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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ za 2010r.

Miejski

Ośrodek

Pomocy

Społecznej

w

Sosnowcu

jest

jednostką

organizacyjną Gminy. Działalność na rzecz osób wymagających wsparcia prowadzi
od kwietnia 1990 roku. Funkcjonując w Mieście na prawach powiatu, realizuje
zadania własne gminy i powiatu oraz zlecone gminie i powiatowi.
W 2010 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu, na realizację
zadań wydał kwotę 75 933 872,59 zł, w tym:
44 151 171,36 zł

-

na zadania własne gminy i powiatu,

31 782 701,23 zł

-

na zadania zlecone gminie i powiatowi

W roku 2011 na realizację zadań Ośrodka w planie budżetowym
zabezpieczono kwotę 75 439 346 zł.
Wykonanie budżetu za 2010 rok było większe w stosunku do roku
poprzedniego o ponad 4, 5 miliona zł.
Zadania realizowane przez Ośrodek są finansowane ze środków Miasta
(środki gminy i powiatu), dotacji przekazywanych z budżetu państwa oraz budżetu
EFS.
Z

dotacji

pochodzą

środki

na

realizację

zadań

zleconych

gminie

i powiatowi. Budżet państwa dotuje również niektóre zadania własne gminy i powiatu.
Wykres nr 1. Źródła finansowania działalności Ośrodka w 2010 roku.

Źródło: Dane MOPS – opracowanie własne DAS

W 2010 roku udział przekazanych dotacji w ogólnym budżecie Ośrodka
stanowił ponad 57% tj. 43 464 345 zł, w tym dotacja rozwojowa (środki z EFS)
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w wys. 1 800 139 zł. Pozostała kwota na realizację zadań tj. 43% budżetu pochodziła
ze środków miasta.
Środki na wypłatę świadczeń stanowią podstawę budżetu Ośrodka tj. 81, 6%
wydatków. Mimo, iż rosną wydatki związane z wypłatą świadczeń takie jak:
przeprowadzenie wywiadu, postępowanie dowodowe, wydanie i wysłanie decyzji,
wypłata świadczenia, obsługa bankowa, korespondencja, itp. oraz koszty związane
z utrzymaniem Ośrodka (media), to kwota przeznaczona na obsługę w 2010r. nie
zmieniła się w stosunku do roku poprzedniego, dlatego jej udział procentowy (18,4%)
w budżecie Ośrodka zmniejszył się.
W 2010 roku 24 755 spraw - do przygotowania, rozpatrzenia, wyjaśnienia
wpłynęło za pośrednictwem przychodzącej korespondencji. Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Sosnowcu wydał łącznie 76 532 decyzje, orzeczenia i postanowienia
w odpowiedzi na wnioski zainteresowanych.
Wykres nr 2. Ilość wydanych decyzji, orzeczeń i postanowień w 2010 roku

Dział Świadczeń
Rodzinnych
12 056

Dział Dodatków
Mieszkaniowych
9 474

Powiatowy Zespół
ds. Orzekania o
Niepełnosprawności
4 003

Pomoc Społeczna
50 999

Źródło: Dane MOPS – opracowanie własne DAS

Najwięcej postępowań administracyjnych, bo prawie 51 tys., wszczęto na
wniosek o wsparcie na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej, (wydano
prawie 4 tys. więcej decyzji niż w 2009 roku). W roku bieżącym liczba ta może
jeszcze wzrosnąć z uwagi na projekt zmian ustawowych w sprawie zmodyfikowania
wyliczania dochodu. Ponad 12 tys. decyzji wydał Ośrodek na podstawie ustawy
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o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do
alimentów. W tym przypadku liczba decyzji w stosunku do roku poprzedniego
zmniejszyła się o ponad 5 tys. W sprawie dodatków mieszkaniowych wydano prawie
9,5 tys. decyzji, tj. podobnie jak w 2009 roku. Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności obsługiwany przez Ośrodek w 2010 roku wydał 4 tys.
orzeczeń.
Wykres nr 3. Wydatki ponoszone na realizację świadczeń z podziałem na rodzaj
pomocy w 2010 roku
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Źródło: Dane MOPS – opracowanie własne DAS

Na wypłatę świadczeń rodzinnych i pomoc osobom uprawnionym do
alimentów Ośrodek wydał 49% całego budżetu na świadczenia, prawie 35% wydano
na wsparcie z pomocy społecznej a na dodatki mieszkaniowe prawie 16%.
Wzrost wydatków o ponad 2 mln zł ponoszonych na wypłatę świadczeń przez
Dział Świadczeń Rodzinnych spowodowany był między innymi podwyższeniem od
listopada 2009 roku kwoty zasiłków rodzinnych oraz wysokości świadczenia
pielęgnacyjnego.

Od

stycznia

2010

roku

uległy

również

zmianie

zasady

przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego – zniesiono kryterium dochodowe
i rozszerzono katalog osób uprawnionych do tego świadczenia. W pomocy
społecznej zwiększyły się zwłaszcza wydatki na pokrycie kosztów pobytu
w specjalistycznych Domach Pomocy Społecznej osób z terenu Sosnowca,
zwiększyły się również wydatki na pokrycie kosztów pobytu dzieci w rodzinach
zastępczych. Kwota na dodatki mieszkaniowe wzrosła z uwagi na podwyższenie
wysokości stawki czynszowej, zmiany obliczania dochodu - od stycznia 2010r. nie
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wlicza się do dochodu dodatku pielęgnacyjnego oraz od marca 2010r. zmiany
kryterium dochodowego uprawniającego do ubiegania się o dodatek mieszkaniowy
(wzrost kwoty najniższej emerytury).
Wykres nr 4. przedstawia dane dotyczące osób objętych poszczególnymi
rodzajami pomocy.
Wykres nr 4. Korzystający z pomocy MOPS w 2010 roku

Źródło: Dane MOPS – opracowanie własne DAS

W 2010 roku najliczniejszą grupą były środowiska objęte wsparciem Ośrodka
na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, następnie ustawy o pomocy
społecznej i ustawy o dodatkach mieszkaniowych. Z dofinansowania do turnusów
rehabilitacyjnych w 2010 roku skorzystały 263 osoby. Osoby, bądź rodziny, które
spełniają kryteria pomocy mogły korzystać ze

wszystkich

w/w świadczeń

jednocześnie.
W ciągu 2010 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej udzielił wsparcia
w oparciu o ustawę o pomocy społecznej 8 361 środowiskom. Pośrednio pomoc
trafiła do 17 318 osób żyjących w tych środowiskach.
Z różnego rodzaju świadczeń w 2010 roku skorzystało 6 308 środowisk. Liczba
środowisk, którym przyznawano świadczenia utrzymuje się na podobnym poziomie
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od kilku lat, zmienia się jednak ich struktura. Częściej niż w poprzednich latach
o pomoc zgłaszały się środowiska jednoosobowe. Samotnie gospodarujący
najdotkliwiej odczuwają skutki kryzysu i rosnących ciągle kosztów utrzymania. Liczba
osób w rodzinach (14 127), również jest mniejsza. Zdarza się często, iż korzystają
z pomocy podzielone rodziny. Jest to kolejne pokolenie, wywodzące się z rodzin
o niskich dochodach, które boryka się z problemami u progu samodzielności.
Od kilku już lat najczęstszym powodem ubiegania się o pomoc, są problemy
spowodowane bezrobociem. Stopa bezrobocia od listopada 2008 roku znów rośnie
i na koniec grudnia 2010 roku osiągnęła w Sosnowcu wartość 13,3%. Bardzo często
przyczyną ubiegania się o wsparcie jest niepełnosprawność. Występuje ona, w co
czwartej rodzinie, korzystającej z pomocy. Długotrwała choroba, to kolejny powód,
który skutkuje niedostatkiem i wymusza konieczność ubiegania się o wsparcie. Nadal
istotnym powodem korzystania z pomocy jest bezradność w sprawach opiekuńczo –
wychowawczych, zwłaszcza w rodzinach niepełnych. Każdorazowo przyznanie
świadczenia na podstawie ustawy o pomocy społecznej poprzedzane jest
sprawdzaniem sytuacji materialno-bytowej i przeprowadzeniem wywiadu w miejscu
zamieszkania wnioskodawcy.
Wykres nr 5. Powody ubiegania się o pomoc w 2010 roku

Źródło: Dane MOPS – opracowanie własne DAS
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W roku 2010 pracownicy socjalni Ośrodka przeprowadzili łącznie 20 189
wywiadów.
W 2010 roku na świadczenia z pomocy społecznej Ośrodek wydał łącznie
21 634 313 zł. Świadczenia z pomocy społecznej to zasiłki stałe i okresowe, zasiłki
celowe, pomoc rzeczowa i w naturze, dożywianie, wydatki na usługi i świadczenia
dla wychowanków rodzin zastępczych oraz wychowanków placówek opiekuńczowychowawczych. Świadczenia to również składki na ubezpieczenia zdrowotne,
ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej poza
terenem gminy, pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówkach zlokalizowanych poza
Sosnowcem (sosnowieckie jednostki otrzymują środki na utrzymanie bezpośrednio
z budżetu Miasta) oraz wydatki ponoszone na reintegrację społeczną i zawodową.
Z pomocy w formie zasiłku stałego korzystały 734 osoby, zasiłki okresowe wypłacono
dla 2 553 środowisk, a z usług opiekuńczych korzystało ogółem 900 mieszkańców
Sosnowca.
Wykres nr 6. Świadczenia przyznawane na podstawie ustawy o pomocy
społecznej w 2010 roku

Źródło: Dane MOPS – opracowanie własne DAS

Skompletowano 102 wnioski na umieszczenie w domach pomocy społecznej,
a umieszczono 68 osób, w tym 31 poza terenem miasta. Na umieszczenie oczekują
Opracowanie: DAS - MOPS Sosnowiec
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163 osoby, z tego 75 poza Sosnowcem. Ośrodek kieruje osoby wymagające pomocy
instytucjonalnej do ośrodków wsparcia i innych jednostek tworzących system pomocy
społecznej w mieście.
MOPS rozpatruje wnioski o dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego.
W 2010 roku o świadczenie ubiegało się 1 418 osób. Dotacja z PFRON na realizację
zadań związanych z dofinansowaniem turnusów rehabilitacyjnych w 2010 roku
wyniosła 200 000 zł. Kwota ta wystarczyła na przyznanie dofinansowania dla 263
osób, w tym dla 152 dzieci i młodzieży oraz 111 opiekunów.
Zadanie polegające na udzielaniu pomocy w formie dożywiania MOPS
realizuje we współpracy z innymi jednostkami, zgodnie z założeniami wieloletniego
programu rządowego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania". Na realizację
programu gmina Sosnowiec otrzymuje dotację celową z budżetu państwa. W 2010r.
ogólna kwota na realizację programu wyniosła 3 942 958 zł, w tym dofinansowanie
państwa 2 376 972 zł. Programem objęto 8 012 osób. Z pomocy w formie posiłku
skorzystały 2 863 osoby, w tym 2 360 to dzieci uczęszczające do przedszkoli
i żłobków oraz uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Ośrodek przyznał pomoc w formie posiłku na kwotę 1 343 354 zł., natomiast na
zasiłki celowe w zamian za gorący posiłek wydano 2 130 406 zł. Kwota
przeznaczona na doposażenie stołówek w ramach programu to 469 198 zł.
w tym prawie 375 tys. z dotacji państwa. Dodatkowo 180 dzieci otrzymało posiłek na
podstawie wniosków dyrektorów szkół. Na posiłki wydawane bez decyzji MOPS,
przekazano prawie 38 tys. zł
Pomocą w formie rodzinnej opieki zastępczej objętych zostało 477 dzieci,
które przebywały w 366 rodzinach zastępczych. Nie uległa zmianie struktura rodzin
zastępczych, dominują wśród nich rodziny spokrewnione z dziećmi, które stanowią
około 90% ogółu rodzin zastępczych. Na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej
Ośrodek wydał kwotę 3 668 719 zł tj. 5 473 wypłacone świadczenia.
Ośrodek realizuje zadania ujęte w Miejskim Programie Pozyskiwania
Wspierania Niespokrewnionych i Zawodowych Rodzin Zastępczych przyjętym
Uchwałą Rady Miejskiej w Sosnowcu w dniu 25 lutego 2010r.
Ośrodek swoim klientom zapewnia pomoc psychologiczną, prawną oraz
pomoc w formie pracy socjalnej. W 2010 roku 2 053 środowiska skorzystały
wyłącznie z pomocy w formie pracy socjalnej. W stosunku do 523 osób zastosowano
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metodę kontraktu socjalnego. Udzielono 523 konsultacje i porady prawne. Od
miesiąca września 2010r. w lokalu przy Placu Kościuszki 5 uruchomiono Punkt
Poradnictwa Specjalistycznego dla rodzin naturalnych. Na realizację tego projektu
pozyskano dotację z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w kwocie 50 tysięcy
złotych.
Prowadzony przez MOPS Klub Integracji Społecznej udzielił w roku 2010
wsparcia 149 osobom. Organizowane były cykliczne zajęcia grupowe dla osób
starszych i niepełnosprawnych oraz warsztaty dla młodzieży. Udzielane również było
wsparcie dla ofiar przemocy w formie terapii indywidualnych oraz grupowych
z psychologiem terapeutą. Osoby korzystające ze wsparcia Klubu Integracji
Społecznej miały możliwość uzyskania bezpłatnych porad prawnych udzielanych
przez kuratorów zawodowych.
W

Miejskim

Ośrodku

Pomocy

Społecznej

prowadzony

jest

również

wolontariat. W ubiegłym roku działania Ośrodka wspierało 74 wolontariuszy.
Najliczniejszą grupę wolontariuszy stanowiły osoby pomiędzy 16 a 25 rokiem życia.
Pomoc wolontariuszy skierowana była do dzieci, osób starszych i niepełnosprawnych
oraz mieszkańców placówek pomocy społecznej.
W roku 2010 Ośrodek kontynuował realizację projektu systemowego „Moda
na sukces, czyli kroki w samodzielność” współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem głównym projektu w roku 2010 była poprawa
funkcjonowania klientów MOPS w sferze życia społecznego i zawodowego.
Całkowity koszt projektu w roku 2010 to 2 030 774,31 zł, z czego 230 635,80 zł
stanowił wkład własny. W projekcie systemowym w roku 2010 wzięło udział 285
osób.
Wyższy procent bezrobocia wśród kobiet sprawił, iż to właśnie ta grupa
społeczna była w przeważającej części (aż 78%) beneficjentami projektu. Podobnie
jak w ubiegłym roku najliczniej reprezentowaną grupą były osoby pomiędzy 26 a 35
rokiem życia, co stanowiło 35% wszystkich beneficjentów.
W ramach projektu podpisano 228 kontraktów socjalnych. W projekcie
systemowym Programami Aktywności Lokalnej (realizowanymi w rejonach pracy
socjalnej Punktu Terenowego Nr 2, Nr 4 i Nr 5) objęto 57 osób. W ramach
Programów zostały zrealizowane liczne działania m.in. utworzono 2 grupy
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samopomocowe dla rodziców mających trudności opiekuńczo-wychowawcze oraz
1 grupę dla osób bezrobotnych. Przeprowadzono także treningi umiejętności
wychowawczych dla 24 osób i umiejętności społecznych z elementami aktywnego
poszukiwania pracy dla 12 osób. Ponadto zorganizowano: szkolenia „Animator, lider
lokalny” dla 9 członków grup samopomocowych oraz 7 dniowe szkolenie wyjazdowe
dla 78 osób uczestniczących w Programach Aktywności Lokalnej oraz członków ich
rodzin. Działania o charakterze środowiskowym skierowane do uczestników PAL
oraz ich otoczenia realizowane były w okresie od stycznia do grudnia 2010. W tym
czasie zostały utworzone 3 Punkty Informacji Obywatelskiej przy ul. Hallera,
Rzeźniczej

oraz

ul.

Mościckiego.

Mieszkańcy

Sosnowca

mogli

skorzystać

z bezpłatnego poradnictwa specjalistów w zakresie pracy socjalnej, doradztwa
prawnego, psychologicznego oraz pedagogicznego. W okresie od kwietnia do
grudnia udzielono łącznie 675 porad.
Działania

projektowe

zostały

docenione

przez

Ministerstwo

Rozwoju

Regionalnego. Projekt „Moda na sukces, czyli kroki w samodzielność zajął lI drugie
miejsce w konkursie „Dobre praktyki EFS 2010” uzyskując tytuł „Najlepszej inwestycji
w Człowieka 2010”
Praca socjalna prowadzona metodą środowiskową uzupełniana jest od wielu
lat działaniami projektowymi. (Kalendarium projektów/wydarzeń w załączeniu).
Działania podejmowane na rzecz mieszkańców Sosnowca są zgodne
z celami Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta. W roku 2010 przy
dużym zaangażowaniu pracowników Ośrodka powstał nowy dokument strategiczny
na lata 2011-2020.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje również zadania gminy
nałożone ustawą o dodatkach mieszkaniowych.
W 2010 roku 5 614 gospodarstw domowych otrzymało pomoc w formie
dodatku mieszkaniowego, pomoc ta trafiła do 14 015 osób w tych gospodarstwach.
Tabela nr 1. Liczba i kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych w 2010
roku
Rok

Kwota wypłaconych
dodatków

Liczba wypłaconych
dodatków

Średni
dodatek

2010

9 747 604 zł

51 048

190,95 zł

Źródło: Dane DDM – opracowanie własne DAS
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Na pomoc w formie dofinansowania do czynszu w 2010r. wydano łącznie
9 747 604 zł. Wypłacono 51 048 świadczeń z tytułu dodatku mieszkaniowego,
a średnia kwota wypłaconego dodatku w 2010 roku wynosiła 190,95 zł.
W porównaniu z rokiem poprzednim średnia wysokość dodatku zwiększyła się
o 13,92 zł.
Wykres nr 7. Kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych w 2010 roku
z podziałem na rodzaj własności lokalu

Źródło: Dane DDM – opracowanie własne DAS

W 2010 roku najwięcej dofinansowań wypłacono lokatorom mieszkań
komunalnych.
Największe wydatki w 2010r. Ośrodek poniósł na realizację świadczeń
wypłacanych przez Dział Świadczeń Rodzinnych.
Wykres nr 8. Procentowy podział wydatków na wypłatę świadczeń i funduszu
alimentacyjnego w 2010 roku
Świadczenia
rodzinne
71%

Fundusz
alimentacyjny
28%
Składki na
ubezpieczenia
1%
Źródło: Dane DŚR – opracowanie własne DAS
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Ze świadczeń rodzinnych skorzystało 9 426 rodzin, w których funkcjonowalo
17 804 osób oraz 1 791 rodzin objętych świadczeniami z funduszu alimentacyjnego
z liczbą 5 255 osób żyjących w tych rodzinach.
W 2010 roku łącznie na świadczenia rodzinne tj. zasiłek rodzinny wraz
z dodatkami, jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka i świadczenia
opiekuńcze, oraz pomoc osobom uprawnionym do alimentów Ośrodek wydał
30 438 754 zł. Z tej kwoty 71% wydano na świadczenia rodzinne z dodatkami oraz
świadczenia pielęgnacyjne. Na fundusz alimentacyjny wydano kwotę stanowiącą
28% środków, a na składki zdrowotne i społeczne wydano 1% tego budżetu.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi nadal obsługę finansowo kadrową Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. W 2010 roku
Zespół przyjął do rozpatrzenia 5 815 spraw.
Tabela nr 2. Sprawy rozpatrywane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności w 2010 roku
Rodzaj sprawy
Liczba przyjętych wniosków o ustalenie
niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności
w
Osoby przed 16- tym rokiem życia
tym:
Osoby po 16- tym roku życia
Liczba wydanych orzeczeń
Osoby przed 16- tym rokiem życia
w
zaliczone do osób niepełnosprawnych
tym:
odmowne
Osoby po 16- tym roku życia – stopień
niepełnosprawności
w
lekki
tym:
umiarkowany
znaczny
odmowne

Rodzaj sprawy
Liczba wydanych legitymacji
w
Osobom przed 16- tym rokiem życia
tym:
Osobom po 16- tym roku życia
Liczba przyjętych odwołań
Liczba przyjętych wniosków
o wydanie kopii orzeczenia

2010
4 197
276
3 921
4 003
258
223
35
3 745
1236
1469
746
294
2010
1 234
189
1 045
253
131
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