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1. Organizacja działalno ści Miejskiego O środka Pomocy 

Społecznej  

1.1. Podstawy prawne działania Miejskiego O środka Pomocy Społecznej 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostródzie jest jednostką organizacyjną Gminy Miejskiej 

Ostróda powołaną do realizacji w jej imieniu zadań pomocy społecznej.  

Ośrodek realizuje zadania w szczególności na podstawie następujących przepisów prawa: 

- Statutu zatwierdzonego uchwałą Nr XXV/182/2004 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 26 maja 2004 r.  

(Dz. Urz. Woj. Warmińsko - Mazurskiego Nr 88, poz. 1041) zmienionym uchwałami Rady Miejskiej  

w Ostródzie: Nr XXXIX/306/2005 z dnia 22 czerwca 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Warmińsko - Mazurskiego  

Nr 89, poz. 1228), Nr XLVI/344/2005 z dnia 25 listopada 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Warmińsko - Mazurskiego 

Nr 206, poz. 2176), Nr XXVII/168/2008 z dnia 27 czerwca 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Warmińsko - Mazurskiego 

Nr 115, poz. 1938), Nr XXXI/194/2008 z dnia 13 listopada 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Warmińsko - Mazurskiego 

Nr 200, poz. 3135), Nr XIX/102/2012 z dnia 10 lutego 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Warmińsko - Mazurskiego  

z dnia 5 marca 2012 r., poz. 929) i LIV/287/2014 z dnia 26 czerwca 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Warmińsko - 

Mazurskiego z dnia 16 lipca 2014 r., poz. 2578); 

- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.); 

- ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 163);  

- ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114); 

- ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2014 r. poz. 567); 

- ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r. poz. 

1228, z późn. zm.); 

- ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 966, z późn. zm.); 

- ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.); 

- ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r.  

poz. 332); 

- ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493, z późn. 

zm.); 

- ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U.  

z 2012 r. poz. 1356, z późn. zm.); 

- ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r. poz. 124, z późn. zm.);  

- ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375,  

z późn. zm.); 

- ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.); 

- ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 

149, z późn. zm.);  

- ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 225, z późn. zm.); 

- ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. 

poz. 1118, z późn. zm.); 

- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009  r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.). 
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1.2. Struktura organizacyjna i kadra Miejskiego O środka Pomocy 

Społecznej 

1.2.1. Struktura organizacyjna Miejskiego O środka Pomocy Społecznej 

Na dzień 31 grudnia 2014 roku wewnętrzny podział organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Ostródzie przedstawiał się następująco: 

1. Dział Finansowo - Księgowy; 

2. Dział Pomocy Środowiskowej; 

3. Dział Realizacji Pomocy, Analiz i Informatyki; 

4. Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych; 
5. Dział Pomocy Półstacjonarnej; 

6. Zespół do Spraw Funduszy Unijnych; 

7. Zespół do Spraw Asysty Rodzinnej; 

8. Sekcja Administracyjno - Gospodarcza; 

9. Sekcja Dodatków Mieszkaniowych. 

W Ośrodku istnieją kierownicze i samodzielne stanowiska pracy: 

1. Główny Księgowy; 

2. Kierownik Działu; 

3. Radca Prawny; 
4. Specjalista; 

5. Konsultant - koordynator ds. funduszy unijnych; 

6. Inspektor. 

Wykres nr 1:  Schemat struktury organizacyjnej MOPS w Ostródzie 
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1.2.2. Zatrudnienie w Miejskim O środku Pomocy Społecznej  

 Na dzień 31 grudnia 2014 roku stan zatrudnienia pracowników wynosił 46 osób na 45,25 etatach  

i zmalał w stosunku do roku 2013 o 9 osób (9 etatów). Zmniejszenie zatrudnienia wiązało się z wyłączeniem 

Środowiskowego Domu Samopomocy ze struktury organizacyjnej Ośrodka i utworzeniem odrębnej jednostki 

organizacyjnej gminy miejskiej. 

Wykres nr 2: Zatrudnienie pracowników w poszczególnych działach Ośrodka 

17%

15%

44%

13%
11%

Dział Pomocy Środowiskowej

Dział Realizacji Pomocy, Analiz
i Informatyki
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Pozostałe stanowiska

 

1.2.3. Kwalifikacje zawodowe i wykształcenie pracow ników O środka 

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 2013 roku ukończyła studia wyższe o specjalności 

przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika 

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

Należy podkreślić, iż przy zatrudnianiu pracowników przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Ostródzie wszystkie wymogi ustawowe w zakresie kwalifikacji zawodowych są ściśle przestrzegane. Jest 

to konieczne ze względu na rosnące oczekiwania zarówno w stosunku do pracowników socjalnych, jak  

i pracowników obsługi administracyjno-finansowej Ośrodka, głównie wskutek zwiększania oraz dokonywania 

zmian w ramach realizowanych zadań. W poniższej tabeli przedstawiono podział kadry Ośrodka ze względu 

na rodzaj posiadanego wykształcenia. 

Tabela nr 1:  Poziom wykształcenia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie 

Lp. Poziom wykształcenie Liczba osób 

1.  

Wyższe              
z tego: 

                                    

     
 25 

licencjackie 5 
magisterskie 20 

2.  Średnie   19 

3.  Zasadnicze zawodowe 2 
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Dokonujące się w obszarze pomocy społecznej zmiany wymagają systematycznego poszerzania 

wiedzy, zdobywania nowych umiejętności przez pracowników zatrudnionych w ośrodkach pomocy 

społecznej, i to zarówno pracowników socjalnych, jak i pracowników administracyjno–finansowych.  

W zawodzie pracownika socjalnego ustawodawca określił dwa stopnie specjalizacji zawodowej: 

− I stopień specjalizacji zawodowej z zakresu pracy socjalnej, mający na celu uzupełnienie wiedzy  

i doskonalenie umiejętności zawodowych pracowników socjalnych; 

− II stopień specjalizacji zawodowej z zakresu pracy socjalnej, mający na celu pogłębienie wiedzy  

i doskonalenie umiejętności pracy z wybranymi grupami osób korzystających z pomocy społecznej. 

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ostródzie na stanowisku pracownika socjalnego 

zatrudnionych jest 17 osób, z których sześć ukończyło specjalizację pierwszego stopnia i dwie – drugiego 

stopnia. W 2014 roku pięciu pracowników socjalnych uczestniczyło w specjalizacji drugiego stopnia, jednak 

na dzień 31 grudnia 2014 roku nie przystąpili jeszcze do egzaminu i nie uzyskali dyplomu. Ponadto jeden 

pracownik uczestniczył i ukończył szkolenie specjalizacyjne z zakresu organizacji pomocy społecznej. 

W 2014 roku pracownicy Ośrodka uczestniczyli w różnego rodzaju kursach, szkoleniach, 

konferencjach oraz seminariach organizowanych przez firmy zewnętrzne, a także przez Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej. Szkolenia swoim zakresem obejmowały między innymi następujące tematy: 

- ochrona danych osobowych oraz informacji niejawnych w jednostkach pomocy społecznej oraz rynku 

pracy; 

- przemoc a sprawy rodzinne; 

- architektura zmian w pomocy społecznej; 

- standardy w pomocy społecznej; 

- nowoczesny menadżer pomocy społecznej; 

- organizacja wsparcia rodzin z dziećmi; 

- praca z osobą uzależnioną i współuzależnioną; 

- skuteczne metody radzenia sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym; 

- nowoczesny pracownik socjalny; 

- praca z osobą z zaburzeniami psychicznymi; 

- nowoczesne formy pracy z osobami psychicznie chorymi niepełnosprawnymi intelektualnie; 

- trudny klient – sposoby radzenia sobie z psychomanipulacją ze strony podopiecznych/pacjentów oraz 

stosowaną w marketingu; 

- wprowadzenie do wdrażania modelu lokalnej współpracy; 

- efektywne wydatkowanie środków PO KL; 

- fundusz alimentacyjny – aktualne problemy; 

- dodatek energetyczny – od wniosku aż do wydania decyzji i jej wykonywania – zasady postępowania; 

- technologie informatyczne; 

- informatyzacja postępowania administracyjnego; 

- kpa w realizacji zadań w obszarze polityki społecznej. 

 



 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNO ŚCI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W OSTRÓDZIE ZA ROK 2014 

- 7 -

2. Klienci Miejskiego O środka Pomocy Społecznej w Ostródzie 

2.1. Dane liczbowe i charakterystyka  

W Ostródzie, wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku (dane Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu 

Miejskiego w Ostródzie), zamieszkiwało 33 712 osób. Spośród nich wsparciem w ramach systemu pomocy 

społecznej objęto 2 008 rodzin, w których żyło 4 399 osób. 

Ustawa o pomocy społecznej nakłada na gminę obowiązek udzielania pomocy osobom i rodzinom 

znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Pomocy społecznej udziela się w szczególności z powodu: 

ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, 

przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeby ochrony macierzyństwa lub 

wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa 

domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, trudności w integracji cudzoziemców, 

którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt 

czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 

12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, 

alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej oraz klęski żywiołowej lub 

ekologicznej. 

 Analizując ilość osób objętych wsparciem systemu pomocy społecznej w stosunku do liczby 

mieszkańców Ostródy, przyjąć należy, iż pomocą zostało objętych ponad 13% ogółu ludności miasta.  

Wykres nr 3:  Porównanie liczby beneficjentów pomocy społecznej i liczby mieszkańców Ostródy 

13%

87%
Liczba pozostałych
mieszkańców Ostródy

Liczba osób korzystających
ze świadczeń pomocy
społecznej

 

W 2014 roku dominującym powodem przyznawania świadczeń pomocy społecznej, podobnie jak  

w latach poprzednich, pozostawało bezrobocie. Z tej przyczyny wsparciem objęto 944 rodziny, w których 

żyło 2 558 osób. Kolejnymi najczęściej występującymi w 2014 roku powodami udzielania świadczeń były: 

długotrwała lub ciężka choroba (650 rodzin), niepełnosprawność (437 rodzin) i bezradność w sprawach 

opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego (365 rodzin).  

 

 



 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNO ŚCI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W OSTRÓDZIE ZA ROK 2014 

- 8 -

Tabela nr 2:  Powody przyznawania pomocy  

Powód trudnej sytuacji życiowej klientów Liczba rodzin Liczba osób w rodzinie 

Sieroctwo 2 2 

Bezdomność 68 73 

Potrzeba ochrony macierzyństwa 197 905 

w tym:           wielodzietność  80 476 

Bezrobocie  944 2 558 

Niepełnosprawność 437 653 

Długotrwała lub ciężka choroba 650 1 131 

Bezradność w sprawach opiek.-wych.  
i prowadzenia gosp. dom.  
    Ogółem: 

365 1 157 

    W tym:      Rodziny niepełne 347 1 084 

                     Rodziny wielodzietne 5 27 

Alkoholizm 38 41 

Narkomania 3 3 

Trudności w przystosowaniu do życia po 
opuszczeniu zakładu karnego 31 40 

Sytuacja kryzysowa 1 2 

Źródło: sprawozdanie MPiPS-03 za 2014 rok 

Powyżej zamieszczone zostały szczegółowe dane dotyczące liczby osób i rodzin w poszczególnych 

grupach ryzyk. Wymienione w ustawie dysfunkcje, z powodu których przyznawana była pomoc, mogły 

współwystępować ze sobą i z tego względu liczby osób i rodzin nie sumują się. W porównaniu z rokiem 2013 

zmalała liczba świadczeniobiorców w następujących grupach ryzyk socjalnych: bezrobocie (spadek o 169 

rodzin), bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego (61 

rodzin), długotrwała lub ciężka choroba (31 rodzin), alkoholizm (14 rodzin), trudności w przystosowaniu do 

życia po zwolnieniu z zakładu karnego (14 rodzin), bezdomność (7 rodzin), narkomania (1 rodzina)  

i sieroctwo (1 rodzina). Z kolei wzrost liczby przyznawanych świadczeń nastąpił z następujących przesłanek: 

niepełnosprawność (24 rodziny), potrzeba ochrony macierzyństwa (6 rodzin) i sytuacja kryzysowa  

(1 rodzina). 
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Tabela nr 3:  Rzeczywista liczba rodzin i osób objętych pomocą społeczną  

Rodzaj świadczenia 
Liczba osób, którym 
przyznano decyzją 
świadczenie 

Liczba 
rodzin 

Liczba osób  
w rodzinie 

Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych  
i zadań własnych /bez względu na ich rodzaj, formę, 
liczbę oraz źródło finansowania 

2 413 1 683 3 739 

        w tym:  
                        świadczenia pieniężne  1 543 1 466 3 347 

                        świadczenia niepieniężne 899 618 1 907 

Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych 
bez względu na ich rodzaj, formę i liczbę 5 5 10 

Świadczenia przyznane w ramach zadań własnych 
bez względu na ich rodzaj, formę i liczbę 2 410 1 680 3 731 

Pomoc udzielana w postaci pracy socjalnej ogółem: X 2 008 4 399 

         w tym:  
                        wyłącznie w postaci pracy socjalnej  X 325 660 

Źródło: sprawozdanie MPiPS-03 za 2014 rok 

Patrząc na przedstawione powyżej dane zwraca uwagę niski udział liczby osób korzystających z form 

pomocy oferowanych w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Dane w zakresie 

świadczeń przyznawanych w ramach zadań zleconych dotyczą tylko jednej z form wsparcia oferowanych 

przez tut. Ośrodek, tj. osób i rodzin korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych  

w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.  

Pod względem struktury rodzin korzystających z pomocy społecznej dominują rodziny jednoosobowe, 

choć porównując dane z roku 2013 nastąpił spadek w kategorii: 

- rodzin z dziećmi – o 137 rodzin; 

- rodzin niepełnych – o 78 rodzin; 

oraz wzrost w grupie: 

- rodzin emerytów i rencistów – o 43 rodziny. 

Szczegółowe dane dotyczące struktury rodzin objętych wsparciem przez tut. Ośrodek przedstawiono  

w poniższej tabeli. 

Tabela nr 4:  Typy rodzin objętych pomocą społeczną  

Typ rodziny Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach 

Rodziny ogółem  
/wiersz 2+3+4+5+6+7/ 

1 2 008 4 399 
o liczbie osób : 

1 2 940 940 
2 3 397 794 
3 4 277 831 
4 5 225 900 
5 6 115 575 

6 i więcej 7 54 359 
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Rodziny z dziećmi  
/wiersz 9+10+11+12+13+14+15/ 8 782 2 769 

o liczbie dzieci:  
1 

9 313 786 
2 10 296 1 082 
3 11 116 544 
4 12 46 267 
5 13 4 28 
6 14 4 32 

7 i więcej 15 3 30 

Rodziny niepełne  
/wiersz 17+18+19+20/ 

16 398 1 168 
o liczbie dzieci:  

1 17 186 388 
2 18 142 457 
3 19 48 201 
4 20 22 122 

Rodziny emerytów i rencistów  
/wiersz 22+23+24+25/ 

21 468 690 
o liczbie osób:  

1 22 313 313 
2 23 107 214 
3 24 32 96 

4 i więcej 25 16 67 
Źródło: sprawozdanie MPiPS-03 za 2014 rok 
 
Dane przedstawione w powyższych tabelach dotyczą świadczeniobiorców systemu pomocy 

społecznej, którzy nie są jedynymi odbiorcami wsparcia udzielanego przez Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej. W 2014 roku ogólną liczbę klientów Ośrodka stanowiły rodziny otrzymujące wsparcie w ramach: 

1. ustawy o pomocy społecznej – 2 008 rodzin; 

2. ustawy o świadczeniach rodzinnych – 3 176 rodzin; 

3. ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów – 414 rodzin; 

4. ustawy o dodatkach mieszkaniowych – 621 rodzin; 

5. ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – 25 rodzin. 

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 świadczenia rodzinne – 3 176, w których 

przebywały 5 203 osoby.  

Klientom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wydano łącznie 13 506 decyzji administracyjnych. 

Od wydanych decyzji wniesiono 22 odwołania, które stanowiły znikomą ilość w stosunku do ogólnej liczby 

rozstrzyganych spraw.   
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3. Wydatki na zadania realizowane przez MOPS.   

Zadania realizowane bezpośrednio przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej po stronie wydatków 

zamknęły się kwotą 22 726 236,42 zł. Szczegółowe dane dotyczące zrealizowanych zadań, ich form  

i wysokości przeznaczonych na nie środków finansowych, ze szczególnym uwzględnieniem dotacji celowej  

z budżetu państwa, przedstawiono w poniższej tabeli. 

Tabela nr 5:  Szczegółowe zestawienie wydatków MOPS  

Lp. Rodzaj wydatku 
Wydatki  
w zł i gr 

1 
Razem zadania własne gminy (suma poz. 2-15) 

w tym dotacja z budżetu państwa 
9 305 736,93 
4 349 842,96 

2 Dodatki mieszkaniowe 740 678,40 

3 Zasiłki i pomoc w naturze 
     w tym dotacja: 

1 633 919,54 
1 485 556,83  

4 Zasiłki stałe 
     dotacja 100%: 

1 393 341,73 
1 393 341,73 

5 Domy pomocy społecznej 990 373,25 

6 Usługi opiekuńcze  1 017 935,10 

7 Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”  
     w tym dotacja: 

1 018 000,00 
718 000,00 

8 Miejski Dom Dziennego Pobytu 68 051,34 

9 Prace społecznie użyteczne 52 303,72 

10 Utrzymanie Ośrodka 
     w tym dotacja: 

1 912 213,82 
565 841,66 

11 Składki na ubezpieczenia zdrowotne od uczestników CIS i osób pobierających zas. stałe 
      dotacja 100%: 

160 063,74 
160 063,74 

12 Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych 89 163,61 

13 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  5 918,00 

14 Realizacja zadań z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  
w tym dotacja: 

220 574,68 
 

27 039,00 

15 Darowizna Banku WBK na zajęcia dla dzieci ze świetlicy 3 200,00 

16 
Razem zadania zlecone  gminy  (suma poz. 17-23)  

dotacja 100% 
12 053 239,86 
12 053 239,86 

17 Świadczenia rodzinne, pielęgnacyjne i alimentacyjne 11 378 629,84 

18 Składki na ubezpieczenia zdrowotne  75 560,31 

19 Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi 5 788,48 

20 Środowiskowy Dom Samopomocy 248 304,00 

21 Wydawanie decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej 1 857,20 

22 Program rządowy wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne  327 192,00 

23 Dodatki energetyczne 15 908,03 

24 
Razem zrealizowane projekty  w ramach środków UE  (suma poz. 25-27) 

w tym dotacja: 
1 367 259,63 
1 292 624,87 

25 Wsparcie na starcie – program aktywizacji podopiecznych MOPS Ostróda 
w tym dotacja: 

552 525,36 
489 804,72 

26 
Program Rewitalizacji Społecznej „Przystanek BezTroski” 

dotacja 100 % 
802 820,15 
802 820,15 

27 Zadanie własne 11 914,12 

28 Wydatki razem (suma poz.1+16+24) 
w tym dotacja: 

22 726 236,42 
17 695 707,69 

Źródło: analiza poniesionych wydatków poniesionych w MOPS w Ostródzie za 2014 rok 
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Łączne wydatki na zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 2014 roku 

wyniosły 22 726 236,42 zł i wzrosły w porównaniu z rokiem 2013 o kwotę 935 020,93 zł. Warto podkreślić, iż 

większość zadań była finansowana lub współfinansowana dzięki dotacjom celowym przekazywanym  

z budżetu państwa. Udział środków gminnych wyniósł 5 030 528,73 zł (ok. 22% ogólnej sumy wydatków)  

i był wyższy w stosunku do roku 2013 o kwotę 207 757,77 zł. Najwyższy wzrost wydatkowanych środków 

odnotowano w ramach realizacji następujących zadań: 

- projekty w ramach środków UE – o kwotę 785 848,72 zł; 

- świadczenia rodzinne, pielęgnacyjne i alimentacyjne – o kwotę 588 743,84 zł; 

- z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – o kwotę 123 124,17 zł; 

- świadczenia z rządowego programu na rzecz wspierania niektórych osób pobierających świadczenia 

pielęgnacyjne – o kwotę 99 292,00 zł; 

- zasiłki stałe – o kwotę 99 921,20 zł;  

- domy pomocy społecznej – o kwotę 97 018,31 zł; 

- usługi opiekuńcze – o kwotę 85 380,68 zł. 

Wykres nr 4:  Wydatki z podziałem na realizowane zadania  

Pozostałe zadania 
(ŚDS, MDDzP, prace 

społ. u żyteczne, 
wspieranie rodziny i 

piecza zast ępcza, 
przeciwdziałanie 

przemocy w 
rodzinie, dod. 

energetyczny, dec. 
potwierdzaj ące 

prawo do św. zdrow, 
realizowane 

projekty), 8,73%

Zadania w zakresie 
świadcze ń 

rodzinnych i 
alimentacyjnych, 

52,23%

Zadania z ustawy o 
pomocy społecznej, 

35,78%

Dodatki 
mieszkaniowe, 

3,26%

 

Z danych przedstawionych na powyższym wykresie wynika, iż ponad połowę budżetu Ośrodka 

stanowią wydatki w wys. 11 870 545,76 zł przeznaczane na zadania w zakresie świadczeń rodzinnych  

i alimentacyjnych. Na kolejnym miejscu, pod względem wielkości ponoszonych kosztów, znajdują się 

zadania wynikające z realizacji ustawy o pomocy społecznej (8 131 635,66 zł). Znacznie mniejszy odsetek  

w budżecie Ośrodka stanowią kwoty wydatkowane na realizację pozostałych zadań (1 983 376,60 zł) oraz 

na wypłatę dodatków mieszkaniowych (740 678,40 zł).  
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Wykres nr 5:  Zestawienie wydatków MOPS w latach 2012-2014  
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W 2014 roku wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wzrosły na realizację zadań zleconych, 

a zmalały na realizację zadań własnych. W ramach zadań zleconych nastąpił wzrost środków 

wydatkowanych na:  

− projekty w ramach  środków Unii Europejskiej w związku z uzyskaniem dotacji na realizację Programu 

Rewitalizacji Społecznej „Przystanek BezTroski”; 

− świadczenia rodzinne, pielęgnacyjne i alimentacyjne; 

− świadczenia realizowane w ramach programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne; 

− składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne; 

− wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych na rzecz osób 

nieubezpieczonych.  

Na wzrost kosztów zadań własnych wpłynęło wydatkowanie wyższych kwot na: 

− realizację zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej; 

− wypłatę zasiłków stałych; 

− pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej; 

− świadczenie usług opiekuńczych;  

− składki na ubezpieczenie zdrowotne za uczestników Centrum Integracji Społecznej i osoby pobierające 

zasiłek stały; 

− prowadzenie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych. 

4. Opis realizacji zada ń pomocy społecznej  
Do podstawowych zadań pomocy społecznej należą: wspieranie osób i rodzin w wysiłkach 

zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych i umożliwienie im życia w warunkach 

odpowiadających godności człowieka, a także zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym przez 

podejmowanie działań mających na celu usamodzielnienie osób i rodzin oraz ich integrację ze 

środowiskiem. Osiąganiu wyznaczonych celów służy udzielanie pomocy w postaci: 

− finansowej; 

− rzeczowej; 

− usługowej; 

− poradnictwa; 

− pracy socjalnej. 
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Świadczenia pieniężne przyznawane są z systemu pomocy społecznej pod warunkiem spełnienia 

jednocześnie dwóch kryteriów. Konieczne jest występowanie jednej z okoliczności wskazującej na trudną 

sytuację życiową tj. bezrobocia, niepełnosprawności, wielodzietności, potrzeby ochrony macierzyństwa, 

sieroctwa, bezdomności i innych wskazanych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz spełnienie 

ustawowego kryterium dochodowego. W 2014 roku kryterium dochodowe ustalone dla celów pomocy 

społecznej wynosiło: 

− na osobę samotnie gospodarującą – 542 zł netto; 

− na każdą osobę w rodzinie – 456 zł netto. 

Rodzaj, forma i rozmiar przyznawanego świadczenia powinny być odpowiednie do okoliczności 

uzasadniających udzielenie wsparcia. Osoby (rodziny), których dochód przekracza powyższe kryterium 

dochodowe, a znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, również mogą ubiegać się o pomoc 

finansową z pomocy społecznej, ale tylko w sytuacjach określonych w ustawie o pomocy społecznej.  

Środki na realizację zadań pomocy społecznej, które dzieli się odpowiednio na własne i zlecone, 

pochodzą z: 

− budżetu gminy; 

− budżetu państwa; 

− dotacji pozabudżetowych. 

4.1. Świadczenia pieni ężne 

W 2014 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizował następujące świadczenia pieniężne: 

1) zasiłek okresowy 

Świadczenie przysługuje na podstawie art. 38 ustawy o pomocy społecznej i adresowane jest do osób 

i rodzin bez dochodów lub o dochodach niższych niż ustawowe kryterium oraz zasobach pieniężnych nie 

wystarczających na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych, zwłaszcza ze względu na długotrwałą 

chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów 

zabezpieczenia społecznego. Minimalna wysokość zasiłku okresowego wynosi 50% różnicy między 

kryterium dochodowym : 

-  osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby;  

-  rodziny a dochodem tej rodziny. 

Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł. Okres, na jaki przyznane zostanie to 

świadczenie, ustala ośrodek pomocy społecznej na podstawie okoliczności sprawy. Wypłata zasiłku jest 

obligatoryjnym zadaniem własnym gminy, dotowanym z budżetu państwa.  

W 2014 roku przyznano ww. świadczenia dla 906 rodzin na łączną kwotę 1 485 556,83 zł. Środki na 

realizację zadania w całości pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa. W porównaniu z 2013 rokiem 

liczba rodzin objętych pomocą w formie zasiłku okresowego zmalała o 109, a wysokość wydatkowanych 

środków – o 362 432,51 zł.  

2) zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy 

Zasiłek celowy jest świadczeniem fakultatywnym przyznawanym na podstawie art. 39 ustawy  

o pomocy społecznej na zaspokojenie niezbędnej potrzeby życiowej, a w szczególności na pokrycie części 

lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku 

domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.  
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W 2014 roku z tej formy pomocy skorzystały 1 183 rodziny (o 278 mniej niż w 2013 roku), a wysokość 

przyznanych świadczeń wyniosła 836 573,35 zł. Spośród ww. 1 028 rodzin zostało objętych pomocą  

w formie zasiłku celowego z przeznaczeniem na zakup żywności lub posiłku, przyznawanego w ramach 

wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, na co przeznaczono 641 223 zł. Środki na 

ten cel pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 425 191 zł oraz z budżetu samorządowego  

w kwocie 216 032 zł. Zasiłek ten jest przyznawany w przypadku braku możliwości zapewnienia posiłku lub 

gdy możliwość przyznania pomocy w formie posiłku byłaby nieuzasadniona z uwagi na sytuację osobistą lub 

rodzinną.  

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na podstawie art. 41 ustawy o pomocy społecznej, 

osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium ustawowe może być przyznany specjalny 

zasiłek celowy - w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie 

gospodarującej lub rodziny. Wsparciem w powyższej formie objęto 252 rodziny, w których żyło 511 osób. Na 

powyższy cel wydatkowano kwotę 58 369,22 zł. 

3) zasiłek stały 

Jest to świadczenie przysługujące na podstawie art. 37 ustawy o pomocy społecznej osobom 

niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnym do pracy, spełniającym kryterium 

dochodowe i stanowi uzupełnienie dochodu tych osób do kryterium ustawowego. Kwota zasiłku nie może 

być niższa niż 30 zł miesięcznie. W przypadku osoby samotnie gospodarującej ustalona została również 

maksymalna wysokość świadczenia w kwocie 529 zł. Wypłata zasiłków stałych należy również do katalogu 

obowiązkowych zadań własnych gminy. Na realizację zadania przekazywana jest dotacja celowa z budżetu 

państwa.  

W 2014 roku zasiłki stałe wypłacono w łącznej kwocie 1 393 341,73 zł (tj. o 99 921,20 zł więcej niż  

w 2013 roku) dla 333 osób (więcej o 12 osób niż w 2013 roku).  

4.2. Świadczenia niepieni ężne 

1) praca socjalna  

Świadczenie pomocy w postaci pracy socjalnej jest zadaniem własnym gminy o charakterze 

obowiązkowym i nie jest uzależnione od posiadanego przez osobę, rodzinę dochodu.  

Praca socjalna jest świadczona na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku 

społecznym. Prowadzona jest: 

– z osobami i rodzinami w celu rozwinięcia lub wzmocnienia ich aktywności i samodzielności życiowej; 

– ze społecznością lokalną w celu zapewnienia współpracy i koordynacji działań instytucji i organizacji 

istotnych dla zaspokajania potrzeb członków społeczności.  

Ponadto praca socjalna może być świadczona w oparciu o kontrakt socjalny, a więc umowę dwustronną 

zawieraną w formie pisemnej przez pracowników socjalnych z osobami korzystającymi z pomocy społecznej. 

Celem kontraktu jest ustalenie najbardziej skutecznej drogi wyjścia rodziny z trudnej sytuacji, w jakiej się 

znalazła, poprzez określenie zobowiązań i uprawnień stron. Zawarcie kontraktu socjalnego zmusza klienta 

do aktywnego uczestnictwa osoby w rozwiązywaniu i poprawie własnej trudnej sytuacji życiowej,  

a pracownikowi socjalnemu daje możliwość ocenienia efektów pracy, skuteczności kontraktu i korygowania 

określonych celów. W przypadku odmowy zawarcia kontraktu lub niedotrzymania jego postanowień przez 

świadczeniobiorcę ustawa o pomocy społecznej przewiduje możliwość odmowy przyznania świadczenia, 
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uchylenia decyzji o przyznaniu świadczenia lub wstrzymania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. 

W 2014 roku pracownicy tut. Ośrodka zawarli 119 kontraktów socjalnych (o 30 mniej niż w 2013 roku).  

2) poradnictwo specjalistyczne  

Obejmuje w szczególności poradnictwo prawne (udzielanie informacji z zakresu prawa rodzinnego  

i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego i ochrony praw lokatorów), psychologiczne (realizowane przez 

procesy diagnozowania, profilaktyki i terapii) oraz rodzinne (obejmuje problemy funkcjonowania rodzin, 

opieki nad osobą niepełnosprawną, a także terapię rodzinną). Poradnictwo jest świadczone osobom  

i rodzinom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów 

życiowych, bez względu na posiadany dochód. Realizacją tego typu wsparcia zajmują się głównie 

pracownicy tut. Ośrodka przy współpracy m.in. z pedagogami szkolnymi, terapeutami oraz Pełnomocnikiem 

Burmistrza Miasta Ostróda ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W ramach realizowanych przez 

tut. Ośrodek projektów organizowane były usługi specjalistyczne świadczone przez prawnika i psychologa.  

W 2014 roku prowadzona była działalność konsultacyjno - doradcza w zakresie: 

– przekazywania informacji o istniejących możliwościach uzyskania pomocy lub wsparcia;  

– wspierania rodzin w prawidłowym realizowaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej; 

– wsparcia psychologicznego w sytuacjach kryzysowych; 

– udzielania porad z zakresu prawa, w tym w zakresie dochodzenia odszkodowań; 

– poradnictwa i pomocy osobom doznającym przemocy w rodzinie oraz uzależnionym. 

3) interwencja kryzysowa  

Jest to zespół interdyscyplinarnych działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin będących w stanie 

kryzysu. W tym wypadku dochód nie stanowi kryterium, od którego uzależnia się korzystanie z interwencji. 

Jej celem jest przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a dzięki 

temu zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej.  

W ramach tej pomocy udziela się w szczególności poradnictwa specjalistycznego oraz schronienia 

dostępnego przez całą dobę. 

4) zapewnienie posiłku 

Zadaniem pomocy społecznej o charakterze obligatoryjnym jest zapewnienie jednego gorącego 

posiłku dziennie osobom tego pozbawionym. Realizacja zadania odbywała się głównie poprzez prowadzenie 

dożywiania dzieci w szkołach. Pomoc w formie posiłku może być przyznana bezpłatnie, jeżeli dochód osoby 

nie przekracza 150% kryterium dochodowego, czyli podwyższonego w stosunku do ogólnych zapisów 

ustawy o pomocy społecznej. Pomoc w formie posiłku jest udzielana ze szczególnym uwzględnieniem 

posiłku gorącego w celu zapewnienia zdrowego żywienia. 

Na realizację zadania wydatkowano kwotę 376 777 zł, tj. więcej w stosunku do roku 2013 o 10 856 zł. 

Środki finansowe w kwocie 292 809 zł pochodziły z dotacji celowej przyznanej w ramach wieloletniego 

programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz w kwocie 83 968 zł z budżetu gminy. W ramach tej 

pomocy dożywianiem objęto 842 dzieci i młodzieży, tj. o 6 więcej niż w roku 2013. 

5) usługi opieku ńcze  

Osobom, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki  

i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, mogą być przyznane usługi opiekuńcze 

świadczone w środowisku. Obejmują one pomoc w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych, 

podstawową opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz zapewnienie kontaktów  

z otoczeniem.  Usługi opiekuńcze są zadaniami własnymi gminy o charakterze obowiązkowym. W minionym 
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roku usługi były świadczone, na podstawie zawartej umowy, przez opiekunki Polskiego Komitetu Pomocy 

Społecznej – Zarząd Rejonowy w Ostródzie. 

W 2014 roku pomocy w formie usług opiekuńczych udzielono 198 osobom żyjącym w 191 rodzinach. 

Koszt świadczenia usług wyniósł 1 017 935,10 zł. W porównaniu z rokiem 2013 wsparciem objęto większą 

liczbę rodzin o 24, a na realizację 87 001 świadczeń przeznaczono większą kwotę środków finansowych  

o 115 358,40 zł.  

6) specjalistyczne usługi opieku ńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi 

Jest to jedno z nielicznych zadań realizowanych jako zadanie zlecone z zakresu administracji 

rządowej. Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi są dostosowane do 

szczególnych potrzeb wynikających ze schorzenia lub niepełnosprawności. Usługi specjalistyczne stanowią 

odpowiednik usług opiekuńczych, przy czym świadczone są przez osoby ze specjalistycznym 

przygotowaniem. Celem oddziaływań terapeutycznych jest usprawnianie do funkcjonowania  

w społeczeństwie, pielęgnacja (kontrola farmakoterapii, edukacja lekowa), wspieranie psychologiczno - 

pedagogiczne i edukacyjno - terapeutyczne. Usługi te mogą być świadczone w miejscu zamieszkania osób 

wymagających tej formy pomocy oraz w ośrodku wsparcia. Usługi świadczone w środowisku zamieszkania 

pozwalają na odejście od instytucjonalnej pomocy osobom chorym psychicznie i ułatwiają budowanie 

systemu wsparcia społecznego dla osób chorych, dają możliwość lepszego poznania ich warunków 

życiowych, sytuacji rodzinnej, a przez to skutecznego ich wpierania. Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 

osób z zaburzeniami psychicznymi są zadaniem zleconym gminie, finansowanym z budżetu państwa.  

W minionym roku na realizację specjalistycznych usług wydatkowano 5 788,48 zł (o 1 744,43 zł mniej 

niż w roku 2013) i skorzystało z nich 5 osób (o 3 mniej niż w roku 2013).  

7) domy pomocy społecznej  

Domy pomocy społecznej świadczą usługi opiekuńcze, bytowe, wspomagające i edukacyjne na 

poziomie obowiązującego standardu, osobom wymagającym całodobowej opieki z powodu wieku lub 

choroby w zakresie i formie wynikających z ich indywidualnych potrzeb. Kierowanie do domów pomocy 

społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu jest zadaniem własnym gminy 

o charakterze obowiązkowym. Jednak umieszczenie w domu pomocy społecznej jest formą pomocy 

stosowaną tylko w przypadku braku możliwości rozwiązywania problemów innymi dostępnymi sposobami.  

Opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej ponoszą w kolejności: 

– mieszkaniec domu w wysokości 70% swojego dochodu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel 

ustawowy z dochodów dziecka, nie więcej niż 70% tego dochodu; 

– małżonek, zstępni przed wstępnymi (jeżeli odpowiednio dochód osoby samotnie gospodarującej lub na 

osobę rodzinie jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego, z tym, że kwota dochodu pozostająca po 

wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej 

lub na osobę w rodzinie); 

– gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej – w wysokości różnicy między 

średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez wyżej 

wymienione osoby. 

W roku 2014 w domach pomocy społecznej przebywało 47 mieszkańców Ostródy. Łączny koszt 

poniesiony przez Gminę Miejską Ostróda wyniósł 990 373,25 zł, tj. o 97 018,31 zł więcej niż w roku 2013. 

Był to kolejny rok (od roku 2005), w którym odnotowuje się wzrost wydatków na realizację zadania.   
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8) sprawienie pogrzebu 

Pomoc społeczna obejmuje obowiązek sprawienia pogrzebu w sposób ustalony przez gminę, zgodnie 

z wyznaniem zmarłego. Sprawienie pogrzebu przysługuje osobom zmarłym zamieszkałym lub 

przebywającym na terenie gminy, w stosunku do których nie ustalono osób zobowiązanych do sprawienia 

pogrzebu lub gdy osoby zobowiązane nie mają takich możliwości. Sprawienie pogrzebu jest zadaniem 

własnym gminy o charakterze obowiązkowym. W 2014 roku koszty sprawienia pogrzebu dla 8 osób wyniosły 

15 733 zł, tj. mniej o 1 427 zł niż w roku 2013. 

4.3. Świadczenia pomocy społecznej z zakresu zada ń własnych gminy 

Koszt świadczeń pomocy społecznej wypłacanych w 2014 roku w ramach zadań własnych gminy 

przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wyniósł ogółem 6 237 127,68 zł. Wydatki zostały poniesione na: 

- zasiłki stałe        –       1 393 341,73 zł; 

- zasiłki celowe       –          836 573,35 zł; 

- zasiłki okresowe       –       1 485 556,83 zł; 

- usługi opiekuńcze       –       1 017 935,10 zł; 

- zapewnienie posiłku       –  376 777,00 zł; 

- odpłatność gminy za pobyt w domach pomocy społecznej  –  990 373,25 zł; 

- sprawienie pogrzebu       –    15 733,00 zł; 

- składki zdrowotne      – 120 837,42 zł.  

 

Wykres nr 6: Udział procentowy poszczególnych wydatków w wydatkach własnych gminy:  
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Tabela nr 6:  Rodzaje świadczeń i środki finansowe przeznaczone na realizację zadań własnych 

Formy pomocy 
Liczba osób, którym 
przyznano decyzją 
świadczenie 

Liczba 
świadczeń 

Kwota 
świadczeń 

w zł 

Liczba 
rodzin 

Liczba osób 

w rodzinach 

ZASIŁKI STAŁE OGÓŁEM 
333 3 378 1 393 342 330  437 

w tym przyznany dla osoby: 

      samotnie gospodarującej 
262 2 716 1 185 455 262 262 

ZASIŁKI OKRESOWE 938 5 685 1 485 557 906 2 316 

POSIŁEK 703 88 255 376 777 429 1 685 

USŁUGI OPIEKUŃCZE 198 87 001 1 017 935 191 219 

SPRAWIENIE POGRZEBU 8 8 15 733 8 8 

 w tym osobom bezdomnym 4 4 10 730 4 4 

INNE  ZASIŁKI CELOWE  I 

W NATURZE - OGÓŁEM 
1 225 X 836 573 1 183 2 875 

w tym zasiłki celowe specjalne 256 625 58 369  252 511 

PORADNICTWO 
SPECJALISTYCZNE (prawne, 
psychologiczne, rodzinne) X X X 0 0 

PRACA SOCJALNA X X X 2 008 4 399 

ODPŁATNOŚĆ GMINY ZA 
POBYT W DOMU POMOCY 
SPOŁECZNEJ 

47 501 990 373 47 68 

Źródło: sprawozdania MPiPS-03 i dot. oceny realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej za  
2014 rok oraz analiza poniesionych wydatków w MOPS w Ostródzie za 2014 rok 

 

4.4. Świadczenia pomocy społecznej z zakresu zada ń zleconych gminie 
W 2014 roku zadania zlecone gminie z zakresu pomocy społecznej dotyczyły realizacji jednego 

świadczenia, a mianowicie: specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 

Specjalistyczne usługi opiekuńcze były świadczone w okresie od stycznia do czerwca 2014 roku.   

W porównaniu z rokiem 2013 w analizowanym okresie objęto usługami o trzy osoby mniej, zrealizowano 

mniejszą liczbę świadczeń o 388 i wydatkowano na ten cel kwotę niższą o 10 679 zł. 

Tabela nr 7:  Udzielone świadczenia z zakresu zadań zleconych gminie 

Formy pomocy 
Liczba osób, którym 
przyznano decyzją 
świadczenie 

Liczba 
świadczeń 

Kwota 
świadczeń 

w zł 

Liczba 
rodzin 

Liczba 
osób w 

rodzinach 

Specjalistyczne usługi 
opiekuńcze w miejscu 
zamieszkania dla osób z 
zaburzeniami psychicznymi 

5 167 5 788 5 10 

Źródło: sprawozdanie MPiPS-03 za 2014 rok 
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4.5. Ośrodki wsparcia 

4.5.1. Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami 

Psychicznymi 

Środowiskowy Dom Samopomocy funkcjonował w strukturze MOPS do 30 czerwca 2015 roku  

i z dniem 1 lipca 2015 roku stał się jednostką organizacyjną gminy na mocy uchwały Nr LI/264/2014 Rady 

Miejskiej w Ostródzie  z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu 

Samopomocy „Bratek” w Ostródzie i nadania statutu.  

Środowiskowy Dom Samopomocy był ośrodkiem wsparcia dziennego pobytu dla osób przewlekle 

psychicznie chorych, osób upośledzonych umysłowo oraz osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia 

czynności psychicznych typu A, B i C. Dom zapewniał 43 miejsca dla osób dorosłych, mających różnego 

rodzaju problemy z codziennym funkcjonowaniem w środowisku. Priorytetem działalności Placówki było 

rozwiązywania specyficznych problemów podopiecznych, a także systemowe wspieranie uczestników i ich 

rodzin w zakresie kompensowania skutków niepełnosprawności w sferze zdrowia psychicznego.  

1. Formy i efekty prowadzonej działalno ści 

Dom realizował swoje zadania poprzez: 

1) Treningi funkcjonowania w codziennym życiu: 

− treningi umiejętności praktycznych (obsługa sprzętu AGD, RTV); 

− treningi czystości i porządku; 

− treningi kulinarne; 

− treningi wyglądu zewnętrznego i higieny; 

− treningi gospodarowania środkami finansowymi; 

− treningi techniczne. 

2) Rodzaje treningów umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów 

− nabywanie umiejętności radzenia sobie ze stresem oraz rozwiązywania konfliktów; 

− kształtowanie pozytywnych relacji z osobami bliskimi i otoczeniem; 

− nauka asertywności; 

− zachowanie się w miejscach publicznych; 

− nauka rozwiązywania problemów i stosowania konstruktywnych rozwiązań; 

− nabywanie umiejętności pozytywnego myślenia; 

− zachęcenie do celowej działalności; 

− nauka samodzielności społecznej. 

3) Rodzaje treningów umiejętności spędzania czasu wolnego 

− organizacja i motywowanie do udziału w spotkaniach towarzyskich oraz imprezach kulturalnych  

i sportowych;  

− rozwijanie zainteresowań literaturą, programami telewizyjnymi i radiowymi; 

− treningi kreatywności; 

− kształtowanie umiejętności organizacji czasu wolnego; 

− udział w wycieczkach turystycznych; 

− rozbudzanie zamiłowań artystycznych. 

4) Treningi umiejętności społecznych 
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− nabywanie umiejętności organizowania stanowiska pracy; 

− podnoszenie kwalifikacji poprzez udział w zajęciach oraz kursach i szkoleniach; 

− kształtowanie poczucia własnej wartości poprzez akcentowanie silnych stron; 

− motywowanie do podejmowania  celowej działalności. 

Pracownicy Domu wykonywali cele i zadania Domu poprzez realizację punktów zawartych  

w Indywidualnych Planach Postępowania Wspierająco - Aktywizującego oraz w Rocznym Planie 

Działalności. Członkowie Zespołu Wspierająco - Aktywizującego w codziennej pracy wykorzystywali wszelkie 

formy wsparcia indywidualnego oraz różnorodne metody pracy grupowej. 

Uczestnikom udzielana była systematyczna pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń 

zdrowotnych. Zadanie to realizowane było przez pielęgniarkę w formie pomocy przy organizacji wizyt 

lekarskich oraz badań. Systematycznie prowadzone było poradnictwo socjalne, prawne i pedagogiczne. 

Uczestnicy dzięki kontaktom placówki z Zakładem Doskonalenia Zawodowego i Powiatowym Urzędem 

Pracy mieli systematyczny dostęp do informacji na temat rynku pracy. 

Uczestnicy korzystali codziennie z wyżywienia w ramach treningu kulinarnego. Ponadto na terenie 

obiektu istniała możliwość skorzystania z pełnopłatnych obiadów, których organizację zapewniał Miejski 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostródzie. Osoby korzystające z usług Domu były objęte niezbędną opieką  

w zakresie zaspokajania ich potrzeb bytowych. Na terenie placówki mieli możliwość skorzystania ze sprzętu 

gospodarstwa domowego w zakresie prania i prasowania odzieży, wykonywania drobnych napraw sprzętu. 

Bardzo ważnym elementem w działalności Domu był udział osób niepełnosprawnych w różnego 

rodzaju imprezach i spotkaniach. W I półroczu 2014 roku odbyły się m.in.: 

− 12 lutego – Bal Karnawałowy z udziałem gości z zaprzyjaźnionych placówek; 

− 14 lutego – udział w zabawie w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy; 

− 27 lutego – spotkanie integracyjne w Środowiskowym Domu Samopomocy „Ostoja; 

− 7 marca – spotkanie integracyjne z okazji Dnia Kobiet. W spotkaniu wzięły udział zaprzyjaźnione 

ośrodki wsparcia z terenu miasta Ostródy; 

− 17 kwietnia – integracyjne uroczyste spotkanie Wielkanocne; 

− 31 maja – udział w Dniach Bajki w ramach współpracy ze Szkołą Podstawową nr 2. 

2. Zasoby Domu 

Podstawą gospodarki finansowej Środowiskowego Domu Samopomocy jest roczny plan finansowy. 

Na  działalność Domu w okresie od stycznia do czerwca 2015 roku Wojewoda Warmińsko-Mazurski  

przekazał dotację w kwocie 248 304 zł, którą zrealizowano w 100%.  

W Środowiskowym Domu Samopomocy zatrudnionych było 8 osób w ramach 71/2 etatu na 

następujących stanowiskach:  

− kierownik   - 1 osoba/1 etat; 

− specjalista pedagog  - 1 osoba/1 etat; 

− pielęgniarka   - 1 osoba/1 etat; 

− starszy terapeuta zajęciowy - 1 osoba/1 etat; 

− instruktor terapii  - 2 osoby/2 etaty; 

− pracownik socjalny/opiekun - 1 osoba/1 etat; 

− fizjoterapeutka  - 1 osoba/1/2 etatu. 

Wszyscy pracownicy Domu byli zatrudnieni na czas nieokreślony. 
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3. Uczestnicy 

Dom przeznaczony był dla 43 dorosłych osób. Średnia frekwencja uczestników w 2014 roku wynosiła 

około 80%. Uczestnicy brali udział w zajęciach programowych organizowanych w pięciu grupach 

zajęciowych. Osoby niebędące w stanie uczestniczyć w danym momencie w zajęciach programowych objęte 

były w tym czasie specjalną opieką. 

4. Współpraca  rodzinami i innymi podmiotami 

Dom systematycznie współpracował z rodzinami i opiekunami uczestników. Na bieżąco wspólnie 

rozwiązywano problemy dnia codziennego oraz załatwiano niezbędne sprawy podopiecznych. Oprócz 

codziennych kontaktów osobistych i telefonicznych systematycznie były organizowane spotkania 

integracyjne z rodzinami i opiekunami. 

Placówka w sposób systematyczny współpracowała z lokalnymi jednostkami pomocy społecznej, tj. 

Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ostródzie. 

Współpraca ta dotyczyła głównie rozwiązywania problemów socjalnych i bytowych oraz załatwiania spraw 

osobistych uczestników i ich rodzin. Dzięki współpracy możliwe było szybkie reagowanie na trudne sytuacje 

życiowe uczestników oraz efektywne świadczenie niezbędnej pomocy. 

Na bieżąco utrzymywany był kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie, co 

owocowało tym, iż uczestnicy byli dobrze poinformowani na temat możliwości skorzystania z dofinansowań, 

programów pomocowych oraz możliwości szkoleń. W okresie sprawozdawczym trzech podopiecznych 

uczestniczyło w kursie doskonalenia zawodowego oraz w turnusie rehabilitacyjnym w Miłomłynie 

organizowanym przez PCPR Ostróda. Pracownicy Domu brali aktywny udział w opracowywaniu i wdrażaniu 

Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2024. 

Systematycznie współpracowano z Warmińsko – Mazurskim Stowarzyszeniem Ludzi 

Niepełnosprawnych „Alfa”. Uczestnicy Domu na bieżąco korzystali między innymi z porad prawników, 

wycieczek do teatru, kina, atrakcyjnych miejscowości i innych form wsparcia organizowanych przez to 

stowarzyszenie. 

W roku 2014 kontynuowano współpracę z Federacją Organizacji Socjalnych województwa warmińsko 

– mazurskiego.   

W 2014 roku nawiązano współpracę z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych – Oddział w Ostródzie. 

Uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z pracą Zakładu, uzyskiwali informację o obowiązujących 

przepisach i uprawnieniach. Zapoznano się też z najnowszym systemem informacyjnym obsługującym 

świadczeniobiorców instytucji. 

W roku sprawozdawczym w dalszym ciągu utrzymywano owocną współpracę z zaprzyjaźnionymi 

domami środowiskowymi ŚDS „Ostoja” i Powiatowym Domem Środowiskowym. Wymiernym efektem był 

udział podopiecznych z poszczególnych placówek w imprezach i zajęciach na naszym terenie. 

Współpracowano także z Warsztatami Terapii Zajęciowej prowadzonymi przez Polskie 

Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. Pracownicy i uczestnicy obu placówek brali 

udział w zajęciach w poszczególnych pracowniach obu placówek.  

Pracownicy Domu ściśle współpracowali z Centrum Kultury w Ostródzie, dzięki czemu uczestnicy 

mogli brać udział w imprezach organizowanych na terenie miasta. W ramach współpracy z Miejską 

Biblioteką Publiczną i Czytelnią, uczestnicy Domu swobodnie korzystali z ofert tych instytucji, odbywały się 

również zajęcia tematyczne. Współpracowano także z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Samborowie.  

W ramach współpracy z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej w Ostródzie najbardziej potrzebujący 
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uczestnicy byli wspomagani artykułami spożywczymi rozdzielanymi w ramach pomocy unijnej FEAD. 

W dalszym ciągu utrzymywano współpracę ze społecznością Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ostródzie, 

co przejawiało się m.in. w wymianie doświadczeń, pomocy w organizacji wystroju szkoły na różne okazje. 

Uczestnicy Domu brali także udział w imprezach organizowanych w ramach Warmińsko – Mazurskich 

„Dni Rodziny” odbywających się w 2014 r. pod hasłem „Rodzina a przekaz wartości i tradycji”. 

Funkcjonująca własna strona internetowa placówki (www.sds.ostroda.pl.), znacząco przyczyniała się 

do popularyzacji działalności Domu oraz ułatwiała dostęp do informacji o nim.  

5. Ocena realizacji zada ń i wnioski 

W roku 2014 zadania realizowane były w oparciu o dotychczasowe doświadczenia oraz 

poszukiwano nowych rozwiązań w zakresie doskonalenia organizacji Domu. Podjęto decyzję o podłączeniu 

budynku Środowiskowego Domu Samopomocy do miejskiej sieci ciepłowniczej, co znacząco zmniejszyło 

koszty eksploatacji budynku. 

Zadania określone w planie działalności Domu na rok 2014 zostały zrealizowane zgodnie  

z przyjętymi założeniami. Nie obyło się jednak bez korekty wcześniej zaplanowanych imprez. Między innymi 

zrezygnowano z podróży turystyczno – krajoznawczej po kraju. Powodem rezygnacji był wzrost cen towarów 

i usług, co przekraczało możliwości budżetowe Domu. Tą formę wypoczynku i rekreacji zastąpiono krótkimi 

wypadami po najbliższej okolicy. 

4.5.2. Miejski Dom Dziennego Pobytu 

Miejski Dom Dziennego Pobytu jest przeznaczony dla osób w wieku emerytalnym  

i niepełnosprawnych, którzy nie wymagają stałej opieki i pielęgnacji. Dom czynny był od poniedziałku do 

piątku w godzinach od 8.00 do 16.00. Celem Domu jest niesienie pomocy osobom oczekującym wsparcia 

poprzez aktywizację społeczną, zwiększanie integracji ze środowiskiem lokalnym.  

Dom  realizował swoje zamierzenia poprzez: 

− organizowanie różnorodnych form samopomocy; 

− świadczenie interdyscyplinarnych form pracy socjalnej; 

− zwiększanie dostępności do diagnostyki specjalistycznej, usług psychologicznych, poradnictwo; 

− popularyzowanie wiedzy na temat problemów osób i rodzin pozostających w kręgu zainteresowania 

Domu; 

− współpracę z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi świadczącymi usługi na rzecz 

osób oczekujących pomocy; 

− podejmowanie innych działań dla dobra osób i rodzin oczekujących wsparcia. 

Zakres usług świadczonych podczas pobytu w Miejskim Domu Dziennego Pobytu obejmuje: 

1) zaspokojenie potrzeb bytowych poprzez: 

− zapewnienie miejsca bezpiecznego i godnego spędzenia czasu od poniedziałku do piątku przez  

8 godzin dziennie; 

− wyżywienie w formie obiadu; 

− możliwość korzystania z usług higienicznych i pralniczych; 

2) podstawowe świadczenia opiekuńcze polegające na: 

− udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych; 
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− podnoszeniu sprawności i aktywizowaniu uczestników, poprzez udział w terapii zajęciowej, 

treningach umiejętności, wykonywaniu drobnych prac na rzecz domu; 

− udzielaniu pomocy w załatwianiu spraw osobistych i urzędowych; 

3) zaspokojenie potrzeb zdrowotnych w zakresie: 

− pomocy w kontaktach z różnymi placówkami służby zdrowia; 

− pomocy w zakupie leków, załatwieniu sprzętu rehabilitacyjnego; 

− ogólnej rehabilitacji ruchowej, gimnastyki usprawniającej; 

4) działania wspomagające polegające na: 

− realizacji potrzeb kulturalnych, rekreacyjnych, towarzyskich poprzez organizację świąt, uroczystości 

okolicznościowych, wspólnym udziale w imprezach kulturalnych, turystycznych, udostępnianiu prasy, 

książek, możliwości korzystania z radia, telewizji, DVD, itp.; 

− stymulowaniu do nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktów uczestników z rodziną, 

środowiskiem, budowaniu sieci wsparcia społecznego. 

Miejski Dom Dziennego Pobytu realizował w 2014 roku zadania z zakresu podnoszenia sprawności  

i aktywizowania m.in. poprzez terapię zajęciową. Celem tych zajęć było zaspokajanie potrzeby więzi  

i przynależności, a tym samym przeciwdziałanie zmianom w sferze emocji, takich jak: smutek, poczucie 

osamotnienia, braku własnej wartości i bezużyteczności, a w konsekwencji izolacji społecznej. Działania 

terapeutyczne obejmowały:  

− arteterapię - w formie pracy grupowej i indywidualnej z zastosowaniem technik plastycznych; 

− ergoterapię – która wykorzystuje terapeutyczną funkcję pracy i ruchu, ta forma umożliwiła 

zainteresowanym realizowanie się w zakresie majsterkowania, wykonywania drobnych prac 

użytecznych dla domu i otoczenia; 

− muzykoterapię – jako formę terapii, która poprawiała kondycję psychofizyczną, wpływała na wzrost 

pozytywnego nastawienia do życia i sił witalnych, uwrażliwiała na muzykę i przyrodę, pozwalała 

rozładować zablokowane emocje i napięcia. Zakres muzykoterapii obejmował także relaksację, wspólny 

śpiew, który jest jedną z najprostszych i najskuteczniejszych form integracyjnych oraz okazją do 

wspólnego przebywania;   

− biblioterapię – czyli głośne czytanie książek i prasy, wraz z dyskusją na temat jej treści i przekazu. 

Osoby starsze posiadają często problemy ze wzrokiem, dzięki tej formie terapii mogli pozostać nadal  

w kontakcie ze słowem pisanym i światem zewnętrznym; 

− kółka zainteresowań – wyzwalające zwiększenie aktywności uczestników. W Ośrodku Wsparcia działały 

następujące kółka zainteresowań: plastyczne, miłośników książki i filmu, miłośników krzyżówek, gier 

towarzyskich i sportu, majsterkowiczów, przyrodnicze, miłośników śpiewu, kącik kulinarny; 

− podnoszenie sprawności fizycznej klientów – odbywało się poprzez uczestnictwo w zajęciach 

rehabilitacyjnych obejmujących: ćwiczenia i gimnastykę usprawniającą, gimnastykę rehabilitacyjną, 

wyjście na basen, spacery usprawniające, udostępnienie specjalistycznego sprzętu rehabilitacyjnego. 

W ramach realizacji działań kulturalnych, rekreacyjnych oraz towarzyskich uwzględniając sugestie 

podopiecznych proponowano m.in.: 

− koncerty zespołów muzycznych;  

− zwiedzanie najbliższych okolic, spacery; 

− obchody świąt i uroczystości okolicznościowych; 

− zabawy taneczne; 
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− wyjścia na wystawy do muzeum; 

− spotkania integracyjne; 

− wspieranie społeczności lokalnej. 

Podstawową zasadą działania na rzecz seniorów jest pozostawienie ich w dotychczasowym 

środowisku tak długo, jak to jest możliwe, i świadczenie na ich rzecz przede wszystkim pomocy 

środowiskowej. Zasada ta opiera się na założeniu, iż pomoc w miejscu zamieszkania, w naturalnym 

środowisku życia, jest najlepszą i najefektywniejszą dla zdrowia potrzebujących  formą pomocy – ułatwia 

integrację społeczną i sprzyja prowadzeniu w miarę samodzielnej egzystencji. Pomoc, którą realizujemy 

polega na ścisłej współpracy i partnerstwie wielu podmiotów, które z dużym zaangażowaniem pomagają 

osobom starszym oraz osobom z niepełnosprawnością. W celu współpracy i podnoszenia jakości 

świadczonych usług w roku 2014 Miejski Dom Dziennego Pobytu współpracował z: 

− Gminnym Ośrodkiem Kultury w Samborowie; 

− Powiatowym Centrum Pomocy Społecznej w Ostródzie; 

− Ostródzkim  Stowarzyszeniem na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Bratek”; 

− Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w Ostródzie; 

− Stowarzyszeniem Ludzi Niepełnosprawnych „Alfa” w Ostródzie; 

− Centrum Kultury i Sportu w Ostródzie; 

− Ostródzkim Zamkiem; 

− Miejską Biblioteką;  

− Środowiskowym Domem Samopomocy w Ostródzie ul. 11 Listopada 25;  

− Powiatowym Środowiskowym Domem Samopomocy w Ostródzie; 

− Uniwersytetem III Wieku. 

5. Statystyka ilo ściowo - warto ściowa dodatków 

mieszkaniowych. 

Dodatki mieszkaniowe przyznawane są na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach 

mieszkaniowych. Jest to świadczenie pieniężne wypłacane przez gminę dla osób, które nie są w stanie 

pokryć kosztów związanych z utrzymaniem lokalu mieszkalnego. Dodatek mieszkaniowy przysługuje: 

– najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych; 

– osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do 

lokalu mieszkalnego; 

– osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich 

własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych; 

– innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki 

związane z jego zajmowaniem; 

– osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal 

zamienny albo socjalny. 

Poza posiadaniem jednego z wyżej wymienionych tytułów, aby otrzymać dodatek mieszkaniowy, 

należy posiadać odpowiedni dochód. Dochód na osobę w gospodarstwie domowym w okresie 3 miesięcy 

poprzedzających datę złożenia wniosku nie może być większy niż: 

- 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym, 
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- 125% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym; 

Średni dochód na miesiąc oblicza się dzieląc dochód gospodarstwa domowego przez 3 (liczba 

miesięcy) i przez liczbę osób w gospodarstwie domowym. Dochód stanowią wszelkie przychody po 

odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na 

ubezpieczenie chorobowe, o ile nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Kolejną przesłanką, 

którą należy spełnić przy ubieganiu się o świadczenie, to powierzchnia użytkowa mieszkania, która nie może 

przekraczać dopuszczalnej powierzchni normatywnej, tj.: 

- dla 1 osoby - 35 m2  

- dla 2 osób   - 40 m2  

- dla 3 osób   - 45 m2  

- dla 4 osób   - 55 m2  

- dla 5 osób   - 65 m2  

- dla 6 osób   - 70 m2  

- na każdą kolejną osobę - o 5 m2  więcej. 

Jeżeli w lokalu mieszka osoba niepełnosprawna, poruszająca się na wózku lub osoba 

niepełnosprawna, która z uwagi na swoją niepełnosprawność musi zamieszkiwać w oddzielnym pokoju, 

zwiększa się normatywną powierzchnię o 15 m2. Konieczność zamieszkiwania w oddzielnym pokoju musi 

być potwierdzona w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności.   

Dodatek mieszkaniowy przyznawany jest na okresy 6-miesięczne. Wysokość świadczenia stanowi 

różnicę między wydatkami przypadającymi na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu a kwotą, którą 

powinna opłacić osoba ubiegająca się o dodatek z własnych dochodów.  

W 2014 roku przyjęto 869 wniosków o dodatek mieszkaniowy, tj. mniej o 87 w stosunku do  

roku 2013.  

Liczba wydanych decyzji: 

− przyznających  – 840; 

− odmownych  –   28; 

− inne   – 60 (dotyczyły np. zawieszenia dodatku, stwierdzenia wygaśnięcia, 

uchylenia decyzji, korekty wysokości świadczenia). 

W 2014 roku zarejestrowano 3 odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu,  

w wyniku których w dwóch przypadkach utrzymano w mocy decyzję organu pierwszego stopnia, a w jedno 

postępowanie odwoławcze jest nadal w toku.   

Wsparciem w formie dodatku mieszkaniowego zostały objęte 621 gospodarstw domowych, w tym: 

- 1-osobowe – 156; 

- 2-osobowe – 119; 

- 3-osobowe – 121;    

- 4-osobowe – 133; 

- 5-osobowe – 51; 

- 6 i więcej osobowe – 41.

Tabela nr 8:  Dodatki mieszkaniowe przyznane użytkownikom mieszkań w poszczególnych zasobach 

mieszkaniowych   

Rodzaj zasobów mieszkaniowych Liczba dodatków  
Kwota wypłaconych  

dodatków mieszkaniowych  
w zł 

Gminne 2 226 374 617,58 
Spółdzielcze 962 123 395,78 
Wspólnoty mieszkaniowe 1 682 216 585,91 
Własność prywatna 23 2 437,57 
Inne  266 23 641,56 
RAZEM 5 159 740 678,40 

Źródło: statystyka ilościowo-wartościowa dodatków mieszkaniowych za rok 2014 
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Wykres nr 7: Udział procentowy środków finansowych przeznaczanych na dodatki mieszkaniowe 

adresowane do poszczególnych zasobów 
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Najliczniejszą grupę korzystających z dodatku mieszkaniowego stanowili użytkownicy mieszkań 

pozostających w zasobie gminnym - ponad 50%. Drugim w kolejności rodzajem zasobów mieszkaniowych 

pod względem liczby użytkowników korzystających ze świadczeń, jak i wielkości wypłacanych środków 

finansowych są wspólnoty mieszkaniowe, których procentowy udział wyniósł ponad 29%. 

Średnia miesięczna wysokość dodatku mieszkaniowego przyznawanego w analizowanym okresie 

przekraczała kwotę 100 zł w większości rozpatrywanych spraw. Szczegółowe dane dotyczące średnich 

wysokości wypłacanych świadczeń przedstawia poniższa tabela.  

Tabela nr 9:  Liczba przyznanych w 2014 roku dodatków według wysokości przyznanego świadczenia  

Średnia miesięczna wysokość 
dodatku mieszkaniowego 

w zł 

Ilość wnioskodawców, którym 
przyznano dodatek 

mieszkaniowy 
do 20  6 

20 zł – 40  63 
40 zł – 60  82 
60 zł – 80  98 
80 zł – 100  121 
ponad 100  863 

Źródło: statystyka ilościowo-wartościowa dodatków mieszkaniowych za rok 2014 
 

Wykres nr 8:  Zestawienie wydatków na dodatki mieszkaniowe w latach 2012-2014 
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Na podstawie powyższego wykresu zauważalny jest spadek kwoty wypłaconych dodatków 

mieszkaniowych w 2014 roku o kwotę 34 071 zł. W roku sprawozdawczym wypłacono o 366 świadczeń 

mniej niż w roku 2013.     

6. Przyznawanie zryczałtowanego dodatku energetyczn ego. 

Od 2014 roku MOPS w Ostródzie realizuje zadanie w postaci zryczałtowanego dodatku 

energetycznego, wprowadzonego nowelizacją ustawy Prawo energetyczne. Dodatek energetyczny 

przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej. Jest to osoba, której przyznano dodatek 

mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, 

która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej  

z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej. Dodatek 

energetyczny przyznaje się w drodze decyzji, na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej. 

Wysokość świadczenia uzależniona jest od liczby osób w gospodarstwie domowym. W 2014 roku dodatek 

energetyczny przyznawano w kwocie: 

− 11,36 zł miesięcznie dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną; 

− 15,77 zł miesięcznie dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób; 

− 18,93 zł miesięcznie dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób. 

Tabela nr 10:  Realizacja dodatków energetycznych w 2014 roku   

Kwartał 
roku 
2014 

Liczba dodatków energetycznych dla 
gospodarstwa domowego 

Kwota wypłaconych  
dodatków energetycznych 

dla gospodarstw domowych 

prowadzonego 
przez osobę 

samotną 

składającego 
się z 2 do 4 

osób 

składającego 
się z co 

najmniej 5 
osób 

prowadzonego 
przez osobę 

samotną 

składającego 
się z 2 do 4 

osób 

składającego 
się z co 

najmniej 5 
osób 

I 
kwartał 83 95 53 942,88 1 498,15 1 003,29 

II 
kwartał 96 124 56 1 090,56 1 955,48 1 060,08 

III 
kwartał 13 128 45 147,68 2 018,56 851,85 

IV 
kwartał 188 139 37 2 135,68 700,41 100,01 

RAZEM 380 486 191 4 316,80 7 664,22 3 615,63 

Źródło: rozliczenie dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie wypłaty dodatków energetycznych dla 
odbiorców wrażliwych w okresie I-XII.2014 r. 

W okresie sprawozdawczym podjęto łącznie 224 decyzje w sprawie przyznania zryczałtowanego 

dodatku energetycznego. 

7. Realizacja zasiłków rodzinnych i dodatków oraz świadcze ń 

opieku ńczych 

Świadczenia rodzinne są przyznawane na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku  

o świadczeniach rodzinnych. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostródzie realizuje zadania w zakresie 
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świadczeń rodzinnych jako zadanie zlecone gminie z zakresu administracji rządowej. System świadczeń 

rodzinnych jest wsparciem dla rodzin gorzej usytuowanych w wychowaniu dziecka (dzieci) oraz w sytuacji, 

kiedy w rodzinie znajduje się osoba niepełnosprawna wymagająca opieki i pomocy.  

Na podstawie przywołanej powyżej ustawy w 2014 roku wypłacane były następujące świadczenia: 

1. zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu: 

a) urodzenia dziecka – wypłacany jednorazowo w wys. 1 000 zł; 

b) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – w wys. 400 zł miesięcznie; 

c) samotnego wychowania dziecka – w wys. 170 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej niż 340 zł na 

wszystkie dzieci; 

d) wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej – w wys. 80 zł miesięcznie na trzecie i na następne 

dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego; 

e) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – w wys. 60 zł miesięcznie na dziecko w wieku 

do ukończenia 5 roku życia oraz w wys. 80 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do 

ukończenia 24 roku życia; 

f) rozpoczęcia roku szkolnego – jednorazowo w wys. 100 zł na dziecko; 

g) podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – w wys. 90 zł miesięcznie na 

dziecko w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła lub w wys. 50 zł 

miesięcznie na dziecko w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której 

znajduje się siedziba szkoły; 

2. świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy i świadczenie 

pielęgnacyjne, 

3. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka.  

Zasiłek rodzinny  ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Prawo do zasiłku 

rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje: 

– rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka; 

– opiekunowi faktycznemu dziecka; 

– osobie uczącej się. 

Zasiłek rodzinny przysługiwał, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się 

nie przekraczał następujących kwot: 

1) do dnia 31 października 2014 roku: 

- 539 zł; 

- 623 zł w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem  

o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności; 

2) od dnia 1 listopada 2014 roku: 

- 574 zł; 

- 664 zł w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem  

o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności. 

Zasiłek rodzinny przysługuje ww. osobom do ukończenia przez dziecko: 

– 18 roku życia lub 

– nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, albo 

– 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem  

o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności. 
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Wysokość zasiłku rodzinnego wynosiła miesięcznie: 

– 77 zł  na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia; 

– 106 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia; 

– 115 zł  na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia. 

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się żywego dziecka przyznawana jest w wys. 1 000 zł  na 

jedno dziecko. Przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu 

dziecka, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1922,00 zł. 

Do systemu świadczeń rodzinnych należą również świadczenia opiekuńcze: 

− zasiłek pielęgnacyjny – przyznawany w wys. 153 zł miesięcznie w celu częściowego pokrycia wydatków 

wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do 

samodzielnej egzystencji; 

− specjalny zasiłek opiekuńczy – przysługuje w kwocie 520 zł miesięcznie osobom, na których zgodnie  

z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom, 

jeżeli nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy 

zarobkowej w celu sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym 

stopniu niepełnosprawności albo 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 współudziału na co dzień opiekuna 

dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji; 

– świadczenie pielęgnacyjne – przysługuje osobom określonym w ustawie o świadczeniach rodzinnych, 

jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki 

nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo 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 współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. 

Świadczenie pielęgnacyjne było wypłacane do kwietnia 2014 roku w wys. 620 zł miesięcznie, a od maja 

2014 roku – w kwocie 800 zł miesięcznie.  

Osobom uprawnionym do świadczenia pielęgnacyjnego w okresie od 1 stycznia do  

31 grudnia 2014 roku wypłacano dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego w wys. 200 zł miesięcznie. 

Pomoc była realizowana na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 roku  

w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do 

świadczenia pielęgnacyjnego (Dz. U. poz. 1741, z późn. zm.). W 2014 roku wypłacono 1 589 dodatków do 

świadczenia pielęgnacyjnego na łączną kwotę 317 800 zł. Pomoc w całości była finansowana z budżetu 

państwa.  

Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. poz. 567) 

określiła warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania zasiłków dla opiekunów osobom, które 

utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013 roku w związku z wygaśnięciem z mocy 

prawa decyzji przyznającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego. W okresie sprawozdawczym do tut. 

Ośrodka złożono 240 wniosków o przyznanie świadczenia. Zasiłek dla opiekuna był wypłacany od dnia 15 

maja 2014 roku w wysokości 520 zł miesięcznie wraz z odsetkami należnymi na podstawie art. 2 ust. 3 

wyżej wymienionej ustawy. 
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Świadczeniami rodzinnymi i opiekuńczymi w 2014 r. objęto łącznie 3 176 rodzin, w których żyły 5 203 

osoby. Wydane zostały 2 777 decyzji. Odwołanie od wydanych decyzji do Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego wniosło 5 osób. W dwóch przypadkach organ odwoławczy utrzymał decyzję organu  

I instancji, a w trzech uchylił i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia.  

Tabela nr 11:   Wydatki na świadczenia rodzinne i opiekuńcze w zestawieniu za lata 2013 i 2014 r.  

Lp.  Rodzaj świadczenia 

Wydatki na świadczenia  
w zł 

Liczba przyznanych 
świadcze ń 

2013 r. 2014 r. 2013 r. 2014 r. 

1. Zasiłki rodzinne 2 032 987 1 916 977 20 581 19 416 

2. 
Dodatki do zasiłków rodzinnych,  
w tym z tytułu: 

urodzenia dziecka 

 

120 000 

 

95 000 

 

120 

 

95 

3. 
opieki nad dzieckiem w okresie 
korzystania z urlopu 
wychowawczego 

194 128 157 115 518 426 

4. samotnego wychowywania 
dziecka 

318 850 309 910 1 835 1 775 

5. kształcenia i rehabilitacji 
dziecka niepełnosprawnego 

134 840 142 560 1 745 1 855 

6. rozpoczęcia roku szkolnego 126 800 119 400 1 268 1 194 

7. 
podjęcia przez dziecko nauki w 
szkole poza miejscem 
zamieszkania 

7 390 5 250 127 89 

8. wychowywania dziecka w 
rodzinie wielodzietnej 

234 240 220 880 2 928 2 761 

9. Ogółem dodatki do zasiłków 
rodzinnych (suma wierszy 2-8) 

1 136 248 1 050 115 8 541 8 195 

10. Zasiłki rodzinne wraz z 
dodatkami (w.1+w.9) 

3 169 235 2 967 092 29 122 27 611 

11. Zasiłki pielęgnacyjne 3 315 969 3 443 571 21 673 22 507 

12. Świadczenia pielęgnacyjne 1 170 973 1 172 357 2 111 1 588 

  

13. 
Dodatek do świadczenia 
pielęgnacyjnego  

66 100 600 661 6 

  

14. 

Pomoc dla niektórych osób 
uprawnionych do świadczenia 
pielęgnacyjnego 

222 700 317 800 1 121 1 589 

  

15. Specjalny zasiłek opiekuńczy 37 492 68 779 73 133 

16. Zasiłek dla opiekuna 0 721 007 0 1 414 

17. Ogółem świadczenia 
opiekuńcze (w.11+w.15) 

4 813 234 5 724 114 25 639 27 237 

18. Jednorazowa zapomoga z tytułu 
urodzenia dziecka  

268 000 271 000 268 271 

19. RAZEM  (w.10+w.17+w.18) 8 250 469 8 962 206 55 029 55 119 

Źródło: kwartalne sprawozdania rzeczowo-finansowe z wykonywania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych i zasiłków 
dla opiekuna, meldunki dot. rozliczenia zadań w ramach rozdziałów 85295 § 2010 i 85212 § 2010 oraz analizy 
poniesionych wydatków 

Na podstawie powyższych danych należy stwierdzić, iż w roku 2014 w porównaniu z rokiem go 

poprzedzającym nastąpił wzrost zarówno w ogólnej liczbie wypłacanych świadczeń, jak i kwoty wydatków 

przeznaczonych na realizację zadania. Jednocześnie zauważalny jest spadek realizowanych zasiłków 

rodzinnych wraz z przysługującymi do niego dodatkami. Wzrost wydatków był związany ze zwiększeniem 
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liczby wypłacanych zasiłków pielęgnacyjnych, wprowadzeniem do katalogu świadczeń opiekuńczych zasiłku 

dla opiekuna, podniesieniem wysokości wypłacanego świadczenia pielęgnacyjnego oraz wysokości 

świadczenia realizowanego w ramach pomocy dla niektórych osób uprawnionych do świadczenia 

pielęgnacyjnego. 

Tabela nr 12:  Wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne  

Rodzaj składki 
Wydatki w zł Liczba świadczeń 

2013 r. 2014 r. 2013 r. 2014 r. 

Składki na ubezpieczenie 
emerytalne i rentowe 

440 123 375 866 2 962 2 076 

Składki na ubezpieczenie 
zdrowotne 

62 028 75 557 1 249 1 255 

Źródło: sprawozdania rzeczowo-finansowe z wykonywania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych oraz  
z wydatków w zakresie zasiłków dla opiekuna. 

Za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna 

tut. Ośrodek opłacał składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe do czasu uzyskania uprawnień 

emerytalnych. Ponadto były odprowadzane składki zdrowotne. W roku sprawozdawczym w porównaniu  

z 2013 rokiem, nastąpił spadek liczby przekazanych składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz 

kwoty wydatkowanej na ten cel. Natomiast nieznaczna tendencja wzrostowa została zanotowana  

w przypadku opłacanych przez Ośrodek składek zdrowotnych od przyznawanych świadczeń.   

Wykres nr 9 : Struktura wydatków na świadczenia rodzinne: 

2,9%

60,8%

31,5%

4,8%
Zasiłki rodzinne z
dodatkami

Świadczenia opiekuńcze

Jednorazowa zapomoga
z tytułu urodzenia
dziecka

Składki na ubezpieczenie
społeczne i zdrowotne

 

8. Realizacja świadcze ń z funduszu alimentacyjnego 

Podstawę normatywną realizacji zadania stanowi ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom 

uprawnionym do alimentów. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego stanowią formę pomocy państwa dla 

osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, które nie mają możliwości wyegzekwowania alimentów 

od dłużnika alimentacyjnego. Świadczenia te przysługują osobie uprawnionej do alimentów od rodzica na 

podstawie wyroku sądu lub na drodze ugody zatwierdzonej przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się 

bezskuteczna. Ustalenie prawa do świadczenia oraz jego wypłata następuje na wniosek osoby uprawnionej 

lub jej przedstawiciela. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej:  

- do ukończenia przez nią 18 roku życia; 
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- do czasu ukończenia 25 roku życia w przypadku kontynuowania nauki w szkole lub szkole wyższej; 

- bezterminowo, jeżeli osoba uprawniona posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, 

jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł. 

Świadczenia są wypłacane w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie więcej niż 500 zł.  

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostródzie w 2014 roku w sprawach dotyczących ustalenia 

uprawnień do świadczeń alimentacyjnych oraz postępowania wobec dłużników alimentacyjnych wydał  

871 decyzji. Sześć osób wniosło odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. W dwóch 

przypadkach decyzja wydana w pierwszej instancji została uchylona przez organ odwoławczy, a w czterech 

– utrzymana w mocy. 

Tabela nr 13: Wydatki na świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz liczba wypłaconych świadczeń  

w zestawieniu za lata 2013 - 2014 

Wyszczególnienie Kwoty w zł 
Liczba wypłaconych 

świadczeń 

2013 r. 2014 r. 2013 r. 2014 r. 

Wypłacone świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego, z tego na osobę 
uprawnioną w wieku: 

2 008 338 2 028 008 5 814 5 591 

 0 – 17 lat 1 666 098 1 690 256 4 814 4 660 

 18 – 24 lat 331 440 326 952 976 907 

 25 lat i więcej 10 800 10 800 24 24 

Kwoty zwrócone przez dłużników 
alimentacyjnych, z tego: 

246 688,22 246 605,17  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
przekazane na dochody  budżetu 
państwa 

149 226,85 151 397,12 
 

 
przekazane na dochody własne 
gminy wierzyciela 

49 337,66 49 321,00 
 

 
przekazane na dochody własne 
gminy dłużnika 

48 123,71 45 887,05 
 

Źródło: sprawozdania z realizacji zadań przewidzianych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów  
 

Jak wynika z powyższej tabeli w roku 2014 w porównaniu do roku 2013 liczba świadczeń zmalała  

o 223, a wysokość wypłaconych świadczeń osobom uprawnionym wzrosła o kwotę 19 670 zł. Kwota 

odzyskanych od dłużników świadczeń wypłaconych osobom uprawnionym była nieznacznie niższa  

w stosunku do roku 2013 o kwotę 83,05 zł. Wśród rodzin uprawnionych do świadczeń alimentacyjnych 

dominowały rodziny z 1 osobą uprawnioną (średnio w miesiącu 190 rodzin), a liczba rodzin z liczbą 

uprawnionych równą 4 i więcej osób była najmniejsza (średnio w miesiącu 6 rodzin).  
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9. Pozostała działalno ść Miejskiego O środka Pomocy 

Społecznej.  

9.1. Realizacja zada ń w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy 

zastępczej 

Zadania są realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na podstawie ustawy z dnia  

9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz Gminnego Programu 

Wspierania Rodziny w mieście Ostróda na lata 2014-2016 przyjętego Uchwałą Nr LI/265/2014 Rady 

Miejskiej w Ostródzie z dnia 31 marca 2014 roku. 

Celem głównym Programu jest: zapewnienie wsparcia rodzinie przeżywającej trudności  

w wypełnianiu swoich  funkcji opiekuńczo - wychowawczych, który jest realizowany przez następujące cele 

szczegółowe: 

− wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych służące 

przywróceniu rodzinie zdolności wykonywania tych funkcji; 

− podniesienie kompetencji i umiejętności wychowawczych oraz opiekuńczych rodziców, które 

umożliwiają wychowywanie się dzieci w rodzinie naturalnej; 

− poprawa funkcjonowania rodziny; 

− zapewnienie infrastruktury i dostępności usług w zakresie opieki i poradnictwa specjalistycznego. 

W 2014 roku otrzymano dotację celową z budżetu państwa w wys. 27 039 zł w ramach realizacji 

resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014, którą wydatkowano  

w 100% na zatrudnienie asystenta rodziny. Asystentów rodziny zatrudniano również dzięki pozyskanym 

środkom pozabudżetowym w ramach realizacji następujących projektów: 

− projekt systemowy „Wsparcie na starcie – program aktywizacji podopiecznych MOPS Ostróda”; 

− Program Rewitalizacji Społecznej „Przystanek BezTroski”. 

Kolejnym istotnym obowiązkiem gminy wynikającym ze wskazanej wyżej ustawy jest ponoszenie 

stosownych wydatków związanych z umieszczeniem dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu 

dziecka. W 2014 roku na ten poniesiono wydatek w kwocie 193 535,68 zł, tj. o 112 287,42 zł więcej niż  

w roku 2013.  

  Szczegółowy opis zadań realizowanych w ramach ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej zawiera sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2014, 

przedstawione Radzie Miejskiej w Ostródzie podczas sesji w dniu 22 kwietnia 2015 roku. 

9.2. Projekt „Wsparcie na starcie – program aktywiz acji podopiecznych 

MOPS Ostróda”  

Zadanie było realizowane i finansowane w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Otrzymana na ten cel dotacja wyniosła 554 117,11 zł, wkład 

własny – 62 720,64 zł. Głównym celem projektu było zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej 

podopiecznych MOPS w Ostródzie. Cele szczegółowe obejmowały: 

– wzrost kwalifikacji i umiejętności zawodowych i psychospołecznych niezbędnych na rynku pracy; 

– poprawa  sytuacji finansowej uczestników projektu, 



 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNO ŚCI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W OSTRÓDZIE ZA ROK 2014 

- 35 -

– poprawę funkcjonowania rodzin;  

– wzrost integracji społeczno - zawodowej.  

Uczestnikami Projektu w 2014 roku było 117 osób. Pod względem statusu na rynku pracy były to 

osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo. W szczególności były to osoby o niskich kwalifikacjach, bez 

doświadczenia zawodowego, pochodzące z rodzin wykazujących bezradność w sprawach opiekuńczo-

wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, posiadające problemy opiekuńczo-wychowawcze, 

zagrożone wykluczeniem społecznym, osoby uzależnione i po zwolnieniu z zakładu karnego. Wobec 

uczestników projektu podjęto następujące działania: 

I. w ramach aktywizacji zawodowej 

– 56 beneficjentów uczestniczyło w zajęciach Centrum Integracji Społecznej prowadzonym przez 

Polski Komitet Pomocy Społecznej w Ostródzie; 

– 75 osób wzięło udział w warsztatach z ekonomii społecznej realizowanych nieodpłatnie we 

współpracy z Inkubatorem Ekonomii Społecznej; 

– 8 osób ukończyło 6-miesięczne staże zawodowe u pracodawców; 

II. w ramach aktywizacji społecznej  

– 20 rodzin otrzymało 11-miesięczne wsparcie asystenta rodziny; 

– 125 osób skorzystało z punktu porad prawnych; 

III. w ramach aktywizacji edukacyjnej 

– 24 osoby ukończyły kurs prawa jazdy kat. B; 

– 12 osób ukończyło szkolenie pokojowej; 

– 12 osób ukończyło szkolenie pracownika budowlanego; 

– 20 osób ukończyło szkolenie kas fiskalnych; 

– 20 osób ukończyło szkolenie obsługi klienta z technikami sprzedaży.  

Osoby uczestniczące w szkoleniach i warsztatach otrzymały również pomoc finansową w formie 

zasiłków celowych, co stanowiło wkład własny gminy w realizację programu.  

Objęcie uczestników tak kompleksowym wsparciem (kursy, doradztwo zawodowe, konsultacje z radcą 

prawnym, warsztaty poszukiwania pracy, wsparcie asystenta rodziny, udział w Centrum Integracji 

Społecznej) spowodowało zwiększenie ich potencjału, aktywności i kreatywności, zwiększenie szans tych 

osób na rynku pracy, pomogło w zmniejszeniu skali występowania problemów opiekuńczo wychowawczych  

i życiowych.   

9.3. Program Rewitalizacji Społecznej „Przystanek B ezTroski” 

Zadanie było realizowane i finansowane w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Projekt był realizowany od 1 stycznia do 30 listopada 2014 roku  

w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw 

Obywatelskich. Program w całości został sfinansowany w ramach pozyskanej dotacji w wys. 1 200 000 zł,  

z tego lider, czyli MOPS otrzymał kwotę 802 820,15 zł, a pozostałą część, tj. 397 179,85 zł – rozdysponował 

partner. Celem głównym Programu Rewitalizacji Społecznej było zminimalizowanie negatywnych skutków 

problemów społecznych występujących na terenie Miasta Ostródy poprzez spójne i skoordynowane 

wykorzystanie narzędzi rewitalizacji społecznej, aktywności obywatelskiej, infrastruktury miejskiej oraz 

aktywne włączenie organizacji pozarządowych do działań na rzecz lokalnej społeczności. Do osiągnięcia 

celu głównego przyczyniały się następujące cele szczegółowe: 
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− zwiększenie poziomu wiedzy i kwalifikacji zawodowych 60 mieszkańców Ostródy; 

− zwiększenie kompetencji społecznych umożliwiających poprawę relacji w rodzinie i środowisku, miejscu 

pracy 120 mieszkańców Ostródy, w szczególności 60 dzieci, młodzieży i ich rodziców; 

− zwiększenie świadomości i motywacji w zakresie osobistego rozwoju społeczno-zawodowego 120 

mieszkańców Ostródy, w szczególności młodzieży, osób powyżej 45 roku życia oraz osób 

niepełnosprawnych; 

− ograniczenie negatywnego wpływu sytuacji kryzysowych wpływających na życie 120 mieszkańców 

Ostródy, w szczególności rodzin i osób niepełnosprawnych poprzez budowanie i wzmacnianie 

świadomości; 

− zwiększenie jakości i efektywności działań środowiskowych w obszarze pomocy społecznej poprzez 

podnoszenie kwalifikacji 30 osób zaangażowanych w realizację Programu; 

− zwiększenie skuteczności działań środowiskowych poprzez wykorzystanie potencjału 14 ostródzkich 

organizacji pozarządowych. 

Adresatami działań były 154 osoby, w tym mieszkańcy i mieszkanki Ostródy oraz przedstawiciele 

instytucji realizujących działania. Rekrutacja odbywała się w trzech turach, by każdy mógł wziąć udział  

w pełnej ścieżce uczestnictwa. Ostatecznie liczba bezpośrednich uczestników wyniosła prawie 200 osób. 

Dzięki działaniom promocyjno-upowszechniającym, takim jak wydarzenia miejskie, koncerty, festyny, itp. – 

projekt objął całą społeczność Ostródy. 

W wyniku zrealizowanego Programu osiągnięto następujące rezultaty: 

− wyszkolono 10 streetworkerów; 

− wyszkolono 10 animatorów; 

− objęto 12 osób pomocą grup wsparcia; 

− utworzono Centrum Innowacyjnych Form Pracy z Klientem, w ramach którego przez 9 miesięcy 

asystenci rodziny, animatorzy i streetworkerzy pracowali z uczestnikami projektu; 

− wsparciem asystenta rodziny objęto 30 rodzin; 

− w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej pomocą objęto 77 osób (były to kursy zawodowe, 

poradnictwo prawne, warsztaty kompetencji społecznych, warsztaty umiejętności rodzicielskich, 

konsultacje psychologiczno-pedagogiczne, zdrowotne); 

− przeprowadzono kampanię społeczną „ZOBACZ WYSŁUCHAJ ZAUFAJ”; 

− zawiązano porozumienie organizacji pozarządowych na rzecz rewitalizacji społecznej; 

− w działaniach świetlicy środowiskowej udział wzięło 70 osób: dzieci i młodzieży (były to kursy 

zawodowe, zajęcia integracyjne, wyjazdy integracyjne, zajęcia sportowe, ogólnorozwojowe, warsztaty 

umiejętności społecznych, konsultacje psychologiczno-pedagogiczne, zdrowotne, warsztaty 

artystyczne, komputerowe, ABC Przedsiębiorczości); 

− organizowano i współorganizowano imprezy: OstRock, zakończenie sezonu Klubu Sportowego Sokół, 

festyn rodzinny na bulwarze nad jeziorem Drwęckim, wystawa prac dzieci w Bibliotece Miejskiej.   

W realizację zadań przewidzianych w ramach Programu Rewitalizacji Społecznej „Przystanek 

BezTroski” zaangażowały się następujące organizacje: 

− „CKU” Stowarzyszenie na Rzecz Kształcenia Ustawicznego im. Kardynała Wyszyńskiego – zajęcia 

teatralne i papieroplastyka; 

− Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości „ATUT” – warsztaty prowadzenia biznesu, doradca zawodowy; 
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− Fundacja ICHTHYS – Happy Time, wyjazd integracyjny do Ostrowina; 

− Inkubator Przedsiębiorczości Społecznej – udostępnianie pomieszczeń do czasu oddania do użytku 

budynku Dworca PKP; 

− Ostródzkie Towarzystwo „Amazonki” – zajęcia rehabilitacyjne dla kobiet z chorobą nowotworową; 

− Stowarzyszenie „Wychowanie dla przyszłości” – korepetycje, „odrabianki”; 

− Stowarzyszenie Gladius – zajęcia sportowe taekwondo; 

− Stowarzyszenie Inicjatyw Możliwych RzeczJasna – zajęcia dla młodzieży; 

− Stowarzyszenie Na Rzecz Jakości Opieki Medycznej – zajęcia profilaktyki zdrowotnej – Biała Sobota; 

− Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Społecznej – zajęcia logopedyczne, komputerowe, rytmiczno-

ruchowe oraz z języka angielskiego i edukacji regionalnej;  

− Stowarzyszenie Świetlica Alternatywna MyClub – zajęcia plastyczne i edukacji regionalnej; 

− Stowarzyszenie „Wieś Jabłkowych Smaków” – organizacja prowiantu podczas wyjazdów i wycieczek;  

− Szansa sp. z o.o. spółka non profit – porady psychologa i pedagoga, zajęcia obowiązkowe 

(motywacyjne, komunikacja społeczna, równość, profilaktyka), zajęcia dodatkowe (bajkoterapia, drama, 

ceramika, zajęcia praktyczne, plastyczne), szkoła dla rodziców;  

− Warmińsko-Mazurskie Centrum Sztuk Walki i Combat – zajęcia wyjazdowe, szkoła dla rodziców, 

zajęcia integracyjne. 

9.4. Miejski Zespół Interdyscyplinarny 

Zadanie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego nakłada na gminy ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku 

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Rada Miejska w Ostródzie podjęła w dniu 24 września 2010 roku 

uchwałę Nr LVIII/324/2010 w sprawie: trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Miejskiego 

Zespołu Interdyscyplinarnego w Ostródzie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. Aktualnie 

funkcjonujący na terenie miasta Ostródy Miejski Zespół Interdyscyplinarny został powołany Zarządzeniem  

Nr 567/2014 Burmistrza Miasta Ostródy z dnia 17 stycznia 2014 roku w sprawie powołania Miejskiego 

Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. W jego skład weszli 

przedstawiciele Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, Komendy Powiatowej Policji Ostródzie, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Ostródzie, oświaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych, Sądu Rejonowego w Ostródzie oraz 

Biura Pełnomocnika Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ostródzie. 

Miejski Zespół Interdyscyplinarny liczy łącznie 33 osoby. Zadaniem zespołu jest integrowanie  

i koordynowanie działań służb, instytucji, specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,  

w szczególności przez: 

- diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie; 

- podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu 

przeciwdziałanie temu zjawisku; 

- inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie; 

- rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku 

lokalnym; 

- inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie. 

Procedurą szczególną stosowaną w sytuacjach przemocy w rodzinie jest procedura Niebieskiej Karty. 

Szczegółowe dane w zakresie jej stosowania w 2014 roku przedstawiono w poniższej tabeli.  
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Tabela nr 13: Dane dotyczące realizacji procedury „Niebieskiej Karty”  

1. Liczba posiedzeń zespołu interdyscyplinarnego wraz 
z informacją o obecności członków zespołu na 
odbytych posiedzeniach 

 

- posiedzenia całego składu Miejskiego 
Zespołu Interdyscyplinarnego – 4; 

Liczba posiedzeń Zespołu, w których wzięli 
udział: 
- Szkoła Podstawowa nr 1 – 4; 
- Szkoła Podstawowa nr 2 – 4; 
- Szkoła Podstawowa nr 3 – 4; 
- Szkoła Podstawowa nr 4 – 4; 
- Szkoła Podstawowa nr 5 – 3;  
- Szkoła Podstawowa nr 6 – 4; 
- Gimnazjum nr 1 – 4; 
- Gimnazjum nr 2 – 3; 
- Miejska Komisja ds. Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych – 3; 
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  – 4;
- Komenda Powiatowa Policji – 3; 
- Poradnia Zdrowia Psychicznego – 3; 
- ZSZ im. Stanisława Staszica – 3; 
- Świetlica Terapeutyczna – 4; 
- Zespół Placówek Szkolno-

Wychowawczo-Rewalidacyjnych – 4; 
- PZOZ w Ostródzie S.A. – 4; 
- Sąd Rejonowy – 4; 
- Stowarzyszenie „Pomoc Dzieciom 

Potrzebującym im. Janiny Pelczarskiej” 
– 1; 

- NZOZ „Palium” – 4; 
- Biuro Pełnomocnika Burmistrza ds. 

PiRPA – 4; 
- Salezjańskie Gimnazjum Niepubliczne – 

3; 
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 

3; 
- Fundacja Centrum Rozwoju Rodziny 

„PROGRESJA” – 3; 
- SOPAT Sp. z o.o. NZOZ „Medical 

Center” – 4; 

2. Liczba przekazanych do przewodniczącego zespołu 
formularzy „Niebieska Karta – A” 

104 

a) Liczba przekazanych Niebieskich Kart przez 
zobowiązane podmioty do realizacji procedury 

 

Komenda Powiatowa Policji – 84; 
Miejska Komisja ds. Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych – 8; 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 11 (1 
przekazana do GZI zg. z właściwością); 
Oświata – 1; 

b) Liczba rodzin objętych procedurą „Niebieska Karta” 103 

c) Liczba rodzin, wobec których więcej niż jeden raz 
podmiot wszczynał procedurę „Niebieskiej Karty” 

9 

d) Liczba osób wskazanych w formularzu „Niebieskiej 
Karty – A” jako doświadczająca przemocy,                   
z rozróżnieniem na osoby dorosłe (kobiety/ 
mężczyźni) i małoletni 

Kobiety – 85; 
Mężczyźni – 13; 
Małoletni (świadkowie) - 90; 

e) Liczba osób wskazanych jako sprawcy przemocy w 
formularzu „Niebieskiej Karty -A”, z rozróżnieniem na 
osoby dorosłe (kobiety/mężczyźni) i małoletni 

Kobiety – 9; 
Mężczyźni – 89; 
Małoletni  - 0; 

f) Liczba wypełnionych formularzy „Niebieska Karta – C” 78 

g) Liczna wypełnionych formularzy „Niebieska Karta – D” 41 

h) Liczba kwestionariuszy zgłoszeniowych  1 
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3. Liczba powołanych grup roboczych wraz z liczbą ich 
posiedzeń 

Grupy robocze – 89 
Liczba posiedzeń grup roboczych – 188  

4. Działania wobec sprawców: 96 

a) Liczba sprawców zamieszkujących z osoba 
doznającą przemocy/ liczba sprawców nie 
zamieszkujących z osobą doznającą przemocy w 
tym: 

zamieszkujących – 86; 

niezamieszkujących – 5.   

W 9 rodzinach wdrożono więcej  
niż 1 procedurę. 

 Sprawcy, wobec których prokurator zastosował 
środki zapobiegawcze (jakie?) 

− tymczasowe aresztowanie – 13; 

− dozory policyjne – 3; 

− nakazy opuszczenia lokalu dla sprawcy 
przemocy w rodzinie – 4; 

− zakaz zbliżania – 2; 

− nadal w toku są 3 postępowania 
prokuratorskie. 

 Sprawcy skazani prawomocnym wyrokiem w 
postępowaniu karnym 

16 

 Sprawcy, którzy zostali skierowani do udziału w 
zajęciach  korekcyjno – edukacyjnych 

11 

 Sprawcy, którzy uczestniczyli lub ukończyli program 
korekcyjno – edukacyjny 

8 – rozpoczęło; 

3 – ukończyło; 

5 – przerwało. 

b) Liczba sprawców, którzy nie podejmowali współpracy 
z zespołem interdyscyplinarnym 

57 

5. Liczba zakończonych procedur „Niebieskich Kart”: 98  

(w tym 39 wszczętych w 2013 roku  

oraz 59 – w 2014 roku) 

a) Na podstawie §18 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenie Rady 
Ministrów z dnia 13 września 2011r. w sprawie 
procedury „Niebieska Karta” oraz wzorów formularzy 
„Niebieska Karta” (ustanie przemocy plus 
zrealizowany plan pomocy rodzinie) 

75 

(w tym 35 wszczętych w 2013 roku  

oraz 40 – w 2014 roku) 

b) Na podstawie §18 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenie Rady 
Ministrów z dnia 13 września 2011r. w sprawie 
procedury „Niebieska Karta” oraz wzorów formularzy 
„Niebieska Karta” (brak przesłanek do wszczęcia 
procedury) 

19 

(w tym 4 wszczęte w 2013 roku  

oraz 15 – w 2014 roku) 

Źródło: dane Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego 
  

9.5. Prace społecznie u żyteczne 

Program Prac Społecznie Użytecznych realizowany w okresie od marca do grudnia 2014 roku był 

skierowany do osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. 

Głównym celem programu jest aktywizacja społeczno - zawodowa w/w osób, korzystających jednocześnie  

z pomocy społecznej. 

W 2014 roku 58 mieszkańców Ostródy (o 23 osoby mniej niż w roku 2013) – długotrwale 

bezrobotnych świadczeniobiorców pomocy społecznej, skorzystało z możliwości czasowego zatrudnienia  

w ramach prac społecznie użytecznych, w tym 34 osoby uczestniczyły w programie przez pełne 9 miesięcy. 

Osoby skierowane do tych prac wykonywały w miejscu swego zamieszkania oraz w jednostkach gminnych 

proste prace, np. utrzymanie zieleni, oczyszczanie nabrzeży jezior, sprzątanie chodników i poboczy dróg, 

likwidowanie dzikich wysypisk, malowanie, odśnieżanie, wykonywanie drobnych prac remontowych  
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i konserwatorskich, pomoc kuchenna, szatniarska oraz sprzątanie. Bezrobotni zobowiązani byli do 

przepracowania 40 godzin w miesiącu, w wymiarze 10 godzin tygodniowo. Za każdą przepracowaną 

godzinę otrzymywali 8 zł w okresie od marca do maja oraz 8,10 zł – w okresie od czerwca do grudnia  

2014 roku. Na realizację programu w 2014 roku ze środków własnych wydatkowano kwotę 52 303,72 zł  

(tj. o 4 152,60 zł mniej niż w roku 2013). 

Prace Społecznie Użyteczne spotykają się z pozytywnym odbiorem nie tylko ze strony samych 

bezrobotnych, ale również instytucji i organizacji pozarządowych uczestniczących w przedsięwzięciu. 

Wymiernym efektem realizacji programu było podjęcie zatrudnienia przez 2 osoby, a dodatkowo 1 osoba 

została skierowana do uczestnictwa w zajęciach Centrum Integracji Społecznej w Ostródzie. Dziesięć osób 

przerwało wykonywanie prac społecznie użytecznych, w tym 8 bez podania przyczyny. Jedna osoba uzyskał 

prawo do zasiłku opiekuńczego i jedna – wyjechała za granicę w związku z koniecznością sprawowania 

opieki nad chorym członkiem rodziny. W okresie wykonywania prac społecznie użytecznych dwóch 

uczestników zmarło. 

9.6. Zbiórki Żywno ści 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej od kilku lat jest na terenie naszego miasta koordynatorem 

zbiórek żywności, organizowanych we współpracy z Bankiem Żywności w Olsztynie. Celem takich akcji jest 

zebranie jak największej ilości artykułów spożywczych, pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

uwrażliwienie społeczeństwa na problem ubóstwa, niedożywienia i marnowania żywności. W dniach  

4-6 kwietnia 2014 roku zorganizowano Wielkanocną Zbiórkę Żywności, podczas której  zebrano 700 kg 

żywności. Kolejna zbiórka żywności miała miejsce w dniach 3-4 października 2014 roku i przebiegała pod 

hasłem Podziel się Posiłkiem. W ramach tej akcji pozyskano 868,77 kg artykułów spożywczych. Pozyskane 

w ten sposób produkty spożywcze trafiły do osób pozostających w trudnej sytuacji bytowej. Przy organizacji 

zbiórek wsparcie zapewniała młodzież z Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów Ostródzie, Liceum 

Ogólnokształcącego nr 1 im. Jana Bażyńskiego i Zespołu Szkół Zawodowych im. Sandora Petöfi  

w Ostródzie. Łącznie w akcjach udział wzięło ponad 100 wolontariuszy. Obydwie akcje zostały 

przeprowadzone przy współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Młodzieży „Sapere Auso”.  

9.7. Decyzje potwierdzaj ące prawo do świadcze ń opieki zdrowotnej   

Do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na 

zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 roku mają prawo, oprócz ubezpieczonych, inne 

osoby posiadające obywatelstwo polskie i posiadające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej o ile spełniają kryterium dochodowe wynikające z ustawy o pomocy społecznej. W tym przypadku 

potwierdzenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej stanowi decyzja wójta (burmistrza, prezydenta) gminy 

właściwej ze względu na miejsce zamieszkania świadczeniobiorcy. Wydanie przedmiotowej decyzji 

poprzedza postępowanie analogiczne jak w przypadku przyznawania świadczeń z pomocy społecznej,  

a więc niezbędne jest przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego. 

W wyniku tego wywiadu ustala się, czy dana osoba spełnia wymogi ustawowe i czy możliwe jest 

potwierdzenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Burmistrz 

Miasta Ostróda zgodnie z Zarządzeniem Nr 179/2008 z dnia 7 stycznia 2008 roku upoważnił Dyrektora 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie do wydawania decyzji dotyczących potwierdzania 

prawa do świadczeń opieki zdrowotnej. W 2013 roku prowadzonych było 36 postępowań (więcej  
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o 1 w porównaniu z rokiem 2012), w tym 14 wszczętych na wnioski zakładów opieki zdrowotnej 

udzielających świadczeń zdrowotnych. W 31 przypadkach postępowanie zakończono wydaniem decyzji 

pozytywnej, w 1 przypadku - umorzono postępowanie oraz w 1 przypadku - przekazano akta sprawy celem 

rozpatrzenia zgodnie z właściwością. Na realizację zadania Ośrodek otrzymał dotację celową  

w wys. 872,90 zł, tj. mniej w stosunku do roku 2012 o 76,70 zł.  

9.8. Współpraca z organizacjami pozarz ądowymi, innymi instytucjami  

i podmiotami 

Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie w toku codziennych działań 

podejmują współpracę z następującymi organizacjami pozarządowymi, instytucjami i podmiotami:  

1. Powiatowy Urz ąd Pracy 

Ośrodek współpracuje w zakresie realizacji programów mających na celu aktywizację 

bezrobotnych świadczeniobiorców pomocy społecznej. W 2014 roku był to program prac społecznie 

użytecznych, Centrum Integracji Społecznej, projekt „Wsparcie na starcie – program aktywizacji 

podopiecznych MOPS Ostróda” oraz Program Rewitalizacji Społecznej „Przystanek BezTroski”.  

W 2014 zawarte zostały trzy Porozumienia pomiędzy PUP Ostróda a MOPS Ostróda w zakresie 

współpracy partnerskiej w realizacji: Programu dla osób bezrobotnych do 30 roku życia pn. NOWE 

SZANSE, Programu dla osób bezrobotnych w regionie wysokiego bezrobocia pn. TWOJA PRACA  

i Programu aktywizacji dla osób bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy – „art. 49” 

w 2014 r. Główne założenia obejmowały współpracę w celu zapobieganiu bezrobociu, zmierzające do 

realizacji przedsięwzięć wspierających i promujących zatrudnienie oraz samo zatrudnienie wśród osób 

pozostających bez zatrudnienia na  lokalnym rynku pracy. 

Ponadto systematycznie prowadzona jest współpraca polegająca na wymianie opinii, informacji, 

doświadczeń między pracownikami Ośrodka a pracownikami Urzędu celem wypracowania wspólnych 

działań na rzecz aktywizowania bezrobotnych podopiecznych.  

2. Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwi ązywania Problemów 

Pracownicy Ośrodka współpracowali z pracownikami Biura Pełnomocnika w ramach działań 

podejmowanych przez Miejski Zespół Interdyscyplinarny, przy realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Pracownicy 

socjalni systematycznie monitorują środowiska dotknięte problemem uzależnienia oraz doświadczające 

przemocy, udzielają im wsparcia finansowego, porad, pomagają w sporządzaniu pism procesowych. 

Osoby wymagające specjalistycznego wsparcia są kierowane do innych instytucji i organizacji 

pomocowych, w tym m.in. do Biura Pełnomocnika.  

3. Bank Żywno ści w Olsztynie   

W 2014 roku tut. Ośrodek koordynował przygotowanie i przeprowadzenie na terenie miasta 

Ostródy Wielkanocnej Zbiórki Żywności i Zbiórki Żywności „Podziel się Posiłkiem” organizowanej przez 

Bank Żywności w Olsztynie. Artykuły żywnościowe pozyskane w wyniku tej akcji zostały rozdysponowane 

wśród podopiecznych Ośrodka. 

4. Polski Komitet Pomocy Społecznej  

Wspólne działania są podejmowane na rzecz osób bezdomnych, bezrobotnych, starszych, 

niepełnosprawnych i ubogich. Współpraca między Ośrodkiem i PKPS obejmuje: 
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– realizację usług opiekuńczych u podopiecznych Ośrodka – do realizacji tego zadania publicznego 

PKPS został wyłoniony w drodze konkursu ofert; 

– działania podejmowane wobec uczestników zajęć Centrum Integracji Społecznej; 

– udzielanie wsparcia osobom przebywającym w Schronisku dla Osób Bezdomnych; 

– dystrybucję pomocy żywnościowej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej 

Potrzebującym FEAD. 

5. Stowarzyszenie Centrum Wspierania Organizacji Po zarządowych i Inicjatyw Obywatelskich  

w Ostródzie  

Na podstawie umowy partnerskiej zawartej w dniu 02.12.2013 r. pomiędzy Gminą Miejską Ostróda, 

w imieniu której działa Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej a Stowarzyszeniem Centrum Wspierania 

Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Obywatelskich zrealizowano Program Rewitalizacji Społecznej 

„Przystanek BezTroski” (szczegółowy opis w pkt. 9.3 sprawozdania).  

6. Młodzie żowe Centrum Kariery OHP w Ostródzie 

Współpraca polegała na wymianie informacji na temat realizowanych przez MOPS i OHP zadań 

oraz wsparciu przy rekrutacji odbiorców poszczególnych działań. 

7. Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Społecznej  

W 2014 roku współpraca obejmowała działania skierowane do społeczności romskiej, w tym 

prowadzenie Integracyjnej Świetlicy Środowiskowej i organizację zabawy choinkowej dla dzieci. Zabawa 

choinkowa została zorganizowana w dniu 18 grudnia 2014 roku na sali reprezentacyjnej ostródzkiego 

zamku dla około 120 dzieci. Na uczestników imprezy czekały liczne niespodzianki, a w szczególności 

paczki świąteczne.  

Ponadto Stowarzyszeni na Rzecz Pomocy Społecznej zaangażowało się w realizację Programu 

Rewitalizacji Społecznej „Przystanek BezTroski” przy organizacji zajęć logopedycznych, komputerowych, 

rytmiczno – ruchowych oraz nauki języka angielskiego i edukacji regionalnej.  

8. Kościół Chrystusowy w Ostródzie 

Dzięki wsparciu Kościoła sto dzieci z rodzin naszych podopiecznych otrzymało paczki z okazji 

Świąt Bożego Narodzenia. Wśród obdarowanych było 66 dziewczynek i 34 chłopców.   

9. Wolontariusze 

Młodzież z Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów w Ostródzie, Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. 

Jana Bażyńskiego w Ostródzie oraz Zespołu Szkół Zawodowych im. Sandora Petöfi aktywnie 

uczestniczyła przy organizacji i przeprowadzeniu zbiórek żywności. W 2014 roku działania Ośrodka 

wsparło łącznie ponad 100 wolontariuszy. 

10. Media 

Na podstawie przekazanych materiałów, w lokalnej telewizji i prasie ukazywały się komunikaty, 

informacje oraz artykuły dotyczące pomocy społecznej, w tym również bieżące informacje odnośnie 

pojawiających się inicjatyw skutkujących dla określonych grup odbiorców powstawaniem uprawnień do 

korzystania z pomocy społecznej. Informacje o charakterze urzędowym zamieszczane były także  

w biuletynie informacji publicznej oraz na stronie internetowej Ośrodka - www.mops.ostroda.pl. 

W ramach współpracy z prawnikami redagującymi kwartalnik dla poszkodowanych i ich 

pełnomocników „Wypadki i Odszkodowania” organizowano darmowe porady prawne i szkolenia  

w zakresie dochodzenia odszkodowań. Patronat prawny nad akcją udzielania porad prawnych 

sprawowała Kancelaria Radcy Prawnego dr Izabela Nakielska, a patronami merytorycznymi byli:  
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− TER Enterprises – Biuro Obsługi Szkód Powypadkowych; 

− GDPM – Grupa Doradcza Prawno-Medyczna;  

− Medicalex – Prawa Poszkodowanych Pacjentów;  

− Centrum Niezależnego Orzecznictwa i Usług Medycznych. 

Ponadto pracownicy socjalni w ramach pracy socjalnej prowadzonej z osobą/rodziną współpracowali:  

– w zakresie rozwi ązywania problemów rodzinnych z: 

- Punktem Konsultacyjno-Informacyjnym dla Ofiar Przemocy; 

- Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną; 

- kuratorami; 

- Policją; 

- Strażą Miejską; 

- Prokuraturą Rejonową; 

- Wydziałem Rodzinnym i Nieletnich Sądu Rejonowego; 

- Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie;  

- placówkami opiekuńczymi; 

- szkołami; 

− w zakresie rozwi ązywania spraw mieszkaniowych z:  

- Spółdzielnią Mieszkaniową „Jedność”; 

- Miejską Administracją Budynków Komunalnych; 

- wspólnotami i zarządcami nieruchomości; 

− w zakresie rozwi ązywania problemów uzale żnień z:  

- Miejską Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;  

- placówkami opieki zdrowotnej i leczenia uzależnień; 

− w zakresie pomocy udzielanej osobom niepełnosprawny m z: 

- lekarzami rodzinnymi;  

- pielęgniarkami środowiskowymi; 

- placówkami opieki zdrowotnej; 

- Środowiskowymi Domami Samopomocy; 

- Warmińsko-Mazurskim Stowarzyszeniem Ludzi Niepełnosprawnych „Alfa”; 

- Ośrodkiem Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym w Ostródzie; 

- Zakładem Ubezpieczeń Społecznych; 

- Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostródzie był współorganizatorem X Miejskich Dni Rodziny  

w Ostródzie przebiegających pod hasłem „Rodzina fundamentem życia społecznego” w ramach  

XVI Warmińsko – Mazurskich Dni Rodziny. W składzie Komitetu Organizacyjnego, oprócz Ośrodka, były 

następujące organizacje i instytucje: 

− Chrześcijański Ruch Społeczny „Dobro Wspólne”; 

− Centrum Kultury; 

− „LIDER MAT” Krzysztof Lisowski; 

− Pełnomocnik Burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; 

− Stowarzyszenie Edukacyjne „PIĄTKA”; 
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− Stowarzyszenie na Rzecz Jakości Opieki Medycznej; 

− Warmińsko – Mazurskie Stowarzyszenie Ludzi Niepełnosprawnych „ALFA”; 

− Wydział Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Ostródzie. 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostródzie włączył się również w działania podejmowane na 

rzecz ekonomii społecznej w powiecie ostródzkim poprzez przystąpienie i udział w partnerstwie. Jest to 

inicjatywa organizacji pozarządowych, lokalnych samorządów, podmiotów działających w obszarze pomocy 

społecznej i rynku pracy zmierzająca do inicjowania i wspierania przedsięwzięć w obszarze ekonomii 

społecznej, poprzez którą osoby bezrobotne i zagrożone wykluczeniem społecznym otrzymują szansę na 

zatrudnienie, organizacje pozarządowe – na pozyskanie nowych źródeł finansowania, a samorządy – na 

skuteczniejsze działania. Partnerstwo powstało i funkcjonuje przy wsparciu merytorycznym i finansowym 

Ośrodka Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej OWIES w Elblągu.  

 


