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Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2012-2014 w 2014 roku

Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2012-2014 został ustanowiony uchwałą
nr XV/190/12 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 12 kwietnia 2012 r. Jego koordynowanie
i monitorowanie powierzono Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Świdnicy.
Program adresowany jest do rodzin z dziećmi, które przeżywają trudności w wypełnianiu
funkcji opiekuńczo-wychowawczych, a jego celem jest przywrócenie rodzinie zdolności do
prawidłowego wypełniania tej funkcji, poprzez pracę z rodziną oraz zapewnienie pomocy
w opiece i wychowaniu dzieci. Zadania w ramach Programu skierowane są do całych rodzin,
również w sytuacjach, gdy dziecko umieszczone zostało poza rodziną biologiczną, w celu odzyskania przez nią funkcji opiekuńczych. W jego realizacji uczestniczyły instytucje i organizacje
realizujące zadania mieszczące się w zakresie wspierania rodziny.
Cel szczegółowy 1.
Zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych dziecka.
1.1. Zapewnienie pomocy materialnej i rzeczowej ubogim rodzinom
wskaźniki realizacji działań
1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacił świadczenia pieniężne:
- z powodu potrzeby ochrony macierzyństwa 153 rodzinom (707 osób w tych rodzinach), w tym
wielodzietności 94 rodzinom (521 osób w tych rodzinach)
- z powodu bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa
domowego 387 rodzinom (1.296 osób w tych rodzinach), w tym 276 rodzinom niepełnym
(827 osób w tych rodzinach) i 75 rodzinom wielodzietnym (419 osób w tych rodzinach)
- zasiłki rodzinne – 1.841 osobom
- dodatek z tytułu urodzenia dziecka – 129 osobom
- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
– 36 osobom
- dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 150 osobom
- dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 280 osobom
- dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 185 osobom
- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 1.305 osobom
- dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania
– 15 osobom
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 600 osobom
- zasiłek szkolny – 88 uczniom
- stypendium szkolne – 555 uczniom
2. świdnickie rodziny wielodzietne, w których wychowuje się troje lub więcej dzieci, mogą
korzystać z programu polityki prorodzinnej pod nazwą „Świdnicka Karta Dużej Rodziny”:
- do programu przystąpiło 80 podmiotów – samorządowych jednostek organizacyjnych i firm
prowadzących działalność gospodarczą, które wprowadziły zniżkowe i promocyjne opłaty dla
osób posiadających Kartę
- karty wydano 162 rodzinom – 838 osobom w tych rodzinach:
- 300 rodziców/opiekunów
- 538 dzieci
źródło: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

3. Urząd Miejski:
- wypłacił dodatek mieszkaniowy 508 rodzinom
- umorzył zaległości czynszowe i innych opłat związanych z umową najmu lokalu, w zamian
za pracę w ramach wolontariatu 34 osobom
źródło: Referat Gospodarki Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego
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1.2. Objęcie dożywianiem wszystkich tego wymagających dzieci
wskaźniki realizacji działań
1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej uczestniczył w realizacji rządowego programu Pomoc
państwa w zakresie dożywiania:
- łączna liczba osób objętych programem – 753, w tym:
- 91 dzieci do 7 roku życia
- 371 uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej
- 291 osób dorosłych
- mimo spełnienia kryterium, z dożywiania w ramach programu nie korzystało 1 dziecko
w wieku przedszkolnym i 5 uczniów z powodu niechęci do tej formy pomocy, zgodnie z informacją uzyskaną od rodziców/opiekunów
źródło: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

2. na zlecenie Urzędu Miejskiego zadanie pn. Pozyskiwanie i dystrybucja żywności realizował
Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miejsko-Gminny:
- przekazano żywność unijną o łącznej wadze 151.525,15 kg żywności
- z żywności skorzystało łącznie ok. 3.000 osób
- Miejskie Ośrodek Pomocy Społecznej wydał skierowania do korzystania z żywności
842 rodzinom (606 dzieci w tych rodzinach)
źródło: Polskie Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miejsko-Gminny w Świdnicy

3. na zlecenie Urzędu Miejskiego zadanie pn. Prowadzenie placówek wsparcia dziennego
z programem socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży, z przeznaczeniem dla 225 dzieci
i młodzieży, realizowały 4 organizacje pozarządowe w ramach 6 placówek:
- placówki zapewniały podopiecznym posiłek:
- w formie ciepłego obiadu – 150 dzieci
- w formie ciepłego obiadu 2 razy w tygodniu i w pozostałe dni w formie kanapek, owoców,
napoju – 75 dzieci
źródło: Caritas Diecezji Świdnickiej, Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Chorych „Serce”, Fundacja Pomocy
Biednym Dzieciom „Ut Unum Sint”, Fundacja Ziemi Świdnickiej na Rzecz Wspierania Profesjonalnej Pomocy
„SKSK”

1.3. Monitorowanie sytuacji zdrowotnej dzieci z rodzin dysfunkcyjnych
wskaźniki realizacji działań
pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej obejmowali monitorowaniem
w zakresie sytuacji zdrowotnej dzieci 68 rodzin, w których wychowywało się 137 dzieci,
poprzez:
- nawiązanie kontaktu z przychodnią – pielęgniarką środowiskową, lekarzem pediatrą, punktem
szczepień
- wgląd do książeczki zdrowia/szczepień, bilansu zdrowia dziecka lub innej dokumentacji
medycznej dotyczącej leczenia dziecka np. wypis ze szpitala
- współpracę, w szczególności w przypadku zagrożenia wystąpienia zaniedbań, z różnymi
służbami np. policją – patronaże popołudniowe, kuratorami, asystentami rodziny, psychologiem, pedagogiem szkolnym, wychowawcą placówki wsparcia dziennego
- monitoring w środowisku domowym, w celu oceny, czy dziecko ma zapewnioną odpowiednią
żywność, leki w przypadku choroby, podłączoną energię elektryczną, ogrzewanie w mieszkaniu
itp.
- oględziny dziecka pod kątem stanu higieny, zranień, siniaków, otarć, stanu zdrowia
źródło: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

2|Strona

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2012-2014 w 2014 roku

1.4. Zapewnienie osobom doznającym przemocy miejsc w hotelu
wskaźniki realizacji działań
1. na zlecenie Urzędu Miejskiego zadanie pn. Prowadzenie hostelu dla ofiar przemocy w rodzinie, w zakresie zapewnienia schronienia i wsparcia osobom doznającym przemocy, realizowała
Fundacja Pomocy Biednym Dzieciom „Ut Unum Sint”:
- udzielono schronienia 14 osobom, w tym 5 dorosłym i 9 dzieciom na okres od 30 dni do
12 miesięcy
- 1.639 osobodni
- 359 posiłków
źródło: Fundacja Pomocy Biednym Dzieciom „Ut Unum Sint”

2. w trakcie realizowania pracy socjalnej pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
umieścili w placówkach dla ofiar przemocy domowej 3 rodziny, w tym 3 osoby dorosłe
i 4 dzieci
źródło: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

1.5. Zabezpieczenie środków na pobyt dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu
dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczoterapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym
wskaźniki realizacji działań
1. w pieczy zastępczej przebywało 64 dzieci, z czego 29 dzieci umieszczono w 2014 r., w tym:
- w rodzinie zastępczej zawodowej przebywało 10 dzieci, w tym 8 umieszczonych w 2014 r.
- w rodzinie zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia opiekuńczego przebywało
3 dzieci umieszczonych w 2014 r.
- w rodzinie zastępczej spokrewnionej przebywało 9 dzieci, w tym 1 umieszczone w 2014 r.
- w niezawodowej rodzinie zastępczej przebywało 6 dzieci, w tym 2 umieszczonych w 2014 r.
- w placówce opiekuńczo-wychowawczej przebywało 36 dzieci, w tym 15 umieszczonych
w 2014 r.
2. w przypadku umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej, gmina ponosi opłatność według
następujących zasad:
- 10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej
- 30% w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej
- 50% w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej
źródło: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Cel szczegółowy 2.
Zapobieganie powstawaniu sytuacji kryzysowych wymagających interwencji oraz rozwiązywanie już istniejących.
2.1. Zapewnienie opieki asystenta rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu
funkcji opiekuńczo-wychowawczych
wskaźniki realizacji działań
na zlecenie Urzędu Miejskiego zadanie pn. Praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, zagrożonych uzależnieniami, przemocą, w zakresie organizowania poradnictwa i zapewnienia wsparcia asystenta, realizowała Fundacja Ziemi
Świdnickiej na Rzecz Wspierania Profesjonalnej Pomocy „SKSK”, w ramach projektu „Świdnica dla Rodziny”:
- 5 asystentów rodziny realizowało pracę w wymiarze 40 godz. tygodniowo
- 97 rodzin korzystało z usług asystentów, z czego 26 rodzin zostało zobowiązanych do pracy
z asystentem przez sąd
- w rodzinach objętych asystenturą przebywało łącznie 238 dzieci
- w wyniku podejmowanych działań 8 dzieci wróciło do rodzin biologicznych, 16 dzieci trafiło
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do pieczy zastępczej
- na koniec 2014 r. z usług asystenta korzystały 74 rodziny, z czego przez okres:
- do 3 miesięcy – 6 rodzin
- od 3 do 12 miesięcy – 16 rodzin
- powyżej 1 roku – 52 rodziny
- 23 rodziny zakończyły pracę z asystentem rodziny, w tym:
- 13 rodzin ze względu na osiągnięcie celu
- 4 rodziny ze względu na zaprzestanie współpracy przez rodzinę
- 3 rodziny ze względu na brak efektów
- 3 rodziny ze względu na zmianę metody pracy
- rodziny objęte były wsparciem pedagoga-specjalisty do spraw rodziny, psychologa i prawnika
oraz działaniami terapeutycznymi i mediacjami – praca realizowana była w biurze projektu,
kancelarii adwokackiej, w domach rodzin objętych projektem i w szkołach, do których uczęszczały dzieci z rodzin objętych projektem
źródło: Fundacja Ziemi Świdnickiej na Rzecz Wspierania Profesjonalnej Pomocy „SKSK”

2.2. Organizacja warsztatów i szkoleń oraz umożliwienie uczestniczenia w warsztatach
przez asystentów rodziny
wskaźniki realizacji działań
1. asystenci rodziny zatrudnieni przez Fundację Ziemi Świdnickiej na Rzecz Wspierania Profesjonalnej Pomocy „SKSK” w ramach realizacji na zlecenie Urzędu Miejskiego zadania pn.
Praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
zagrożonych uzależnieniami, przemocą, uczestniczyli w 4 warsztatach, w tym:
- organizowanym przez firmę zewnętrzną
- prowadzonym przez terapeutę rodzinnego
- prowadzonym przez psychologa
- cyklu 3 warsztatów prowadzonych wspólnie przez terapeutę rodzinnego i psychologa
źródło: Fundacja Ziemi Świdnickiej na Rzecz Wspierania Profesjonalnej Pomocy „SKSK”

2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej był organizatorem działań edukacyjnych, do udziału
w których zaprosił asystentów:
- szkolenie wyjazdowe Praca z osobami uzależnionymi, współuzależnionymi, uwikłanymi
w problem przemocy domowej – 10 godz.
- szkolenie w zakresie obowiązujących i nowych rozwiązań prawnych w przepisach odnoszących się do profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania przemocy
w rodzinie, świadczeń pomocy społecznej, rodzinnych i alimentacyjnych, wspierania rodziny
i systemu pieczy zastępczej, realizacji procedur wynikających z ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie oraz stosowania przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, kodeksu rodzinnego oraz dotyczących prowadzenia postępowań z klientem prowadzącym
działalność gospodarczą, dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 2 edycje
szkolenia, po 4 godz. wykładu i 1 godz. pytań otwartych
- szkolenia dla przedstawicieli szkół, organizacji i instytucji współpracujących z wolontariuszami – 7 godz.
źródło: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

2.3. Dofinansowanie działalności placówek wsparcia dziennego na terenie Miasta oraz
zapewnienie środków finansowych na utworzenie nowych placówek
wskaźniki realizacji działań
1. na zlecenie Urzędu Miejskiego zadanie pn. Prowadzenie placówek wsparcia dziennego
z programem socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży, z przeznaczeniem dla 225 dzieci
i młodzieży, realizowały 4 organizacje pozarządowe, w ramach 6 placówek:
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- Caritas Diecezji Świdnickiej – Placówka Wsparcia Dziennego
- Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Chorych „Serce” – Europejskie Centrum Przyjaźni Dziecięcej-Placówka Wsparcia Dziennego
- Fundacja Pomocy Biednym Dzieciom „Ut Unum Sint” – Placówka Wsparcia Dziennego Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza „Oratorium”
- Fundacja Ziemi Świdnickiej na Rzecz Wspierania Profesjonalnej Pomocy „SKSK”:
- Osiedlowy Klub Integracyjny „Jagiellońska”
- Osiedlowy Klub Integracyjny „Zawiszów”
- Osiedlowy Klub Integracyjny „Zarzecze”
2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zakupił artykuły w celu doposażenia placówek wsparcia
dziennego z programem socjoterapeutycznym, do realizacji zajęć z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych
źródło: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

2.4. Zapewnienie dostępności poradnictwa specjalistycznego oraz organizowanie i informowanie o miejscach pomocy
wskaźniki realizacji działań
1. w trybie otwartych konkursów ofert, na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, Urząd Miejski zlecił realizację zadania pn. Prowadzenie punktu pomocy
psychologiczno-pedagogiczno-prawnej z telefonem zaufania, Parafii pw. Św. Józefa Oblubieńca
w ramach Diecezjalnej Specjalistycznej Poradni Rodzinnej:
- porady duszpasterza – 39 godz.
- porady psychologiczne – 76 godz.
- porady pedagogiczne – 120 godz.
- porady prawne – 76 godz.
- porady Doradcy Życia Rodzinnego – 76 godz.
- logopeda – 76 godz.
- porady w ramach telefonu zaufania – 39 godz.
- łącznie z porad skorzystało 367 osób, z czego 152 osoby jednorazowo
źródło: Parafia pw. Św. Józefa Oblubieńca

2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zlecił udzielanie porad psychologicznych w Komendzie
Powiatowej Policji podczas wspólnych dyżurów psychologa i policjanta, w ramach programu
prewencyjnego „Niebieskie Popołudnie” – 123 godz., 90 osób dorosłych, 26 osób nieletnich
źródło: Jolanta Jadowska

3. Urząd Miejski sfinansował pracę psychologów udzielających konsultacji w 5 miejskich szkołach podstawowych i 4 gimnazjach – 4.642 udzielone konsultacje:
- konsultacje indywidualne:
- 1.363 uczniów
- 704 rodziców/opiekunów
- 1.028 nauczycieli/wychowawców
- konsultacje grupowe:
- 2.625 uczniów
- 53 rodziców/opiekunów
- 127 nauczycieli/wychowawców
źródło: szkoły podstawowe nr 4, 6, 8, 105, 315, gimnazja nr 1, 2, 3, 4

4. w ramach pracy na rzecz klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej psycholog
Ośrodka udzielił wsparcia 46 osobom, a z poradnictwa i konsultacji udzielanych przez radcę
prawnego Ośrodka skorzystały 153 osoby
źródło: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

5|Strona

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2012-2014 w 2014 roku

5. Punkt Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie realizował
poradnictwo w zakresie:
- interwencji kryzysowej z powodu:
- uzależnień – 15 porad, 11 osób,
- przemocy domowej – 14 porad, 9 osób
- pomocy psychologicznej z powodu:
- współuzależnienia – 44 porady, 15 osób
- przemocy w rodzinie – 17 porad, 9 osób
- pomocy prawnej z powodu:
- uzależnień – 2 porady, 2 osoby
- współuzależnienia – 20 porad, 20 osób
- przemocy domowej – 20 porad, 15 osób
źródło: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

6. Fundacja Ziemi Świdnickiej na Rzecz Wspierania Profesjonalnej Pomocy „SKSK”,
w ramach zadania realizowanego na zlecenie Urzędu Miejskiego pn. Praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, zagrożonych uzależnieniami, przemocą, poza projektem „Świdnica dla Rodziny” udzieliła poradnictwa:
- prawnego – 2 osoby
- psychologicznego – 15 osób
- rodzinnego – 4 osoby
źródło: Fundacja Ziemi Świdnickiej na Rzecz Wspierania Profesjonalnej Pomocy „SKSK”

7. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej użyczył Zakładowi Lecznictwa Odwykowego dla Osób
Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze część obiektu położonego przy ul. Westerplatte
47, z przeznaczeniem na organizację lecznictwa niestacjonarnego w ramach Poradni Terapii
Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia, Poradni Terapii Uzależnień, w tym terapii
w programie ponadpodstawowym na zlecenie Urzędu Miasta:
- 162 osoby realizowały program podstawowy terapii uzależnienia
- 19 osób ukończyło program podstawowy terapii uzależnienia
- 69 osób realizowało program podstawowy terapii współuzależnienia
- 15 osób ukończyło program podstawowy terapii współuzależnienia
- w programie ponadpodstawowym uczestniczyło:
- 14 osób – Zapobieganie Nawrotom Choroby
- 12 osób – Trening Umiejętności Służących Zdrowieniu
- 13 osób – Grupa pracy nad złością
- 9 osób – Terapia grupowa dla osób doświadczających przemocy domowej
- 171 osób – Poradnictwo i terapia indywidualna dla osób uwikłanych w przemoc domową
i dla rodziców osób uzależnionych
- 14 osób – Grupowy Trening Asertywności dla osób uwikłanych w przemoc domową
- 9 osób – Terapia grupowa dla sprawców przemocy domowej
- 127 osób – Poradnictwo i terapia indywidualna dla młodzieży zagrożonej uzależnieniem
i uzależnionej
źródło: Zakład Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze

8. informacja o miejscach i formach pomocy, zawierająca dane teleadresowe, sposób kontaktu,
czas i miejsce, gdzie można uzyskać poradnictwo i wsparcie oraz jego zakres, jest na bieżąco
aktualizowana i dostępna na stronach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej:
www.mops.swidnica.pl w zakładkach: Problem alkoholowy i Przemoc w rodzinie oraz na tablicach informacyjnych w siedzibach Ośrodka
6|Strona

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2012-2014 w 2014 roku

2.5. Podnoszenie kompetencji rodzin tego wymagających w zakresie pełnienia prawidłowych funkcji opiekuńczo-wychowawczych, poprzez organizowanie szkoleń, warsztatów,
konsultacji i poradnictwa oraz udostępnianie literatury fachowej
wskaźniki realizacji działań
1. na zlecenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej realizowany był program wspierania
rodziców i wychowawców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą
„Szkoła dla rodziców i wychowawców”, w celu podniesienia umiejętności porozumiewania się
i budowania silnej więzi między rodzicami a dziećmi:
- 8 edycji części I pn. „Budowanie relacji dorosły-dziecko”
- 4 edycje części II pn. „Wspieranie procesu budowania wzajemnych relacji między dziećmi”
- w każdej edycji odbyło się 10 spotkań po 4 godz.
- 139 uczestników
2. w ramach Programu Osłonowego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej „Wspieranie
Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie” pn. „Warto wiedzieć” Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zlecił:
- opracowanie treści i wydruk w liczbie 500 szt. poradnika pt. „Dlaczego nie warto bić dzieci”
propagującego wychowanie bez przemocy
- wydruk 5 artykułów prasowych, opublikowanych w 2 wydawnictwach lokalnych, opracowanych przez: 2 psychologów, pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, certyfikowanego specjalistę psychoterapii uzależnień (2 artykuły)
- opracowanie, nagranie i 3 emisje w lokalnej telewizji filmu przybliżającego konsekwencje
stosowania przemocy w rodzinie
źródło: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

3. Punkt Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w ramach
wspierania prawidłowych funkcji opiekuńczo-wychowawczych zrealizował:
- konsultacje psychologiczne w żłobkach i przedszkolach – 20 odbiorców
- trening umiejętności wychowawczych w ramach oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych –
1 odbiorca
źródło: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

4. świdnickie szkoły podstawowe i gimnazja realizowały programy w zakresie pełnienia prawidłowych funkcji opiekuńczo-wychowawczych, m.in.:
- Jak mówić i słuchać – czyli o komunikacji w rodzinie
- spotkania dla rodziców ze specjalistami
- pedagogizacja rodziców poprzez spotkania i ulotki informacyjne
źródło: szkoły podstawowe nr 1, 4, 6, 8, 105, gimnazja nr 1, 2, 3, 4

2.6. Działania aktywizujące zawodowo i społecznie na rzecz rodzin, w których opiekunowie pozostają bez pracy, w ramach projektu aktywnej integracji
wskaźniki realizacji działań
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizował w latach 2013-2014 program aktywnej integracji społeczno-zawodowej „Uwierz we własne siły”:
- uczestnikami było 15 osób (11 kobiet, 4 mężczyzn) z wykształceniem nie wyższym niż średnie, nieaktywnych zawodowo, poszukujących pracy, zagrożonych wykluczeniem społecznym
- z uczestnikami zawarto kontrakty socjalne
- uczestnicy objęci zostali wsparciem materialnym oraz instrumentami aktywizacji społecznej,
w tym:
- diagnozą funkcjonalności-dysfunkcjonalności rodziny
- wsparciem specjalistów
- szkoleniami w zakresie zarządzania budżetem domowym, dbania o czystość i porządek
w gospodarstwie domowym, komunikacji i asertywności, zdrowego stylu życia i z zakresu
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potrzeb dziecka
aktywizacji edukacyjnej, w formie kursów zawodowych:
- opiekun osoby starszej i/lub niepełnosprawnej z językiem obcym
- sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i minimum sanitarnym-nowoczesny sprzedawca
- magazynier z obsługą wózka widłowego wraz z butlą gazową
i aktywizacji zawodowej, w tym:
- warsztaty grupowe z doradcą zawodowym
- konsultacje indywidualne z doradcą zawodowym
- wszystkie osoby ukończyły formy przewidziane z projekcie
źródło: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

2.7. Monitorowanie środowisk zagrożonych uzależnieniami, motywowanie do podjęcia
terapii przez rodziców dzieci ze środowisk zagrożonych i monitorowanie terapii rodziców
wskaźniki realizacji działań
1. pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na bieżąco prowadzą rozeznanie w rodzinach znajdujących się pod ich opieką:
- 226 rodzin uwikłanych w problemy uzależnień, z czego w 91 zdiagnozowano chorobę alkoholową
- 517 rodzin z dziećmi do ukończenia 17 roku życia, w tym:
- 2 rodziny, w których dominującą przyczyną kryzysu w rodzinie jest narkomania
- 29 rodzin, w których dominującą przyczyną kryzysu w rodzinie jest alkoholizm
- 36 rodzin, w których dominującą przyczyną kryzysu w rodzinie jest przemoc
- 37 rodzin z dziećmi ze środowisk zagrożonych uzależnieniami, objętych monitorowaniem
i motywowanych do podjęcia terapii przez rodziców
2. pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w asyście funkcjonariuszy
Komendy Powiatowej Policji, od poniedziałku do piątku, w ramach dyżurów popołudniowych
w godzinach od 15.30 do 17.30, monitorują środowiska wskazane, jako zagrożone demoralizacją nieletnich:
- zrealizowano 400 godzin dyżurów południowych
- patronażem objętych było 50 środowisk
3. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi stałą współpracę, w szczególności ze szkołami, Komendą Powiatową Policji, asystentami rodziny, kuratorami w zakresie monitorowania
wspólnych klientów, poprzez spotkania, wymianę informacji, opracowywanie procedur oraz
udział w szkoleniach
źródło: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

2.8. Umożliwienie funkcjonowania na terenie Miasta rodzin wspierających
wskaźniki realizacji działań
zadanie nie było realizowane
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2.9. Monitorowanie sytuacji dzieci z rodzin zagrożonych kryzysem, w tym niewydolnych
wychowawczo, w których występują problemy przemocy, uzależnień lub długotrwała
choroba, poprzez:
- wypracowanie procedur służących wyłonieniu środowisk wymagających szczególnego
nadzoru
- wypracowanie procedury dotyczącej analizy sytuacji rodziny pod kątem zasadności
przydzielenia asystenta rodziny
- wypracowanie i wdrożenie standardów pracy z rodziną wieloproblemową
- podsumowanie i analizę efektów pracy z rodziną
wskaźniki realizacji działań
w celu monitorowania sytuacji dzieci zagrożonych kryzysem pracownicy Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej opracowują wewnętrzne procedury postępowania w indywidualnych przypadkach do stosowania przez pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
1. zespołów zadaniowych o charakterze doradczym i inicjatywnym – Zespół ds. rodziny,
wypracował w 2012 r.:
- procedurę w zakresie patronażu w rodzinach, w których występuje ryzyko sprawowania
niewłaściwej opieki nad dziećmi
- procedurę w zakresie zlecenia asystenta rodziny i współpracy z rodziną
2. Dział Pomocy Specjalistycznej Ośrodka wypracował w 2013 r. procedurę postępowania
w sytuacji, gdy zachodzi potrzeba umieszczenia w hostelu/ośrodku wsparcia osoby/rodziny
doznającej przemocy, a nie ma innej możliwości odizolowania od sprawcy przemocy
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