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   Na  zadania zlecone  i powierzone w roku 2012 r. wydatkowano kwotę  - 19.448.319,51zł 

   Na  zadania własne gminy                                                                            -   4.149.237,63 zł     

   Z Funduszu EFS na realizację projektu „W drodze do pracy”              -       281.799,35 zł                       

                                                                                                                         ------------------------ 

   Łącznie budżet Ośrodka wyniósł:                                                               -  23.879.356,49zł 

                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

  Realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej na terenie miasta Wejherowa zajmuje się Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej, który działa  na podstawie obowiązujących przepisów prawa tj. Statutu będącego załącznikiem do 

Uchwały RM nr VI k/VIII/109/2011 z dnia 28.06.2011r., 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. 
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Rejon działania  ośrodka obejmuje teren gminy miasta Wejherowa. 

Ośrodek realizuje zadania zlecone i własne gminy. 

Działalność Ośrodka finansowana jest: 

ze środków budżetu miasta 

ze środków budżetu państwa 

ze środków pozabudżetowych 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie realizuje zadania wynikające z:               

  

• ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. 

z 2013 r., poz.182); 

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

                             zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r., nr 127, poz.721 ze 

zmianami); 

• ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych   

    ( tekst jednolity Dz. U. Z 2209 r. nr 205, poz 1585 ze zmianami); 

• ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego ( tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r. nr 

231, poz.1375 ze zmianami); 

• ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.  o świadczeniach rodzinnych  (tekst jednolity  Dz. U. z 2006 r. nr 139 

poz.992 ze zmianami); 

• ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity:  Dz. U. Z  2010 r. nr 113 

poz. 759 ze zmianami); 

• ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157   poz.1240 ze zmianami); 

• ustawy z dnia 17 grudnia 1998r o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń  Społecznych ( Dz. U. 

z 2009 r. nr 153 poz. 1227 ze zmianami); 

• ustawy o zatrudnieniu socjalnym z dnia 13 czerwca 2003 r. (tekst jednolity: Dz . U. z 2011 r. nr 43, poz. 

225 ze zmianami); 

• ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003r (tekst jednolity: Dz. U. 

Z 2010 r. nr 234, poz. 1536 ze zmianami); 

 •    ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z dnia 7 września 

           2007 r. (tekst  jednolity: Dz. U. Z 2012 r., poz.1228 ze zmianami); 

 •    ustawy z dnia 15 czerwca 1960 – Kodeks postępowania administracyjnego   

           (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ); 

 •    ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku - Kodeks  rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity:Dz. U.   z  2012 r. poz. 

788 ze zmianami); 

 •    ustawy z dnia 29 lipca  2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz.    

          U. Nr 180 poz.1493 ze zmianami). 

●    ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity; Dz. U. 

z 2013 r. poz. 135 ze zmianami); 

                      ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach z opieki zdrowotnej                   finansowanych 

ze środków publicznych ( tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. nr             164, poz.1027 ze zmianami); 

 

 

 

     Liczba mieszkańców Wejherowa wg danych Ewidencji Ludności w Urzędzie Miasta 

     w Wejherowie w dniu 31.12.2012r. wynosiła 48.874 osoby. 

      
     Łącznie ze wszystkich form pomocy świadczonych przez MOPS  bez względu 

     na źródło finansowania skorzystało - 4 258 rodzin 

     Ze świadczeń z pomocy społecznej – 1 195  rodzin 

     

      

Zadania pomocy społecznej 
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Pomoc społeczna polega w szczególności na: 

 

1) przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń, 
2) pracy socjalnej, 

3) prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej, 

4) analizie i ocenie zjawisk  rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej, 

5) realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych, 

6) 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.7  ustawy  

przy uwzględnieniu kryterium dochodowego z art.8. ustawy, który mówi, że dochód na osobę w rodzinie nie mógł 

- do m-ca września 2012r przekroczyć w rodzinie na osobę 351, - złotych 

-  u osoby samotnej – 477, - złotych, 

- od m-ca   października   2012r  - 456,-zł na osobę w rodzinie, 

- u osoby samotnej 542,- zł. 

 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 

 i pracownikami socjalnymi, aktywne poszukiwanie pracy, wniesienie powództwa o alimenty  itp. Brak współdziałania 

może stanowić podstawę do odmowy przyznania lub                                          wstrzymania świadczeń pieniężnych 

(art.11). 

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. 

 

 

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, z 

powodu trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego, z powodu  klęski żywiołowej lub 

ekologicznej oraz przemocy w rodzinie. 

 

     

 

 

 

 Powody korzystania z pomocy przez  mieszkańców Wejherowa w 2012 r. 
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Powody trudnej sytuacji życiowej 

 

 

  Liczba rodzin    

ogółem 

 

Liczba osób 

Ubóstwo 953 2411 

Sieroctwo 2 5 

Bezdomność 93 121 

Potrzeba ochrony macierzyństwa 132 671 

 W tym: 

            wielodzietność 83 484 

Bezrobocie                                         647 1934 

Niepełnosprawność 626 1218 

Długotrwała choroba 597 1133 

Bezradność w sprawach opiek.-

wychowawczych i prowadzenia gosp. 

domowego  - ogółem 293

 

 

1059 

w tym: 

          rodziny niepełne 184

 

611 

         rodziny wielodzietne 44 270 

Przemoc w rodzinie 21 78 

Alkoholizm 159 290 

Narkomania 13 21 

Trudności w przystosowaniu do życia po 

opuszczeniu zakładu karnego 

 

                      28 

  

                     49 

Zdarzenie losowe 11 34 

Sytuacja kryzysowa 20 73 

 
  

 

 

Zadania zlecone 
  

 

Usługi opiekuńcze specjalistyczne 
 

Usługi specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi  świadczone były  przez Polski Komitet Pomocy 

Społecznej w Wejherowie. 

Wykonawca usług wyłoniony został w drodze przetargu na okres od  01.01.2012r do 31.12.2012 r. 

Cena 1 godziny usług specjalistycznych wyniosła 17,37 zł. 

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 18.12.1996 r. a także w oparciu o 

rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej   

z dnia 22.09.2005r w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych. 

Usługami objęto  45 osób w 45 rodzinach. Wśród  osób objętych usługami specjalistycznymi było  pięcioro dzieci z 

autyzmem. 

W roku sprawozdawczym  przepracowano 32.376  godzin opieki na łączną kwotę  528.821,- zł 

Zwroty z tytułu odpłatności za usługi wyniosły   41.290,- zł 

   

 

 

 

Zdania własne i obowiązkowe gminy 
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 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;   

- przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych; 

- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach   

   opieki zdrowotnej; 

-  praca socjalna ;    

 

 

 

          W 2012r. ze świadczeń w ramach zadań własnych gminy skorzystało  1.152 rodzin. 

          W rodzinach tych było łącznie  2.934 osób. 

          Na pomoc wydano  3.147.680,- zł 

 

 

 

 

 

 

 

1)  Udzielanie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, w tym     

     osobom bezdomnym 

 W myśl ustawy o pomocy społecznej osoba bezdomna to osoba nie zamieszkująca              

w lokalu mieszkalnym w rozumieniu przepisów o ochronie praw lokatorów                                        

i mieszkaniowym zasobie gminy i nie zameldowana na pobyt stały w rozumieniu  przepisów 

o ewidencji ludności i dowodach osobistych a także osoba nie zamieszkująca w lokalu 

mieszkalnym lub zameldowana na pobyt stały w lokalu, w którym nie ma możliwości 

zamieszkania. 

 

Praca  z osobami bezdomnymi lub zagrożonymi bezdomnością realizowana jest w oparciu o 

Miejski Program Pracy z Osobami Bezdomnymi. 

Cel główny programu to - „Przeciwdziałanie poszerzaniu się i utrwalaniu zjawiska bezdomności. 

Dążenie do społecznego i ekonomicznego usamodzielnienia się bezdomnych.” 

Cele szczegółowe: 

1.  Zapobieganie degradacji fizycznej i społecznej osób bezdomnych z zastosowaniem   

    przysługujących im świadczeń. 
2. Aktywizacja w kierunku usamodzielnienia i przeniesienia punktu ciężkości ze schronienia   

   instytucjonalnego na mieszkalnictwo. 

- pobudzenie do aktywizacji zawodowej 
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- zachęcanie do podjęcia leczenia odwykowego- dążenie do wzrostu leczenia uzależnień 
w placówkach stacjonarnych. 

3. Wypracowanie  płaszczyzny współdziałania instytucji i organizacji na rzecz osób 

    bezdomnych. 

 

Realizatorami programu są: 
- MOPS 

- Straż Miejska 

- Policja 

- Oddział Ratunkowy Szpitala Specjalistycznego im. Floriana Ceynowy 

- Kuchnia św. Franciszka przy ul. Reformatów 19. 

Partnerzy programu to: 

- PUP 

- ZUS 

- Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności przy PCPR 

- PCPR 

- Zgromadzenie sióstr Albertynek - ul. Kopernika 16 

- Pomorskie Forum na Rzecz Wychodzenia z Bezdomności 

- Areszt Śledczy w Wejherowie 

 

 

Dla skutecznego realizowania programu dokonane zostały zmiany organizacyjne w Ośrodku, 

 w wyniku  których  powołany został Zespół ds. bezdomności.  Zadania zespołu to m.in.: 

- monitorowanie sytuacji socjalno- bytowej osób bezdomnych 

- zawieranie indywidualnych programów wychodzenia z bezdomności 

- wsparcie, zapewnienie schronienia 

- skierowanie na posiłek do Kuchni Św. Franciszka przy ul. Reformatów 19 

- mobilizowanie do podjęcia leczenia alkoholowego 

- zachęcanie do wynajmowania mieszkań na wolnym rynku 

- wyjazdy interwencyjne przy współpracy ze Strażą Miejską / Policją 
- pomoc w ubieganiu się o mieszkanie z zasobów UM, pomoc w odtworzeniu dokumentów 

- aktualizacja uprawnień osób bezdomnych do zabezpieczenia społecznego, szczególnie – do 

ubezpieczenia zdrowotnego 

- współpraca z ościennymi gminnymi i miejskimi ośrodkami w celu rozwiązywania problemów 

bezdomnych pochodzących z terenu miasta Wejherowa 

- wymiana informacji o osobach bezdomnych z terenu miasta Wejherowa                              

 z instytucjami  na uzasadniony wniosek m.in. Policji, Straży Miejskiej, Szpitala 

- pozostawienie w Straży Miejskiej listy osób bezdomnych przebywających w mieście, imienne 

skierowania do schronisk, pozostawienie numeru telefonu komórkowego do pracownika socjalnego 

W ramach współpracy z partnerami  Zespół przyjął ,że: 

- Straż Miejska w określonych szczególnych sytuacjach odwozi osoby bezdomne do schronisk 

 za zgodą Prezydenta Miasta Wejherowo 

- W porozumieniu ze Zgromadzeniem Sióstr Albertynek przy ul. Kopernika 16, Ośrodek informuje 

osoby bezdomne o możliwości skorzystania z łaźni. 

W/w Zgromadzenie zaopatruje osoby bezdomne w odzież, bieliznę, obuwie. 

W drodze wyjątku udostępniony jest nocleg. 

- W oddziale Ratunkowym Szpitala w Wejherowie ośrodek uzupełnia zapasy odzieży, obuwia 

i bielizny dla osób bezdomnych. 

- Pracownik socjalny MOPS działający na terenie szpitala bezzwłocznie reaguje na brak 

ubezpieczenia zdrowotnego bezdomnego pacjenta – sporządza niezbędną dokumentację celem 

ubezpieczenia osoby bezdomnej. 

- Areszt Śledczy / Zakład Karny dostarcza informacji dotyczących osób bezdomnych osadzonych w 
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placówce (przewidywany termin zwolnienia osadzonego). 

  

Realizacja zadań Programu  finansowana była ze środków MOPS w części dotyczącej udzielania 

pomocy finansowej i rzeczowej ( zasiłki celowe i okresowe ). 

MOPS pokrywał także koszty pobytu osób w schroniskach i noclegowniach. 

MOPS zlecał realizację usług opiekuńczych dla osób bezdomnych znajdujących czasową opiekę 
w Zgromadzeniu Sióstr Albertynek przy ul. Kopernika 16. 

MOPS finansował koszt biletów na SKM do Gdyni oraz posiłki w Kuchni Św. Franciszka. 

Wydatki na w/w cele były  w pełni zabezpieczone w budżecie MOPS. 

 
  

W Wejherowie liczba osób bezdomnych z roku na rok wzrasta, obrazuje to badanie 

socjodemograficzne przeprowadzane cyklicznie co dwa lata w województwie pomorskim. 

Ostatnie badania wskazują, że w Wejherowie liczba osób bezdomnych wzrosła z 52 w 2011 roku do 

63 w 2012 r.,dodatkowo 30 osób mających mieszkanie nie ma  żadnego formalnego zameldowania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dane  obejmujące lata 2005 - 2012  - osoby  bezdomne korzystające ze schronisk 

 i noclegowni wraz z kosztami pobytu poniesionymi przez  MOPS. 

 

Rok Liczba osób    w 

schronisku 

kobiety mężczyźni Koszt 

schronienia 

   za cały rok 

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 

2009 33 3 30    82.302,-zł 

2010 39 2 37    93.082,-zł 

2011 39 3 36 101.362,-zł 

2012 36 6 30 106.618, -zł 

 

Średni okres pobytu bezdomnych w noclegowni wynosi ok. 6 miesięcy i przypada na okres jesienno 
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-zimowy ( październik – marzec). 

Opłaty za  niektóre schroniska ,w których przebywają wejherowscy  bezdomni: 

Gdynia, ul. Jana z Kolna 

– osoba zdrowa, uzależniona od alkoholu z jednym posiłkiem 900 zł/m-c 

– osoba z trzema posiłkami- 1020zł/m-c 

– osoba zaburzona psychicznie 1260zł/m-c 

Wiele,ul. Derdowskiego 

– osoba zdrowa 900zł/m-c 

Gdańsk”Prometeusz” 

–  osoba zdrowa 720zł/m-c 

Opłata za posiłek w Caritas-   osoba -84zł/m-c 

MOPS od kilku lat współpracuje z siostrami Albertynkami w Wejherowie, które prowadzą 
przytulisko dla osób bezdomnych. 

W roku 2012r. przebywało  w nim 11 bezdomnych, w większości są to osoby, które posiadają 
własny dochód w postaci zasiłku stałego, który przekazują na poczet schronienia. 

Osoby bezdomne, które nie posiadają żadnego dochodu, a są kierowane do sióstr, MOPS przyznaje 

pomoc w formie zasiłku okresowego,               

  

 W 2012r.  indywidualnym  programem wychodzenia z bezdomności została objęta  6-osobowa 

rodzina oraz  3 osoby samotne.                                          

    

 

2)  Przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych 

 

W 2012 r. Ośrodek wypłacił  697  zasiłków okresowych w  262 rodzinach na łączną kwotę 
 189.230,-zł.   

• 486 zasiłków przyznano z powodu bezrobocia, 

•   38 z powodu  długotrwałej choroby, 

•   63 zasiłki z powodu niepełnosprawności, 

•  110  z innych powodów niż wymienione wyżej ( np. zdarzenia losowego,sytuacji     

  kryzysowej, bezradności). 

 

 

 

3) Zasiłki  celowe i pomoc w naturze 

 

Pomoc celową otrzymało  776 rodzin. 

Wydano  w tym 25 decyzje przyznające pomoc celową specjalną, w środowiskach gdzie 

przekroczone zostało kryterium dochodowe osoby/ rodziny. 

Najczęściej zasiłki  celowe przeznaczano  na żywność, lekarstwa, opał, odzież i obuwie. 

Kwota wydana na zasiłki jednorazowe  celowe to:  416.925,-zł. 

  

 

 

 Program rządowy " Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 

 



10 

Wieloletni program rządowy został wprowadzony ustawą z dnia 29 grudnia 2005 roku 

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). 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie w ramach realizacji Programu  udzielił 

pomocy  566 uczniom z 283 rodzin  w formie dożywiania dzieci w szkole. 

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

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

-  w 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; LO  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; 

-  w Niepublicznym Przedszkolu Specjalnym „Uśmiech Dziecka”; 

a także dożywiane były  dzieci z Wejherowa, które uczęszczały  do szkół  znajdujących się w 

innych miejscowościach tj. w Gościcinie, Bolszewie, Bydgoszczy , Laskach i Rumi. 

Najwięcej dzieci dożywiano w Szkole Podstawowej Nr 6 i w Szkole Podstawowej Nr 9. 

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,  (od 1.10.2012r – od 688,56 zł do 912,-zł) to dzieci były dożywiane z 50 % 

odpłatnością.  Skorzystały z takiej dopłaty 24 osoby. 

23 rodziny, w których dochód przekraczał w/w kryteria  ustawowe - ze względu na dobro dzieci 

i szczególną sytuację, zwolniono  całkowicie z odpłatności za obiady. 

4 osoby, ze względu na trudną sytuację rodzinną i bytową skorzystały z całodziennego wyżywienia. 

Były to osoby  przebywające w internacie w Ośrodku Szkolno – Wychowawczym i przedszkolu 

„Uśmiech Dziecka”. 

W 2012 r. w związku z nowelizacją ustawy z dnia 5 grudnia 2008r o zmianie ustawy o 

ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania (Dz. U. Nr 225, poz. 

1487) szkoła na wniosek Dyrektora szkoły mogła objąć dzieci pomocą w formie dożywiania bez 

decyzji MOPS. 

Z tej formy pomocy skorzystało 26 dzieci. (Łączna liczba posiłków – 3.812) 

W 2012 r. ogólna liczba wydanych  posiłków  w szkołach (jedno danie gorące) wyniosła -  86.906 

 Łączny koszt posiłków zamknął się w kwocie -  228.609zł 
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 z tego:     - środki własne -   100.008,-zł 

                            - dotacja           -    128.601,-zł 

 Średni koszt 1 posiłku w szkole wyniósł  - 2,52 zł. 

 
 

Rządowy program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”   - zasiłki celowe 

 

Poza dożywianiem dzieci w szkołach w  ramach rządowego programu  Ośrodek objął pomocą  
osoby i rodziny,  których sytuacja finansowa  wymagała wsparcia w zakresie zakupu żywności. 

Udzielono pomocy  w formie świadczenia pieniężnego na zakup żywności 570 rodzinom, 

w których łącznie było 1.159 osób. 

 

Udzielono  1.998  świadczeń; koszt jednego świadczenia wyniósł  143,60 zł. 

Na realizację  tej części programu rządowego łącznie wydatkowano   286.913,-zł 

z tego:     - środki własne -    125.514,-zł 

                - dotacja           -     161.399,-zł 

 

 

5)  Pogrzeby     

            

W 2012 roku sprawiono siedem  pogrzebów  osobom całkowicie samotnym , nieubezpieczonym, 

na łączną kwotę 17.016,-zł. 

 

 

6) Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania 

 
W 2012  r. z usług opiekuńczych skorzystało 90 osób. 

Usługi  świadczone były  przez Polski Komitet Pomocy Społecznej w Wejherowie 

z siedzibą przy ulicy 12 Marca 216.    

Koszt  jednej godziny usług wynosił  12,43zł 

Na podstawie uchwały Nr IVk/XLI/502/2006 Rady Miasta  z dnia 26 września 2006 r. stosuje się system odpłatności w 

zależności od dochodu osoby / rodziny. 

Na realizację usług wydatkowano kwotę  415.067,-zł. 

Opiekunki przepracowały u osób samotnych, starszych  -   47.463 godziny. 

 

Dynamika usług na przestrzeni ostatnich 6 lat.   

 

  

     Rok 

   Liczba osób 

  korzystających 

     z  usług 

 

  Koszt 

usług 

 

  Liczba godzin 

usług 

 

  cena za 1 godzinę 

     2007 112 

          

         380.585,- 

   

52.859 

     

     7, 20, -zł 

     2008 116 

          

         339.777,- 

  

50.700 

      

      8.49,-zł 

 

     2009 135 

       

         411.930,- 

 

55.722 

 

      10.00,- zł 

      

     2010 122 

 

420.204,-zł 

 

55.662 

 

       10,50, -zł 

 

     2011 106 

 

380.167,-zł 

 

52.019 

 

       11,33,-zł 

2012 90 

  

415.067,-zł 

 

47.463 

 

         12.43,-zł 
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7) Kierowanie do domu pomocy społecznej 
 

 W roku 2012 w różnych domach pomocy społecznej przebywało 56 mieszkańców Wejherowa. 

Na  ich utrzymanie  wydatkowano łącznie kwotę  1. 251.186,- zł. 

MOPS pokrywa różnicę  między miesięcznym  kosztem  utrzymania w placówce  a opłatami wnoszonymi przez 

mieszkańca domu. 

Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca DPS wynosi około 2600,- zł, gmina opłaca różnicę, która  wynosi  

średnio 2.089,-  zł. 

 

Na umieszczenie w domach pomocy społecznej oczekuje kolejnych  28 osób.     

 

 

 

 

Koszty utrzymania  w poszczególnych  DPS w 2012 roku, 

 gdzie przebywają mieszkańcy Wejherowa. 

 

 

Lp

. 

 

 

Pełna odpłatność, 

koszt 

utrzymania w DPS 

Ilość osób 

umieszczonych 

1. DPS Strzebielinek          2.816,00 zł 14 

2.   DPS Wejherowo, ul. Przebendowskiego          2.916,58 zł 16 

3. DPS Wejherowo, ul. Św. Jacka          2.500,00 zł 14 

4. DPS Chojnice                2.905,00 zł 2 

5 DPS Cisewie    2.333,14  zł 1 

6 DPS Puck  2.739,52  zł 2 

7 DPS Wyręby Wielkie        2.742,05  zł 1 

8 DPS Lubkowo                2.835,61 zł 1 

9  DPS Prałkowce  (Przemyśl) 2.167,00zł 1 

10  DPS Szpęgawsk 2.609,81zł 1 

11 DPS Machowino gm. Ustka                2.595,00 zł 1 

12 DPS Gdańsk Stegna 2.758,00 zł 1 

13 DPS Czarne 2.895,84 zł 1 

                                                             Razem:   56 
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8) Przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych 

 
Zasiłek stały przysługuje: 

1.  pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub    

       całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej  dochód jest niższy od  kryterium dochodowego osoby 

samotnie gospodarującej, 

2.  pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub   

       całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są 
       niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie. 

 

W 2012 r. wypłata zasiłków stałych przestawiała się następująco: 

 

Liczba osób, którym 
przyznano decyzją 
świadczenia 

Liczba 

świadczeń 

Liczba 

rodzin 

Kwota 
świadczeń 

w zł 

 482 
w tym: 

    dla samotnie gospodarującej:    376 

    dla pozostającej w rodzinie:      106  

4 827 

 

         3883  

944 

461 

 

376 

85 

1. 693.259 

 

1.497.943 

195.316 

 

 

 

9) Opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach      

    opieki zdrowotnej 

 

Na podstawie art. 66 ust, 1 ustawy z dnia 27.08.2004r o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków 

publicznych MOPS opłacił składkę zdrowotną dla 452 osób  pobierających zasiłek stały. 

Liczba składek należnych wyniosła na łączną kwotę 146.515,-zł. 

 

 

10) Praca socjalna 

 

Rodzinny wywiad środowiskowy  przeprowadza się w celu ustalenia sytuacji osobistej, dochodowej i majątkowej osób 

i rodzin, wydania opinii w celu ustanowienia rodziny zastępczej, dokonywania oceny sytuacji opiekuńczo-

wychowawczej dziecka w rodzinie zastępczej i  innych celach opisanych w ustawie o pomocy społecznej. Pracownicy 

socjalni w roku 2012 przeprowadzili  około 5000  wywiadów  rodzinnych. 

W celu określenia sposobu współdziałania w rozwiązywaniu problemów osób lub rodzin znajdujących  się w trudnej 

sytuacji życiowej Ośrodek  zawiera kontrakt socjalny z osobą/rodziną. W 2012 roku pracownicy socjalni zawarli 19  

kontraktów socjalnych. 

Pracownicy socjalni świadczyli  pracę socjalną - bez wniosku o wsparcie finansowe - 

w  203  rodzinach. 

 
 11) Pomoc rzeczowa 

  

 MOPS  finansował spotkania  opłatkowe  dla samotnych, najuboższych podopiecznych Ośrodka na  łączną kwotę  
10.750,67zł. 
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Inne zadania realizowane przez Ośrodek 

 

 

 “Klub Seniora 3/4” 

To program dziennego pobytu dla kobiet i mężczyzn w zaawansowanym  wieku emerytalnym. Zadaniem Klubu jest 

przygotowanie seniorów do samopomocy, zwiększenie ich aktywności życiowej,  zachęcanie do udziału w życiu 

społecznym, kulturalnym, zapobieganie marginalizacji ze względu na wiek i stan zdrowia. 

“ Klub Seniora 3/4” rozpoczął swoją  działalność w sierpniu 2003 r. Siedziba Klubu znajduje się   przy ul. Hallera 1a. 

 W 2012 roku Klub skupiał 19 osób (6 mężczyzn i 13 kobiet), którzy w sposób zorganizowany spędzali aktywnie czas. 

Klub prowadzi wykwalifikowany pracownik socjalny, który dodatkowo obsługuje rejon pracy socjalnej na terenie 

szpitala  w Wejherowie. 

 

 
Klub Seniora "po 60" – istnieje od  marca 2005 r. Grupa skupia emerytki  i rencistki, które spotykały się jeden raz w 

tygodniu w świetlicy  na terenie parafii Chrystusa Króla. 

Panie aktywnie spędzają czas, pomiędzy spotkaniami uczestniczą aktywnie w zajęciach uniwersytetu trzeciego wieku 

oraz spotkaniach organizowanych przez organizacje pozarządowe. 

W 2012 r. do Klubu uczęszczało 12 pań. 

  
    

 Grupa wsparcia dla rodziców z niepełnosprawnymi dziećmi prowadzona i koordynowana przez  

pracowników socjalnych. 

Zadaniem grupy jest 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 na  likwidowanie barier 

architektonicznych, na  turnusy rehabilitacyjne czy  zniżki na zakup leków i środków higienicznych 

z funduszu ochrony zdrowia,  spotkania ze specjalistami:  pedagogiem,  psychologiem, 

rehabilitantem, ortopedą;wymiana doświadczeń,wsparcie psychiczne dla rodziców i opiekunów 

dzieci niepełnosprawnych. 

 

Spotkania odbywały się raz w miesiącu. 

Grupa istnieje od 8 lat i liczy ok. 10 osób. 

 

 

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 lokalnym tygodniku, w internecie, na stronach MOPS Wejherowo, 

na stronach ogłoszeniowych lokalnej TV, poprzez druk plakatów informacyjnych, ulotek, współpracę z innymi mediami 

oraz informacyjne spotkania z pracownikami Ośrodka. 

 

 

 

 Klub  Integracji  Społecznej   

Działalność Klubu skierowana jest na świadczenie usług, które wpisują się w pojęcie reitegracji 

społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Usługi te realizowane są 
poprzez działania zmierzające do zapewnienia osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym 

pomocy w uzyskaniu bezpieczeństwa socjalnego, rozumianego jako szeroko pojęta profilaktyka, 

aktywizacja zawodowa i pomoc w rozwoju osobistym. 
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Zakres  pracy /zajęć/  świadczonych  przez  Klub  Integracji  Społecznej  w  2012  roku: 

Działania terapeutyczne, tj. poradnictwo dla osób uzależnionych  dot. dostępnych możliwości 

leczenia oraz pomoc psychologiczna, świadczona przez dwóch psychologów MOPS  2 x w 

tygodniu (środy, czwartki) w godz. 9.00 – 14.00 prowadzona w formie poradnictwa 

indywidualnego, z którego łącznie skorzystało 50 osób. 

Psycholog prowadzi również spotkania grupowe z osobami, które brały udział w programach 

aktywizacji zawodowej; pomoc ta miała na celu nabycie umiejętności komunikacji interpersonalnej 

i rozwiązywania konfliktów, racę nad pozytywnym wizerunkiem własnej osoby, nabycie 

umiejętności intrapsychicznych i kreatywności - praca nad rozumieniem i rozpoznawaniem różnych 

stanów emocjonalnych, nad stresem i radzenie sobie z nim, nad złością i jej konstruktywnym 

wykorzystaniem. Nabycie umiejętności kreatywnego myślenia i twórczego poszukiwania rozwiązań 
oraz pomoc w rozwiązywaniu realnych problemów życiowych, pracę nad umiejętnym 

podejmowaniem decyzji i rozwiązywaniem konfliktów, analizę postawy wobec pracy i 

zatrudnienia. Spotkania grupowe prowadzone były aktywizującymi metodami w formie 

warsztatowej , takimi jak: dyskusja, psychodrama z omówieniem, grupowe metody podejmowania 

decyzji, krąg uczuć, ćwiczenia motoryczne. 

Całość wywarła znaczący wpływ na poziom kształtowania zarówno postaw jak i umiejętności 

niezbędnych osobom długotrwale bezrobotnym i poszukującym pracy, które mają problem nie tylko 

z samym znalezieniem pracy ale również z poruszaniem się po rynku pracy. 

Ze wsparcia  grupowego psychologa skorzystało 36 osób 

Działania edukacyjno – pomocowe tj. organizowanie działań aktywizacyjnych dla osób 

bezrobotnych. 

Dla klientów naszego Ośrodka borykających się z problemem bezrobocia zorganizowano warsztaty 

pracy, które przeprowadzili wykwalifikowani doradcy zawodowi, zatrudnieni w Punkcie 

Pośrednictwa Pracy w Wejherowie i Luzinie. Organizacja spotkań była możliwa dzięki  

porozumieniu o współpracy zawartemu  20.09.2011r. z  Pomorską Wojewódzką Komendą 
Ochotniczych Hufców Pracy w Gdańsku. 

Warsztaty przeprowadzono  dla 42 osób. 

Uczestnicy wzięli udział w warsztatach w trakcie których otrzymali informacje  na temat  

aktywnego poszukiwania pracy, sposobu poruszania się po rynku pracy oraz przygotowania 

dokumentów (cv i list motywacyjny). Prowadzący wyposażyli   uczestników w materiały 

szkoleniowe przygotowane na wysokim poziomie edukacyjnym. Dodatkowo przeprowadzono 

spotkania, których tematem były zagadnienia związane z możliwością założenia spółdzielni 

socjalnej (uczestnicy wyposażeni zostali w pakiet informacyjny dot. zasad działania spółdzielni i 

warunków założycielskich). 

 Klienci MOPS korzystali z pomocy doradcy zawodowego, prowadzonej w formie indywidualnych 

spotkań prowadzonych w Ośrodku (1x w tygodniu w godz. 8.00 – 12.00). W ramach aktywizacji 

zawodowej do doradcy skierowano 44 osoby z czego 20 osób objętych zostało pomocą w formie 

Indywidualnego Planu Działania. 

 Prowadzenie i organizacja prac społecznie użytecznych. 

Prace społecznie użyteczne były wykonywane przez osoby bezrobotne, bez prawa do zasiłku dla 

bezrobotnych. Organizowane były w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, 

organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub na rzecz 

społeczności lokalnej.              



16 

  W 2012 roku na realizacje prac społecznie użytecznych wydatkowano łącznie  64 393,80 zł. w 

tym: 25 757,52 zł. – środki MOPS,   38 636,28 zł, - refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy. 

Łącznie w pracach społecznie użytecznych przepracowano 8506 godzin wykonywanych przez 

średnio 26 osób miesięcznie. Łącznie do wykonywania prac skierowano 39 osób. 

 MOPS zacieśnił współpracę z Powiatowym Urzędem Pracy w Wejherowie poprzez partnerstwo w 

realizacji projektu „Długotrwale bezrobotni. Reaktywacja”. W ramach stałej współpracy  KIS 

otrzymywał oferty pracy, które były aktualizowane 1 raz w tygodniu i umieszczane na tablicy 

ogłoszeń w  Ośrodku.   

 Współpraca z Stowarzyszeniem Krzewienia Edukacji Finansowej w Gdyni. 

W ramach porozumienia zawartego z ww. Stowarzyszeniem, zorganizowano spotkanie edukacyjne 

dla seniorów i klientów MOPS. Celem spotkań była szeroko pojęta edukacja finansowa dot. 

umiejętnego gospodarowania budżetem domowym jak i unikania pułapek kredytowych. W dwu 

spotkaniach łącznie wzięło udział 20 osób. 

Współpraca z Biurem Doradztwa  Inwestycyjnego i Projektów Unii Europejskiej w Gdańsku. 

Biuro zajmuje się realizacja projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w 

ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, do którego zakwalifikowano jedną osobę bezrobotną 
z  Wejherowa. Udział w projekcie dawał szansę na podniesienie kwalifikacji zawodowych poprzez 

udział w kursie zawodowym i praktyczna naukę zawodu, zwrot kosztów dojazdu i catering w 

trakcie udziału w projekcie oraz szerokie wsparcie doradcze i psychologiczne. 

Współpraca z  Forum Inicjowania Rozwoju w Gdańsku. 

Zadaniem Forum są aktywne działania rozwojowe na terenie Pomorza, oparte na silnej współpracy 

międzysektorowej w Regionie. MOPS Wejherowo brał udział w tworzeniu planu na rzecz promocji 

i upowszechniania ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej 

otoczenia w woj. pomorskim na lata 2011-2013. Plan został  przyjęty przez Zarząd Województwa 

Pomorskiego. 

 Szkoła dla rodziców 

Wzorem lat ubiegłych klienci naszego Ośrodka  brali udział w spotkaniach edukacyjnych pn. 

„Szkoła dla Rodziców”, prowadzonych przez wykwalifikowanego psychologa MOPS. 

KIS realizuje swoje zadania współpracując  z instytucjami: 

Specjalnym Ośrodkiem Szkolno - Wychowawczym Nr 1 w Wejherowie   ul. Sobieskiego 279, 

Domem Pomocy Społecznej w Wejherowie  ul. Przebendowskiego 1, Zakładem Usług 

Komunalnych w Wejherowie   ul. Obr. Helu 1, Przedszkolem Samorządowym w Wejherowie  ul. 

Derdowskiego 1, Gimnazjum Nr 1 w  Wejherowie  ul. Sobieskiego 300, Powiatową i Miejską 
Biblioteką Publiczną w Wejherowie ul. Kaszubska 14, Polskim Komitetem  Pomocy Społecznej w 

Wejherowie ul. 12 Marca 216, Zespołem  Szkół Nr 3 w  Wejherowie ul. Nanicka 22, Szkołą 
Podstawową Nr 9 w Wejherowie Oś.1000 Lecia 15, Zespołem Szkół Nr 1 w Wejherowie ul. 

Śmiechowska 36, Wejherowskim Zarządem Nieruchomości Komunalnych i Mieszkaniowych  ul. 

Sobieskiego, Parafią Chrystusa Króla w Wejherowie ul. Narutowicza 1, Parafią Św. Anny w 

Wejherowie ul. Reformatów 19, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie ul. 

Sobieskiego, Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną w Wejherowie ul. Ofiar Piaśnicy. 

 

 Współpraca z Caritas w zakresie organizacji spotkania wigilijnego dla osób bezdomnych i 

samotnych z terenu miasta Wejherowa. 
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Spotkanie odbyło się 21 grudnia 2012 r. w sali Klasztoru Ojców Franciszkanów w Wejherowie                      

ul. Reformatów 19. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie od 28 lat organizuje i 

współorganizuje spotkania wigilijne dla osób bezdomnych i samotnych. W 2012 roku spotkanie 

współorganizowano z Caritasem działającym przy Parafii Św. Anny w Wejherowie, który zajął się 
przygotowaniem posiłków. W spotkaniu wzięło udział 99 osób będących klientami Ośrodka i 

Caritas. Pracownicy Ośrodka jak co roku wzięli udział w pracach przygotowawczych do spotkania, 

w trakcie jego trwania i pracach porządkowych po uroczystości. 

Po spotkaniu wigilijnym każdy uczestnik otrzymał paczkę świąteczną zakupioną ze środków 

MOPS. 

Łącznie zakupiono 183 paczki dla osób dorosłych (koszt jednej paczki dla osoby dorosłej – 22,70 

zł) które przekazano klientom  Ośrodka, także tym, którzy samotni, niepełnosprawni – nie mogli 

opuścić domów ,więc paczki dostarczono im bezpośrednio do miejsca zamieszkania. 

 

 Organizacja spotkania mikołajkowego dla dzieci. 

Spotkanie mikołajkowe odbyło się 14 grudnia 2012 r. w sali Klasztoru Ojców Franciszkanów w 

Wejherowie ul. Reformatów 19 . Na spotkanie przybyli  rodzice (klienci MOPS) wraz z dziećmi. 

Dla dzieci zorganizowano wspólną zabawę z konkursami. Mikołaj  rozdawał drobne prezenty i 

nagrody konkursowe zakupione ze środków MOPS. 

W spotkaniu mikołajkowym łącznie wzięło udział 100 dzieci. 

Po uroczystości każde dziecko otrzymało paczkę świąteczną również  zakupioną ze środków 

MOPS. 

Łącznie  Ośrodek zakupił 110 paczek dla dzieci (koszt jednej paczki dziecięcej – 22,90 zł). Paczki  

wydano na spotkaniu mikołajkowym. Część  paczek  wydano w Ośrodku - przeznaczone  były dla 

dzieci niepełnosprawnych, które nie mogą uczestniczyć w spotkaniu mikołajkowym ze względu na 

schorzenia. 

 

 Poradnictwo   prawno – administracyjne z zakresu przygotowania i kierowania pism 

administracyjnych, wniosków do  sądów, urzędów i innych instytucji świadczone  były przez 

prawnika  1x w tygodniu (środa) w godz. 9.00-13.00. Łącznie udzielono porad 261 osobom. 

 

 
 Dział Pomocy Instytucjonalnej 

  

W czerwcu 2012r. w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Wejherowie powołany został 

dział Pomocy Instytucjonalnej. Dział ten został utworzony  przede wszystkim z myślą o działaniach 

metodami Organizowania Społeczności Lokalnych na terenie Wejherowa. Zmiana ta była również 

konsekwencją udziału MOPS w Wejherowie w projekcie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej C.A.L. i 

Ministerstwa Pracy  i Polityki Społecznej pn.„Standaryzacja usług pomocy i integracji społecznej”.  Projekt 

był  pilotażową inicjatywą  do przetestowania i wdrożenia  nowych standardów usług pomocy i integracji 

społecznej. Udział w projekcie  ukończyło 2 pracowników socjalnych. 

 W ramach pracy działu w czerwcu 2012r. zorganizowane zostało spotkanie robocze w sprawie 
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ul. Przemysłowej w Wejherowie, jako terenu zagrożonego wykluczeniem społecznym. Rezultatem spotkania 

było opracowanie Programu  Aktywności Lokalnej "Wspólna sprawa" dla miasta Wejherowa na lata 2012 - 

2013 oraz wpisanie go  w realizację projektu systemowego "W drodze do pracy". Program został przyjęty 

do realizacji Uchwałą Rady Miasta Wejherowa  Nr VIk/XIX/246/2012.   

 Poza działaniami finansowanymi z projektu systemowego, w ramach PAL "Wspólna sprawa" 

dokończony został remont budynków socjalnych przy ul. Kotłowskiego w Wejherowie. Przy współpracy 

z WZNK oraz prywatnych sponsorów, budynki zostały ocieplone oraz odmalowane. Wszystkie prace 

prowadzone były przez samych mieszkańców. Przy okazji remontu opracowany został również plan odnowy 

i utworzenia terenu zielonego (ogródek) w najbliższym otoczeniu budynków socjalnych oraz 

przeprowadzenia akcji środowiskowej pn. "Wakacyjna Wioska Tematyczna".  Plan został przyjęty do 

finansowania i zrealizowany w ramach projektu systemowego "W drodze do pracy". 

 

Projekt systemowy „W drodze do pracy” 

 

 Projekt systemowy „W drodze do pracy” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Priorytetu 7, Działania 7.1, 

Poddziałania 7.1.1 realizowany jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej od 2008 roku. Zakończenie 

przewiduje się  31.12.2013 roku. 

Z projektu „W drodze do pracy" korzystają niepracujący klienci Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Wejherowie a w szczególności: 

- osoby długotrwale bezrobotne, 

- osoby bierne zawodowo, 

- osoby niepełnosprawne, 

- osoby po zwolnieniu z zakładu karnego lub innej placówki penitencjarnej (do 1 roku od jej     

  opuszczenia), 

- osoby bezdomne, 

- osoby nieaktywne zawodowo z uwagi na opiekę nad dziećmi lub innymi osobami  zależnymi, 

- osoby uzależnione, poddające się procesowi leczenia lub po jego zakończeniu w okresie 

 do  1 roku od jego ukończenia. 

Celem głównym projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa w, /w jako osób najbardziej zagrożonych 

wykluczeniem społecznym. 

W projekcie systemowym podstawą pracy są kontrakty socjalne. W ramach kontraktu, beneficjenci mogą 

skorzystać z czterech narzędzi aktywnej integracji: 

 - w celu aktywizacji zawodowej - (uczestnictwo w zajęciach Klubu Integracji Społecznej, skorzystanie z 

usług doradcy zawodowego, sfinansowanie dojazdów na zajęcia, ubezpieczenie zdrowotne), 

 - w celu aktywizacji edukacyjnej - (sfinansowanie zajęć szkolnych związanych z uzupełnieniem 

wykształcenia na poziomie podstawowym, gimnazjalnym lub ponadgimnazjalnym, sfinansowanie kursów 

zawodowych i innych zajęć podnoszących kompetencje i umiejętności zawodowe), 
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 - w celu aktywizacji zdrowotnej (sfinansowanie badań lekarskich niezbędnych do podjęcia pracy, 

umożliwienie odbycia terapii psychologicznej, indywidualnie i dla rodzin, sfinansowanie terapii 

odwykowej), 

 - dla aktywizacji społecznej (umożliwienie uczestnictwa w ośrodkach dziennego wsparcia, możliwość 

uczestniczenia w treningach kompetencji umiejętności społecznych, poradnictwo specjalistyczne - 

zawodowe, psychologiczne, socjalne, prawne). 

Ponadto w ramach projektu MOPS finansuje pobyty dzieci w żłobkach, przedszkolach. 

 Od stycznia 2012r. objęto kontraktami łącznie 16 kobiet, z czego 7 z nich zrezygnowało z udziału w 

czasie trwania projektu (6 osób z powodu podjęcia pracy, 1 osoba w związku  z założeniem własnej 

działalności gospodarczej, 1 osoba w związku ze zmianą miejsca zamieszkania). Łącznie według stanu na 

dzień 31.12.2012r. pracę podjęło 7 osób objętych działaniami aktywizacji społecznej i zawodowej. 

Beneficjenci ostateczni w ramach kontraktów socjalnych zostali skierowani na zajęcia Klubu Integracji 

Społecznej, gdzie odbywały się spotkania z psychologiem i doradcą zawodowym. Uczestnicy zajęć mogli 

korzystać z bezpłatnych porad osób prowadzących,  w tym indywidualnych konsultacji psychologicznych. W 

ramach zajęć KIS zorganizowano dodatkowe zajęcia w zakresie doradztwa zawodowego oraz finansowego. 

Beneficjenci odbyli również indywidualne spotkania z doradcą zawodowym, podczas których opracowano 

indywidualne plany działania. 

Kurs zawodowy „opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej” ukończyło łącznie 10 kobiet, które wzięły 

udział w 20 godzinach zajęć teoretycznych i 80 godzin  zajęć praktycznych. Zgodnie z zapisami kontraktów 

socjalnych 1 beneficjentka podjęła naukę w szkole ponadgimnazjalnej – po zakończeniu udziału w projekcie 

kontynuuje ona naukę we własnym zakresie. Wszyscy beneficjenci ukończyli kurs języka niemieckiego 

na poziomie podstawowym. 

 Z kart oceny beneficjenta wynika, iż u większości osób zwiększyła się umiejętność poruszania 

na rynku pracy, wzrosła wiara we własne siły i możliwości oraz zwiększyły się zdolności komunikacyjne. 

Większość beneficjentów nabyła umiejętność poprawnego pisania cv oraz listu motywacyjnego. 

 Działania w ramach projektu systemowego w roku 2012 poszerzone zostały o Program Aktywności 

Lokalnej „Wspólna sprawa”. Program pilotażowy organizowania społeczności lokalnej prowadzony był 

 przy ul. Kotłowskiego (baraki socjalne). Do udziału w PAL wyłonionych zostało 10 beneficjentów projektu 

(7 kobiet i 3 mężczyzn), z którymi podpisane zostały umowy/kontrakty socjalne w ramach programu 

aktywności lokalnej. Z inicjatyw podejmowanych przez mieszkańców przy wsparciu merytorycznym 

i finansowym w ramach POKL, przeprowadzone zostały zajęcia  w ramach Klubu Integracji Społecznej, 

Wakacyjna Wioska Tematyczna oraz Warsztaty z zakresu ogrodnictwa połączone z zagospodarowaniem 

terenu wokół baraków. 

 W ramach realizacji zadnia "Wakacyjna Wioska Tematyczna" przeprowadzono cykl 10 spotkań 

integracyjnych. Udział w zadaniach, oprócz osób objętych umowami PAL udział w nim wzięła społeczność 

osiedla Sucharskiego. Średnio w zadaniach uczestniczyło ok. 30 osób (zarówno dorosłych i dzieci). Zajęcia 

odbywały się na terenie Wioski przy budynkach socjalnych na ul. Kotłowskiego oraz podczas wyjść 
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i wyjazdów studyjnych. Wartością dodaną realizacji zadania było wykreowanie liderów społecznych oraz 

nawiązanie współpracy z Radą Osiedla Sucharskiego oraz częścią jego mieszkańców.   

 Według stanu na dzień 31.12.2012r., udział w PAL zakończyło 10 osób w tym 7 kobiet                     

i 3 mężczyzn. Pracę podjęły 3 osoby (1kobieta, 2 mężczyzn). Wyłonił się także lider społeczności lokalnej, 

który kontynuuje pracę na rzecz mieszkańców, między innymi jako gospodarz lokali przy   ul. Kotłowskiego 

(baraki socjalne).   

 Wszystkie prowadzone w ramach projektu działania prowadzone były z poszanowaniem polityki 

równości płci. Projekt w całości szanuje rację zarówno kobiet jak i mężczyzn na każdym poziomie działania. 

Kwota dofinansowania projektu w roku 2012 wyniosła: 332.765,52 zł. 

Kwota dofinansowania od początku realizacji projektu wyniosła: 1.334.791,59 zł. 

 

 

Świetlice opiekuńczo -wychowawcze 

W 2012 roku w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie, funkcjonowały dwie 

świetlice opiekuńczo - wychowawcze: 

1. Świetlica Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 w budynku Sióstr Albertynek przy ul. Kopernika 16. 

2. Świetlica Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2 przy Parafii Chrystusa Króla ul. Narutowicza 2. 

 Celem działalności obu świetlic było wspieranie rodziny, a w szczególności dzieci i młodzieży   

w procesie przygotowywania do samodzielnego życia, poprzez kształtowanie właściwych postaw życiowych 

i społecznych, za pomocą organizacji w czasie wolnym od zajęć szkolnych opieki oraz zajęć edukacyjnych 

 i profilaktycznych. 

 Podstawowym zadaniem świetlic było udzielanie pomocy opiekuńczej i wychowawczej, 

edukacyjnej, społecznej i psychologicznej dziecku. 

 Źródłem finansowania obu świetlic były środki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej                  

i Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wejherowie. 

 

Świetlica Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 

 Świetlicę prowadziły dwie siostry Albertynki posiadające przygotowanie pedagogiczne. Jedna 

z sióstr pełniła funkcję kierownika świetlicy środowiskowej. W ramach obowiązków służbowych zajmowała 

się stałą współpracą z rodzicami dzieci , organizacją czasu wolnego i zajęć dla dzieci, organizacją 

dożywiania i współpracą z innymi instytucjami w celu wsparcia dziecka i rodziny. 

Druga z sióstr świadczyła pomoc opiekuńczo – wychowawczo - edukacyjną, wsparcie psychologiczne, brała 

udział w organizacji czasu wolnego dzieci oraz wyrównaniu zaległości szkolnych. Świetlica była miejscem 

dziennego pobytu dla maksymalnie 30 osobowej grupy dzieci w wieku szkolnym. 

W roku ubiegłym dzieci uczęszczające do świetlicy uczestniczyły m.in. w wycieczkach wyjazdowych i 

krajoznawczych. Zorganizowano dwa wyjazdy do kina, wycieczkę do gdyńskiego Akwarium, wycieczki 

krajoznawcze oraz gry i zabawy w plenerze. 

Ponadto dzieci korzystały z  pomocy w nauce w trakcie wspólnego odrabiania zadań domowych . 
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Realizowane również programy profilaktyczne w postaci promocji zdrowego stylu życia                 

i ochrony dziecka przed podejmowaniem działań ryzykownych, mogących wpływać demoralizująco 

i wyniszczająco na osobowość dziecka i ogólnie rozumiane zdrowie psychiczne  i fizyczne. 

Świetlica czynna była od poniedziałku do piątku w godzinach od 13:00 – 17:00. 

Na działania świetlicy wydatkowano łącznie 56 057,53 zł, w tym: 

�  żywność  - 13 950,00 zł, 

�  wyposażenie, środki czystości i materiały biurowe  - 1 967,90 zł, 

�  wynagrodzenie pedagogów i psychologów wraz z pochodnymi  - 27 200,00 zł, 

�  czynsz -  6 600,00 zł, 

�  pozostałe wydatki (bilety do kina i na przejazdy koleją SKM) -  693,20 zł, 

�  ZUS  - 4 711,40 zł, 

�  fundusz pracy -  492,45 zł, 

�  PZU  - 441,90 zł, 

 

 Od marca do grudnia 2012 r. w ramach prac społecznie użytecznych w świetlicy pracowała osoba 

bezrobotna, która wykonywała prace porządkowe i pomocnicze w kuchni. Łącznie klientka przepracowała 

256 godzin, za które wypłacono świadczenia w łącznej wysokości.1 948,80 zł. 

 

Świetlica Środowiskowa Nr 2 

 W świetlicy zatrudnione były dwie osoby z których jedna, posiadała pełne wykształcenie 

pedagogiczne i pełniła funkcję kierownika. Druga z Pań z wykształcenia psycholog pracowała zarówno 

z rodzicami jak i dziećmi w rozwiązywaniu problemów natury psychologicznej. 

 Działania świetlicy nastawione były na pracę wychowawczo – opiekuńczą i wyrównywanie 

zaległości szkolnych. 

 W czasie całorocznej pracy świetlica systematycznie realizowała również programy profilaktyczne 

których celem były: promocja zdrowego stylu życia,integracja dzieci w grupie, kształtowanie poczucia 

odpowiedzialności, dostarczenie podstawowych informacji o istniejących zagrożeniach (alkohol, narkotyki), 

kształtowanie umiejętności porozumiewania się z innymi, kształtowanie umiejętności radzenia sobie ze 

stresem i krytyką, kształcenie umiejętności konstruktywnego rozwiązywania sytuacji konfliktowych. 

Świetlica była miejscem dziennego pobytu dla maksymalnie 15 osobowej grupy dzieci w wieku szkolnym, 

zamieszkałych na terenie Wejherowa, czynna była od poniedziałku do piątku w godzinach od 13:00 – 17:00. 

 W czasie pobytu w świetlicy dzieci miały zapewniony jeden posiłek dziennie. Na działania świetlicy 

wydatkowano łącznie 43 487,10 zł, w tym: 

-żywność -  5 720,30 zł, 

- wyposażenie, środki czystości i materiały biurowe  - 1 570,90 zł, 

- umowy-zlecenia  - 25 701,28 zł, 

- czynsz -  6 000,00 zł, 

- pozostałe wydatki (bilety do kina i na przejazdy koleją SKM)  - 301,62 zł, 
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- ZUS  - 3 613,22 zł, 

- fundusz pracy  - 4 67,95 zł, 

- PZU  - 111,83 zł. 

 

 W ramach prac społecznie użytecznych w świetlicy dwie osoby bezrobotne świadczyły pomoc 

w opiece nad dziećmi i wykonywały prace porządkowe. Łącznie przepracowały 678 godzin, za które 

wypłacono świadczenia w łącznej wysokości 5 124,60 zł. 

 Osoby wykonujące prace społecznie użyteczne w obu świetlicach, nie tylko świadczyły pomoc 

w realizacji ich działań statutowych, ale realizowały również program aktywizacji zawodowej, którego 

podstawowym celem była pomoc w znalezieniu się na rynku pracy. 

 

Grupa wsparcia 

We  wrześniu zainicjowane zostało utworzenie grupy wsparcia dla rodziców dzieci  z autyzmem. Spotkania 

osób zainteresowanych odbywały się 1 raz w tygodniu w siedzibie Klubu Seniora przy ul. Hallera. Z uwagi 

na zwiększenie się liczby osób zainteresowanych uczestnictwem w grupie w miesiącu grudniu 2012r. 

miejsce spotkań zostało przeniesione do Świetlicy Środowiskowej przy ul. Narutowicza 1.  Na koniec roku 

2012 grupa liczyła 10 stałych uczestników. Oprócz rodziców w spotkaniach biorą udział dodatkowo dzieci 

oraz zaprzyjaźnieni specjaliści - psycholodzy i terapeuci. 

  

Inne działania 

W ramach wdrażania nowego modelu pracy socjalnej, w październiku 2012r. pracownicy Ośrodka 

uczestniczyli jako prelegenci  w seminarium na temat Organizowania Społeczności Lokalnej. Seminarium 

zostało zorganizowane w Toruniu przez Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL , Ministerstwo 

Pracy i Polityki Socjalnej oraz Instytut Spraw Publicznych w ramach ogólnopolskiego projektu 

systemowego „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”.  Podczas spotkania 

zaprezentowane zostały doświadczenia i dobre praktyki z zakresu pracy metodą Organizowania 

Społeczności Lokalnych, które mają na celu podniesienie profesjonalizmu i zwiększenie skuteczności 

systemu pomocy i integracji społecznej. 

 W listopadzie i grudniu 2012r. zorganizowane zostały spotkania obywatelskie dla mieszkańców 

z terenów uznanych za zagrożone wykluczeniem społecznym - m.in. budynki socjalne przy ul. Przemysłowej 

w Wejherowie.  Podczas spotkania starano się określić  rzeczywiste potrzeby mieszkańców oraz wypracować 

wstępny model współpracy.  Spotkanie na osiedlu Sucharskiego  w Wejherowie odbyło się z inicjatywy 

mieszkańców. Przy okazji spotkania wigilijnego zorganizowanego przez lokalną społeczność, omówiono też 

kwestie przeprowadzenia akcji społecznej w okresie ferii zimowych. Lokalni liderzy zawnioskowali 

o współudział i wsparcie ze strony MOPS  w Wejherowie. 

W ramach pracy działu opracowana została Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych 

w mieście Wejherowie na lata 2013 - 2020. Dokument został złożony do merytorycznej  i formalnej oceny 

w Urzędzie Miasta w Wejherowie. 
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W ramach pracy działu realizowane jest porozumienie o współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy 

w Wejherowie, Wejherowskim Zakładem Nieruchomości Komunalnej oraz zostało zawiązane 

nieformalne partnerstwo z zakonem Ojców Franciszkanów w Wejherowie oraz Radą Osiedla 

Sucharskiego w Wejherowie.  Praca socjalna jest  prowadzona na bieżąco przez 2 pracowników 

socjalnych zatrudnionych w strukturach działu. 

  

      
              

Charakterystyka rodzin objętych pomocą społeczną 
 

Z niematerialnej i materialnej  pomocy ośrodka w 2012 korzystało 1311 rodzin. 

Wśród nich jest  192 rodziny emerytów i rencistów, 

     251 rodzin niepełnych, 

     543 rodziny  z dziećmi, 

     469 rodzin gdzie jest od 1 do 3 dzieci, 

       72 rodziny wielodzietne ( od 4 do 7 dzieci). 

     726 osób samotnych 

We wszystkich tych  rodzinach panuje niedostatek, ale 953  rodzin  nie osiąga   minimum socjalnego. Żyją w skrajnym 

ubóstwie, najczęściej są  już zmarginalizowane, uzależnione od pomocy społecznej, roszczeniowe. 

Dominującymi problemami  wśród osób i rodzin korzystających ze wsparcia ośrodka są: długotrwała lub ciężka 

choroba, niepełnosprawność, bezrobocie, które występujące często łącznie z innymi dysfunkcjami. 

Postawy życiowe są dziedziczone z pokolenia na pokolenie. 

Nieskuteczne wobec nich są działania aktywizujące społecznie lub zawodowo. 

Często w tych rodzinach obserwuje się bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych. 

 
   

 

 

 

 

  Świadczenia rodzinne  i Fundusz Alimentacyjny 

 
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 2006 r. nr 139, poz. 992 ze zmianami) oraz ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z 

dnia 7 września 2007r (tekst jednolity  Dz. U. z 2012r.  poz.1228 ze zmianami) 

 

Dział Świadczeń Rodzinnych od 1.05.2004 do 31.12.2012 zarejestrował 

11.865 świadczeniobiorców. 

 

W 2012 roku Dział Świadczeń Rodzinnych przyjął: 

• od I - X 2012 roku – 3296 osób  na okres zasiłkowy 2011/2012 oraz 

• od VIII - XII 2012 roku – 2771 osoby na okres zasiłkowy 2012/2013. 

W/w. 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 i świadczenia z funduszu alimentacyjnego).   

 

 



24 

 Wydatki na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny  przestawiały się następująco: 

 

 

Lp. Rodzaj świadczenia Kwota Ilość świadczeń 

1 Zasiłki rodzinne 3.241.224 37.502

2 

Dodatki do zasiłków rodzinnych 

z tego z tytułu: 
2.156.726 15.557

2a Urodzenia dziecka 189.000 189

2b Opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z 

urlopu wychowawczego 
705.886 1.800

2c Samotnego wychowywania dziecka i utraty 

prawa do zasiłku  dla bezrobotnych na skutek 

upływu ustawowego okresu jego pobierania 

2d Samotnego wychowywania dziecka 331.160 1906

2e Kształcenia i rehabilitacji dziecka 

niepełnosprawnego do 5 roku życia 
25.140  419

 2f Kształcenia i rehabilitacji dziecka 

niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia 
132.240 1.653

2g Rozpoczęcia roku szkolnego 211.100 2.111

2h Na pokrycie wydatków związanych z 

zamieszkaniem w miejscowości, w której 

znajduje się szkoła 

6.480 72

2i Na pokrycie wydatków związanych z 

dojazdem do miejscowości, w której znajduje 

się szkoła 

61.400 1.228

2j Wychowywania dziecka w rodzinie 

wielodzietnej 
494.320 6179

3 Świadczenia opiekuńcze z tego: 6.614.740 37.166

3a Zasiłki pielęgnacyjne 5.293.341 34.597

3b Świadczenia pielęgnacyjne 1.321.399 2.569

4 Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia 

dziecka 
617.000 617

 Razem: 12.629.690 90.842

 

 

 
Fundusz alimentacyjny 

 

Fundusz alimentacyjny stanowi system wspierania osób uprawnionych do alimentów na podstawie 

tytułu wykonawczego - środkami finansowymi z budżetu państwa. 

Prawo do świadczenia z FA mają rodziny, w których dochód w przeliczeniu na osobę nie przekracza 

725 zł netto. 

Ze świadczeń tych w 2012 roku skorzystało 380 klientów  i 625   osób uprawnionych. 
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Wydatkowano na ten cel kwotę -   2.754.251,00 zł ( 7.497 świadczeń). 
 

Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych. 

 

Dłużników alimentacyjnych zobowiązanych do zwrotu należności z tyt. wypłaconych świadczeń 
alimentacyjnych zarejestrowano 755 oraz 154, których wierzycielki mieszkają na terenie innej 

gminy. 

Zarejestrowano wpłaty od 248 dłużników alimentacyjnych w kwocie  383.188.74,-zł + odsetki 

(zwrot wypłaconych zaliczek alimentacyjnych na kwotę 50.335,78 zł i zwrot wypłaconych 

świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 332.852,96 zł + odsetki) 

W okresie od 1.01.2012 - 31.12.2012 wypłacono 2.754.251,00zł świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego, a dłużnicy alimentacyjni zwrócili kwotę  332.852,96 zł + odsetki 62.261,20 zł 

 

W wyniku złożonych wniosków Dział wydał 5.438 decyzji administracyjnych. 

 

W 2012 roku zarejestrowano 158 osób zobowiązanych do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń  
w związku z niezgłaszaniem zmian w sytuacji rodzinnej i dochodowej świadczeniobiorców. 

Z listy – 158 osób zobowiązanych do zwrotu pozostało 61 osób, które jeszcze nie spłaciły swojego 

zadłużenia. 

W 2012 roku w wyniku nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych tut. Dział odzyskał 98.065,00 

zł, z czego odprowadzono kwotę  87.293,00zł do budżetu państwa, jako świadczenia nienależnie 

pobrane za lata ubiegłe. 

  

W 2012 roku Dział Świadczeń Rodzinnych średnio w poszczególnych miesiącach wypłacał 

świadczenia rodzinne dla 4.200 świadczeniobiorców i 625 osobom pobierającym świadczenia 

z funduszu alimentacyjnego. 

 

Od świadczeń pielęgnacyjnych odprowadzane są składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. 

W roku 2012 odprowadzono składki dla 236 osób. W 2012 roku była to kwota 286.655,00 zł. 

Prowadzone są również sprawy świadczeniobiorców w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych 

związane z kapitałem początkowym osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w związku z 

opieką nad osobą niepełnosprawną. Od okresu zatrudnienia uzależnione są składki na ubezpieczenie 

społeczne. 

 

W 2012 roku wypłacono  na świadczenia rodzinne 12.629.690,00 zł i   2.754.251,00 zł 

na świadczenia z funduszu alimentacyjnego tj.  1.281.995,00 zł  średnio w miesiącu. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej 

 
 Na utrzymanie Ośrodka wydatkowano łącznie 1.810.288,59 zł - 

                                 w tym ze środków gminy  1.517.138,59 zł. - 
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Zadania Ośrodka realizowane były przez wyspecjalizowaną kadrę pracowników posiadających wymagane 

wykształcenie na zajmowanym stanowisku pracy. 

Ośrodek zatrudniał w 2012 r. średnio 48 pracowników ( 46 etatów ) w tym 16 pracowników socjalnych pracujących w 

rejonach. 

Pracę terenową pracowników socjalnych obsługiwała sekcja świadczeń licząca 3 pracowników oraz konsultanci – 

prawnik i psycholog. 

W Dziale Świadczeń Rodzinnych pracowało 6 pracowników. 

W Funduszu Alimentacyjnym 3 osoby. 

11 osób zatrudnionych jest w administracji 

4 pracowników socjalnych pracowało na innych stanowiskach pracy związanych z realizacja zadań pomocy społecznej 

- przy realizacji projektu systemowego, w KIS oraz Klubie Seniora. 

W ciągu roku zatrudniano pięć osób skierowanych przez urząd pracy celem odbycia stażu zawodowego (3 osoby  jako  

pomoc administracyjna,  2 osoby  na stanowisku  pracowników socjalnych). 

Ponadto 1 osobę zatrudniono na staż z projektu „Szkoła aktywnych kobiet” jako pomoc administracyjną.   
W ramach doskonalenia zawodowego pracownicy administracji uczestniczyli w szkoleniach 

i kursach specjalistycznych, pracownicy merytoryczni - socjalni uczestniczyli w konferencjach, szkoleniach ,a także 

kończyli specjalizacje w zawodzie pracownika socjalnego. 

 

W 2012r. kontynuowano w Ośrodku standardy kontroli zarządczej. 

 

 

Wnioski /Potrzeby 

 
1. W 2012 roku nastąpił wyraźny spadek liczby osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej. Jest to wynik 

pracy socjalnej, która zakłada aktywizację społeczną i zawodową szczególnie młodych osób znajdujących się 
w trudnej sytuacji. Uniezależnienie rodzin od pomocy społecznej jest wymiernym  sukcesem pracownika 

socjalnego 

2. Liczba osób bezdomnych korzystających ze schronienia nieznacznie zmalała 

 w stosunku do 2011 roku, wzrosła natomiast kwota na pokrycie kosztów pobytu bezdomnych w placówkach. 

Wiąże się to ze wzrostem stawek za pobyt osób w schroniskach oraz z wydłużeniem okresu  korzystania ze 

schronienia. Są bezdomni wymagający  pobytu  w placówce przez cały rok. 

3. Nadal systematycznie rośnie liczba osób wymagających całodobowej opieki 

w Domach Pomocy Społecznej. Bardzo długi czas oczekiwania na umieszczenie 

w placówce dotyczy szczególnie osób wymagających specjalistycznych domów pomocy. 

4. Znacząco wzrosła liczba spraw związanych z przeciwdziałaniem przemocy 

 w rodzinie wymagających interwencji Zespołu Interdyscyplinarnego. 

       5.  Ośrodek  w dalszym ciągu nie osiągnął docelowego wskaźnika  związanego 

                       z  liczbą    mieszkańców przypadających  na jednego pracownika socjalnego. 

           Zgodnie z zapisem ustawy o pomocy społecznej w Ośrodku powinno pracować 24                

pracowników socjalnych. Potrzebne są więc 4 nowe etaty. 

 

 
     

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Sprawozdanie z realizacji 
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Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 
 

 

 

 28 lutego 2011r. Uchwałą Nr VI k/V/48/2011 Rady Miasta Wejherowa został przyjęty 

do realizacji Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. 

 

W dokumencie zostały określone cele programu: 

1. Zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie na terenie miasta Wejherowa, 

2. Zwiększenie skuteczności działań interwencyjnych wobec osób stosujących przemoc w 

rodzinie, 

3. Zwiększenie pomocy i ochrony ofiar przemocy w rodzinie. 

 

Przyjęto, że cele ogólne będą realizowane przez: 

– budowanie lokalnego systemu  przeciwdziałania przemocy, 

– diagnozowanie zjawiska przemocy na terenie miasta Wejherowa, 

– podnoszenie kompetencji służb i instytucji w zakresie przemocy w rodzinie, 

– udzielanie pomocy ofiarom w rodzinie, 

– oddziaływanie na sprawców przemocy w rodzinie. 

 

W  związku z powyższym w 2012 r  podjęto następujące działania: 

Miejski Zespół Interdyscyplinarny ds Przeciwdziałania Przemocy powołany  w 2011 roku przez 

Prezydenta Miasta Wejherowa  zebrał się czterokrotnie –  celem omówienia bieżących spraw 

związanych z realizacją ustawy z dnia 29 lipca 2005r o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 

Zespól raz na kwartał analizuje zjawiska przemocy na terenie miasta, podejmuje działania na rzecz 

budowania lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy. W pracy Zespołu uczestniczyli 

przedstawiciele oświaty, policji, służby zdrowia, organizacji pozarządowej Trampolina, Miejskiej 

Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

 

 

W celu podnoszenia kompetencji  służb i instytucji w zakresie przemocy w rodzinie członkowie 

Grup roboczych oraz przedstawiciele instytucji  tworzących MZI brali udział w szkoleniach 

organizowanych przez  MOPS, Starostwo Powiatowe i Urząd Marszałkowski w Gdańsku. 

Tematyka szkoleń była następująca: 

      -  „Procedura podejmowania działań w zakresie przeciwdziałania przemocy     

           w rodzinie i „Niebieska Karta” ; Ośrodek Psychoprofilaktyki Kraków 

– „Praca z dzieckiem wykorzystywanym seksualnie” ; ROPS UM Gdańsk 

– „Pozytywy i zagrożenia funkcjonowania ustawy z dn. 29.07.2005 o  przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie w świetle doświadczeń Komitetu  Ochrony Praw Dziecka” ; Starostwo 

Powiatowe Wejherowo 

– „Praca ze sprawcą przemocy” ; ROPS UM Gdańsk. 

 

         
Pracownicy MOPS - specjaliści pracy socjalnej wraz z przedstawicielem policji  spotkali się z 

pedagogami i nauczycielami wszystkich szkół samorządowych. 

 Na radach pedagogicznych występowali z prezentacją na temat zjawiska przemocy oraz 

prezentowali system pomocy dla ofiar przemocy. 

Ze środków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych sfinansowane zostało  

jednodniowe szkolenie adresowane do nauczycieli wejherowskich szkół  nt. zjawiska przemocy. 

 

W celu bardziej skutecznego udzielenia pomocy ofiarom przemocy w rodzinie został 
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w strukturze MOPS wyodrębniony zespół specjalistów. 

Pracą zespołu kieruje pracownik socjalny , który w razie konieczności wspierany jest  przez 

prawnika Ośrodka i przez psychologów. 

Kierownik odpowiedzialny jest za pracę grup roboczych – czyli realną pomoc ofiarom przemocy, 

która m. innymi polega na diagnozowaniu problemu, na opracowaniu i realizacji pomocy, 

monitorowaniu losów rodziny, dokumentowaniu podjętych działań 

Kierownik zespołu bezpośrednio współpracuje z pracownikami socjalnymi z poszczególnych 

rejonów, z policjantami- dzielnicowymi, z pedagogami z wszystkich  szkół, z Sądem Rodzinnym, 

prokuraturą, kuratorami sądowymi, Ośrodkiem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych. 

 Prowadzi dokumentację prac grup roboczych. 

 

Wyodrębniono w budżecie MOPS kwotę przeznaczoną na wspieranie ofiar przemocy. 

Środki te przeznaczone mogą być np. na pokrycie kosztów umieszczenia w hostelu lub wynajęcie 

mieszkania w przypadkach pilnej konieczności zapewnienia bezpieczeństwa ofiarom przemocy. 

 

 

W ramach współpracy z wejherowskim Ośrodkiem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych wypracowano szybką ścieżkę pomocy dla chcących podjąć terapię dla 

uzależnionych lub współuzależnionych. 

OPiRPA zorganizował grupę edukacyjno – terapeutyczną dla  15 osób doświadczających przemocy 

w rodzinie, grupowe zajęcia rozwojowe dla dzieci z rodzin problemowych, konsultacje i terapie 

indywidualną dla osób doświadczających  przemocy, konsultacje psychiatryczne w zależności od 

potrzeb.. 

Łączna liczba godzin przepracowanych w grupach wyniosła 124. 

W ramach spotkań indywidualnych z terapeutą udzielono 271 świadczeń dla 28 osób będących 

ofiarami przemocy domowej, 

Udzielono  206 porad w przedmiocie uzależnienia lub współuzależnienia,co zwykle łączy się z 

przemocą. 
 

 Nawiązano współpracę z Punktem Interwencji Kryzysowej w Sopocie, gdzie z pomocy korzystać 
mogą sprawcy przemocy. 

W 2012 roku z tej pomocy skorzystała 1 osoba. 

 

Szczegółową analizę form pomocy  przestawia poniższe zestawienie. 

 

Do przewodniczącego Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego w ciągu 2012 r. wpłynęły 155 

„Niebieskich Kart” z czego zakończono  w ciągu roku procedury   w 76 rodzinach, a 79 procedur 

przeszło do kontynuacji w 2013r 

Grupy Robocze powoływane do rozwiązania problemu każdej osoby /rodziny zebrały się ponad 

500 razy. 

 

Zestawienie ilościowe sporządzonych „Niebieskich Kart” przez poszczególne jednostki w 2012 r.: 

Policja  -   99 

MOPS   -  34 

PCPR    -  13 

Szkoła  -    4 

OPiRPA -   1 

NZOZ    -   1 

             

W 90 przypadkach główną przyczyną występowania przemocy w rodzinie jest nadmierne 

spożywanie alkoholu. 
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W ramach prowadzonych procedur „Niebieska  Karta” zespół interdyscyplinarny ds. 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie koordynował następujące działania wobec rodzin 

dotkniętych przemocą: 
 

1).Wystąpienie do Prokuratury o przymusowe leczenie p/alkoholowe -  15 osób 

2).  Skierowanie do OPiRPA na leczenie odwykowe otwarte - 7 osób                                                                                                               

3). Grupa wsparcia w  OPiRPA dla osób współuzależnionych -          13 osób 

4). Terapia dla osób doznających przemocy w rodzinie -  15 osób 

5). Terapia dla sprawców przemocy /Punkt Interwencji Kryzysowej Sopot -     1osoba 

6). Zawiadomienie  Prokuratury, Policji o stosowaniu przemocy  -  14 osób 

7). Wnioski do Sądu o wgląd w sytuację rodziny -   9 rodzin 

8). Wniosek do Prokuratury o przymusowe leczenie psychiatryczne -  1 osoba 

9) Sąd- ubezwłasnowolnienie      - 1 osoba 

10). Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna  -  3 osoby 

11).Szkoła dla rodziców /Por.Psycholog.-Pedag./- 1 osoba 

12).Psycholog dziecięcy MOPS - 6 osób 

13).Bezpłatne dożywianie w szkole    - 7 rodzin 

14).Usługi opiekuńcze -  2 osoby 

15).Pomoc finansowa z przeznaczeniem na wynajem mieszkania 

      /odseparowanie od sprawcy przemocy/, pomoc w uzyskaniu 

     dotacji mieszkaniowej – 4 osoby 

16).Hostel dla matki z dwójką dzieci- 1 rodzina 

17).Pomoc w uzyskaniu alimentów - 16 rodzin 

18)Udostępnienie informacji o możliwości ubiegania się o lokal 

      mieszkaniowy z zasobów miasta -   3 rodziny 

19).Udzielenie informacji w celu uzyskania pomocy w MZOPO -    1 osoba 

20).Zajęcia socjoterapeutyczne w szkole -   2 osoby 

21).Bezpłatne porady psychologa MOPS, PCPR -  23 osoby 

22).Bezpłatne porady prawne MOPS, PCPR  -    24 osoby 

23).Pomoc w uzyskaniu dostępu do lekarza psychiatry-   2 osoby 

24).Doradca zawodowy    - 1 osoba 

25).Zakaz zbliżania się do osoby dotkniętej przemocą  i eksmisja 

      z lokalu -    2 osoby 

26).Wyrok sądowy za przestępstwo przemocy w rodzinie -   2 osoby 

27).Areszt dla sprawcy przemocy -   1 osoba 

28).Dozór Policji  -  1 osoba 

29).Zmiana miejsca zamieszkania /odseparowanie od sprawcy/ - 19 rodzin 

30).Rozwód, separacja, rozdzielność finansowa, podział majątku -  13 rodzin 

31). Brak znamion przemocy w rodzinie /konflikty małżeńskie/ -  11 rodzin 
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Sprawozdanie z realizacji programów operacyjnych wynikających 

ze  Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Mieście Wejherowie w latach 2006-

2012 
Uchwała Nr IVk/XXXVI/417/2005 Rady Miasta Wejherowa z dnia 20 grudnia 2005 roku. 

 

 

 

 

 

Program operacyjny: Wspieranie rozwoju rodziny, poznawanie jej praw, w tym prawa do  

samodzielności ekonomicznej oraz decydowania o wychowaniu dzieci 
 

 

Projekt Zadanie Wykonawca Działanie w 2012 roku 

Zwiększenie 

szans 

mieszkańców 

Wejherowa do 

prawidłowego 

funkcjonowania 

na rynku pracy 

Aktywizacja bezrobotnych kobiet 

w tym –    długotrwale 

bezrobotnych. 

Miejski Ośrodek 

Pomocy 

Społecznej   

Partnerstwo w z PUP na rzecz aktywizacji zawodowej 

bezrobotnych w ramach Projektu „ Długotrwale 

Bezrobotni-Reaktywacja”, współpraca z OHP na rzecz 

wspierania młodzieży  bezrobotnej,działania w ramach 

KIS – pomoc prawnika, psychologa. Realizacja projektu 

„W drodze do pracy”, tj wspieranie bezrobotnych 

klientów Ośrodka 

Promowanie aktywnych postaw w 

poszukiwaniu pracy. 

Jw, oraz wspieranie osób zainteresowanych założeniem 

spółdzielni socjalnej, pośrednictwo zatrudnienia w 

pracach doraźnych, sezonowych, praca socjalna z 

osobami bezrobotnymi w ramach Klubu Integracji 

Społecznej 

Skierowanie 39 osób – bezrobotnych klientów MOPS 

do prac społecznie użytecznych. 

Realizacja programu robót 

publicznych oraz prac społecznie – 

użytecznych. 

Wspieranie 

rozwoju 

rodziny, 

poznawanie jej 

praw, w tym 

prawa do 

samodzielności 

ekonomicznej 

oraz 

decydowania o 

wychowaniu 

dzieci 

Zwiększenie dostępu do osób i 

instytucji świadczących pomoc 

ofiarom kryzysu, przemocy. 

Miejski Ośrodek 

Pomocy 

Społecznej   

Udzielenie pomocy rodzinom znajdującym się w trudnej 

sytuacji materialnej i życiowej, szczególnie związanej z 

przemocą domowa. Funkcjonowanie Zespołu 

Interdyscyplinarnego i grup Roboczych wspierających 

ofiary przemocy,Kampania informacyjna nt. zjawiska 

przemocy. Realizacja  Miejskiego Programu 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. 
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Program Operacyjny: Tworzenie warunków sprzyjających samodzielności i samowystarczalności osób 

przewlekle chorych, starszych, inwalidów. Tworzenie sieci wsparcia dające im poczucie bezpieczeństwa 
 

 

Projekt Zadanie Wykonawca 
 

Działanie w 2012 roku 

Tworzenie 

warunków 

sprzyjających 

samodzielności i 

samowystarczal

ności osób 

przewlekle 

chorych, 

starszych, 

inwalidów. 

Tworzenie sieci 

wsparcia dające 

im poczucie 

bezpieczeństwa 

Organizowanie instytucjonalnych 

form wsparcia dziennego dla osób 

starszych 

Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej 

Funkcjonowanie klubów seniora „Po 60” i „Klub 

3/4” z programem aktywizacji kobiet i mężczyzn po 

70 roku życia, przygotowanie seniorów do 

samopomocy, zwiększenie ich aktywności życiowej, 

udział w życiu społecznym, kulturalnym, 

zapobieganie marginalizacji ze względu na wiek i 

stan zdrowia. 

Wspieranie osób i rodzin 

opiekujących się zależnymi 

członkami rodziny poprzez pracę 
socjalną, doradztwo. 

Wyodrębnienie na terenie Szpitala Specjalistycznego 

im. F. Ceynowy w Wejherowie rejonu pracy socjalnej 

dla pacjentów szpitala, którzy wymagają wsparcia 

pracownika socjalnego. Zainicjowanie powstania 

nowej grupy samopomocy – dla rodziców dzieci 

autystycznych. Wsparcie opiekunów w postaci 

świadczeń pielęgnacyjnych, 

Wspieranie osób starszych i 

samotnych 

Objęcie usługami opiekuńczymi 135 osób – usługi 

świadczyły opiekunki Polskiego Komitetu Pomocy 

Społecznej w Wejherowie 

 
 

Program Operacyjny: Tworzenie warunków readaptacji społecznej dla osób i grup wykluczonych 

społecznie i zagrożonych marginalizacją 
 

 

Projekt Zadanie Wykonawca 

 

Działanie w 2012 roku 

 

Tworzenie 

warunków 

readaptacji 

społecznej dla osób 

i grup 

wykluczonych 

społecznie i 

zagrożonych 

marginalizacją 
 

Wdrażanie programu 

zapobiegania bezdomności. 

Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej 

Praca z osobami bezdomnymi i profilaktyka bezdomności 

odbywa się  na podstawie Miejskiego Programu  Pracy z 

Osobami Bezdomnymi. Program realizowany jest we 

współpracy z policją, strażą miejską, Zgromadzeniem 

Sióstr Albertynek i innym partnerami. W MOPS 

wyodrębniono komórkę ds pracy z bezdomnymi. 

Wspieranie inicjatyw 

lokalnych na rzecz 

przeciwdziałaniu 

wykluczeniu społecznemu, 

Ośrodek prowadził Program Aktywności Lokalnej pn. 

Wspólna Sprawa dla budynków przy ul.Kotłowskiego 

Zorganizowano  działania na rzecz społeczności lokalnej, 

przeciw wykluczeniu pn. Wakacyjna Wioska 

Tematyczna.. Odbywały się spotkania  dotyczące sytuacji 

marginalizowanych mieszkańców bloku socjalnego przy 

ul.Przemysłowej 

W celu zintensyfikowania działań przeciw wykluczeniu 

w Ośrodku powołano zespół pracowników do pracy 

metoda organizowania społeczności lokalnej. 

Wspieranie grup samopomocowych, w tym zainicjowanie 

powstania nowej grupy – rodziców dzieci autystycznych. 
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Program Operacyjny: Wzmocnienie potencjału kadrowego instytucji pracujących na rzecz 

rozwiązywania życiowych problemów osób, rodzin, środowisk 
 

 

Projekt Zadanie Wykonawca 

 

Działanie w 20102 roku 

 

 

Wzmocnienie 

potencjału 

kadrowego 

instytucji 

pracujących na 

rzecz 

rozwiązywania 

życiowych 

problemów osób, 

rodzin, środowisk 

 

Zwiększenie liczby 

pracowników socjalnych 

Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej   

Zatrudnienie w ramach projektu „W drodze do pracy” 

współfinansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego trzech pracowników socjalnych. 

 Umożliwienie odbycia stażu pracownikom socjalnym. 

 


