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Wstęp

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką organizacyjną Miasta Wejherowo. 

Działa  na podstawie obowiązujących przepisów prawa:

   
● Statutu będącego załącznikiem do Uchwały RM nr IV/XII/125/2003 z dnia 16.09.2003r
● Regulaminu Organizacyjnego MOPS  zatwierdzonego Zarządzeniem Dyr. MOPS

oraz innych aktów prawnych wydanych przez Radę Miasta, Prezydenta Miasta, Dyrektora.

Siedziba Ośrodka mieści się w Wejherowie przy ulicy Kusocińskiego 17.

Rejon działania obejmuje teren gminy miasta Wejherowa.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie realizuje zadania wynikające z:              

●  ●  ustawy z dnia 12 marca 2004r .o pomocy społecznej (tekst jednolity  Dz.U.z 2008r 
                Nr 115 poz.728)

 
●  ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

                 zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 1997R Nr 123 poz.776 z późniejszymi 
     zmianami) 

●  ustawy z dnia 23 stycznia 2003r o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym      
                 Funduszu Zdrowia (Dz.U.z 2003r Nr 45 poz.391 z późniejszymi zmianami)

●  ustawy z dnia 13 października 1998r o systemie ubezpieczeń społecznych    
     (Dz.U.nr137/98 poz.887 z późniejszymi  zmianami),

●  ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U.z 1994rNr    
    111,poz.535 z  późniejszymi zmianami)

●  ustawy  z dnia 1 grudnia 1994r o zasiłkach rodzinnych i pielęgnacyjnych (tekst  
    jednolity Dz.U.z 1998r Nr 102 poz.651 z późniejszymi zmianami)

●  ustawy z dnia 28 listopada 2003r  o świadczeniach rodzinnych  (tekst jednolity  
    Dz.U.z 2006r nr 139 poz.992 ze zmianami)
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●  ustawy z dnia 10 czerwca 1994r o zamówieniach publicznych ( tekst jednolity   
Dz.U.z  2002r Nr 72 poz.664 z późniejszymi zmianami)

●  ustawy z dnia 26 listopada 1998r o finansach publicznych (Dz.U.1998r Nr 155    
     poz.1014 z późniejszymi zmianami)

●  ustawy z dnia 17 grudnia 1998r o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń    
    Społecznych (Dz. U.z 1998r Nr 162 poz.1118 z późniejszymi zmianami)
 
●  ustawy o zatrudnieniu socjalnym z dnia 13 czerwca 2003r (Dz.U.Nr 122 poz.1143

●  ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003r 
     (Dz.U.Nr 96 poz.873 ze zmianami),

           
            ●  ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej z   
                dnia  22 kwietnia 2005r (Dz.U.Nr 86 poz.732 ze zmianami),
           

●  ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z dnia 7 września 2007r (Dz.U.
     Nr  191 poz.1378 ze zmianami)

           
            ●  ustawy z dnia 15 czerwca 1960 – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.Uz 2000r
                 Nr 98 poz. 1071 ze zmianami),
               

●  Kodeksu  rodzinnego i opiekuńczego.
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Zadania pomocy społecznej

  
Zgodnie ze swoim statutem Ośrodek realizuje zadania państwowej i samorządowej polityki 

społecznej.

Pomoc społeczna polega w szczególności na  ( art. 15 ustawy)

1) przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń

2) pracy socjalnej

3) prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej
analizie i ocenie zjawisk  rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej

4) realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych

       5)    rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych  
            potrzeb

Cele pomocy społecznej

Pomoc społeczna ma na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie  trudnych 
sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne środki, możliwości i 
uprawnienia. 

Podstawowymi przesłankami  udzielenia osobom i rodzinom wsparcia w ramach pomocy 
społecznej jest znalezienie się w trudnej sytuacji życiowej i niemożność jej pokonania mimo 
uprzedniego wykorzystania własnych środków, możliwości i uprawnień.    

 
Trudna sytuacja życiowa to, w szczególności zaistnienie jednej z okoliczności 

wymienionych w art.3  ustawy  przy uwzględnieniu kryterium dochodowego z art.8. ustawy, który 
mówi,że dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć 351,- złotych natomiast u osoby 
samotnej – 477,- złotych.

Przez własne środki, możliwości i uprawnienia należy rozumieć nie tylko sytuację 
materialną, ale także właściwości psychofizyczne, kwalifikacje zawodowe, aktywność w 
rozwiązywaniu własnych i rodzinnych problemów oraz gotowość współdziałania w tym celu 
z innymi.

Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej mają obowiązek współudziału w 
rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej.
 

Należy rozumieć to  szeroko np. jako współpracę z jednostkami pomocy społecznej
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 i pracownikami socjalnymi, aktywne poszukiwanie pracy, wniesienie powództwa o alimenty  itp. 
Brak współdziałania może stanowić podstawę do odmowy przyznania lub 
wstrzymania świadczeń pieniężnych (art.6).
 

 Naczelna zasada, którą kieruje się pomoc społeczna to zasada subsydialności 
(pomocniczości), zgodnie z którą państwo może jedynie wspierać , a nie wyręczać obywateli  w 
zaspakajaniu ich potrzeb życiowych.

Struktura organizacyjna Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Ośrodek zatrudniał w 2008 r średnio 42 pracowników ( tj. 37,63 etaty)
w tym:
      ● 13 pracowników socjalnych pracujących w rejonach liczących ponad 3 tys. mieszkańców, 
     
      ●  kierownika działu pomocy środowiskowej 
     
      ●  specjalistów i konsultantów:
   
      ●  prawników
    
      ●  pedagogów
    
      ●  psychologów

Pracę terenową pracowników socjalnych obsługiwała sekcja świadczeń licząca 2  pracowników. 

W Dziale Świadczeń Rodzinnych pracowało 5 pracowników.

W Funduszu Alimentacyjnym 3 osoby.

 11 osób zatrudnionych jest  w administracji

Klienci  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej

     Liczba mieszkańców Wejherowa wg danych Ewidencji Ludności w Urzędzie Miasta w 
    Wejherowie w dniu 31.12.1008r. wynosiła 47.882osby.
     
     Łącznie ze wszystkich form pomocy  świadczonych przez MOPS  bez względu na   
    źródło finansowania skorzystało  3166  mieszkańców  w 1164 rodzinach.
    
    Liczba osób, którym decyzją przyznano świadczenia  - 1657
    
    Oznacza  to, że około  6.61 %  obywateli Wejherowa jest objętych pomocą społeczną.
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Pomocy na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej udziela się w 
szczególności z powodu ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, potrzeby ochrony macierzyństwa lub 
wielodzietności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej choroby, bezradności w sprawach 
opiekuńczo - wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego zwłaszcza  w rodzinach 
niepełnych lub wielodzietnych, alkoholizmu lub narkomanii, w przystosowaniu do życia po 
opuszczeniu zakładu karnego, klęski żywiołowej lub ekologicznej oraz przemocy w rodzinie.

 

Powody korzystania z pomocy przez  mieszkańców Wejherowa w 2008r to:

Powody trudnej sytuacji życiowej   Liczba rodzin   
     ogółem

    Liczba osób

Ubóstwo 685 1949
Sieroctwo      3    11
Bezdomność    45    45
Potrzeba ochrony macierzyństwa    67   351
Wielodzietność    37  234
Bezrobocie                                         420 1422
Niepełnosprawność 573 1225
Długotrwała choroba 619 1376
Bezradność w sprawach opiek.-wychowawczych i 
prowadzenia gosp. domowego  - ogółem 221

 
868

w tym:
          rodziny niepełne 175 589
          rodziny wielodzietne  54 320
Przemoc w rodzinie  5   15
Alkoholizm 92 189
Narkomania  10   19
Trudności w przystosowaniu do życia po 
opuszczeniu zakładu karnego 14   23
Zdarzenie losowe 10   28

Ośrodek realizuje zadania zlecone i własne gminy.

                      
   Na  zadania zlecone  i powierzone w roku 2008r wydatkowano kwotę    16.008.592,20 zł  
   Na  zadania własne gminy                                                                               2.728.022,53 zł
   Z Funduszu EFS na realizację projektu „W drodze do pracy”                     169.963,22 zł
   Z MPIPS na realizację zadania projektu „Świetlica, Praca Staż”                     7.000,00 zł
   Z budżetu EFS na realizację projektu 
                    „Twoje życie,Twoja Praca,Twój Styl”                                             179.003,42 zł
                                                                                                                        
  
   Łącznie budżet Ośrodka wyniósł:                                                                 19.092.581,37 zł
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Zadania zlecone

        W 2008r Ośrodek objął pomocą w formie świadczeń w ramach zadań zleconych 413 osób 
(liczba osób, którym decyzją przyznano świadczenie) w 405 rodzinach.
 

            Struktura świadczeń zleconych ( liczba decyzji)  
1.  zasiłki stałe  - ogółem 357
    w tym przyznane dla osoby:
                   samotnie gospodarującej
                   pozostającej w rodzinie 

256
101

2. składki na ubezpieczenie zdrowotne od   
     zasiłków stałych,świadczeń pielęgnacyjnych i  
     osób objętych programem wychodzenia z   
     bezdomności                                      

319 

Usługi opiekuńcze specjalistyczne

           Usługi specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi  świadczone były  przez Polski 
Komitet Pomocy Społecznej w Wejherowie z siedzibą przy ul. Obrońców Helu 1.
Wykonawca usług wyłoniony został w drodze przetargu na okres od 1.01.2008 do 28.02.2009r.

Usługi zorganizowane  były w oparciu o Ustawę z dnia 19.08.1994r o ochronie zdrowia 
psychicznego (Dz.U.nr 111 poz.535 ze zmianami) oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 18.12.1996r a także w oparciu o rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej  z 
dnia 22.09.2005r
Usługami objęto 56 rodzin w tym 30 osób  samotnych.
9 świadczeniobiorców korzystało z usług bezpłatnych.
W roku sprawozdawczym 2008 przepracowano 43.407 godzin opieki na łączną kwotę 569.050,- zł
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Dom Dziennego Pobytu - Wejherowo ul. Św. Jacka 14

 Jako zdanie zlecone  gminie  -  w Wejherowie przy Domu Pomocy Społecznej przy ul.Św.
Jacka 4 - funkcjonuje Dzienny Ośrodek Pobytu dla dzieci  z porażeniem mózgowym.

Środki  otrzymane na realizację tego zadania  przeznaczono na wydatki związane z pomocą 
specjalistyczną i rehabilitacyjną,  utrzymanie oraz  na poprawę  warunków  pobytu w ośrodku 
wsparcia. 

W 2008 z  rehabilitacji korzystało 9 dzieci z terenu miasta Wejherowa.

W ramach planu wydatkowano :
- na wynagrodzenia wraz z pochodnymi kwotę – 73.421,-zł, 
- na zakup energii elektrycznej i cieplnej – 24.000- zł,
- na zakup materiałów  -  4.579,-zł

Łącznie na to zadanie wydatkowano 102.000,- zł.

Zdania własne i obowiązkowe gminy 

Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej do zadań własnych gminy o charakterze 

obowiązkowym między innymi należą:

● udzielanie schronienia,zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego   
    pozbawionym;
● przyznawanie  i wypłacanie zasiłków okresowych;
● przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych;
● dożywianie dzieci;
● sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym;
● organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu  
    zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 
    psychicznymi
● kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy 
   w tym domu;   
● praca socjalna    

          W 2008r. ze świadczeń w ramach zadań własnych gminy skorzystało 1.510 osób
                
          w 1.025 rodzinach na łączną kwotę 172.420,- zł
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1)    Udzielanie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania osobom tego pozbawiony  , w tym    
     osobom bezdomnym

W rejestrze MOPS znajduje się 45 osób bezdomnych
W  2008r z pomocy skorzystało 27 bezdomnych  (w tym 2 kobiety)

Na przestrzeni 2003r - 2008r  dane te przedstawiały się następująco:

Rok Liczba osób w 
schronisku

kobiety mężczyźni Kwota 

    za cały rok

2003 19 2 17   16.988,-zł

2004 15 3 12   10.203,-zł

2005 15 1 14   14.988,-zł

2006 18 2 16   22.571,-zł

2007 15 2 13   23.109,-zł

2008 27 3 24   50.203,-zł
     

                                  

Zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych wyłoniono noclegownię,do której 
kierowani  byli bezdomni z m. Wejherowa. 
Podpisano umowę z  Towarzystwem Wspierania Potrzebującym „Przystań”w Gdańsku ul. Mostowa 
1a i Chrześcijańskim Stowarzyszeniem Dobroczynnym w Gdyni ul. Jana z Kolna  28 
 na świadczenie usług polegających na  zapewnieniu schronienia i jednego ciepłego posiłku. 
 
Średni koszt  jednej doby w  noclegowni  wyniósł 20,98 zł

Łączna  liczba świadczeń (doba/osobę) wyniosła 2392

Na ten cel MOPS wydał 50.203,-zł
   
Osoby pozbawione możliwości przygotowania sobie ciepłego posiłku, bezdomne, niezaradne 
kierowane były do  jadłodajni  Parafialnego Zespołu “Caritas” 
przy Parafii  Św. Anny w Wejherowie. 
Z  tej formy świadczenia skorzystały 32 osoby. 
Cena jednego posiłku wyniosła - 2 zł.
Łącznie MOPS  zapłacił  10.204,-zł za 5.102  posiłki  wydane  przez “Caritas” 

Na ubranie (najczęściej obuwie) wydano 41 decyzji  na kwotę 5.890,- zł.
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2)  Obiady szkolne , program" Posiłek dla potrzebujących"

W 2008r  realizowany był Rządowy Program  "Posiłek dla potrzebujących"
Program Rządowy został wprowadzony uchwałą Rady Ministrów z dnia 7.09.2004r  
w celu udzielenie wsparcia z budżetu państwa gminom w wypełnianiu zadań określonych 
w art. 17 pkt. 3 i 14 ustawy o pomocy społecznej ( dożywianie dzieci oraz zapewnienie posiłku 
osobom go pozbawionym).

Dożywianie szkolne

Miejski  Ośrodek  Pomocy Społecznej  w  Wejherowie  w  ramach  realizacji  programu 

wieloletniego  „Pomoc  państwa  w  zakresie  dożywiania”  udzielił  pomocy  w  formie  dożywiania 

szkolnego dzieciom i młodzieży szkolnej zamieszkałej na terenie miasta Wejherowa.

Z obiadów w szkole w roku kalendarzowym w 2008 r. skorzystało 730 uczniów z 410 rodzin , z 

tego:

94 dzieci w wieku do 7 lat ( są to uczniowie kl. „0” i kl. I ) – stanowi to 8 % z ogólnej liczby 

uczniów z tego przedziału wiekowego;

396 uczniów ze szkół podstawowych tj. 13 % z ogólnej liczby dzieci uczęszczających do szkół 

podstawowych z terenu Wejherowa;

226 uczniów ze szkół gimnazjalnych tj. 13 % z ogólnej liczby dzieci uczęszczających do szkół 

gimnazjalnych z naszego miasta;

14 uczniów uczęszczających  do szkół ponadgimnazjalnych tj. 4 % z ogólnej liczby młodzieży 

uczęszczającej do szkół ponadgimnazjalnych z Wejherowa.

Uczniowie dożywiani byli  w szkołach znajdujących się na terenie miasta Wejherowa tj.

w Zespole  Szkół Nr 1 (Szkoła Podstawowa Nr 6;  Gimnazjum Nr 2);

 Zespole  Szkół Nr 2 (Szkoła Podstawowa Nr 5;  Gimnazjum Nr 4);

w Zespole  Szkół Nr 3 (Szkoła Podstawowa Nr 8;  Gimnazjum Nr 3);

w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2  (Szkoła Podstawowa Nr 11; Liceum Ogólnokształcące 

Nr 2);

w Szkole  Podstawowej  Nr 9;

w Gimnazjum Nr 1;

w Specjalnym  Ośrodku  Szkolno - Wychowawczym  Nr 1;

 w Specjalnym Ośrodku Szkolno -Wychowawczym Nr 2;

a także dożywiane były  dzieci  z  Wejherowa, które uczęszczały  do szkół   znajdujących się w 
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innych miejscowościach tj.

-  w Szkole Podstawowej w Gościcinie;

-  w Szkole Podstawowej w Bolszewie;

 - w Gimnazjum w Bolszewie;

Najwięcej dzieci dożywianych jest w Szkole Podstawowej Nr 6 i w Szkole Podstawowej Nr 9.

W  2008  r.  ogólna  liczba  posiłków  (jedno  danie  gorące)  wyniosła  -  81  439,   tylko  dwoje 

wychowanków  Specjalnego  Ośrodka  Szkolno-Wychowawczego  Nr  1.otrzymywało  całodzienne 

wyżywienie.

łączny koszt posiłków zamknął się w kwocie - 166 950 zł
z tego:     - środki własne - 66 780 zł

                - dotacja - 100 170 zł

Średni koszt 1 posiłku w szkole wyniósł  - 2,05 zł

Żadna rodzina ubiegająca się o tę formę pomocy nie dostała decyzji odmownej.

Dzieci z rodzin, których dochód na osobę w rodzinie nie przekraczał 150 % ustawowego kryterium 

tj. 526,50 zł na osobę w rodzinie,  korzystały z bezpłatnego dożywiania.

Jeżeli dochód na osobę w rodzinie mieścił się w przedziale 151 % - 200 % ustawowego kryterium 

tj. 530,01 zł - 702 zł,  to dzieci były dożywiane z 50 % odpłatnością - 53 osoby.

Część  rodzin,  których  dochód  przekraczał  w/w  kryterium  ustawowe  na  wniosek  pracownika 

socjalnego,  ze  względu  na  dobro  dzieci,  których  nie  chciano  pozbawić  gorącego  posiłku,  była 

zwalniana  całkowicie z odpłatności - 31 osób.

Rządowy program „ Posiłek dla potrzebujących”   - zasiłki celow  e  

 Poza  dożywianiem  dzieci  w  szkołach  w   ramach  rządowego  programu  „  Posiłek  dla 
potrzebujących”   tutejszy  Ośrodek  objął  pomocą  finansową  osoby i  rodziny,  których  sytuacja 
finansowa  wymagała wsparcia w zakresie zakupu żywności.. 
Program Rządowy został wprowadzony uchwałą Rady Ministrów z dnia 7.09.2004r  
w celu udzielenie wsparcia z budżetu państwa gminom w wypełnianiu zadań określonych 
w art. 17 pkt. 3 i 14 ustawy o pomocy społecznej ( dożywianie dzieci oraz zapewnienie posiłku 
osobom go pozbawionym).
Udzielono pomocy  w formie świadczenia pieniężnego na zakup żywności 446 osobom
z  tego: 
-  dzieci w wieku do lat 7 - 123 osoby;
-  uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej - 93 osoby;
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-   pozostałe  osoby otrzymujące  pomoc na podstawie art.  7  ustawy o pomocy społecznej  -  768 
osób;  

Udzielono 2.233 świadczeń, koszt jednego świadczenia wyniósł 95,70 zł.

Na realizację programu rządowego łącznie wydatkowano 380 648 zł

z tego:     - środki własne -  152 259 zł 
                 - dotacja  - 228 389 zł 

Pomoc ta  zapewniła   zakup żywności  także osobom i rodzinom,gdzie   dochód  wynosi  150 % 
ustawowego kryterium na osobę w rodzinie tj.526,50 zł.  

3)   Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania  

 W 2008r z usług opiekuńczych skorzystało łącznie 116 osób.

 Usługi  świadczone były  przez Polski Komitet Pomocy Społecznej w Wejherowie 
z siedzibą przy ulicy Obrońców Helu 1. .
     
Koszt  jednej godziny usług wynosił  8,49 zł 
 
W 2008 roku  opiekunki przepracowały u osób samotnych, starszych  -  50.700 godzin na łączną 
kwotę  339.777,- zł.

 Dynamika usług na przestrzeni ostatnich 5 lat.    
 
     Rok

   Liczba osób
  korzystających

     z  usług
  Kwoty na pomoc   Liczba godzin   cena za 1 godzinę

    2004 104

       
        349.149,-
         

 
64.773

do 30.10.04-6,10 zł
od 1.11.04 – 6,00 zł

     2005 113
        
        351.744,-

  
58.624

    
     6,00,-zł

     2006 109
        
        378.325,-

 
57.322

     
      6,20,-zł

     2007 112
         
        380.585,-

  
52.859

    
     7,20,-zł

     2008 116
         
        339.777,-

 
50.700

     
     8.49,-zł
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4)  Pogrzeby    

           Sprawiono jeden  pogrzeb osobie całkowicie samotnej, nieubezpieczonej
na łączną kwotę 2.231,-zł.

 
5 )Kierowanie do domu pomocy społecznej

Od stycznia 2004r. do grudnia 2008r. w różnych domach umieszczono 40  podopiecznych.
W roku 2008 – 5 osób.
Na utrzymanie osób w DPS w 2008r wydatkowano łącznie kwotę 551.617,51 zł
W dniu 31.12.2008r w domach przebywało 31 osób.
Pobyt osoby, o ktorych mowa jest dofinansowywany z budżetu gminy.

Miesięczne koszty utrzymania mieszkańca w poszczególnych dps.

Lp
.

NAZWA DPS
Pełna odpłatność

Średni m-y koszt

utrzymania w DPS

Ilość osób 

umieszczonych

Miesięczna opłata 

za pobyt wnoszona 

przez gminę

1. DPS Strzebielinek 2.092,-zł 9 181.403,92 zł
2. DPS Wejherowo, ul. Przebendowskiego 1.850,-zł 11 178.767,32 zł
3. DPS Wejherowo,ul Św Jacka 1.990,-zł 6   86.493,82 zł
4. DPS Chojnice         1.996,-zł 2   18.019,80 zł
5 DPS Cisewie 1.884,95 1   47.873,37 zł
6 DPS Puck 2.086,-zł 2  47.873,37 zł
   Na dzień 31.12.2008r         31 551.617,51 zł
Na umieszczenie w domach pomocy społecznej oczekuje kolejnych 30 osób. 

6)   Praca socjalna  

               Pracownicy socjalni świadczyli  pracę socjalną - bez wniosku o wsparcie finansowe -  w 
235 rodzinach. 
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Zadania fakultatywne:

 Pomoc celowa

             Pomoc celową otrzymało 1.025 rodzin . 
Wydano 163 decyzje przyznające pomoc celową specjalną, w środowiskach gdzie przekroczone 
zostało kryterium dochodowe osoby czy rodziny.
Najczęściej zasiłki  celowe przeznaczano  się na żywność, lekarstwa, opał, odzież i obuwie.
Kwota wydana na zasiłki jednorazowe  celowe to: 333.649,-zł. 

 
Jedna statystyczna rodzina korzystająca z pomocy MOPS w roku 2008r otrzymała  około 325,-  zł.

Odmówiono pomocy 13 razy, najczęściej z powodu przekroczenia kryterium dochodowego, 
a także z powodu braku współdziałania osoby lub rodziny z pracownikiem socjalnym w 
rozwiązywaniu trudnej sytuacji życiowej ( m.in. niedotrzymanie postanowień kontraktu socjalnego, 
nieuzasadniona odmowa podjęcia pracy).

Pomoc rzeczowa
 

 250 osób dorosłych , 150 dzieci  otrzymało paczki świąteczne. 
Koszt jednej paczki dla osób dorosłych wyniósł 20,-zł, dla dzieci 21,-zł.
Paczki otrzymały osoby biedne,samotne,bezdomne  oraz dzieci z najuboższych rodzin miasta 
Wejherowa. 
Łącznie na paczki świąteczne oraz  organizację wigilii dla najuboższych mieszkańców miasta 
Wejherowa wydano kwotę  11.000,-zł

Ponadto MOPS finansował spotkania  integracyjne i opłatkowe  organizacji pozarządowych 
na łączną kwotę 10.500,-zł w tym:
– Rada Kombatancka   - 5.000,-zł
– PZERiI                      - 2.000,-zł
– PZN                           -   500,-zł
– PZGT                         -   400,-zł
– Amazonki                  -   400,-zł
– Areszt Śledczy      -   300,-zł
– SPON                        -   400,-zł
– MTK                         - 1.500,-zł

Świadczenia rodzinne 

Dział Świadczeń Rodzinnych  realizuje zadanie zlecone, które obejmuje  przyznawanie  i 
wypłacanie świadczeń rodzinnych zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003r o 
świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r nr 139 poz. 992 ze zmianami)

Dział Świadczeń Rodzinnych od 1.05.2004 do 31.12.2008 zarejestrował 8437 świadczeniobiorców.
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W 2008 roku Dział Świadczeń Rodzinnych przyjął:
– od I - VIII 2008 roku - 1582 osoby na okres zasiłkowy 2007/2008 oraz
– od VII - XII 2008 roku – 3446 osób na okres zasiłkowy 2008/2009.
Ww. osoby w zależności od rodzaju świadczeń, o które się ubiegały składały po kilka wniosków
 (od 1 – 4 wniosków tj. wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego i dodatków, świadczenia 
pielęgnacyjnego, zasiłku pielęgnacyjnego, zaliczki alimentacyjnej i świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego). 

Lp. Rodzaj świadczenia Kwota Ilość świadczeń
1 Zasiłki rodzinne 3.041.684,-zł  5.456
2 Dodatki do zasiłków rodzinnych 2.784.216,-zł 20.257
2a Urodzenie dziecka     271.000,-zł      271
2b Opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z 

urlopu wychowawczego     920.786,-zł 2.373
2c Samotnego wychowywania dziecka i utraty 

prawa do zasiłku  dla bezrobotnych na skutek 
upływu ustawowego okresu jego pobierania

        3.200,-zł       8

2d Samotnego wychowywania dziecka    407.290,-zł 2.369
2e Kształcenia i rehabilitacji dziecka 

niepełnosprawnego do 5 roku życia    18.600,-zł     310
 2f Kształcenia i rehabilitacji dziecka 

niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia  141.520,-zł 1.769
2g Rozpoczęcia roku szkolnego  246.570,-zł 2.466
2h Na pokrycie wydatków związanych z 

zamieszkaniem w miejscowości,w której 
znajduje się szkoła

    2.250,-zł     25

2i Na pokrycie wydatków związanych z 
dojazdem do miejscowości, w której znajduje 
się szkoła

 133.200,-zł   2.664

2j Wychowywania dziecka w rodzinie 
wielodzietnej   639.800,-zł    8.002

3 Świadczenia opiekuńcze 4.670.009,-zł  55.853
3a Zasiłki pielęgnacyjne 4.183.785,-zł  27.345
3b Świadczenia pielęgnacyjne    486.224,-zł  28.508
4 Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia 

dziecka    638.000,-zł      638

Razem: 11.133.909,-zł 127.204 

   Lp. Rodzaj świadczenia Kwota Ilość świadczeń
         1. Zaliczka alimentacyjna od I do IX 2008 1.007.206,-zł 4.482
         2. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego      431.535,-zł 1.462

Razem:   1.438.741,-zł 5.944
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W wyniku złożonych wniosków tut. Dział wydał 5276  decyzji administracyjnych. 

W 2008 roku zarejestrowano 124 osoby zobowiązane do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń 
rodzinnych związku z niezgłaszaniem zmian w sytuacji rodzinnej i dochodowej 
świadczeniobiorców. 
Z listy – 124 osób zobowiązanych do zwrotu pozostało 49 osób, które jeszcze nie spłaciły swojego 
zadłużenia (należności rozłożone na raty lub wystawione tytuły wykonawcze). 
W 2008 roku w wyniku nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych tut. Dział odzyskał 49.320,00 
zł z czego odprowadzono kwotę 38.908,00 zł do budżetu państwa jako świadczenia nienależnie 
pobrane za lata ubiegłe.  

Przy 335 osobach pobierających świadczenia z funduszu alimentacyjnego jest zarejestrowanych 349 
dłużników alimentacyjnych i 93 dłużników alimentacyjnych, których wierzycielki mieszkają na 
terenie innej gminy. 
Zarejestrowano wpłaty od 130 dłużników alimentacyjnych w kwocie 75.633,42 zł (zwrot 
wypłaconych zaliczek alimentacyjnych na kwotę 47.469,64 zł i zwrot wypłaconych świadczeń z 
funduszu alimentacyjnego na kwotę 28.163,78 zł)
W okresie od 1.10.09. - 31.12.09 wypłacono 431.535,00zł świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a 
dłużnicy alimentacyjni zwrócili kwotę 28.163,78 zł.

Około 180 spraw miesięcznie załatwianych jest w związku z posiadanymi kartami przedpłaconymi 
tj. wyksięgowania – przeksięgowania w związku zagubieniem kart, czy zgonem świadczeniobiorcy; 
sprawdzanie salda, aktywacja kart itp.

Od świadczeń pielęgnacyjnych oraz od dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego 
wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu okresu jego 
pobierania odprowadzane są składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. 
W 2008 roku była to kwota 115.532,00 zł. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  również załatwia 
sprawy w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych związane z kapitałem początkowym matek 
pobierających świadczenia pielęgnacyjne w związku z opieką nad dzieckiem niepełnosprawnym. 
Od okresu zatrudnienia uzależnione są składki na ubezpieczenie społeczne.

 W 2008 roku wypłacono kwotę 11.133.909,00 zł na świadczenia rodzinne   i 431.535,00 zł na 
świadczenia z funduszu alimentacyjnego tj. 963.787,00 zł średnio  w miesiącu. 
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Inne zadania realizowane przez Ośrodek to:

   “Klub Seniora 3/4”-  ośrodek wsparcia o zasięgu lokalnym.
To program aktywizacji kobiet i mężczyzn po 70 roku życia. Celem jest przygotowanie seniorów do 
samopomocy,zwiększenie ich aktywności życiowej, udział w życiu społecznym, kulturalnym, 
zapobieganie marginalizacji ze względu na wiek i stan zdrowia.
“ Klub Seniora 3/4” rozpoczął swoją  działalność w sierpniu 2003r. Siedziba klubu znajduje się 
przy ul. Hallera 1a.
W niewielkim pomieszczeniu spotyka się codziennie kilkunastu emerytów i rencistów, którzy w 
sposób zorganizowany spędzają aktywnie czas.
Celem funkcjonowania Klubu jest integracja seniorów, utrzymanie ich aktywności,wspierania w 
potrzebie.
Klub prowadzi wykwalifikowana pracownik socjalny

Klub Seniora "po 60" – istnieje od  marca 2005r. Grupa skupia emerytki  i rencistki ,spotyka się 
jeden raz w tygodniu w siedzibie Piwnicy Wolontariuszy przy ul. Nanickiej 22.
Panie aktywnie spędzają czas, pomiędzy spotkaniami uczestniczą w imprezach,spotkaniach itd.

Świetlica środowiskowa dla dzieci w wieku przedszkolnym -„NIANIA KLUB”
Prowadzony jest od 4 lat. Do Klubu kierowane są dzieci w wieku od 3-10 lat, na podstawie 
kontraktu socjalnego.
Klub jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00( od stycznia do grudnia 2008r 
przepracowano 1.909,5  godziny na łączną kwotę 12.266,55 zł).
Opieką nad dziećmi zajmują się dwie pracownice z pełnym wykształceniem pedagogicznym oraz  8 
osób bezrobotnych skierowanych do pracy w ramach prac społecznie użytecznych. 
W grupie  znajduje się maksymalnie do 15 dzieci.
Dzieci mają zapewniony 1 posiłek dziennie.
W 2008r  Klub otrzymał dofinansowanie z Funduszu  przeznaczonego na profilaktykę i 
rozwiązywanie problemów alkoholowych. Środki te zostały przeznaczone na czynsz, 
wynagrodzenie personelu oraz materiały do zajęć dla dzieci i wyżywienie.
Świetlica otrzymała w 2008 wyróżnienie MPiPS oraz nagrodę w wys.7 tys.zł. Kwota ta została 
przeznaczona na uzupełnienie wyposażenia świetlicy, sfinansowanie wyjazdu integracyjnego dla 
dzieci i ich rodzin,oraz sfinansowanie „drzwi otwartych świetlicy”

Grupa wsparcia dla rodziców z niepełnosprawnymi dziećmi, prowadzona i koordynowana przez dwóch 
pracowników socjalnych
Cele:
     ● integracja ze środowiskiem lokalnym,
     ● nawiązanie kontaktów i współpracy z instytucjami działającymi na rzecz dzieci  
          niepełnosprawnych,
     ● bieżące informowanie o możliwościach korzystania z dotacji na
         ○  sprzęt rehabilitacyjny
          ○  likwidowanie barier architektonicznych 
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          ○  turnusy rehabilitacyjne
          ○  zniżki na zakup leków i środków higienicznych z funduszu ochrony zdrowia

      ● spotkania ze specjalistami;  pedagogiem,  psychologiem, rehabilitantem, kosmetyczką, 
ortopedą,
    ●  wymiana doświadczeń, spostrzeżeń i wiadomości,
    ●  wsparcie psychiczne dla rodziców i opiekunów dzieci niepełnosprawnych.

Spotkania odbywają się raz w miesiącu.
Grupa istnieje od 3 lat i liczy ok. 12 osób

 

Realizacja Umowy Trójstronnej – MOPS/ZUK/UM (organizowanie robót publicznych) 

W roku 2008r podopieczni MOPS przepracowali 18 roboczo/miesięcy.
Z tej formy pomocy skorzystało 8 osób.

Prace społecznie – użyteczne
skierowane są do osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku jednocześnie korzystających ze 
świadczeń pomocy społecznej. Wprowadzone są nowelizacją ustawy o promocji zatrudnienia i 
instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw z dnia 28.lipca 2005r (Dz. U.nr 
164 z dnia 30.08.2005r)
W 2008r MOPS był organizatorem prac na terenie miasta Wejherowa.
W dniu 4.01.2008r na wniosek Prezydenta Miasta zostało podpisane porozumienie w sprawie 
organizacji prac społecznie użytecznych.
Do programu prac społecznie -użytecznych łącznie skierowano 60 osób. Z czego pracę wykonywały 
54 osoby. Łącznie przepracowały 8.515 godzin.
Bezrobotni znaleźli zatrudnienie m. in. przy  pracach porządkowych, sprawowaniu opieki nad 
osobami zależnymi, jako pomoc w placówkach oświatowo – wychowawczych, pomoc w 
prowadzeniu biura.
Prace świadczone były na rzecz organizacji pozarządowych, placówek oświatowych i środowiska 
lokalnego.
Prace społecznie – użyteczne jako instrument aktywizacji zawodowej i społecznej bezrobotnych jest 
się bardzo przydatny w pracy socjalnej: szczególnie atrakcyjny okazał się dla bezrobotnych kobiet, 
które chętnie podejmowały pracę.

 
Działania informacyjno – edukacyjne

Działania informacyjne polegają na tworzeniu szerokiego dostępu do niezbędnych 
informacji  dla klientów i potencjalnych klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
MOPS regularnie zamieszcza bieżące informacje - w lokalnej tygodniku,w internecie,na stronach 
MOPS Wejherowo,na stronach ogłoszeniowych lokalnej TV, poprzez druk plakatów 
informacyjnych, ulotek, współprace z innymi mediami oraz informacyjne spotkania z pracownikami 
ośrodka.
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Klub Integracji Społecznej        
     
Działania środowiskowe nakierowane przede wszystkim na pracę z osobami długotrwale 
bezrobotnymi, margianalizowanymi.
W ramach usług KIS świadczono poradnictwo prawne( ½ etatu  - prawnik świadczący  pomoc dla 
klientów Ośrodka ) , psychologiczne i pedagogiczne..
Prowadzono niewielkie pośrednictwo dla prac dorywczych mające na celu aktywizację społeczno – 
zawodową bezrobotnych.
KIS był organizatorem prac społecznie użytecznych oraz działań integracyjnych dla środowisk 
podlegających wykluczeniu społecznemu.

W Klubie skupieni są tez wolontariusze działający na rzecz podopiecznych MOPS.

Projekt „W drodze do pracy”

Projekt Systemowy „W drodze do pracy” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki prowadzony był przez Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej od 01.01.2008 do 31.12.2008.
Beneficjentem ostatecznym projektu byli klienci MOPS z terenu miasta Wejherowa. Celem projektu 
była aktywizacja zawodowa a następnie społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 
Zakładany cel realizowany był poprzez umożliwienie osobom objętym wsparciem  podniesienie 
kwalifikacji zawodowych, doradztwo, kursy zawodowe oraz kierowanie osób do uczestnictwa w 
Klubie Integracji Społecznej.  W projekcie beneficjenci zapewnioną mieli  opiekę nad dziećmi na 
czas  trwania zajęć.  
W ramach projektu prowadzonych było 15 indywidualnych  kontraktów socjalnych oraz 3 Programy 
Aktywności Lokalnej. 

Program Aktywności Lokalnej "Ja wam pokażę" skierowany był do długotrwale bezrobotnych 
kobiet po 50 roku życia chcących powrócić na rynek pracy. Program realizowany był przy udziale 
10 beneficjentów z czego ukończyło go 8 osób. W ramach zadania  odbyły się cykliczne spotkania z 
psychologiem których celem było wzmocnienie pewności siebie beneficjentów oraz nakłonienie ich 
do ponownego wejścia na rynek pracy. Odbyły się zajęcia z doradcą zawodowym. Beneficjentki 
uczestniczyły również w działaniach w ramach  Klubu Integracji Społecznej w Wejherowie.

Program Aktywności Lokalnej "Jak być mamą i pracować" skierowany był do młodych, 
niepracujących matek i objął wsparciem 15 osób z czego  do końca projektu dotrwało 6 osób. W 
ramach PAL prowadzone były spotkania z psychologami oraz indywidualne działania w Klubie 
Integracji Społecznej. Odbyły się zajęcia z doradca zawodowym.

Program Aktywności Lokalnej "Barakuda" objął wsparciem 20 osobową grupę młodzieży w wieku 
od 15 do 18 lat. Młodzież uczestniczyła w kursie ratownictwa wodnego WOPR oraz kursie 
udzielania pierwszej pomocy które kończyły się wydaniem międzynarodowego certyfikatu. W 
ramach kursu ratownictwa uczestnicy odbywali zajęcia na basenie w Wejherowie oraz zajęcia 
praktyczne na kąpielisku w Rewie. Z 20 rozpoczynających PAL zakończyło go 18 osób z czego 2 
uzyskały patent młodszego ratownika WOPR. 
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W ramach kontraktów socjalnych beneficjenci uzyskali wsparcie w formie kursów zawodowych, 
uczestnictwa w KIS, możliwości podjęcia prac społecznie użytecznych oraz skorzystania z innych 
instrumentów aktywnej integracji.  Powodzeniem cieszyły  się kursy sprzedawcy, pracownika 
biurowego z elementami księgowości, fryzjerstwa, kosmetyki ze zdobieniem paznokci, kucharstwa 
oraz komputerowe. Dodatkowo część beneficjentów rozpoczęło naukę w szkole ponadgimnazjalnej. 
Łącznie projekt ukończyło 47 osób.

Wnios  ki  

MOPS  realizuje zapisy Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Wejherowie nalata 
2006-2012.
W roku 2008 szczególny nacisk został  położony na pomoc osobom bezrobotnym, z  małymi 
szansami na rynku pracy. Skuteczny okazał się projekt „W drodze do pracy” realizowany przy 
pomocy środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Pozytywne rezultaty za 2008 stały się podstawą rozszerzenia działań projektowych na rok 2009.
Dotyczy  to  także  działań  środowiskowych  służących  przeciwdziałaniu  wykluczeniu 
społecznemu. W dalszym ciąg brakuje w mieście  instytucjonalnych i środowiskowych form 
wsparcia  dla  osób  starszych,  niepełnosprawnych,  chorych.  takich  jak  mieszkania  chronione, 
rodzinne  domy  pomocy  itp.  Wydłuża  się  kolejka  osób  oczekujących  na  Domy  Pomocy 
Społecznej. Coraz więcej osób wymaga całodobowej opieki instytucjonalnej.
Niemal podwoiła się liczba osób bezdomnych, korzystających ze schronisk, noclegowni.

Wzrosły tym samym koszty  związane z pobytem tych osób w placówkach. Z pracy z osobami 
bezdomnymi widać przede wszystkim   brak dla nich oparcia w rodzinach bliższych i dalszych.

     Wyraźnie zmniejszyła się liczba dzieci korzystających z obiadów szkolnych

     Niedostateczna jest współpraca rożnych instytucji działających na rzecz rozwiązywania         
     problemów społecznych – MOPS podejmuje próby zintegrowania  tych działań, szczególnie na  
     rzecz dzieci w rodzinach w kryzysie.

     W MOPS nie jest realizowany zapis ustawy o pomocy społecznej mówiący o pożądanej liczbie  
     pracowników socjalnych zatrudnionych w Ośrodku. Zgodnie z  przepisem mówiącym, że jeden  
    pracownik socjalny winien przypadać na 2 tys. mieszkańców,w MOPS brakuje 10 pracowników.
    Zatrudnienie docelowej liczby pracowników socjalnych jest warunkiem niezbędnym do   
    korzystania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego przez Ośrodek..
    Wymóg ten będzie egzekwowany od końca 2010 roku.
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