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I .                                                   INFORMACJA 

O STRUKTURZE ORGANIZACYJNEJ  
MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W K ĘTRZYNIE 

 
 
         Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętrzynie został powołany i funkcjonuje 
na podstawie Zarządzenia nr 4/90 Naczelnika Miasta Kętrzyna z dnia 16 marca 
1990r, Uchwały nr.XXVI/217/92 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 26.02.1992r i jest 
wyodrębnioną jednostką budŜetową Miasta Kętrzyn. 
 
Powierzone zadania realizuje na podstawie Statutu ustalonego przez Radę Miejską 
(Uchwała nr.XXXIX/259/04 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 30.12.2004r z póź.zm) 
  
Struktura Ośrodka obejmuje następujące działy: 
 
           1.   Dział Pomocy Środowiskowej 
           2.   Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego 

3. Dział Dodatków Mieszkaniowych 
4. Dział Opiekuńczo – Socjalny 
5. Dział Finansowo – Księgowy 
6. Dział Świadczeń i Dokumentacji 
7. Klub Integracji Społecznej 
8. Samodzielne stanowiska 

- Kierownik Ośrodka 
- Radca prawny 
- Psycholog 
- Podinspektor ds. kadr  – spraw socjalnych – BHP 
- Specjalista administracyjno – biurowy 

 
Pracownicy socjalni realizują zadania zlecone gminie. Finansowani są częściowo 
przez Warmińsko – Mazurski Urząd Wojewódzki – Wydział Spraw Społecznych  
w Olsztynie oraz Urząd Miasta w Kętrzynie. 
  
Średnia liczba zatrudnionych w 2009r:  

- stan zatrudnienia na dzień 31.12.2009r     – 63 osoby w tym 5 osób 
  w ramach prac interwencyjnych, częściowo   refundowanych  z PUP w Kętrzynie 

     - w tym niepełnozatrudnieni                          - 1 osoba  na ¾etatu 
                                                                           - 1 osoba na ½ etatu 
     - średnia roczna liczba zatrudnionych         – 63,33 
 
Wykształcenie pracowników O środka: 

- administracja – wyŜsze - 10 osób 
- pracownicy socjalni – wyŜsze – 15 osób oraz 1 osoba w trakcie 

realizacji studiów 
- dział usług opiekuńczych – wyŜsze - 1 osoba , 2 osoby w trakcie 

realizacji studiów 
- specjalizacja I stopnia – pracownik socjalny – 1 osoba 
- studia podyplomowe z Organizacji Pomocy Społecznej – 2 osoby w 

trakcie realizacji studiów 
- Akademia III wieku Warmii i Mazur – Szkoła Animatorów Społecznych – 

1 osoba w trakcie realizacji 
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       W 2009r pracownicy Ośrodka skorzystali z 33 szkoleń i kursów o tematyce: 
- Szkolenie ZUS – zmiany w rozliczeniu składek i zasiłków 
- Zasady przyznawania i wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z 

funduszu alimentacyjnego oraz postępowania wobec dłuŜników 
alimentacyjnych 

- Profesjonalna obsługa internetowa, praca z trudnym petentem 
- Aktualne problemy w pomocy społecznej 
- Prawo zamówień publicznych w ramach europejskiego funduszu 

społecznego 
- Mediacja jako narzędzie pracownika socjalnego do rozwiązywania 

konfliktów w rodzinie 
- Organizacja i zasady działania archiwum zakładowego oraz składnicy 

akt 
- Ochrona danych osobowych 
- System prawny wolontariatu w Polsce 
- Efektywnie, fachowo, skutecznie na Warmii i Mazurach 
- Cykl Ŝycia projektów, planowanie pracy, zarządzanie oraz końcowe 

rozliczanie projektu 
- Tworzenie i funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych 
- Dobre praktyki w zakresie aktywizacji grup  zagroŜonych wykluczeniem 

społecznym 
- Innowacyjne rozwiązania w trosce o młode pokolenia 
- Klasyfikacja budŜetowa oraz strukturalna 
- Zwalczanie poŜarów, ewakuacji i udzielania pierwszej pomocy 
- Przepisy o dodatkach mieszkaniowych z uwzględnieniem dokonanych 

zmian 
- Postępowanie egzekucyjne w administracji – praktyczne aspekty 
- Kontrakt socjalny jako narzędzie aktywnej integracji 
- Warmińsko – Mazurskie Dni Rodziny 
 

Ogółem w szkoleniach, kursach, seminariach wzięło udział 46 pracowników, którzy 
podnosząc swoje kwalifikacje zawodowe, zdobywając nową wiedzę  
i znajomość aktualnych przepisów prawa pomagają w szerokim zakresie petentom 
naszego Ośrodka. 
     Ponadto Kadra Ośrodka ma moŜliwość samokształcenia się, posiada dostęp do 
profesjonalnej prasy zawodowej oraz posiada dostęp do internetu. Na terenie 
Ośrodka odbywają się szkolenia wewnętrzne prowadzone przez radcę prawnego, p. 
Kierownik Ośrodka – oraz pracowników, którzy korzystali ze szkoleń zewnętrznych. 
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II.                                INFORMACJA FINAN SOWA 
                                 Z WYKORZYSTANIA BU DśETU 
                                        

 
1. Kwoty wydatkowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętrzynie 

na bieŜącą działalność zgodnie z planem wydatków z budŜetu Urzędu Miasta 
Kętrzyn za okres I – XII 2009r. 

                                                                  
 

Szczegółowe wykonanie bud Ŝetu 2009 wg. klasyfikacji bud Ŝetowej 
 

Zadania własne  
 

 
Rozdział 

 
Plan Wykonanie % 

Rozdział 85219 (O śr. Pom. Społ.)  1 657 345 1 656 334,62 99,94 

Rozdział  85215 (dod. mieszkan.) 1 163 530 1 144 996,92 98,94 

Rozdział  85214 (zasiłki i pomoc w 
naturze w tym zas. okresowe, 
stałe, celowe) 

1.511 170 1 491 465,52 98,70 

Rozdział 85295 (pozost.działaln. )    2 029 600        2 028 882,73                 99,96 
Rozdział 85213 (składki na ubez. 
zdrowotne) 37 688 36 459,03 96,74 

Rozdział  85228 (usługi 
opieku ńcze 429 340 429 339,11 100,00 

  6 787 477,93 99,41 
Rozdział  85395 środki własne jst 50 751 44 300,00 87,29 

                            środki unijne 410 615 358 144,84     87,22 
  7 189 922,77     99,00 
                                                                                                     
Zadania zlecone  
 
Rozdział 85214 (zasiłki i pomoc w 
naturze)                           474 372 474 371,54 100,00 

Rozdział 85213 (s kład. zdrowot.)             55 814 54 783,54 98,15 
Rozdział 85228 (specjalist. usł. 
opiek) 29 638 26 773,79 90,34 

Rozdział 85212( świadcz. rodz.)           7 183 892 7 180 838,61 99,96 
Rozdział 85195(pozost. działaln.)                551 551,00 100,00 
  7 737 318,48 99,91 
 
        
              OGÓŁEM :                                                  14 927 241,25                              
 
 
      Wydatki za 2009r w zadaniach zleconych wykonane zostały na poziomie 99,91 
%.Wypłaty zasiłków stałych realizowane były do 31.07.2009r jako zadania zlecone, 
natomiast  w okresie 01.08. – 31.12.2009r jako zadania własne. . 
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Meldunki potrzeb dotyczące zadań zleconych  w zakresie rozdziału 
85212/świadczenia rodzinne/ wysyłane były co miesiąc do Urzędu Wojewódzkiego.  
Natomiast informacje o bieŜącej realizacji oraz zapotrzebowanie na środki finansowe 
do końca roku w pozostałych rozdziałach zadań zleconych przesyłane były co 
kwartał do Wydziału Polityki Społecznej w Olsztynie . 

W zadaniach własnych w rozdziale 85214 realizacja wydatków wynosiła 98,70% 
planu rocznego. W paragrafie 3110 tego rozdziału wydatkowano kwotę w  wysokości 
1 464 421,71 w tym: zasiłki okresowe – 975 189,23, zasiłki stałe –345 216,67 zasiłki 
celowe – 144 015,81zł.  Aktualizacja potrzeb w zakresie zasiłków okresowych i 
stałych przesyłana była co kwartał do Urzędu Wojewódzkiego, a w ostatnim kwartale 
co miesiąc.  Realizacja zadań własnych utrzymana na poziomie – 99,41%. Rozdział 
85295 § 4330/opłata za DPS/ -koszty opłat za pobyt pensjonariuszy wyniosły 
409735,33zł. Według stanu na koniec grudnia w DPS przebywały 23 osoby. 

BudŜet przeznaczony na Rządowy Program DoŜywiania wynosił 1 600 000,00zł 
z tego 350 000,00 stanowiły środki własne Gminy Kętrzyn 
 

Informacja  w zakresie wykorzystania funduszu na po Ŝyczki na 
działalno ść  gospodarcz ą i zasiłki zwrotne 

          
      Na koniec 2009r saldo poŜyczek na gospodarcze usamodzielnienie wynosi „0”. 
Od kilku lat brak jest zainteresowania klientów na korzystanie z tego typu świadczeń. 
PoŜyczki wzięte  wcześniej spłacone zostały w całości. Częściej klienci MOPS 
korzystają z zasiłków zwrotnych:    
           Saldo zasiłków zwrotnych  na 1.I.2009                           375,00                     
           Spłaty I - XII.2009                                                           375,00                
           Umorzono 2009                                                                    0             
           Udzielono i spłacono  I-XII.2009                                    500,00                                      
           Pozostało do spłaty stan na  31.XII.2009                              0                           
 
 
Dochody  
– zadania własne                                                                             
                                                                      

Rozdział Plan Wykonanie % 
85214 §097          600 375,00 (63,00) zas.zwrotne i okresowe 
85219 §083         71 440 76 758,48 (107,44) obiady 
85219 §097          - 1 924,00 inne 
85228 §083        75 000 84 188,26 (112,25) usługi opiekuńcze 
75814 §092                                                 - 104,56 odsetki wł. 
85295 §097                                              - 239,33 zasiłki na Ŝywność 
85215 §097                                       - 2 389,63 dodatki mieszkaniowe 
  165 979,26  
                          
- zadania zlecone 
 
85228 § 083 - 1 577,59 Usługi opiekuńczo – socjalne 
85212 § 097 45 000 43 772,18 Wpł.aliment.ZA 
85212 § 097 - 125 838,87 Wpł.aliment. FA 
85212 § 097 - 12 861,50 Świadczenia rodzinne 
85212 § 092 - 5 040,01 Odsetki od św.rodz. i FA 
85214 § 097 - 4 981,67 Zasiłki stałe 
85214 § 097 - 1 585,05 Zasiłki okresowe 
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Dochody z zadań własnych i zleconych realizowane zgodnie z załoŜonym planem z 
tendencją zwyŜkową. 
  Ściągalność zasiłków zwrotnych terminowa i poprawna-wysokość planu zawyŜona  
w związku z  prognozą  udzielenia zasiłków zwrotnych w większej wysokości. 
Wpływy od dłuŜników alimentacyjnych uległy znacznej poprawie. 
 
Podział  ZA                       43 772,18        -  ½ dla  BP  +  ½ jako dochód własny 
Podział  FA                       40 128,35        - dochód własny 
                                          75 484,50        - do odprowadz. dla BP 
                                            4 286,55        - odsetki od FA do odprow. do BP 
                                          10 226,02        - do przekazania innym gminom 
                                  ............................... 
                                         173 897,60          /do przekazania BP i innym -  111 883,16 
                                                            doch. własny  -    62 014,44/                                                  

                                                                                                                                  
 

              Szczegółowe wykonanie bud Ŝetu Miejskiego O środka Pomocy 
Społecznej w K ętrzynie 

za okres   01.01.2009 – 31.12.2009 
 
Zadania własne 
 
Rozdział 85219 (MOPS) Plan Wydatki % wyk. 
§ 3020 wydatki osobowe 13 324 13 323,96 100 
§ 4010 wynagrodzenie osobowe 1 082 960 1 082 960,00 100 
§ 4040 dod. wynagr.roczne 84 366 84 365,37 100 
§ 4110 składki na ubezp. społ. 180 343 180 343,00 100 
§ 4120 składki na F.pracy 26 231 26 187,81 99,84 
§ 4140 opłaty PFRON 2 439 2 439,00 100 
§ 4170 wydatki bezosobowe 4 000 3 422,00 85,55 
§ 4210 zakup mat. i wyposaŜ. 32 687 32 686,76 100 
§ 4220 zakup środ.Ŝywności 44 144 44 143,78 100 
§ 4260 zakup energii 37 050 37 049,54 100 
§ 4270 zakup usł.rem. 1 520 1 519,29 100 
§ 4300 zakup usług pozostałych 24 265 24 264,06 100 
§ 4360 opłaty z tyt.usł.tel.kom. 15 795 15 794,41 100 
§ 4400 opłaty czynsz.za lokal 44 263 44 086,64 99,60 
§ 4410 podróŜe słu.kraj. 3 703 3 604,31 97,33 
§ 4420 podróŜe zagr. 186 185,06 94,12 
§ 4430 opłaty róŜne 5 018 4 908,99 97,83 
§ 4440 odpisy na ZFŚS 45 746 45 746,00 100 
§ 4480 podatek od nieruch. 271 271,00 100 
§ 4700 szkolenia 2 130 2 130,00 100 
§ 4740 zak.mater.papiern. 253 252,86 100 
§ 4750 zak.akces.komp. 6 651 6 650,78 100 
§ 6060 wydatki na zak.inwest. - - - 
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RAZEM 1 657 345 1 656 334,62 99,94 
Rozdział 85215 (dod.mieszk.) 1 163 530 1 144 996,92  98,94 
Rozdział 85214 (zasiłki) 1 511 170 1 491 465,52 98, 70 
§ 3110 świadczenia 1 482 970 1 464 421,71 98,75 
§ 3110 poŜyczki - - - 
§ 4300 zakup poz.usł. 28 200 27 043,81 95,90 
Rozdział 85295 (pozost. dział.) 2 029 600 2 028 882 ,73 99,96 
§ 3110 świadczenie społeczne 1 389 000 1 388 997,80 100 
§ 4210 zakup mat. i wypos. 135 848 135 848,00 100 
§ 4300 zakup poz.usł. 20 200 20 150,00 99,75 
§ 4330 zakup usł.przez j.s.t 410 400 409 735,33 99,84 
§ 6060 wy. na zakupy inwest. 74 152 74 151,60 100 
Rozdział 85228 (usł.opiek.) 429 340 429 339,11 100 
§ 3020 wydatki osobowe 5 700 5 700,00 100 
§ 4010 wynagrodzenia osobowe 311 310 311 310,00 100 
§ 4040 dod.wyn.roczne 22 383 22 382,11 100 
§ 4110 składki na ubez.społ. 53 838 53 838,00 100 
§ 4120 składki na F.pracy 7 855 7 855,00 100 
§ 4170 wynag.bezosobowe 9 588 9 588,00 100 
§ 4440 odpisy na ZFŚS 18 666 18 666,00 100 
Rozdział 85213 (skł. zdrow.) 37 688 36 459,03 96,74  
§ 4130 skł.na ubez zdrow. 37 688 36 459,03 96,74 
Rozdział 85395 (projekt) 461 366 402 444,84 87,29 
§ 3119 świadczenia 50 751 44 300,00 87,29 
§ 4018 wynagr.osob. 67 691 67 468,57 99,67 
§ 4019 wynagr.osob. 3 182 3 171,70 99,68 
§ 4118 skł. na ubez.społ 15 676 14 119,80 90,07 
§ 4119 skł. na ubez.społ. 737 663,75 90,06 
§ 4128 skł. na f.pracy 2 443 2 171,73 88,90 
§ 4129 skł. na f.pracy 115 102,12 88,80 
§ 4138  skł. na ubez.zdrowotne 9 073 - - 
§ 4139 skł. na ubez.zdrowotne 427 - - 
§ 4178 wydatki bezosobowe 31 969 28 231,23 88,31 
§ 4179 wydatki bezosobowe 1 503 1 327,17 88,30 
§ 4218 materiały 39 197 10 414,47 26,57 
§ 4219 materiały 1 843 489,58 26,56 
§ 4308 zak.usł.pozostałych 54 393 50 893,43 93,57 
§ 4309 zak.usł. pozostałych 2 556 2 374,59 93,56 
§ 4708 szkolenia 168 575 166 559,89 98,80 
§ 4709 szkolenia 7 925 7 848,07 99,03 
§ 4748 zak.mat.papierniczych 1 624 733,49 45,17 
§ 4749 zak.mat.papierniczych 76 34,48 45,37 
§ 4758 zak.akces.komputerowych 1 538 1 471,59 95,68 
§ 4759 zak.akces.komputerowych 72 69,18 96,00 
 
Zadania zlecone 
 
Rozdział 85214 (zasiłki) 474 372 474 371,54 100 
§ 3110 świadczenia społeczne 474 372 474 371,54 100 
Rozdział 85213 (skł.zdrowotne) 55 814 54 783,54 98, 15 
§ 4130 skł.na ubezp.zdrowotne 55 814 54 783,54 98,15 
Rozdział 85228 (spec.usł.opiek) 29 638 26 773,79 90 ,34 
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§ 4010 wynagr.osobowe 21 212 20 052,87 94,53 
§ 4040 dod.wyn.roczne 1 597 1 596,42 100 
§ 4110 skł. na ubez.społ. 4 559 3 037,18 66,62 
§ 4120 skł.na f.pracy 670 492,32 73,48 
§ 4170 wynagr. bezosobowe 600 595,00 99,16 
§ 4440 odpisy na ZFŚS 1 000 1 000,00 100 
Rozdział 85212 ( świad.rodzinne)  7 183 892 7 180 838,61 99,96 
§ 3110 świadczenia 6 968 375 6 965 446,74 99,96 
§ 4010 wynagr. osobowe 125 231 125 231,00 100 
§ 4040 dod.wynagr.roczne 10 068 10 067,68 100 
§ 4110 skł.na ubez.społ 21 424 21 392,81 99,85 
§ 4120 skł.na f.pracy 3 399 3 332,02 98,03 
§ 4170 wynagr.bezosobowe 1 372 1 371,37 100 
§ 4210  zak.mat. i wyposaŜ. 9 188 9 187,55 100 
§ 4300 zakup poz.usług 22 097 22 073,71 99,89 
§ 4350 zak.usł.do sieci internet  1 227 1 226,10 100 
§ 4370 zakup usł tel.stacjon. 2 304 2 303,61 100 
§ 4410 podr.sł.krajowe 1 338 1 337,83 100 
§ 4440 odpisy na ZFŚŚ 4 500 4 500,00 100 
§ 4700 szkolenia 3 178 3 178,00 100 
§ 4740 zakup mat.papierniczych 2 898 2 897,50 100 
§ 4750 zak.aks.komp. 7 293 7 292,69 100 
Rozdział 85195 (pozostała dział.) 551 551,00 100 
§ 4210 materiały 64 64,00 100 
§ 4740 zak.mat.papierniczych 487 487,00 100 
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III.                                    INFORMACJA  
                  O WYPŁACONYCH DODATKACH MIESZKANI OWYCH    
 
I. W okresie I – XII 2009r przyznano i wypłacono 8. 962 dodatków 
mieszkaniowych   na kwot ę 1.144.996,92 zł w tym: 

- płatne przelewem – 1.050.316,09 zł 
- płatne gotówk ą      –     94.680,83 zł 
 

II. Przeci ętnie miesi ęcznie z dotacji mieszkaniowych korzystało 747 
gospodarstw domowych (najemcy, wła ściciele lokali mieszkalnych) w tym: 215 
rodzin korzysta z dotacji płatnych gotówk ą na zakup opału. 
 
III. Rozliczenie poszczególnych grup lokali mieszka niowych 
 

1. Mieszkania komunalne 
W roku 2009 wypłacono5.112 dodatków mieszkaniowych na kwotę 678.330,86 zł 

- przekazano przelewem - 592.800,47 zł 
- wypłacono gotówką -         85.530,39 zł 
Średnio miesięcznie z dotacji mieszkaniowej korzystało 426 gospodarstw 
domowych 
 

2. Mieszkania spółdzielcze 
W roku 2009 wypłacono 3.102 dodatków mieszkaniowych na kwotę 343.659,02 zł 

- przekazano przelewem – 343.659,02 zł 
- wypłacono gotówką -        x 

              Średnio miesięcznie z dotacji mieszkaniowej korzystało 259 gospodarstw 
domowych 

3. Mieszkania pozostałe(inne) 
W roku 2009 wypłacono 748 dodatków mieszkaniowych na kwotę 123.007,04 zł 

- przekazano przelewem – 13.856,60 zł 
- wypłacono gotówką –         9.150,44 zł 

Średnio z dotacji mieszkaniowej korzystało 62 gospodarstwa domowe. 
 
IV. Średnia kwota dodatku mieszkaniowego wypłaconego w 2 009r wyniosła: 
1.144.996,92 zł : 8.962 = 127,77 zł w tym: 

- mieszkania komunalne 678.330,86 zł : 5.112,70 zł =132,70 zł 
- mieszkania spółdzielcze 343.659,02 zł : 3.102 = 110,79 zł 
- mieszkania pozostałe 123.007,04 zł : 748 = 164,45 zł 

W okresie od 01.01.2009r -  - 31.12.2009r rozpatrzo no 1.488 decyzji 
pozytywnych. 
 
W stosunku do 2008r wypłacono mniej dotacji mieszkaniowych na kwotę 85.216,90 
zł, co stanowi 6,93 %. Natomiast 12,12% mniej gospodarstw domowych korzystało  
z dodatków mieszkaniowych. 
 
W roku 2009 ze zwrotów nienale Ŝnie pobranych dodatków uzyskano kwot ę 
2.184,76 zł oraz ze Spółdzielni Mieszkaniowej „Pion ier” uzyskano zwrot na 
kwot ę 505,22 zł (skrócenie dodatków mieszkaniowych). 
 
Do spłaty nienale Ŝnie pobranych dodatków mieszkaniowych pozostała kwo ta 
6.751,00 zł. 
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IV.          UDZIELONE ŚWIADCZENIA  Z ZAKRESU POMOCY  
                     SPOŁECZNEJ  

 
           Miejski O środek Pomocy Społecznej w K ętrzynie realizował zadania  w 
oparciu o Ustaw ę o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r ( (Dz. U . Nr 64.) 
obowi ązującą od dnia 15.04.2004r. 
 
Art.18  
1. ustawa okre śla zadania zlecone gminie, do których nale Ŝą: 
 
2. przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych, 
3. opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach  

o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia, 
4. organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu 

zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 
5. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych 

z klęską Ŝywiołową lub ekologiczną, 
6. prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla 

osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia. 
 
2. Środki na realizacj ę i obsług ę zadań, o których mowa  
w ust.1 zapewnia bud Ŝet państwa. 
 
W roku 2009r obj ęto pomoc ą materialn ą 1.392 rodzin, w tym 3.343 osób . 
1. Z zakresu zadań zleconych, pomocą objęto 265 rodzin w tym 387 osób  

w rodzinach. 
2. Z zakresu zadań własnych, pomocą objęto 1.346  rodzin w tym 3.126 osób. 
 
Lp Świadczenia Liczba osób Kwota 
1. Zasiłki stałe 258 

 
819.589 

 
2. Zasiłki okresowe 

- zasiłki z tytułu bezrobocia 
- zasiłki z tytułu długotrwałej 

choroby 

 
729 
42 

 
945.606 

            21.769 
 

3. Zasiłki z tytułu moŜliwości 
otrzymania lub nabycia uprawnień do 
świadczeń z innych systemów 
zabezpieczenia społecznego 

 
1 

 
477 

4. Specjalistyczne usługi opiekuńcze 11 28.546 
 
             Zgodnie z art.17 Ustawy o pomocy społecznej Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Kętrzynie realizował następujące zadania własne gminy: 
 
1. udzielenie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania 
    osobom tego pozbawionym 
3. przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych 
4. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych 
5. przyznawanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku 

zdarzenia losowego 
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6. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na 
świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom nie mającym 
dochodu i moŜliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów  
o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia, 

7. przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowego,  
8. opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osobę, która 

rezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, 
osobistej opieki nad długotrwale lub cięŜko chorym członkiem rodziny oraz 
wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem, 

9. praca socjalna 
10.organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych,  
      w miejscu zamieszkania z wyłączeniem  
     specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 
10. prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo –  wychowawczych 
      wsparcia dziennego lub w mieszkaniach chronionych 
12. tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną, 
13. doŜywianie dzieci, 
14. sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym, 
15. kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt  
      mieszkańca gminy w tym domu 
16. przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych 
17.przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie 
     zasiłków, poŜyczek oraz pomocy w naturze 
18. prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach  
      wsparcia  o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki 
19. podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej  
      wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja  
     programów osłonowych. 
 
     Do zadań gminy naleŜy równieŜ opracowywanie i realizacja gminnej strategii 
integracji  i polityki społecznej obejmującej w szczególności programy pomocy 
społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których 
celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka oraz sporządzanie 
bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej. 
 
 
Zasiłki celowe (zadania własne gminy) w 2009r 
 
Lp Świadczenia celowe Liczba 

rodzin/osób 
Kwota 

1. leczenie 124 19.582,63 
2. śywność (własne) 8 1.762 
3. opłaty mieszkaniowe 43 18.379,46 
4. odzieŜ 17 4.531,80 
5. opał 280 65.540,55 
6. schronienie 7 6.009 
7. dowody osobiste 9 498 
8. inne potrzeby 36 5.265 
9. zasiłki celowe specjalne 84 28.124 
10. sprawienie pogrzebu 6 15.763 
11. doŜywianie zlecone programem 1.203/2.756 1.131.717 
12. zdarzenie losowe 2 1.700 
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Lp Powody przyznania pomocy Liczba rodzin 
ogółem 

Liczba osób w 
rodzinach 

1. ubóstwo 933 2.217 
2. sieroctwo - - 
3. bezdomność 39 42 
4. potrzeba ochrony macierzyństwa 115 575 
5. bezrobocie 913 2.309 
6. niepełnosprawność 550 1.208 
7. długotrwała choroba 404 868 
8. bezradność w sprawach opiekuńczo 

– wychowawczych i prowadzenie 
gospodarstwa domowego w tym: 
- rodziny niepełne 
- rodziny wielodzietne 
- alkoholizm 
- przemoc w rodzinie 

 
 

312 
301 
20 

210 
8 
 

 
 

879 
855 
107 
373 
27 

 
9. narkomania 6 8 

10. trudność w przystosowaniu do Ŝycia 
po opuszczeniu zakładu karnego. 

 
40 

 

 
55 

 
 

12. zdarzenie losowe 3 8 
13. sytuacja kryzysowa 3 3 
 
Typy rodzin obj ętych pomoc ą społeczn ą  
 

Liczba rodzin Wyszczególnienie 
ogółem 

Liczba osób w 
rodzinach 

0 1 2 
Rodziny  ogółem 
________________________________________ 

1.611 
_________________ 

3.912 
______________ 

o liczbie osób w rodzinie 1 623 623 
             -//-                2 285 570 
             -//-                3 297 891 
             -//-                4 260 1040 
             -//-                5 97 485 
             -//-                6 i więcej 49 303 
Rodziny niepełne  ogółem  
________________________________________ 

301 
_________________ 

855 
______________ 

o liczbie dzieci 1 148 300 
          -//-          2 101 317 
          -//-          3 32 131 
          -//-          4 i więcej 20 107 
Rodziny emerytów i rencistów  ogółem 
________________________________________ 

387 
_________________ 

809 
______________ 

o liczbie osób 1 176 176 
      -//-             2 98 196 
      -//-             3 54 162 
      -//-             4 i więcej 59 275 
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Program „Pomoc pa ństwa w zakresie do Ŝywiania” – do Ŝywianie dzieci i 
młodzie Ŝy w szkołach oraz innych osób otrzymuj ących pomoc na podstawie 

art.7 ustawy o pomocy społecznej. 
 

 Liczba osób 
korzystaj ąca 

z posiłku 

Liczba 
posiłków 

Średni koszt 
1 posiłku (w 

zł) 

Całkowity 
koszt 

posiłków w 
2008r (w zł) 

Dzieci do 7 roku 
Ŝycia 

91 8.526 5,01 42.713 

Uczniowie do czasu 
ukończenia szkoły 
ponadgimnazjalnej 

359 52.982 2,84 150.469 

Pozostałe osoby 
otrzymujące. pomoc 
na podst.art.7 
ustawy o pom.społ. 

138 16.180 3,41 55.173 

Ogółem 588 77.680 2,99 248.355 
 

Program „Pomoc państwa w zakresie doŜywiania” w 2009r 
 
1. Liczba osób objętych programem – 2.845 
    w tym: 
- dzieci do 7 roku Ŝycia – 430 
- uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej – 684 
- pozostałe osoby otrzymujące pomoc na podstawie art. 7 ustawy o pomocy 

społecznej – 1.731 
 
2. Formy pomocy przewidziane programem: 
 
- zasiłki celowe na zakup posiłku lub Ŝywności 
- posiłki 
- świadczenia rzeczowe w formie Ŝywności 
 
Liczba punktów Ŝywieniowych współpracujących z MOPS w ramach programu – 24  
w tym: 
- stołówki – 23 
- inne – 1 
z tego: 
- przedszkola – 6 
- szkoły podstawowe – 6 
- gimnazja – 2 
- szkoły ponadpodstawowe – 2 
- inne – 8 
 
3. doŜywianie 6a (bez decyzji): 
- liczba dzieci – 36 
- liczba posiłków – 2.816 
- koszt posiłków – 8.926 
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V.              INFORMCJA  O WYPŁACONYCH ŚWIADCZENIACH  
                                                       RODZINNYCH 
 
 
 
1. Świadczenia i świadczeniobiorcy w 2009r 

 
Lp. Zasiłek - wyszczególnienie Ogólna kwota Liczba świadcze ń  
1. Zasiłki rodzinne 1.706.800 26.735 

2. Dodatki do zasiłków rodzinnych w tym 
z tytułu: 

1.383.764 10.159 

2.1. Urodzenia dziecka 148.000 148 

2.2. Opieki nad dzieckiem w okresie 
korzystania z urlopu 

398.574 1.022 

2.3. 

Samotnego wychowywania dziecka i 
utraty prawa do zasiłku dla 
bezrobotnych na skutek upływu 
ustawowego okresu jego pobierania 

0 0 

2.4. Samotnego wychowania dziecka 223.240 1.268 
2.5. Kształcenia i rehabilitacji 183.740 2.427 

2.5.1. Kształcenia i rehabilitacji dziecka 
niepełnosprawnego do 5 roku Ŝycia 

31.260 521 

2.5.2. 
Kształcenia i rehabilitacji dziecka 
niepełnosprawnego powyŜej 5 roku 
Ŝycia 

152.480 1.906 

2.6. Rozpoczęcia roku szkolnego 158.400 1.584 

2.7. 
Podjęcia przez dziecko nauki w szkole 
poza miejscem zamieszkania 53.170 977 

2.7.1. 
Na pokrycie wydatków związanych z 
zamieszkaniem w miejscowości, w 
której znajduje się szkoła 

9.720 108 

2.7.2. 
Na pokrycie wydatków związanych z 
dojazdem do miejscowości, w której 
znajduje się szkoła 

43.450 869 

2.8. Wychowanie dziecka w rodzinie 
wielodzietnej 

218.640 2.733 

3. Zasiłki rodzinne  z dodatkami 
(w.1+w.2) 

3.090.564 36.894 

4. Zasiłki pielęgnacyjne 1.848.240 12.080 
5. Świadczenia pielęgnacyjne 433.186 995 
6. Świadczenia opiekuńcze (w.4+w.5) 2.281.426 13.075 
7. Razem (w.3+w.6) 5.371.990 49.969 

8. Jednorazowa zapomoga z tytułu 
urodzenia dziecka 

251.000 251 

RAZEM (w 7+w.8) 5.622.990 50.220 
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2. Składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 
 
Lp.  Wyszczególnienie Ogólna kwota Liczba świadcze ń 

1. Składki na ubezpieczenie 
emerytalne i rentowe 

84.504 762 

2. Składki na ubezpieczenie 
zdrowotne 19.489 497 

RAZEM 103.993 1.2598 
 
 
3.Informacja o wypłaconym funduszu alimentacyjnym. 
 
Lp.  Świadczenie Ogólna kwota Liczba świadcze ń 
1. Wypłacone świadczenie z funduszu 

alimentacyjnego 
1.268,567 4.516 

 
1. Liczba rodzin pobierających fundusz alimentacyjny – 233 
2. Kwoty zwrócone przez dłuŜników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych 

świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 127.692,45 w tym: 
- przekazane na dochodu budŜetu państwa – 79.771,05 
- przekazane na dochody własne gminy wierzyciela – 24.674,33 
- przekazane na dochody własne gminy dłuŜnika – 23.247,07 
 
4.Liczba rodzin pobierających świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną, fundusz 
alimentacyjny 
 
Lp Rok Liczba rodzin Kwota 
1. 2004 1.716 3.265.933 
2. 2005 2.423 5.096.326 
3. 2006 2.276 6.020.057 
4. 2007 2.181 6.676.411 
5. 2008 2.241 6.615.567 
6. 2009 2.171 6.891.557 

 
Liczba rodzin korzystająca ze świadczeń rodzinnych utrzymuje się na tym samym 
poziomie: - liczba rodzin w 2008 r. wynosiła 2.241, natomiast w roku 2009 – 2.171. 
 
Wypłaty jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka równieŜ kształtują się na 
podobnym poziomie: w roku 2008 wypłacono – 276, a w roku 2009 – 251. 
 
Od 1 listopada 2009r osoby ubiegające się o ustalenie prawa do jednorazowej 
zapomogi z tytułu urodzenia dziecka przedstawiają zaświadczenie lekarskie 
potwierdzające, iŜ matka dziecka pozostawała pod opieka lekarską od 10 –tego 
tygodnia ciąŜy do dnia porodu. 
 
W  kwestii osób (świadczeniobiorców tut.Ośrodka) wobec których maja bądź miały 
zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego 
zgłaszane przez Urząd Marszałkowski w porównaniu do roku 2008 jest ich więcej, w 
roku 2008 – 69, a w roku 2009 – 97. 
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VI.             DZIAŁALNO ŚĆ SEKCJI OPIEKU ŃCZO – SOCJALNEJ 
 
Miejski O środek Pomocy Społecznej w K ętrzynie na dzie ń 31.12.2009r.           
zatrudniał 23 opiekunki w tym 1 opiekunka specjalis tyczna z kwalifikacjami do 
pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi.  
4 opiekunki s ą zatrudnione w ramach prac interwencyjnych na okres  2 lat,  1 
opiekunka przebywa na urlopie macierzy ńskim. 
 Usługi opiekuńcze są świadczone osobom samotnym, które z powodu wieku, 
choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione,  
a takŜe osobom, które wymagają pomocy innych osób, a rodzina, a takŜe wspólnie 
niezamieszkujący małŜonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić. 
Usługi opiekuńcze mogą obejmować: 

- pomoc w codziennych zajęciach, takich jak robienie zakupów, sprzątanie,                 
    gotowanie, załatwienie spraw w urzędach itp.; 
- mycie, kąpanie, ubieranie, pomoc dla osób chorych, dozowanie lekarstw, 

prześciełanie łóŜka, zapobieganie powstawaniu odleŜyn i odparzeń, 
karmienie; 

- w miarę moŜliwości zapewnienie kontaktów z rodziną i otoczeniem; 
- utrzymanie kontaktu z lekarzem i pielęgniarką środowiskową; 
- palenie w piecu; 
- drobne przepierki; 
Usługi opiekuńcze są formą pomocy, która pozwala osobie starszej, niezdolnej do 
samodzielnej egzystencji jak najdłuŜej pozostać we własnym środowisku  
i zminimalizować niedogodności Ŝycia dnia codziennego. 

Usługi te s ą świadczone przez osoby z szerokim do świadczeniem i wiedz ą 
teoretyczn ą zdobyt ą na szkoleniach prowadzonych przez specjalistów 
(psycholog, fizykoterapeuta, lekarze rodzinni i lek arz psychiatra). 

Pomocą w formie usług opiekuńczych objętych jest 93chorych w tym 8 osób  
z zaburzeniami psychicznymi. 
9 podopiecznych korzysta z usług opiekuńczych w soboty i święta, pozostałe osoby 
tylko w dni robocze. 
Usługi świadczone są odpłatnie. Z bezpłatnych usług korzysta 5 osób, 11 osób ma 
usługi przyznane z 50% zniŜką, 1 osoba z 60% zniŜką. 
Liczba udzielonych świadczeń w roku 2009 – 29.029,5 godzin  
Z tytułu wpłat podopiecznych za usługi opiekuńcze wpłynęło 84.188,26 zł  
 
 Pełny koszt jednej godziny usługi w roku 2009 wyniósł 13,78 zł. Odpłatność za 
usługi jest zróŜnicowana i uzaleŜniona od dochodu osoby samotnej i dochodu osoby 
w rodzinie. 
Odpłatność za usługi opiekuńcze 
 
Osoba samotnie gospodarująca: 
 
100% - 150% określonego dochodu - 10 % odpłatności 
477 zł - 715,50 zł odpłatność – 1,38zł 
 
151% - 200% określonego dochodu - 20% odpłatności 
720,27 zł - 954,00 zł odpłatność - 2,76 zł 
 
201% - 250% określonego dochodu - 25% odpłatności 
958,77 zł - 1.192,50 zł odpłatność – 3,45 zł 
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251% - 300% określonego dochodu - 40 % odpłatności 
1.197,27 zł - 1.431 zł odpłatność – 5,52 zł 
 
301% - 350% określonego dochodu - 60% odpłatności 
1.435,77 zł - 1.696,50 zł odpłatność – 8,27 zł 
 
powyŜej 351% określonego dochodu ustala się pełną odpłatność za usługi 
opiekuńcze. 
 
Osoba w rodzinie: 
 
100% - 150% określonego dochodu - 25% odpłatności 
351,00 zł - 526,50 zł odpłatność – 3,45 zł 
 
151% - 200% określonego dochodu - 30% odpłatności 
530,01 zł - 702,00 zł odpłatność – 4,14 zł 
 
201% - 250% określonego dochodu - 40% odpłatności 
705,51 zł - 877,50 zł odpłatność – 5,52 zł 
 
251% - 300% określonego dochodu - 55% odpłatności 
881,01 zł - 1.053 zł odpłatność – 7,58 zł 
 
301% - 350% określonego dochodu - 75% odpłatności 
1.056,51 zł - 1.228,50 zł odpłatność – 10,34 zł 
 
powyŜej 351% określonego dochodu ustala się pełną odpłatność za usługi 
opiekuńcze. 

 
Z tytułu wpłat podopiecznych za usługi opiekuńcze wpłynęło 84.188,26 zł 
 

Usługi specjalistyczne świadczone w okresie od I – XII 2009 
 
Specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psyc hicznymi s ą szczególnym 
rodzajem usług specjalistycznych. Pomoc udzielana j est wyró Ŝnionej grupie 
osób. Zasady jej przyznawania i odpłatno ści okre śla rozporz ądzenie Ministra   
Polityki Społecznej z dnia 22 wrze śnia 2005r (Dz. U. Nr 189 z dnia 30 wrze śnia 
2005r w sprawie rodzajów specjalistycznych usług or az zasad pobierania 
odpłatno ści za te usługi jak równie Ŝ zasad cz ęściowego lub całkowitego 
zwolnienia z tych opłat) 
 
Pełny koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób  
z zaburzeniami psychicznymi w roku 2009 wyniósł 15,60 zł 
 Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi są 
dostosowane do szczególnych potrzeb tych osób. Mogą obejmować: 

- uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego Ŝycia, w tym 
zwłaszcza: uczenie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb 
Ŝyciowych, w tym funkcjonowania społecznego, motywowanie do aktywności, 
prowadzenie treningów samoobsługi i umiejętności społecznych, wspieranie w 
formie asystowania w codziennych czynnościach Ŝyciowych; 

- pomoc w załatwianiu spraw urzędowych; 
- pomoc w gospodarowaniu pieniędzmi (nauka planowania budŜetu, 

asystowanie przy ponoszeniu wydatków, usamodzielnianie finansowe); 
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- usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu (zgodnie z zaleceniami 
lekarskimi, współpraca ze specjalistami w zakresie wspierania psychologiczno 
– pedagogicznego i edukacyjno – terapeutycznego). 

Z roku na rok pojawia się coraz więcej osób potrzebujących opieki specjalistycznej 
dla osób chorych, z zaburzeniami psychicznymi. PowyŜsze usługi moŜe świadczyć 
wykwalifikowana kadra (psycholog, pedagog, pracownik socjalny, psychoterapeuta), 
którzy muszą mieć zaliczony co najmniej półroczny staŜ w placówce psychiatrycznej 
(tj. Szpital Psychiatryczny, Poradnia Zdrowia Psychicznego.) 
 
Liczba udzielonych świadczeń w roku 2009 – 1.249godz. 
Z tytułu wpłat podopiecznych za specjalistyczne usługi opiekuńcze wpłynęło  
1.577,59 zł. 
 
 Osoby korzystające z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług 
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi otrzymują równieŜ pomoc w 
formie Ŝywności w ramach programu PEAD oraz paczek z zebranej Ŝywności ze 
świątecznych zbiórek Ŝywności. 
 W miarę potrzeb klienci uzyskują wsparcie w formie opieki świadczonej przez 
wolontariuszy oraz pomocy w uzyskaniu niezbędnego sprzętu rehabilitacyjnego, 
środków wspomagających typu: materace przeciwodleŜynowe, łóŜka, poduszki, 
pieluchomajtki itp. 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętrzynie od lat współpracuje z Lazarusem, 
Kościołem Ewangelickim i PFRON – em oraz pielęgniarkami środowiskowymi 
zatrunionymi w Elmed 
 W ramach usług opiekuńczych pomagano skompletować dokumenty w celu 
przyznania dodatku mieszkaniowego, zasiłku pielęgnacyjnego, uzyskania stopnia 
niepełnosprawności lub zasiłku celowego na zaspokojenie potrzeb Ŝyciowych. 
 
          Stołówka MOPS wydaje codziennie 147 obiadów z czego 36 jest dowoŜonych 
do miejsca zamieszkania chorego, 87 osób korzysta z bezpłatnych obiadów  
w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie doŜywiania” 
Odpłatność za obiady jest zróŜnicowana i uzaleŜniona od dochodu, koszt 
najtańszego obiadu wynosi 3,20 zł, najdroŜszego 6,40. 
           
         Ponadto samochód tutejszego Ośrodka uŜycza transportu do przewoŜenia 
obiadów Szkole. Podstawowej Nr 4, która przygotowuje obiady dla Zespołu Szkół Nr 
1 z Oddziałami Integracyjnymi oraz Szkole Nr 1, która przygotowuje obiady dla 
Gimnazjum Nr 2. 
Stołówka przygotowuje równieŜ kolacje dla dzieci ze świetlicy TPD oraz przygotowuje 
i obsługuje róŜne imprezy okazjonalne wg. świąt  kalendarzowych takich jak: 
Śniadanie Wielkanocne, Dni Seniora, Wigilia. W okresie zimowym doŜywiamy osoby 
bezdomne. 
 
Lp Rok Liczba usługobiorców Liczba godzin Pełny koszt  1 godz  
1. 2006 60 23.604 10,68 
2. 2007 79 23.717 12,42 
3. 2008 85 29.789 14,52 
4. 2009 83 29.029,5 13,78 
 
Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi 
 
Lp Rok Liczba usługobiorców Liczba godzin Pełny koszt  1 godz.  
1. 2006 5 1.704 11,40 
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2. 2007 6 1.696 14.07 
3. 2008 5 1.565 15,23 
4. 2009 11 1.249 15,60 
 

Rok Wydatki na 
usł. opiek. 

Wydatki na 
spec.usł.opiek. 

Dochody z usług Dochody z 
usł.spec. 

2006 279.997,91 21 858,00 39.848,04 826,08 
2007 343.088,66 25.426,31 53.462,34 829,46 
2008 383.203,34 25.363,64 76.401,18 1.879,43 
2009 429.339,11 26.773,79 84.188,26 1.577,59 

 
 

Rok Ilość opiekunek Ilość chorych 
2006 15 58 
2007 21 87 
2008 17 93 
2009 18 83 
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VII.              INFORMACJA DOTYCZACA BEZDOMNO ŚCI  

                                NA TERENIE MIASTA K ĘTRZYN 
 

 
W 2009 r.  liczba osób bezdomnych wynosiła 42 osoby w tym 39 męŜczyzn 

 i 3 kobiety: 
- 13 osób przebywa w schronisku bądź noclegowni, 
- 2 osoby przebywają w zakładzie karnym 
-  26 osób nie wyraŜa zgody na umieszczenie w schronisku (posiadają miejsce 
pobytu – rodzina, znajomi) 
 

Podejmowane są działania profilaktyczne polegające na bieŜącym 
diagnozowaniu i wsparciu osób zagroŜonych utratą mieszkania poprzez świadczenie 
nie tylko pomocy pienięŜnej, ale przede wszystkim szeroko rozumianej pracy 
socjalnej ukierunkowanej na wyeliminowanie zagroŜenia utraty mieszkania.  
Do działań profilaktycznych naleŜy współpraca ze Spółdzielnią Mieszkaniową 
PIONIER oraz Kętrzyńskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego. 
Systematycznie udzielamy wsparcia osobom i rodzinom  zagroŜonym utratą 
mieszkania. Kontrolujemy środowiska posiadające zaległości w opłatach 
mieszkaniowych, udzielamy pomocy finansowej na ich uregulowanie. 

Zakres pomocy jaką świadczymy na rzecz osób bezdomnych obejmuje: 
zapewnienie miejsca w schronisku i noclegowni (wyłącznie w oparciu o zgodę osoby 
bezdomnej), systematyczna pomoc finansowa w formie zasiłków celowych na leki, 
odzieŜ, środki czystości, dojazd do placówek medycznych, doŜywianie między innymi 
opłacenie obiadów w stołówce tutejszego Ośrodka. Dysponujemy magazynem 
odzieŜowym. Dodatkowo osoby potrzebujące mogą skorzystać z wsparcia 
psychologa oraz specjalistycznej pomocy prawnej. 

Nawiązujemy współpracę z lokalnymi mediami i prasą. W mediach widnieją 
najistotniejsze informacje dotyczące form pomocy osobom bezdomnym. Na stronie 
internetowej naszego Ośrodka znajdują się bardziej szczegółowe informacje 
dotyczące wsparcia osób najuboŜszych. Poprzez lokalną telewizję skierowaliśmy 
prośbę do mieszkańców naszego miasta o stałe wskazywanie osób bezdomnych 
wraz z miejscem ich przebywania. 

Na terenie naszego miasta oraz w placówkach publicznych rozmieszczone 
zostały plakaty informacyjne dotyczące wsparcia osób bezdomnych. Na plakatach 
zamieszczone są adresy i numery telefonów najbliŜszych schronisk  
i noclegowni, numer bezpłatnej infolinii, telefony pracowników MOPS 
odpowiedzialnych za udzielanie wsparcia osobie bezdomnej.  

Pracownicy na bieŜąco udzielają specjalistycznego poradnictwa. Informują  
o przysługujących formach pomocy, motywują do podejmowania działań w kierunku 
przezwycięŜenia trudnej sytuacji Ŝyciowej poprzez: mobilizowanie do aktywności 
zawodowej, odbudowywania więzi rodzinnych, dbałości o higienę osobistą i wygląd 
zewnętrzny oraz leczenia odwykowego.  

Wraz Policją oraz StraŜą Miejską pracownicy socjalni sprawdzają tereny 
ogródków działkowych, dworca, piwnic, klatek schodowych w celu ustalenia miejsc 
przebywania osób bezdomnych. Podejmują liczne rozmowy z osobami bezdomnymi, 
mające na celu przezwycięŜenie ich niechęci do schronisk i noclegowni, 
uświadamiają o zagroŜeniach i konsekwencjach pozostawania bez schronienia  
w okresie zimowym. W naszym Ośrodku wytypowani są pracownicy odpowiedzialni 
za koordynacje działań w sytuacjach alarmowych. Osoby te udzielają fachowej 
pomocy osobom potrzebującym bez względu na porę dnia.   
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Podmioty współpracujące na rzecz osób bezdomnych: Komenda Powiatowa 
Policji, StraŜ Miejska, Szpital Powiatowy, StraŜ PoŜarna, Dom Pomocy Społecznej  
w Kętrzynie, Gminne i Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej z terenu naszego 
powiatu, Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu „MAR-KOT” Domem Rodzinnym  
w Arklitach, Poradnia Leczenia UzaleŜnień 
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IX.                   DZIAŁALNO ŚĆ MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY  
                                         SPOŁECZNEJ W KĘTRZYNIE  
 

LP. MIESIĄC NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA MIEJSCE ILOŚĆ 
OSÓB/RODZIN 

1. Styczeń 

- Opracowanie planu pracy 
Ośrodka 

- prace nad projektem 
systemowym „Otwarta 
droga – aktywna integracja” 

 

- MOPS Kętrzyn 
 
- MOPS Kętrzyn 

- 
 
- 

2. Luty 

- zakończenie prac nad 
projektem i złoŜenie 
wniosku do Regionalnego 
Ośrodka Polityki 
Społecznej w Olsztynie 

- nabór  do pracy w ramach 
prac społecznie 
uŜytecznych  

- podpisanie umowy z 
Bankiem śywności w 
Olsztynie w ramach 
programu „Dostarczanie 
Ŝywności dla najuboŜszej 
ludności UE” 

- wyjazd na bezpłatne 
badania mamograficzne i 
cytologiczne w ramach 
narodowego programu 
zwalczania chorób 
nowotworowych 

 

 
 
 
 
 
- MOPS Kętrzyn 
 
 
- MOPS Kętrzyn 
 
 
 
 
 
- Olsztyn 
 
 

 
 
 
 
 

- 
 
 

- 
 
 
 
 
 
- 30 kobiet 
 

3. Marzec 

- Rozpoczęcie prac 
społecznie uŜytecznych 

     (III– XI) 
 
- Wielkanocna Zbiórka 

śywności 
 
 
 
 
 
- Rozpoczęcie projektu 

systemowego „Otwarta 
droga – aktywna integracja” 

 

- MOPS 
Kętrzyn 

 
 
 
- teren miasta 

Kętrzyn 
 

- 70 osób 
 
 
 
- zebrano 

1.547,29 kg 
Ŝywności, 
pomoc 
otrzymało 155 
rodzin, w tym 
178 osób i 15  

- 128 osób 
bezrobotnych 

4. Kwiecień 

- Realizacja programu : 
„Dostarczanie Ŝywności dla 
najuboŜszej ludności UE  

- Śniadanie Wielkanocne 
 

- MOPS 
Kętrzyn 

 
 
- stołówka 

- sukcesywnie 
 
 
- udział 100 

osób 
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- Uruchomienie punktu 
konsultacyjnego dla 
przedsiębiorców oraz osób 
rozpoczynających 
działalność gospodarczą 

 
 
 

MOPS 
- MOPS 

Kętrzyn przy 
współpracy  z 
nidzicką 
fundacją 
rozwoju 
„Nida”,  

- skorzystało 7 
osób 

 

5. Maj 

- Kontynuacja programu 
doŜywiania ludności 

- Warmińsko – Mazurskie 
Dni Rodziny pod hasłem 

     ” Człowiek starszy we 
     współczesnej rodzinie i 
     społeczeństwie”  
 

 - MOPS Kętrzyn 
 
- sala zamku 

kętrzyńskiego 
  

- sukcesywnie 
 
- ok. 150 osób 

6. Czerwiec 

- Wycieczka dla dzieci rodzin 
korzystających z MOPS 
„Szlakiem zamków 
krzyŜackich”: 

 
 

- Kwidzyn, 
Malbork, 
Gniew 

- udział 30 
dzieci 

 

7. Lipiec - Realizacja projektu 
systemowego  

- MOPS 
Kętrzyn 

- 

8. Sierpień 

-   Opracowywanie planu   
     uruchomienia doŜywiania w 
     szkołach oraz planu  
     finansowego (zasiłki 
     celowe) na okres jesienno – 
     zimowy 
 
 

- MOPS Kętrzyn 

- 

9. Wrzesień 

- Przygotowanie do zimy 
- Międzynarodowy Dzień 

Osób Starszych 
- Akcja „Sprzątanie świata” – 

prace porządkowe na 
terenie posesji Ośrodka 

 

- MOPS 
Kętrzyn 

 
 

- 
- 

 
- udział 20 

osób z 
projektu, 
pracownicy 
Ośrodka 

 

8. Październik 
- Realizacja programu  
      doŜywiania ludności 
 

- MOPS 
Kętrzyn 

 

-sukcesywnie 
 

9. Listopad 

- Jesienny Kabareton 
Seniorów połaczony z 
Jubileuszem 10 lecia 
powstania Stowarzyszenia 
„Złota Jesień” 

 

- sala sportowa 
Klubu 
„Granica” 

- oko.200 osób 

10. Grudzień 
- Świąteczna zbiórka 

Ŝywności  
 

- stołówka 
MOPS 

 

- zebrano 
2.138,60 kg. 
Ŝywności, 
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- wyjazd na bezpłatne 

badania mamograficzne i 
cytologiczne w ramach 
narodowego programu 
zwalczania chorób 
nowotworowych 

 
- Mikołajki dla dzieci 
 
 
 
- zakończenie i 

podsumowanie  projektu  
systemowego 

 
- Wigilia dla mieszkańców 

miasta 
 

 
 
 
 
 
- Olsztyn 
 
 
 
 
 
 
- Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji 
w Kętrzynie 
 
- MOPS Kętrzyn 
 
 
 
- Plac 
Piłsudskiego w 
Kętrzynie 
 

pomoc 
otrzymało 197 
rodzin w tym 
312 osób i 49 
dzieci  

 
- udział 26 

kobiet 
   
- 30 dzieci 
 
 

- 
 
 
 

- 
 
 
 
- mieszkańcy 

Kętrzyna 
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VIII.           SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNO ŚCI KLUBU INTEGRACJI 

SPOŁECZNEJ  ZA 2009 R. 
 

 

Klub Integracji Społecznej w Kętrzynie powstał w dniu 01.03.2005r. na podstawie art. 
3 ust.1 i 2, art. 15 pkt. 6, art. 17 ust.1 pkt. 10 i ust.2 pkt. 4 Ustawy z dnia 12 marca 
2004r. o Pomocy Społecznej (Dz. U. Nr 64 poz.593), art. 1 i 18 Ustawy z dnia 13 
czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2003r. Nr 122, poz.1143) oraz art. 
2 ust.1 pkt. 32 i art. 9 ust. Pkt. 12 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz.1001). 
 
Celem Klubu Integracji Społecznej  jest reintegracja społeczna i zawodowa osób 
długotrwale bezrobotnych będących klientami pomocy społecznej, osób bezdomnych 
i innych osób dotkniętych dysfunkcjami mieszkańców Miasta Kętrzyn poprzez 
edukację i reintegrację personalną, zawodową i społeczną. 
 
Adresatami programu s ą przede wszystkim:  
− osoby długotrwale bezrobotne (pozostające bez pracy przez okres  

co najmniej 24miesięcy), 
− bezdomni realizujący indywidualny program wychodzenia z bezdomności, 
− uzaleŜnieni od alkoholu, po zakończeniu programu psychoterapii  

w zakładzie lecznictwa odwykowego, 
− uzaleŜnieni od narkotyków lub innych środków odurzających,  

po zakończeniu programu terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej, 
− zwalniani z zakładów karnych, mający trudności w integracji  

ze środowiskiem, 
− którzy podlegają wykluczeniu społecznemu i ze względu na swoją sytuację 

Ŝyciową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych 
potrzeb Ŝyciowych i znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz 
uniemoŜliwiającej uczestnictwo w Ŝyciu zawodowym, społecznym i rodzinnym; są 
mieszkańcami Miasta Kętrzyn. 

 
Klub realizuje reintegracj ę zawodow ą i społeczn ą poprzez takie usługi jak:  
- kształcenie umiejętności pozwalających na pełnienie ról społecznych i osiąganie 
pozycji społecznych 
- nabywanie umiejętności zawodowych poprzez przyuczenie do zawodu (m.in. prace 
społecznie uŜyteczne) 
- poradnictwo prawne, poradnictwo z zakresu zakładania i prowadzenia działalności 
gospodarczej (współpraca z Fundacją NIDA) 
- działalność samopomocowa w zakresie zatrudnienia, spraw socjalnych  
     i mieszkaniowych 
- uczenie umiejętności racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami 
pienięŜnymi. 
 

Klub Integracji Społecznej w K ętrzynie współpracuje  z lokalnymi organizacjami 
i instytucjami w zakresie realizacji programów dotyczących reintegracji społecznej 
i zawodowej uczestników Klubu.  
Do instytucji tych naleŜą: 

1. Powiatowy Urząd Pracy w Kętrzynie (doradca zawodowy) 
2. Urząd Miasta Kętrzyn 
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3. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Kętrzynie (psycholog)  
4. Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Burmistrzu Miasta 

Kętrzyn 
5. Poradnia Leczenia UzaleŜnień w Kętrzynie (specjalista profilaktyki psychoterapii 

i uzaleŜnień) 
6. Klub Abstynenta „Dromader” w Kętrzynie 
7. Miejskie Przedszkole i śłobek Integracyjny „Malinka” w Kętrzynie 
8. Komenda Powiatowa Policji w Kętrzynie 
9. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętrzynie 
10. Nidzicka Fundacja Rozwoju „NIDA” (punkt konsultacyjny dla osób 

zakładających/prowadzących działalność gospodarczą) 
 

 

Działania w KIS w okresie od stycznia do grudnia 20 09 r. 

 
MIESIĄC DZIAŁANIA 

 

S
ty
c
ze
ń
 

1. Współpraca z PUP w Kętrzynie w zakresie rozpowszechniania 
aktualnych ofert pracy oraz informacji o szkoleniach: 

2. Prace nad projektem systemowym MOPS – Poddziałanie 7.1.1 Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki „Otwarta droga – aktywna integracja”  

- rozliczanie oraz bilans realizacji projektu w roku 2008 
- pisanie wniosku o dofinansowanie na rok 2009 

- praca nad porozumieniem z PUP, 
- negocjacje z Urzędem Marszałkowskim w sprawie podpisania aneksu 

do umowy ramowej 
3. Przygotowanie planu prac społecznie uŜytecznych, robót publicznych 

oraz prac interwencyjnych dal osób zagroŜonych wykluczeniem 

społecznym (w tym podopiecznych MOPS w Kętrzynie) 

L
u
ty
 1. Współpraca z PUP w Kętrzynie w zakresie rozpowszechniania 

aktualnych ofert pracy oraz informacji o szkoleniach. 

2. Zakończenie prac nad projektem systemowym MOPS „Otwarta droga – 
Aktywna integracja” oraz złoŜenie wniosku o dofinansowanie projektu w 

Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Olsztynie 

M
a
rz
e
c
 

1. Współpraca z Urzędem Miasta Kętrzyn w zakresie kierowania osób do 
prac interwencyjnych i robót publicznych. 

2. Współpraca z PUP w Kętrzynie w zakresie rozpowszechniania 
aktualnych ofert pracy oraz informacji o szkoleniach. 

3. Prace nad projektami konkursowymi   Poddziałanie 7.2.1 Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

4. Nawiązanie współpracy z nidzicką fundacją rozwoju „NIDA” w zakresie 
utworzenia punku konsultacyjnego dla osób mających zamiar rozpocząć 

lub prowadzących działalność gospodarczą 
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K
w
ie
c
ie
ń
 

1. Prace nad wnioskami o dofinansowanie projektów  
w ramach konkursu ogłoszonego przez Ministra Pracy  

i Polityki Społecznej –  w związku z obchodami w roku 2010 
Europejskiego roku ubóstwa i wykluczenia społecznego. 

2. Współpraca z Urzędem Miasta Kętrzyn w zakresie kierowania osób do 
prac interwencyjnych i robót publicznych. 

3. Współpraca z PUP w Kętrzynie w zakresie rozpowszechniania 
aktualnych ofert pracy oraz informacji o szkoleniach. 

4. Nabór uczestników do projektu systemowego „Otwarta droga – aktywna 
integracja 

5. Współpraca z nidzicką fundacją rozwoju „NIDA” – punkt konsultacyjny 

dla osób mających zamiar rozpocząć lub prowadzących działalność 
gospodarczą 

M
a
j 

1. Współpraca z Urzędem Miasta Kętrzyn w zakresie kierowania osób do 

prac interwencyjnych i robót publicznych. 
2. Współpraca z PUP w Kętrzynie w zakresie rozpowszechniania 

aktualnych ofert pracy oraz informacji o szkoleniach. 
3. Prace nad wnioskiem o dofinansowanie projektu konkursowego w 

ramach Poddziałania 7.2.1 –  „Akademia aktywnych” -wsparcie 
działalności i funkcjonowania KIS. Oraz wnioskiem „Integracyjny Klub 

Osób Niepełnosprawnych” 
4. Włączenie się w organizację Jubileuszowych Warmińsko-Mazurskich 

Dni Rodziny . 
5. Współpraca z nidzicką fundacją rozwoju „NIDA” – punkt konsultacyjny 

dla osób mających zamiar rozpocząć lub prowadzących działalność 
gospodarczą  

6. Realizacja projektu systemowego –I etap 
7. Prace nad wnioskami o dofinansowanie projektów  

w ramach konkursu ogłoszonego przez Ministra Pracy  
i Polityki Społecznej –  w związku z obchodami w roku 2010 

Europejskiego roku ubóstwa i wykluczenia społecznego. 

C
ze
rw
ie
c
 

1. Współpraca z Urzędem Miasta Kętrzyn w zakresie kierowania osób do 

prac interwencyjnych i robót publicznych. 
2. Współpraca z PUP w Kętrzynie w zakresie rozpowszechniania 

aktualnych ofert pracy oraz informacji o szkoleniach. 
3. Prace nad wnioskiem o dofinansowanie projektu konkursowego w 

ramach Poddziałania 7.2.1 –  „Akademia aktywnych” -wsparcie 
działalności i funkcjonowania KIS. Oraz wnioskiem „Integracyjny Klub 

Osób Niepełnosprawnych” 
4. Współpraca z nidzicką fundacją rozwoju „NIDA” – punkt konsultacyjny 

dla osób mających zamiar rozpocząć lub prowadzących działalność 
gospodarczą 

5. Realizacja projektu systemowego –I etap 
6. Prace nad wnioskami o dofinansowanie projektów  

w ramach konkursu ogłoszonego przez Ministra Pracy  
i Polityki Społecznej –  w związku z obchodami w roku 2010 

Europejskiego roku ubóstwa i wykluczenia społecznego. 
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L
ip
ie
c
 

1. Współpraca z Urzędem Miasta Kętrzyn w zakresie kierowania osób do 
prac interwencyjnych i robót publicznych. 

2. Współpraca z PUP w Kętrzynie w zakresie rozpowszechniania 
aktualnych ofert pracy oraz informacji o szkoleniach. 

3. Prace nad wnioskiem o dofinansowanie projektu konkursowego w 
ramach Poddziałania 7.2.1 –  „Akademia aktywnych” -wsparcie 

działalności i funkcjonowania KIS. Oraz wnioskiem „Integracyjny Klub 
Osób Niepełnosprawnych”. ZłoŜenie wniosków o dofinansowanie wraz z 

odpowiednimi załącznikami 
4. Współpraca z nidzicką fundacją rozwoju „NIDA” – punkt konsultacyjny 

dla osób mających zamiar rozpocząć lub prowadzących działalność 

gospodarczą 
5. Realizacja projektu systemowego –I etap 

6. Prace nad wnioskami o dofinansowanie projektów  
w ramach konkursu ogłoszonego przez Ministra Pracy  

i Polityki Społecznej –  w związku z obchodami w roku 2010 
Europejskiego roku ubóstwa i wykluczenia społecznego. 

S
ie
rp
ie
ń
 

 
1. Współpraca z Urzędem Miasta Kętrzyn w zakresie kierowania osób    do 
prac interwencyjnych i robót publicznych. 

2. Współpraca z PUP w Kętrzynie w zakresie rozpowszechniania 
aktualnych ofert pracy oraz informacji o szkoleniach. 

3. Współpraca z nidzicką fundacją rozwoju „NIDA” – punkt konsultacyjny 
dla osób mających zamiar rozpocząć lub prowadzących działalność 

gospodarczą 
4. Realizacja projektu systemowego –I etap – zakończenie realizacji działań 

dla uczestników I etapu, nabór uczestników do etapu II 
5. Prace nad wnioskami o dofinansowanie projektów  

w ramach konkursu ogłoszonego przez Ministra Pracy  

i Polityki Społecznej –  w związku z obchodami w roku 2010 
Europejskiego roku ubóstwa i wykluczenia społecznego. 

W
rz
e
si
e
ń
 

 

1. Współpraca z Urzędem Miasta Kętrzyn w zakresie kierowania osób    do 

prac interwencyjnych i robót publicznych. 
2. Współpraca z PUP w Kętrzynie w zakresie rozpowszechniania 

aktualnych ofert pracy oraz informacji o szkoleniach. 
3. Współpraca z nidzicką fundacją rozwoju „NIDA” – punkt konsultacyjny 

dla osób mających zamiar rozpocząć lub prowadzących działalność 
gospodarczą 

4. Realizacja projektu systemowego –II etap  
5. ZłoŜenie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu 

ogłoszonego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej –  w związku z 
obchodami w roku 2010 Europejskiego roku ubóstwa i wykluczenia 

społecznego „Kim będę, gdy dorosnę? oraz „Jesień Ŝycia w obiektywie”) 

P
a
źd
zi
e
rn
ik
 1. Współpraca z Urzędem Miasta Kętrzyn w zakresie kierowania osób    do 

prac interwencyjnych i robót publicznych. 
2. Współpraca z PUP w Kętrzynie w zakresie rozpowszechniania 

aktualnych ofert pracy oraz informacji o szkoleniach. 
3. Współpraca z nidzicką fundacją rozwoju „NIDA” – punkt konsultacyjny 

dla osób mających zamiar rozpocząć lub prowadzących działalność 
gospodarczą 

4. Realizacja projektu systemowego –II etap  
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1. Współpraca z Urzędem Miasta Kętrzyn w zakresie kierowania osób    do 
prac interwencyjnych i robót publicznych. 

2. Współpraca z PUP w Kętrzynie w zakresie rozpowszechniania 
aktualnych ofert pracy oraz informacji o szkoleniach. 

3. Współpraca z nidzicką fundacją rozwoju „NIDA” – punkt konsultacyjny 
dla osób mających zamiar rozpocząć lub prowadzących działalność 

gospodarczą 
4. Realizacja projektu systemowego –II etap  

5. Udział w przygotowaniach Jesiennego Kabaretonu Osób Starszych i 
Niepełnosprawnych 

G
ru
d
zi
e
ń
 

1. Współpraca z Urzędem Miasta Kętrzyn w zakresie kierowania osób    do 
prac interwencyjnych i robót publicznych. 

2. Współpraca z PUP w Kętrzynie w zakresie rozpowszechniania 
aktualnych ofert pracy oraz informacji o szkoleniach. 

3. Współpraca z nidzicką fundacją rozwoju „NIDA” – punkt konsultacyjny 
dla osób mających zamiar rozpocząć lub prowadzących działalność 

gospodarczą 
4. Realizacja projektu systemowego –II etap, zakończenie projektu 

5. Prace nad projektem systemowym MOPS na rok 2009. 

 

 

PROJEKTY OPRACOWANE PRZEZ PRACOWNIKÓW KIS W ROKU 2009 

PRZEDSTAWIONE DO OCENY 

 
 

LP NAZWA PROJEKTU WARTOŚĆ 

PROJEKTU 

OKRES 

REALIZACJI 

INSTYTUCJA 

NADZORUJĄCA 

1  

„OTWARTA DROGA – AKTYWNA 

INTEGRACJA” *  
Projekt systemowy: Program 
Operacyjny Kapitał Ludzki , 

Poddziałanie 7.1.1 

461.364,54 zł STYCZEŃ – 

GRUDZIEŃ 

2009 

URZĄD 

MARSZAŁKOWSKI; 

REGIONALNY OŚRODEK 

POLITYKI SPOŁECZNEJ 

2  

„AKADEMIA AKTYWNYCH” * 

Projekt Konkursowy, 

Poddziałanie 7.2.1 

132.361,58 zł MARZEC 

2010 – LUTY 

2011 

URZĄD 

MARSZAŁKOWSKI; 

REGIONALNY OŚRODEK 

POLITYKI SPOŁECZNEJ 

3  

„INTEGRACYJNY KLUB OSÓB 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH” * 
Projekt Konkursowy, 
Poddziałanie 7.2.1 

94.493,87 zł MARZEC 

2010 – LUTY 

2011 

URZĄD 

MARSZAŁKOWSKI; 

REGIONALNY OŚRODEK 

POLITYKI SPOŁECZNEJ 

4  

„KIM BĘDĘ, GDY DOROSNĘ” * 
11.490,00 zł KWIECIEŃ – 

SIERPIEŃ 

2010 

MINISTERSTWO 

PRACY I POLITYKI 

SPOŁECZNEJ 
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5  

„JESIEŃ śYCIA W OBIEKTYWIE” 

34.460,00 zł MARZEC – 

LISTOPAD 

2010 

MINISTERSTWO 

PRACY I POLITYKI 

SPOŁECZNEJ 

6  

„WYCIECZKA DO TRÓJMIASTA  
W DNIACH 17 – 20 MAJA 2010 R.” 

(osoby niepełnosprawne, seniorzy) 

27.100,00 zł  
MAJ 2010 

PAŃSTWOWY 

FUNDUSZ 

REHABILITACJI OSÓB 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

 

7  
„OTWARTA DROGA – AKTYWNA 

INTEGRACJA” 
– Projekt na rok 2010 

Projekt Systemowy: Program 

Operacyjny Kapitał Ludzki , 

Poddziałanie 7.1.1 

443.712,33 zł STYCZEŃ – 

GRUDZIEŃ 

2010 

URZĄD 

MARSZAŁKOWSKI; 

REGIONALNY OŚRODEK 

POLITYKI SPOŁECZNEJ 

 

*  oznacza projekty, które na dzień 31/12/2009 zostały zatwierdzone do realizacji 
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XI .                     SPRAWOZDANIE Z DYSTRYBUCJI śYWNOŚCI  
                   WRAMACH PROGRAMU I POZA PROGRAME M „PEAD” 

 
 

1.Sprawozdanie za okres I – XII 2009r – w ramach programu PEAD 
 
Lp Artykuły spo Ŝywcze Otrzymano /kg Wydano/kg pozostało 
1. makaron świderki 11.150 11.098,50 51,50 
2. makaron krajanka 4.460 4.342 118 
3. mąka 13.380 13.200 180 
4. kasza 7.805 7.700,50 104,50 
5. cukier 18.140 17.756 384 
6. płatki kukurydziane 4.740 4.740 - 
7. musli 3.345 3.345 - 
8. Mleko UHT 54.027 52.662 1.365 
9. Mleko w proszku 1.115 1.075 40 
10. dania gotowe 8.920 8.734 186 
11. dŜem 15.610 14.600 1.010 
12. krupnik 3.345 3.272 68 
13. Kawa zboŜowa 446 442 4 
14. herbatniki 1.356,60 1.316,60 40 
15. Ser podpuszkowy 6.195 5.864,6 330,40 
16. Ser topiony 1.784 1.754 30 
17. masło 2.384 2.368 16 

RAZEM 158.202,60kg 154.270,20kg 3.927,40kg 
 
 
Pomoc otrzymało 720 rodzin w tym 1.867 osób. 
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XII.          DARCZYŃCY WSPÓŁPRACUJĄCY Z MOPS W CELU UDZIELENIA 
                                      WSPARCIA MIESZKA ŃCOM KĘTRZYNA 

 
- Zakłady Przemysłu OdzieŜowego „WARMIA” 
- „ANITECH” Spółka zo.o. 
- Przedsiębiorstwo „DIM” – D.Rusak, M.Kuriata 
- Ozdoby choinkowe Doroszko 
- Piekarnia „CYMES” 
- Hurtownia Rajstop i Skarpet „NATALIA” 
- Spółdzielnia Pracy Produkcyjno – Handlowa „MAJONEZY” 
- Darczyńcy indywidualni 
 
Miejski O środek Pomocy Społecznej w K ętrzynie współpracuje 
 
     1.  z kościołami: 
- Rzymskokatolicka Parafia Św. Jacka 
- Rzymskokatolicka Parafia Św. Jerzego  
- Rzymskokatolicka Parafia Św. Brata Alberta 
- Rzymskokatolicka Parafia Św. Katarzyny 
- Kościół Ewangelicko – Augsburski 
 

2. ze stowarzyszeniami 
- Kętrzyńskie Stowarzyszenie Integracji Społecznej Klub Abstynenta „DROMADER” 
- Stowarzyszenie „ZŁOTA JESIEŃ” 
- „Stowarzyszenia dla MłodzieŜy” 
- Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana 
- Kętrzyńskie Stowarzyszenie Oświatowe 
- Koło Pomocy Dzieciom o Niepełnej Sprawności Ruchowej 
- Polski Związek Emerytów i Rencistów 
- Polski Związek Głuchych 
- Polski Związek Niewidomych 
- Polskie Stowarzyszenie Diabetyków 
- Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej „LAZARUS” 
- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 
- Kętrzyński Klub „Amazonek” 
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XIII.           INFORMACJA DOTYCZĄCA OSÓB UMIESZCZANYCH W DOMACH 
POMOCY SPOŁECZNEJ 

 
 
    W domach pomocy społecznej w 2009r przebywało 27 osób, koszt utrzymania 
pensjonariuszy ze strony Ośrodka w 2009r wyniósł 409.735,33 zł. 
 
Główne powody skierowania osób starszych do DPS: 
- na podstawie postanowienia sądu 
- amputacja  kończyn dolnych 
- po wylewie z niedowładem kończyn 
- otępienie starcze uniemoŜliwiającego samodzielne funkcjonowanie w środowisku 
- uszkodzenie kręgosłupa 
- niedowład spastyczny kończyn 
 
     Ustawodawca wskazuje, iŜ rodzina jest zobowiązana do podnoszenia odpłatności 
jeŜeli jej dochód dla osoby samotnie gospodarującej jest wyŜszy od kwoty 1.192,50 zł 
netto, a dla osoby pozostającej w rodzinie jeŜeli dochód na 1 osobę w rodzinie jest 
wyŜszy od kwoty 877,50 zł netto na osobę w rodzinie. 
Tutejszy Ośrodek przeprowadza co roku wywiady środowiskowe u rodzin 
zobowiązanych do ponoszenia odpłatności raz w roku. 
 
W 2009r  rodziny płaciły  za pobyt najbliŜszych w Domu Pomocy Społecznej: 
- 1 osoba ponosi całkowity koszt pobytu 
- 1 osoba ponosi koszty w wys. 152,20 zł (12 m-cy) 
- 1 osoba ponosiła koszty  w wys. 135,55 zł (3 m-ce) 
- 1 osoba ponosi koszty  w wys. 20,69 zł (2 m-ce) i 171,41 zł (10 m-cy) 
- 1 osoba ponosi koszty w wys. 476,52 zł (13 wpłat) 
- 1 osoba ponosi koszty w wys. 5,33 zł (11 m-cy ) i 2,26 (1 m-c) 
- 1 osoba płaciła koszty w wys. 350 zł (5 m-cy) i 285 zł (1 m-c) 
- 1 osoba płaciła koszty w wys. 311,54 zł (1 m-c) i 190,95 zł (1 m-c) 
Łączna kwota – 12.781,77 zł 
Od dnia 28.12.2009r 1 osoba będzie opłacać kwotę 374,62 zł 
 
 
Przeciętny koszt ponoszony przez Ośrodek za pobyt pensjonariusza wynosi 1.619,51 
zł miesięcznie( w roku 2009 – 253 świadczenia)  
 
Koszt miesięczny ponoszony przez Ośrodek za 1 pensjonariusza kształtuje się od 
311,54 zł do 2.220,56 zł 
 
Całkowity koszt pobytu w DPS wynosi od 2.040 zł do 2.535 zł miesięcznie. 
 
Na dzień 31.12.2009r o skierowanie do DPS oczekują 2 osoby posiadające 
postanowienie sądu. 
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XIV.                    SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNO ŚCI WOLONTARIATU 

 
 

     Z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kętrzynie współpracuje obecnie 10 
wolontariuszy. 8 wolontariuszy pracuje z dziećmi i młodzieŜą niepełnosprawną przy 
organizacji czasu wolnego oraz pomocy w nauce. Pozostali angaŜują się 
okazjonalnie przy organizacji imprez okolicznościowych na rzecz miasta np.: Dzień 
Dziecka, Zbiórka śywności.  
Wielkanocna Zbiórka śywności była zorganizowana w mieście przez MOPS przy 
współpracy  Banku śywności w Olsztynie. Koordynatorzy zbiórki przeprowadzili 
szkolenia wolontariuszy w 7 szkołach. W zbiórce wzięło udział 130 wolontariuszy ze 
szkół: 
- Zespół Szkół Ogólnokształcących im. W. Kętrzyńskiego w Kętrzynie 
- Zespołu Szkół Licealnych M.Curii – Skłodowskiej w Kętrzynie 
- Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie 
- Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Karolewie 
- Zespołu Szkół w Karolewie 
- Gimnazjum Nr 2 w Kętrzynie 
- Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kętrzynie 
 
Dwóch wolontariuszy pracowało przy rozładunku Ŝywności, natomiast jeden 
wolontariusz pracował jako kierowca. Dzięki nim zebrano 1.547,28 kg. Ŝywności, 
którą przekazano dla mieszkańców najbardziej potrzebujących pomocy. 
Świąteczna Zbiórka śywności odbywająca się w grudniu 2009r zorganizowana była 
w 10 sklepach na terenie miasta. W akcji wzięło udział 173 wolontariuszy. 
Koordynatorzy zbiórki przeprowadzili szkolenie w 7 szkołach na terenie Kętrzyna i w 
Karolewie. Zebrano 2.138,6 kg Ŝywności. 
Spotkania integracyjne z wolontariuszami prowadzone przez koordynatorów 
wolontariatu odbywały się w świetlicy MOPS w miesiącach styczniu i lutym. Od 
marca 6 wolontariuszy pracowało i przygotowywało się do projektu z programu 
„MłodzieŜ w działaniu” pt: „Teatr dla nas”. W związku z tym ich spotkania odbywały 
się  w Gomnazjum Nr 2 gdzie pracowali nad warsztatem teatralnym. 
Koordynator wolontariatu prowadził indywidualne rozmowy z wolontariuszami w 
sprawach dla nich trudnych oraz monitorował ich pracę w środowisku współpracując 
równieŜ z rodzinami dzieci niepełnosprawnych. 
W wyniku doświadczeń nabytych w pracy wolontarystycznej jedna z wolontariuszek 
w ramach programu ww. wyjeŜdŜa na wolontariat zagraniczny do Rumuni na okres 8 
miesięcy. 
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XV.            INFORMACJA W ZAKRESIE POTRZEB POMOCY  SPOŁECZNEJ 

      DLA MIASTA K ĘTRZYN 
 

1) Pomoc osobom bezrobotnym 
a) umoŜliwienie osobom, które znajdują się w trudnej sytuacji 

materialnej, Ŝyciowej podejmowania prac interwencyjnych i robót 
publicznych wg.zasady pierwszeństwa na liście 

b) opracowanie na poziomie gminy programu umoŜliwiającego ww. 
osobom odpracowywanie długu za czynsz, wodę i śmieci 

c) tworzenie sprzyjających warunków dla pracodawców 
organizujących nowe, stałe miejsca pracy  w celu zmniejszenia 
liczby osób, które są bezrobotne i maja trudności w uzyskaniu 
stałej pracy 

2) W związku ze starzejącym się społeczeństwem naleŜy czynić starania w 
celu poprawy jakości Ŝycia i funkcjonowania osób starszych poprzez: 

a) tworzenie odpowiedniej infrastruktury: dzienne domy pomocy 
społecznej, świetlice, kluby zainteresowań, rodzinne domy 
pomocy dla osób starszych, mieszkania chronione 

b) rozwijanie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług 
opiekuńczych 

c) podnoszenie  kwalifikacji zawodowych pracowników pomocy 
społecznej w zakresie potrzeb osób starszych 

d) tworzenie lokalnych centrów informacji i doradztwa dla osób 
starszych, ich rodzin, opiekunów i specjalistów 

e) przygotowanie organizacji pozarządowych do realizacji usług 
społecznych dotyczących osób starszych 

f) zapewnienie wsparcia finansowego i rzeczowego dla osób 
starszych będących w najtrudniejszej sytuacji materialnej 

3) Pomoc osobom niepełnosprawnym 
a) tworzenie infrastruktury dla osób niepełnosprawnych : kluby, 

świetlice środowiskowe, mieszkania chronione 
b) zwiększenie poradni specjalistycznych zajmujących się pomocą 

dla ludzi niepełnosprawnych ( w tym doradztwo, terapia, 
rehabilitacja) 

c) rozwój domowych usług w zakresie stacjonarnej opieki 
długoterminowej 

d) organizacja szkoleń, seminariów dla kadry pomocy społecznej, 
pielęgniarek, lekarzy dotycząca tematyki pracy z osobami 
niepełnosprawnymi 

e) promocja zatrudnienia osób niepełnosprawnych, rozwój 
poradnictwa zawodowego dla osób niepełnosprawnych 

f) zwiększenie pomocy materialnej na rehabilitację osób 
niepełnosprawnych 

4) Pomoc rodzinom: 
- utworzenie specjalistycznego poradnictwa dla osób i rodzin w kryzysie 
- utworzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej, w tym zespołu interdyscyplinarnego 

(utworzenie i wdraŜanie gminnego programu przeciwdziałania przemocy w 
rodzinie) 

- kształcenie kadry pomocy społecznej, pedagogów szkolnych, dzielnicowych, 
lekarzy na temat udzielania pomocy osobom doznającym przemocy lub 
zagroŜonym przemocą 
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- zwiększenie zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych (innych) dla osób 
wykluczonych z rynku pracy 

- zatrudnianie asystentów rodziny w środowiskach zagroŜonych patologią, 
przemocą lub utratą prawa do opieki nad dziećmi 

- zwiększenie pomocy materialnej rodzinom w najtrudniejszych sytuacjach 
finansowych 

5) Pomoc osobom bezdomnym oraz osobom/rodzinom zagroŜonym eksmisją 
- utworzenie mieszkania chronionego dla osób bezdomnych, które realizują 

indywidualny program wyjścia z bezdomności 
- utworzenie ogrzewalni dla osób bezdomnych, które nie wyraŜają zgody na 

zmianę swojej sytuacji Ŝyciowej 
6) Wzmocnienie kadry pomocy społecznej oraz budowanie lokalnych 

partnerstw na rzecz rozwoju usług pomocy społecznej 
a) rozwój partnerstw pracowników pomocy społecznej, oświaty, 

kultury, sportu, przedstawicieli organizacji pozarządowych 
mających na celu określenie rozwoju kierunków pomocy 
społecznej 

b) opracowanie w gminie systemu przyznawania podwyŜek 
płacowych oraz nagród dla kadry OPS 

c) wzmacnianie kadry OPS poprzez finansowanie specjalistycznych 
szkoleń 
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