotrzebowania

w poszczególnych jst na prace społeczno-użyteczne ( w 2021 roku wpłynęło 54 podań.
W ramach ww. prac skierowanych zostało 29 osób w okresie III – XI 2021 roku.
•

Inkubatorem Przedsiębiorczości Społecznej w Kętrzynie w zakresie tworzenia spółdzielni
socjalnej osób prawnych – organizacja spotkań w PUP Kętrzyn, w Inkubatorze Ekonomii
Społecznej, MOPS Kętrzyn dla osób zainteresowanych.

•

Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Olsztynie,

•

PCPR,

•

ŚDS,

•

NGO,

•

ZI,

•

GKRPA

2) Działania zrealizowane przy współpracy z pracownikami Ośrodka:
•

Przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych, ekonomicznych, kulinarnych dietetycznych z
osobami korzystającymi z żywności FEAD ( VIII.2021).

•

Koordynacja działań Centrum Wolontariatu w Kętrzynie,

•

Koordynacja Programów „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 oraz „Asystent Osobisty
Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2021.

•

Przeprowadzenie 5 postępowań o udzielenie zamówień publicznych zgodnie z ustawą o
zamówieniach publicznych.

Działania Centrum Wolontariatu
Centrum Wolontariatu w 2021 roku zrealizowało następujące działania :
1. Skierowane do seniorów:
−

warsztaty dla seniorów ( wypieki chleba – wyjazd do Piekarni Więziennej do Bartoszyc,
wikliniarskie, zielarskie, malowanie jaj, supełkowe ( robótki ręczne),
− sprzątanie Górki Poznańskiej w ramach sprzątania świata
− sprzątanie Wilczego Szańca w Gierłoży przy współpracy z nadleśnictwem
− Współpraca z KIS przy organizacji spotkania w ramach Międzynarodowego Dnia Osób
Starszych 1.10.2021r

− Mikołajki ( wypiek pierników, przemarsz przez miasto),
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− wyjazd Seniorów na Targi Ogrodnicze do Olsztyna,
− wyjazd Seniorów na Dożynki Wojewódzkie,
− wyjazd Seniorów na warsztaty zielarskie do Ciechanowca,
− wyjazd dla Seniorów do Olsztyna na Kongres Przyszłości,
− Organizacja spotkania Seniorów z Zastępcą Burmistrza Panem Maciejem Wróblem,
2. Przeprowadzenie zbiórek publicznych , w tym:
➢ 2 dla pogorzelców ( gmina Korsze – Suśnik, gmina Barciany – Silginy)
➢ 1 na leczenie dla Norberta Artuchowskiego z Karolewa,
➢ 1 na leczenie dla księdza Andrzeja Preuss,
➢ 1 dla Ksawerego Rynkiewicz ( akcja na prośbę rodziny i Urzędu Miasta Kętrzyn),
➢ Zbiórka po pożarze dla wolontariuszki działającej w CW,
➢ Na hasło „Obudź się mama” dla pani Waraksa,
➢ Dla byłego strażaka chorującego na nowotwór- Adam Wójcik.
3. Akcja zbierania nakrętek dla 2-óch osób wymagających długotrwałego wsparcia w tym dla
pogorzelców oraz dla dwójki dzieci z porażeniem mózgowym Współpraca z KIS przy organizacji
Lokalnej Edycji Konkursu Nastolatków „OŚMIU WSPANIAŁYCH”
4. Organizacja akcji Pocztówka dla Seniora z okazji Dnia Seniora ( do współpracy zaproszono dzieci z
klas III SP nr 3, SP nr4, SP nr 1),
5. Wysłano 2 transporty ubrań, zabawek, butów, książek itp. do Wilna z pomocą dla Polonii i polskiej
szkoły,
6. Współpraca przy Organizacji WOŚP,
7. Zorganizowanie akcji przy współpracy ze Sklepem Lewiatan w Ketrzynie ul. Kr. Jadwigi 11 –
wsparcie dla Oddziału OIT Szpitala.
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•
8. System świadczeń rodzinnych.

W ramach systemu świadczeń rodzinnych wydanych zostało 1 763 decyzji administracyjnych, kończących
postępowania w sprawach dotyczących różnego rodzaju świadczeń, do których stosuje się przewidzianą w
ustawach procedurę.
System świadczeń rodzinnych to:
•

Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami,

•

Świadczenie opiekuńcze,
- zasiłek pielęgnacyjny,
- świadczenie pielęgnacyjne,
- specjalny zasiłek opiekuńczy,
- zasiłek dla opiekuna,

•

Świadczenie rodzicielskie,

•

Świadczenie „za życiem”,

•

Świadczenie wychowawcze,

•

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego,

•

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny,

•

Kętrzyńska Karta Rodziny 3+,

•

Stypendium i zasiłek szkolny,

•

Składki zdrowotne i społeczne.

8.1. Zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłków rodzinnych.
W 2021roku wypłacono:
•

15 912 zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami na kwotę 1 916 986 zł,

•

129 jednorazowej zapomogi z tyt. urodzenia dziecka na kwotę łączną 129 000 zł,

•

642 świadczeń rodzicielskich, na łączną kwotę 557 343 zł

Z powyższej kwoty, jako nienależnie pobrane świadczenie klienci zwrócili 20 750 zł.
Łączna ilość rodzin pobierających świadczenia rodzinne (zasiłki rodzinne, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia
pielęgnacyjne, becikowe, specjalne zasiłki dla opiekuna) – 1 391
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Tabela Nr. 23. Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami w pełnej wysokości wypłacone w 2021 r.

Rodzaj świadczenia

Liczba świadczeń

Kwota świadczeń

Wysokość świadczenia

15 912

1916 986

-

Zasiłki rodzinne z dodatkami ogółem, w
tym
Zasiłki rodzinne

Dodatki do zasiłków rodzinnych
urodzenia dziecka

Z tytułu

opieki nad dzieckiem w
okresie korzystania z
urlopu wychowawczego

2805

266 475

95

7533

934092

124

703

94905

135

4871

621514

-

41

41000

1000

32374

400

83

samotnego
wychowywania dziecka
art. 11a ust.1 pkt 1,2

820

168580

193-273

kształcenia i rehabilitacji
dziecka
niepełnosprawnego

1039

111450

90-110

rozpoczęcia
szkolnego

618

61800

100

33790

69/113

172520

95

557343

1000

roku

Podjęcie przez dziecko
nauki w szkole poza
miejscem zamieszkania
1816
Świadczenie rodzicielskie

454

1816
642

Opracowanie własne
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Tabela Nr. 24 Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami wypłacone w 2021 r wyłącznie na podstawie art. 5 ust.3 ustawy, zw. zł za zł

Rodzaj świadczenia

Liczba świadczeń

Kwota świadczeń

Zasiłki rodzinne z dodatkami ogółem, w tym

917

68937,92

Zasiłki rodzinne

145

9329,25

727

55733,87

45

3874,80

1075

40826,33

urodzenia dziecka

3

141,15

opieki nad dzieckiem w
okresie korzystania z
urlopu wychowawczego

40

12447,21

samotnego
wychowywania dziecka

86

10555,00

Z tytułu

Dodatki do zasiłków rodzinnych

kształcenia i rehabilitacji
dziecka
niepełnosprawnego
rozpoczęcia
szkolnego

roku

Podjęcie przez dziecko
nauki w szkole poza
miejscem zamieszkania
wychowania dziecka w
rodzinie wielodzietnej

3042,95
35

712

33

166

3641,28

1013,70

9985,04

Opracowanie własne
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8.2. Świadczenia opiekuńcze
W okresie od stycznia do grudnia 2021 roku wypłacono:
•

13117 świadczeń opiekuńczych na kwotę 5808367 zł. Z powyższej kwoty, jako nienależnie pobrane odzyskano kwotę – 20321 zł

•

106zasiłków dla opiekunów na kwotę 65720 zł. Z powyższej kwoty, jako nienależnie pobrano odzyskano kwotę – 0 zł

Tabela Nr. 25 świadczenia opiekuńcze wypłacone w 2021 roku
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Świadczenia

Liczba

Wysokość

opiekuńcze

świadczeń

świadczeń

11204

215,84

Wypłacona kwota

Zasiłki
pielęgnacyjne

2418270

Osoba uprawniona

•
•
•
•

Świadczenia
pielęgnacyjne

3223846
1642

1971

Niepełnosprawne dziecko
Osoba niepełnosprawna w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o
znacznym stopniu niepełnosprawności,
Osoba, która ukończyła 75 lat,
Osoba niepełnosprawna w wieku powyżej 16 roku życia legitymująca się orzeczeniem o
umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do
ukończenia 21 roku życia,

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy
zarobkowej:
•
matce bądź ojcu dziecka,
•
faktycznemu opiekunowi dziecka,
• osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną,
•
innym osobom, na których - zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego - ciąży obowiązek
alimentacyjny (z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności). Przy tym osobom
innym niż spokrewnione w pierwszym stopniu z osobą wymagającą opieki przysługuje
świadczenie pielęgnacyjne, gdy spełnione są łącznie następujące warunki:
- rodzice osoby wymagającej opieki nie żyją, zostali pozbawieni praw rodzicielskich lub
legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
- nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu, są małoletnie lub legitymują się
orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, - nie ma faktycznego opiekuna
dziecka ani osoby będącej rodziną zastępczą spokrewnioną lub legitymują się one
orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.
• wyłącznie rodzicom lub opiekunom dzieci z niepełnosprawnością powstałą do 18 roku życia
lub do 25 roku życia - w przypadku, gdy dziecko było w trakcie nauki.
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Specjalny
zasiłek

271

620,00

166251

•

opiekuńczy

•

Każda osoba, na której zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ciąży
obowiązek alimentacyjny - by go otrzymywać, osoba ta nie podejmować pracy, bądz
zrezygnować z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością
sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się:
- orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności
lub
- orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub
długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością
samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego, codziennego współudziału opiekuna
dziecka w procesie leczenia, rehabilitacji i edukacji.
Osobie, której łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby
wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 764,00 zł.

Zasiek dla
opiekuna

106

620,00

65720

Osoba, której z dniem 01.07.2013r. wygaszono prawo do świadczeń pielęgnacyjnych. W
sprawie zasiłku dla opiekuna organ wszczynał postępowanie na wniosek strony, złożony
jednak nie później, niż w terminie do 4 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

Opracowanie własne
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Świadczenia rodzinne nienależnie pobrane
Tabela Nr. 26 Odzyskane świadczenia nienależnie pobrane w 2021 r.
Rodzaj świadczenia

Kwota świadczeń w zł

Zasiłki rodzinne

14097

Dodatki do zasiłków rodzinnych z tytułu:

5224

opieki nad dzieckiem
wychowawczego

w

okresie

korzystania

z

urlopu

400

samotnego wychowywania dziecka

772

kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego

1540

rozpoczęcia roku szkolnego

1200

Podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

552

wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej

760

Razem zasiłki rodzinne z dodatkami

19321

Świadczenie rodzicielskie

1982

Zasiłki pielęgnacyjne

10237

Świadczenia pielęgnacyjne

7084

Specjalny zasiłek opiekuńczy
Zasiłek dla opiekuna

3000,00
0

Świadczenia rodzinne 1 zł za 1 zł

1429

RAZEM
w tego
podlegające zwrotowi do budżetu państwa:

43053

Opracowanie własne
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8.3. Składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.
Osobom, które pobierają świadczenia pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej opłaca składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.
Tabela Nr. 27 Składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w 2021r.

Składki społeczne i zdrowotne

Liczba świadczeń

Kwota świadczeń w zł

Składki na ubezpieczenie od świadczeń

2194

734494

Składki na ubezpieczenie społeczne

1234

586309

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

960

148185

Składki na ubezpieczenie od zasiłku dla

130

15521

Składki na ubezpieczenie społeczne

72

12285

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

58

3236

pielęgnacyjnych i szo ogółem, w tym:

opiekuna (ZDO) ogółem, w tym:

Opracowanie własne

8.4. Świadczenie „Za życiem”
Ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” z dnia 4.11.2016 r. wprowadziła wypłatę
jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne
upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie
rozwoju dziecka lub w czasie porodu.
Wysokość jednego świadczenia wyniosła 4 000,00 zł.
Tabela Nr. 28. Pomoc materialna gminy w zakresie realizacji Ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” w 2021 r.

Liczba świadczeń
1

Kwota świadczeń w zł.
4000

Opracowanie własne

8.5. Świadczenie wychowawcze
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętrzynie realizuje zadania określone w ustawie z dnia 11 lutego 2016
r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci jako zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.
Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem
dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Świadczenie wychowawcze
przysługuje: matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka, opiekunowi prawnemu dziecka.
Świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18. roku życia, bez względu na
dochód osiągany przez rodzinę.
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Rozszerzona formuła Programu pozwala na poprawę jakości życia wszystkich polskich rodzin mających
dzieci na utrzymaniu i stanowi dopełnienie kompleksowej polityki państwa wobec rodzin.
Realizacja świadczenia wychowawczego - statystyka:
•

zarejestrowano 2954 wniosków (w tym w formie papierowej – 406, drogą elektroniczną – 2548), z
tego:

•

-

2850 wniosków kwalifikowało się do przyznania świadczenia wychowawczego,

-

104 wniosków zostało rozpatrzonych negatywnie.

przekazano do Warmińsko Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego 19. wniosków w ramach koordynacji
systemów zabezpieczenia społecznego,

•

wydano 7 decyzje stwierdzające nienależnie pobrane świadczenia, w tym 6 przez Warmińsko Mazurski
Urząd Wojewódzki w Olsztynie.

Tabela Nr. 29 Świadczenia wychowawcze wypłacone w latach 2020 2021

Lata

Liczba świadczeń

Liczba rodzin

Liczba dzieci w

Kwota świadczeń w zł

rodzinach
2021

49420

2900

4428

24554090,23

2020

50 163

2 810

4 412

24 878 562,78

Opracowanie własne

8.6 Świadczenia z funduszu alimentacyjnego.
W 2021 roku wypłacono należne świadczenia 185 rodzinom. Średnia wysokość świadczenia z funduszu
alimentacyjnego wyniosła 400 zł. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco
ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł miesięcznie. Przyznanie prawa do świadczenia z
funduszu alimentacyjnego uzależnione jest od spełnienia kryterium dochodowego. Świadczenia te
przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 900 zł.
Tabela 25. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacone w 2021 r.
Świadczenia alimentacyjne

Liczba świadczeń

Kwota świadczeń w zł

Wypłacone świadczenia z
funduszu alimentacyjnego z tego
na osobę uprawnioną w wieku:
0 – 17 lat

3298

1 296 947

2795

1 100 330

18 – 24 lata

479

188 317

25 lat i więcej

24

8 400

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacone w 2021 r zasadą „ Złotówka za złotówkę”
Świadczenia alimentacyjne

Liczba świadczeń

Kwota świadczeń w zł
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Wypłacone świadczenia z

75

24 381,56

0-17 lat

74

23 964,35

18-24 lata

1

417,21

25 lat i więcej

0

0

funduszu alimentacyjnego z tego
na osobę uprawnioną w wieku:

Opracowanie własne

Realizacja świadczeń – statystyka:
Wydano 326 decyzji administracyjnych oraz postanowień w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego
oraz dotyczących dłużników alimentacyjnych.
Przeprowadzono postępowania w sprawie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu
alimentacyjnego i odzyskano łączną kwotę 9 730,00 zł.
8.7. Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych
Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych realizuje również zadania ustawy o pomocy osobom
uprawnionym do alimentów w zakresie prowadzenia działań wobec dłużników alimentacyjnych. W tym
zakresie przepisy ustawy regulują sposób i tryb postępowania wobec dłużników alimentacyjnych, którego
głównymi elementami są:
•

stałe sprawdzanie sytuacji finansowej dłużnika alimentacyjnego poprzez przeprowadzanie wywiadu
alimentacyjnego i odebrania oświadczenia majątkowego,

•

wpisanie dłużnika alimentacyjnego do rejestru dłużników w Krajowym Rejestrze Sądowym,

•

aktywizacja zawodowa dłużników alimentacyjnych, w tym kierowanie do robót publicznych,

•

zobowiązania dłużników do zarejestrowania się w PUP jako osoba bezrobotna,

•

możliwość zatrzymania prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego w przypadku, gdy uniemożliwia on
przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego i złożenia oświadczenia majątkowego, lub odmawia
podjęcia pracy, do której został skierowany, albo się od niej uchyla,

•

kierowanie na komendę wniosków o ściganie za przestępstwa określone w art. 209 KK,

•

współpraca z Komornikiem Sądowym oraz Komenda Powiatową w celu ustalenie adresu dłużnika,

Tabela 32. Podejmowane działania wobec dłużników alimentacyjnych w 2021 r.
Wyszczególnienie

Liczba podjętych działań
(wykonanie)

Przekazanie komornikowi sądowemu informacji mających wpływ na egzekucję
zasądzonych świadczeń alimentacyjnych, pochodzących z wywiadu alimentacyjnego oraz
oświadczenia majątkowego

72

57

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KĘTRZYNIE ZA ROK 2021

Zobowiązanie dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się w urzędzie pracy jako
osoba bezrobotna albo poszukująca pracy

16

Informowanie Powiatowego Urzędu Pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika
alimentacyjnego
Wszczęcie postępowania dotyczącego uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego
się od zobowiązań alimentacyjnych

37

Wydanie decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań
alimentacyjnych
Wydanie decyzji o umorzeniu postępowania dotyczącego uznania dłużnika
alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych

3

Złożenie wniosku o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 KK
Skierowanie wniosku o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego

12

14

217
1

Opracowanie własne

Statystyka:
Zostało przeprowadzonych 60 wywiadów alimentacyjnych oraz odebrano 60 oświadczeń majątkowych.
Zebrane informacje zostały skierowane do komorników sądowych prowadzących postępowanie egzekucyjne
oraz gmin, w których wypłacane są świadczenia.
Sporządzono 3 decyzje dotyczących uznania dłużników alimentacyjnych za uchylających się od zobowiązań
alimentacyjnych.
Na koniec 2021 na terenie gminy zarejestrowanych było 398 dłużników alimentacyjnych.
Prowadzono 6 postępowań w sprawie złożonych przez dłużników alimentacyjnych próśb o umorzenie,
rozłożenie na raty bądź odroczenie terminu płatności powstałych należności.
Skierowano do organów egzekucyjnych 321 wniosków oraz informacji dotyczących przyłączenia do
postępowania egzekucyjnego.
8.8. Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny
- to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci,
niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą
korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia
25 lat. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności.
Karta Dużej Rodziny oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze będą mieli
możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju.
Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni. Przystępując
do programu zyskują prawo do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”.
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Na dzień 31.12.2021 roku uprawnionych do korzystania z „Karty Dużej Rodziny” z terenu Gminy
Miejskiej Kętrzyn było 685 rodzin /2 355 osób w tym 1198 dzieci i 1157 rodziców.
W 2021 roku do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętrzynie wpłynęło 92 wnioski, w tym złożonych
po raz pierwszy przez rodzinę o przyznanie Karty Dużej Rodziny –76

8.9. Kętrzyńska Karta Rodziny 3+
„Kętrzyńską Kartę Rodziny 3+” wprowadzono z dniem 01 stycznia 2014 r. Realizatorem jest Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej w Kętrzynie
Rodziny, które otrzymały Kartę nabrały uprawnienia do korzystania z :
➢

ofert kina i koncertów organizowanych przez Kętrzyńskie Centrum Kultury poprzez zastosowanie

zniżki 50 % od obowiązujących cen biletów wstępu,
➢

korzystania z kompleksu rekreacyjno – sportowego „ Kętrzynianka” prowadzonego przez Miejski

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kętrzynie poprzez zastosowanie 50 % zniżki od obowiązujących cen biletów
wstępu,
➢

korzystania z obiektów Miejskiej Hali Sportowej prowadzonej przez Miejski Ośrodek Sportu i

Rekreacji w Kętrzynie poprzez zastosowanie 50 % zniżki od obowiązujących cen biletów wstępu,
➢

korzystania z lodowiska prowadzonego przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kętrzynie poprzez

zastosowanie 50 % zniżki od obowiązujących cen biletów wstępu,
➢

ulgi w wysokości 50 % w opłacie za świadczenia udzielane przez jednostki oświatowe Gminy

Miejskiej Kętrzyn realizując zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w zakresie przekraczającym
podstawę programową wychowania przedszkolnego,
➢

ulgi w wysokości 50 % w opłacie za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Kętrzynie,

➢

Zniżki na korzystanie z oferty partnerów akcji – przedsiębiorstw, którzy przystąpili do inicjatywy „

Kętrzyńskiej Karty Rodziny 3+” na podstawie porozumienia.
W 2021 roku osób uprawnionych do korzystania z „ Kętrzyńskiej Karty Rodziny 3+” było 344rodzin/1 521
osób.
W 2021 roku wpłynęło 20 nowych wniosków złożonych po raz pierwszy przez rodzinę, co daje nam 94
nowe osoby uprawnione do korzystania w KKR 3+.
8.10. Stypendia i zasiłki szkolne.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętrzynie, podobnie jak w latach poprzednich, był
wykonawcą zadania własnego gminy z zakresu przyznawania i wypłacania pomocy materialnej
o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na

terenie

miasta Iława, zgodnie z

przepisami ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty.
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Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:
1) stypendium szkolne,
2) zasiłek szkolny.
Osoby u prawni one do otrzymania stypendium szkolnego:

1) uczniowie szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla
młodzieży i

dorosłych

oraz słuchaczom

publicznych

kolegiów

nauczycielskich,

nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów służb społecznych - do czasu
ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,

2) wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i
młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy o systemie oświaty, a także dzieciom i
młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację
odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji
obowiązku nauki,

3) uczniowie szkół

niepublicznych nieposiadających uprawnień

szkół publicznych dla

młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,

4) słuchacze niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków
obcych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku
życia.
Warunki otrzymania stypendium szkolnego:
-

stypendium szkolne może otrzymać uczeń/ słuchacz znajdujący się w trudnej sytuacji

materialnej, wynikającej z

niskich

dochodów

na

osobę

w rodzinie, w szczególności gdy w

rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność,
brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a
także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe;
-

miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia/ słuchacza uprawniająca do

ubiegania się o stypendium szkolne nie może być wyższa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1
pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej - tj. 528 zł netto
Procedura udzielania zasiłku szkolnego:
- zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji
materialnej z powodu zdarzenia losowego i stanowi pomoc nadzwyczajną inną niż stypendium szkolne;
- o zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia
zdarzenia losowego uzasadniającego jego przyznanie;
- przyznanie tego świadczenia nie jest uzależnione od posiadanego dochodu.
Osobami uprawnionymi do złożenia wniosku zarówno o stypendium szkolone. jak i zasiłek szkolny
są:
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- rodzice niepełnoletniego ucznia,
- inni przedstawiciele ustawowi ucznia albo
- pełnoletni uczeń,
- dyrektorzy szkół, kolegiów lub ośrodków.
Ustawodawca dopuszcza także możliwość wszczęcia postępowania w przedmiocie przyznania
stypendium szkolnego z urzędu.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętrzynie decyzjami Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w roku
szkolnym 2021 otrzymał 219 000,00 zł dotacji na realizację zadania – udzielenia pomocy materialnej o
charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn.
Tabela Nr. 34 Budżet na realizację zadania w 2021 roku

Kwota dotacji z UW

219 000,00 zł

Kwota wykorzystanej dotacji z UW

210 579 ,00 zł

Kwota zwrotu dotacji do UW
Środki własne gminy
ŁĄCZNY KOSZT REALIZACJI ZADANIA

8 421,00 zł
23 398, 35 zł
233 977,35 zł

Opracowanie własne

Z pomocy w formie stypendium szkolnego skorzystało 126 rodzin, w których 189 . dzieci otrzymało wsparcie
w tej formie.
Z pomocy w formie zasiłku szkolnego skorzystała 1 rodzina, w której 2 dzieciom przyznano tę formę pomocy,
na ogólną kwotę 1 240zł.

9. System dodatków mieszkaniowych i energetycznych
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadanie własne gminy w zakresie przyznawania
dodatków mieszkaniowych oraz zadanie zlecone w zakresie wypłaty dodatków energetycznych.
Zasady i tryb przyznawania dodatków mieszkaniowych i energetycznych w reguluje Ustawa
z dnia 21.06.2001 r. o dodatkach mieszkaniowych i Ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo
energetyczne oraz niektórych innych ustaw, a także inne akty normatywne.
W ramach systemu dodatków mieszkaniowych i energetycznych w roku sprawozdawczym wydano łącznie
883 decyzji.
9.1. Przyznawanie dodatków mieszkaniowych.
W 2021 r. z wypłaty dodatku mieszkaniowego skorzystało 530 gospodarstw domowych.
Dodatek mieszkaniowy nie jest świadczeniem uznaniowym. Możliwość jego przyznania, a także jego
wysokość, uzależnione są od ustawowych przesłanek. Trudna sytuacja finansowa w gospodarstwie domowym
oraz sytuacja zdrowotna nie mają wpływu na wysokość przyznanego dodatku.
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Dodatek mieszkaniowy można otrzymać nawet, jeżeli występują zaległości czynszowe.
Tabela Nr. 35 Realizacja wypłat dodatków mieszkaniowych w poszczególnych typach mieszkań w 2021r.

Typ mieszkania

Liczba
złożonych
wniosków

Liczba
wypłaconych
świadczeń

Kwota
świadczeń

Średnia kwota
wypłaconego
świadczenia w
zł

Liczba gospodarstw domowych

Spółdzielcze
TBS
Wspólnoty
mieszkaniowe

248
48
269

1692
250
1670

419968,17
46220,83
30621,54

248,21
184,88
18,34

150
10
209

Prywatne
(domki
jednorodzinne)

8

122

16582,04

135,92

8

Komunalne

241

1621

420885,66

259,64

193

RAZEM

814

5355

934278,24

174,47

570

Opracowanie własne

W roku 2021 z wypłaty dodatku mieszkaniowego skorzystało 570 gospodarstw domowych, w stosunku do
2020 roku o 14 gospodarstw domowych więcej skorzystało z dodatku mieszkaniowego, co stanowi 2,52%.
Kwota wypłaty dodatków mieszkaniowych w 2021 roku była wyższa/niższa o 38 288,35 zł w porównaniu z
rokiem 2020 co stanowi 4,27 %. Powodem wzrostu kosztów wypłaty dodatku mieszkaniowego był wzrost
opłat za zmiana kryteriów przyznawania dodatku mieszkaniowego od 01.07.2021 ustawa z dnia 10 grudnia
2020r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa.
Realizacja świadczeń – statystyka:
Wydano 883 decyzji administracyjnych, w tym:
•

814 decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy,

•

49 decyzji odmownych,

•

20 decyzji zakańczających wypłatę dodatku mieszkaniowego ze względu na utratę tytułu prawnego.

9.2. Przyznawanie dodatków energetycznych
O dodatek energetyczny może ubiegać się osoba, która spełnia jednocześnie trzy warunki:
•

korzysta z wypłat dodatku mieszkaniowego w rozumieniu ustawy z dnia 21 czerwca 2001r.
o dodatkach mieszkaniowych,

•

jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej
z przedsiębiorstwem energetycznym,

•

zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Tabela Nr. 36 Realizacja zadania – dodatek energetyczny w 2021 r.

Ilość osób w
gospodarstwie
domowym
Gospodarstwo 1
osobowe

Liczba złożonych
wniosków

Liczba świadczeń

Kwota świadczeń

Wysokość świadczenia w zł

68

240

2807,30

12,09
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Gospodarstwo 2-4
osobowe
Gospodarstwo 5 i
więcej osobowe
Razem

51

228

3674,52

16,79

2

6

118,98

20,15

121

474

6600,80

Opracowanie własne

Zgodnie z ustawą Prawo energetyczne do kwot wypłaconych świadczeń dolicza się 2% kosztów obsługi –
132,00zł. w 2021 r.
Całkowita kwota wypłaconych dodatków energetycznych wraz z kosztami obsługi wyniosła 6 732,80 zł.

10. Inna działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Czyste Powietrze
„Czyste Powietrze” to program z budżetem 103 mld zł na lata 2018-2029. Jego celem jest poprawa jakości
powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych przez wymianę źródeł ciepła i poprawę
efektywności energetycznej jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Ustawa Prawo ochrony środowiska
nakłada na gminy obowiązek wydawania zaświadczeń dla osób fizycznych w celu potwierdzenia przeciętnego
miesięcznego dochodu na jednego członka gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się o dofinansowanie
z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub z WFOŚiGW w ramach Części 2
programu „Czyste Powietrze”. Od miesiąca listopada 2020 roku zadanie wydawania zaświadczeń zostało
zlecone przez Burmistrza Miasta Kętrzyn dla Miejskiego Ośrodek Pomocy Społecznej. Zaświadczenia są
wydawane przez Dział Świadczeń Rodzinnych. W okresie sprawozdawczym do Ośrodka wpłynęło 33
wniosków o wydanie zaświadczenia, z tego wydano:
•

32 zaświadczeń,

•

1wniosek o zaświadczenie został wycofany przez osobę zainteresowaną.

Dowóz posiłków do szkół oraz na wypoczynek letni i zimowy
W trakcie trwania roku szkolnego, samochód Ośrodka każdego dnia nauki przewozi obiady dla uczniów ze
Szkoły Podstawowej Nr. 1 do Szkoły Podstawowej Nr. 5. Obiady są również przewożone w trakcie trwania
ferii zimowych oraz półkolonii. W okresie letnim były dowożone posiłki dla dzieci do Przystani dla szkoły nr
1.
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Obsługa Imprez Lokalnych
W okresie sprawozdawczym – marzec 2021 roku, stołówka Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
przygotowała:
•

06 styczeń 2021 roku przygotowanie i wydawanie gorącej herbaty dla uczestników Orszaku Trzech
Króli dla mieszkańców Kętrzyn,

•

Ogłoszenie Błogosławionym Kardynała Stefana Wyszyńskiego (przygotowanie poczęstunku: kawy,
herbaty, kanapek)

•

21.12.2021 Wigilia na placu Piłsudskiego poczęstunek dla Mieszkańców Kętrzyna(łazanki z kapustą,
kutia, kapusta z grzybami, herbata, ciastka korzenne) .

Dowóz żywności FEAD
Osoby o niskim dochodzie mają możliwość skorzystania z żywności w ramach FEAD Program
Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Żywność jest wydawana na stołówce MOPS. Dla osób, które z
uwagi na stan zdrowia nie są w stanie samodzielnie tej żywności odebrać, samochód Ośrodka dowoził
żywność do ich miejsca zamieszkania. W okresie sprawozdawczym było 7 dostaw żywności do magazynu
Ośrodka. Za każdym razem żywność ta była dostarczana dla 20 osób, które nie mogły jej samodzielnie
odebrać.
Dowóz osób niepełnosprawnych
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętrzynie w okresie sprawozdawczym zawoził osoby
niepełnosprawne na wózkach inwalidzkich:
•

na badania do placówek specjalistycznych w Warszawie – 1 raz
Bydgoszczy – 1 raz

•

na turnus rehabilitacyjny - 1 raz

•

przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w ZOL Reszel – 1 raz

Osoby przebywające w mieszkaniu chronionym były zawożone do:
•

lekarza rodzinnego

•

szpitala

11. Współpraca Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętrzynie realizując swoje cele statutowe oraz podejmując
różnego rodzaju działania mające na celu wsparcie osób/rodzin w przezwyciężeniu trudnych sytuacji
życiowych, współpracuje z:
1) kościoły:
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➢ Rzymskokatolicka Parafia Św. Jacka;
➢ Rzymskokatolicka Parafia Św. Jerzego;
➢ Rzymskokatolicka Parafia Św. Brata Alberta;
➢ Rzymskokatolicka Parafia Św. Katarzyny;
➢ Kościół Ewangelicko – Augsburski;
2) NGO:
➢ Kętrzyńskie Stowarzyszenie Integracji Społecznej Klub Abstynenta „DROMADER”;
➢ Stowarzyszenie „ZŁOTA JESIEŃ”;
➢ Kętrzyńskie Stowarzyszenie Oświatowe;
➢ Koło Pomocy Dzieciom o Niepełnej Sprawności Ruchowej;
➢ Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów,
➢ Polski Związek Niewidomych;
➢ Towarzystwo Przyjaciół Dzieci;
➢ Inkubator Ekonomii Społecznej;
➢ Państwowa Straż Pożarna w Kętrzynie;
➢ Warsztaty Terapii Zajęciowej;
➢ Środowiskowy Dom Samopomocy;
➢ Warmińsko – Mazurski Oddział Straży Granicznej w Kętrzynie;
➢ Powiatowy Dom Dziecka w Kętrzynie;
➢ Powiatowe Centrum Rodziny;
➢ Komenda Powiatowa Policji;
➢ Zakłady Doskonalenia Zawodowego w Kętrzynie;
➢ Powiatowy Urząd Pracy;
3) Lokalny biznes:
➢ MTI Furninova;
➢ Signify Poland;
➢ Restauracja „Kardamon”;
➢ PSS „Społem”;
➢ PHU „Paulina”;
➢ Księgarnia MEDIA;
➢ Księgarnia VERSO;
➢ Kętrzyńskie Centrum Kultury;
➢ Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji;
➢ Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.;
➢ Kętrzyńska Telewizja Kablowa.
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4) Szkoły:
➢ Szkoła Podstawowa Nr 1,
➢ Szkoła Podstawowa Nr 3,
➢ Szkoła Podstawowa Nr 4,
➢ Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi,
➢ Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy,
➢ Niepubliczna Szkoła Podstawowa „ KLUCZ”,
➢ Zespół Szkół im. M. Curie- Skłodowskiej;
➢ Zespół Szkół Ogólnokształcących im. W. Kętrzyńskiego;
➢ Powiatowe Centrum Edukacyjne;
➢ FENIKS s.c. Centrum Naukowo – Biznesowe;

12. Koncepcja i potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na rok 2021

Celem pomocy społecznej jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji
życiowych, których nie są one w stanie przezwyciężyć wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i
możliwości. Oznacza to, że ustawodawca nie stworzył po stronie organów dysponującymi środkami pomocy
społecznej obowiązku zaspokojenia wszystkich, chociażby najbardziej uzasadnionych potrzeb osoby i rodziny
o tę pomoc się ubiegających i do tej pomocy uprawnionej. Zadaniem organów pomocy społecznej jest jedynie
wspomaganie klientów w działaniach zmierzających do zaspokojenia ich niezbędnych potrzeb, a nie
zagwarantowanie źródła utrzymania osobom, których stan zdrowi pozwala na wykonywanie pracy. Jest to
więc pomoc dla osoby korzystającej z pomocy społecznej, w jej dążeniu

do polepszenia swojej sytuacji

życiowej, co nie może jednak oznaczać bezwarunkowego zaspokajania jej wszystkich żądań i akceptowania
przez organy jej postawy roszczeniowej. Ponadto pomoc winna mieć charakter przejściowy, skłaniający
klienta do aktywizacji i samodzielnego działania. Ośrodek Pomocy Społecznej nie może być instytucją, która
ma przejąć cały ciężar utrzymania osoby, która nie podejmuje żadnych kroków, aby swoją sytuację poprawić.
W 2020 roku Ośrodek będzie kontynuował realizację zadań i prowadzonych działań wynikających z ustaw
oraz podejmować będzie nowe inicjatywy w zakresie rozwiązywania problemów społecznych, które są
niezbędne, aby instytucja pomocy społecznej była skuteczna i efektywna.
Koncepcja:
•

Podnoszenie poziomu i doskonalenie sprawności funkcjonowania pomocy społecznej przez stałe
podnoszenie kwalifikacji i kompetencji kadry Ośrodka. Superwizja dla pracowników socjalnych i
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asystentów rodziny, szkolenia przeciwdziałające wypaleniu zawodowemu, szkolenia tematyczne oraz
w zakresie zmian w przepisach prawa,
•

Poszerzanie działań służących aktywizacji społecznej, zdrowotnej, edukacyjnej oraz zawodowej osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz marginalizowanych – projekty socjalne, programy
ministerialne, partnerstwo z sektorem pozarządowym w aplikowaniu o środki zewnętrzne,

•

Wspieranie rodzin w pełnieniu ich podstawowej funkcji, głównie w zakresie opieki i wychowywania
dzieci – dalsze wsparcie asystenta rodziny, projekty socjalne, programy ministerialne, doradztwo
specjalistyczne. Kontynuowanie współpracy z instytucjami pracującymi na rzecz dzieci
umieszczonych w pieczy zastępczej (sąd, placówki opiekuńczo-wychowawcze, szkoły, przedszkola,
poradnie, ośrodki pomocy społecznej, policja itp.),

•

Rozwijanie

nowych

narzędzi

służących

zaspokajaniu

potrzeb

osób

chorych,

starszych,

niesamodzielnych – dalsza realizacja TELEOPIEKI, aplikowanie o środki na rozwój usług
opiekuńczych, mieszkań chronionych – programy rządowe, realizacja programu Asystent Osobisty
Osoby Niepełnosprawnej, Opieka Wytchnieniowa, Opieka 75+
•

Pozyskanie środków na działalność centrum wolontariatu, który daje możliwość rozszerzenia
wachlarza pomocy potrzebującym bez ponoszenia nakładów finansowych.

•

Pozyskanie środków na utrzymanie i prowadzenia Ogrzewalni dla osób bezdomnych

Potrzeby:
W świetle analizy powyższego sprawozdania wskazuje się najpilniejsze kierunki interwencji, które mogłyby
przyczynić się do poprawy sytuacji w obszarze pomocy społecznej m.in:
•

poszerzanie działań służących aktywizacji – społecznej, zdrowotnej, edukacyjnej oraz zawodowej –
osób pozostających bez pracy, marginalizowanych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem
społecznym;

•

rozwój działań służących wspieraniu rodzin niewydolnych opiekuńczo – wychowawczo;

•

konieczność zapewnienia właściwej i bezpiecznej opieki oraz stworzenia odpowiednich warunków do
funkcjonowania coraz większej liczby osób w podeszłym wieku, poprzez rozwój środowiskowego
systemu wsparcia osób starszych, niesamodzielnych, chorych i niepełnosprawnych;

•

konieczność zapewnienia opieki i wsparcia w codziennym funkcjonowaniu osób niepełnosprawnych
w tym z zaburzeniami psychicznymi oraz ich opiekunów, którzy ze względu na stan pandemii w
sposób szczególny dotknięci zostali ograniczeniami funkcjonowania instytucji i podmiotów,
zwłaszcza świadczących wsparcie dzienne (środowiskowych domów samopomocy);

•

konieczność podejmowania działań interdyscyplinarnych na rzecz profesjonalnej pomocy, a w
szczególności osobom dotkniętym przemocą w rodzinie;
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•

wzmacnianie współpracy instytucji pomocy i integracji społecznej oraz instytucji rynku pracy, a także
organizacji pozarządowych na rzecz osób bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym;

•

systematyczna weryfikacja potrzeb materialnych, socjalno-bytowych i zdrowotnych mieszkańców
zagrożonych sytuacją kryzysową i na bieżąco podejmować stosowne działania, aby zachować ciągłość
wsparcia dla najbardziej potrzebujących;

•

zmiana siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, która byłaby bardziej dostępna dla osób
niepełnosprawnych,

•

wsparcie kadrowe i finansowe organizacji pozarządowych w celu przejmowania części zadań
pomocowych na rzecz najbardziej potrzebujących mieszkańców Miasta.
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