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48

Liczba mieszkańców Wejherowa wg danych Ewidencji Ludności w Urzędzie Miasta
w Wejherowie w dniu 31.12.2014r. wynosiła 48 337 osób posiadających zameldowanie na
pobyt stały lub czasowy.

Na zadania zlecone i powierzone w roku 2014 wydatkowano kwotę:
Na zadania własne gminy:

21 238 832 zł
4 662 822 zł

------------------------Łącznie budżet Ośrodka wyniósł:

25 901 654 zł

Ze wszystkich form pomocy świadczonych przez MOPS, bez względu na źródło
finansowania, skorzystało łącznie 6 536 rodzin.
W oparciu o ustawę z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej udzielono wsparcia 1290
rodzinom.
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Wstęp – podstawy prawne funkcjonowania Ośrodka
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 VIk/VIII/109/2011
z dnia 28.06.2011r. (Statut zmieniony Uchwałą RM nr VIk/XV/197/2012 z dnia 20.03.2012r.),
Regulaminu Organizacyjnego MOPS zatwierdzonego Zarządzeniem Dyrektora MOPS oraz
innych aktów prawnych wydanych przez Radę Miasta, Prezydenta Miasta, Dyrektora.
Siedziba Ośrodka mieści się w Wejherowie przy ulicy Kusocińskiego 17. 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 2004r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r.
poz.163);

•

ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2011r. nr 127, poz.721
ze zmianami);

•

ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst
jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 1442 ze zmianami);

•

ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (tekst jednolity:
Dz. U. z 2011r. nr 231, poz.1375 ze zmianami);

•

ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity:
Dz. U. z 2015r. poz.114);

•

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity:
Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zmianami);

•

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity:
Dz. U. z 2013r. poz.885 ze zmianami);
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•

ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych (Dz. U. z 2013r. poz. 1440 ze zmianami);

•

ustawy o zatrudnieniu socjalnym z dnia 13 czerwca 2003r. (tekst jednolity:
Dz. U. z 2011r. nr 43, poz. 225 ze zmianami);

•

ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003r.
(tekst jednolity: Dz. U. z 2014r. poz. 873 ze zmianami);

•

ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z dnia 7 września 2007r.
(tekst jednolity: Dz. U. z 2012r., poz.1228 ze zmianami);

•

ustawy z dnia 15 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst
jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 267);

•

ustawy z dnia 25 lutego 1964r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity:
Dz. U. z 2012 r. poz. 788 ze zmianami);

•

ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz. U. z 2005r.
poz. 1493 ze zmianami);

•

ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
(tekst jednolity; Dz. U. z 2013r. poz. 135 ze zmianami);

•

ustawy z 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach z opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2008r. nr 164, poz.1027 ze zmianami).
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1. Zadania pomocy 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,
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.

2. 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.
Podstawową przesłanką udzielenia osobom i rodzinom wsparcia, w ramach pomocy
społecznej jest trudna sytuacja życiowa, której nie można przezwyciężyć mimo uprzedniego
wykorzystania wszystkich 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 może przekroczyć 456,00zł na osobę
w rodzinie, natomiast u osoby samotnej 542,00zł.
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).
7

Naczelną zasadą, 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.
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3. Powody korzystania z pomocy społecznej
Powody korzystania z pomocy świadczonej przez MOPS w Wejherowie obrazuje
poniższa tabela:

Powody trudnej sytuacji życiowej
Ubóstwo
Sieroctwo
Bezdomność
Potrzeba ochrony macierzyństwa
W tym:
wielodzietność
Bezrobocie
Niepełnosprawność
Długotrwała lub ciężka choroba
Bezradność w sprawach opiek.-wychowawczych
i prowadzenia gosp. domowego - ogółem
w tym:
rodziny niepełne
rodziny wielodzietne
Przemoc w rodzinie
Alkoholizm
Narkomania
Trudności w przystosowaniu do życia po
opuszczeniu zakładu karnego
Zdarzenie losowe
Sytuacja kryzysowa

Liczba rodzin
ogółem

Liczba osób

1 011
3
96
139

2 397
7
107
678

80

463

598
684
637

1 764
1 277
1 238

261

912

161

527

36
31
126
6

222
116
192
14

39

52

12
13

32
34

4. Zadania zlecone – struktura wydatków
4.1. Specjalistyczne usługi opiekuńcze

Usługi specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczone były przez
Agencję Służb Społecznych w Warszawie z Filią w Rumi. Wykonawca usług wyłoniony został
w drodze przetargu nieograniczonego na okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. Cena
1 godziny usług specjalistycznych wyniosła 17,00 zł.
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Usługi zorganizowane były w oparciu o ustawę z dnia 19.08.1994r. o ochronie
zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011r. 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 45 osób w 44 rodzinach. Wśród osób objętych usługami
specjalistycznymi było pięciorodzieci z autyzmem.
W roku sprawozdawczym przepracowano 34 496 godzin opieki na łączną kwotę
586 100,00zł. Zwroty z tytułu odpłatności za usługi wyniosły 38 311,79 zł.

5. Zadania własne i obowiązkowe – struktura wydatków
Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej do zadań własnych gminy
o charakterze obowiązkowym należą między innymi:
•

udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego
pozbawionym,

•

przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych,

•

przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych,

•

dożywianie dzieci,

•

sprawienie pogrzebu (m.in. 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

o świadczeniach opieki zdrowotnej,
•

praca socjalna.
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zdrowotne

określone

w

przepisach

W 2014r. ze świadczeń w ramach zadań własnych gminy skorzystało 1 257 rodzin.
W rodzinach tych było łącznie 3 048 osób.
Na pomoc wydano 3 795 804,00 zł.

5.1. Zasiłki celowe i okresowe
Pomoc celową otrzymało 656 rodzin w tym 95 rodzin otrzymało pomoc w formie
zasiłku celowego specjalnegow środowiskach gdzie przekroczone zostało kryterium
dochodowe osoby/ rodziny. Wydano 1901 decyzji administracyjnych w tym 199 decyzji
przyznających pomoc celową specjalną.
Najczęściej zasiłki celowe przeznaczane były na żywność, lekarstwa, opał, odzież
i obuwie. Kwota wydana na zasiłki jednorazowe celowe wyniosła 261 164,00 zł.
W 2014r. Ośrodek wypłacił 747 zasiłków okresowych w 286 rodzinach na łączną
kwotę 201 069,00 zł. Na w/w świadczenia składały się:
•

z powodu bezrobocia - 445 zasiłków,

•

z powodu długotrwałej choroby – 44 zasiłki,

•

z powodu niepełnosprawności – 148 zasiłków,

•

z innych powodów niż wymienione wyżej (np. zdarzenia losowego, sytuacji
kryzysowej, bezradności) – 110 zasiłków.

5.2. Schronienie, posiłek i niezbędne ubranie dla osób tego pozbawionych,

w tym dla osób bezdomnych
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 stałą współpracę instytucji i organizacji zajmujących się problemem
bezdomności. Celem głównym podejmowanych działań jest przeciwdziałanie poszerzaniu się
i utrwalaniu zjawiska bezdomności oraz dążenie do społecznego i ekonomicznego
usamodzielnienia się osób bezdomnych.
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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:
•

pobudzanie do aktywizacji zawodowej,

•

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 działania są:
•

MOPS w Wejherowie,

•

Straż Miejska w Wejherowie,

•

Policja w Wejherowie,

•

Oddział Ratunkowy Szpitala Specjalistycznego im. Floriana Ceynowy w Wejherowie,

•

Kuchnia św. Franciszka przy ul. Reformatów 19 w Wejherowie.

Partnerami działania są:
•

Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie,

•

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Wejherowie,

•

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie,

•

Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności przy PCPR w Wejherowie,

•

Zgromadzenie Sióstr Albertynek - ul. Kopernika 16 w Wejherowie,

•

Pomorskie Forum na Rzecz Wychodzenia z Bezdomności w Gdańsku,

•

Areszt Śledczy w Wejherowie.

Dla skutecznego realizowania planowanych działań, w Ośrodku problemami osób
bezdomnych zajmuje się Zespół ds. bezdomności. Zadaniem zespołu było m.in.:
•

monitorowanie sytuacji socjalno- bytowej osób bezdomnych,

•

zawieranie indywidualnych programów wychodzenia z bezdomności,

•

wsparcie, zapewnienie schronienia,
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•

kierowanie na posiłek do Kuchni św. Franciszka w Wejherowie 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 Urzędu Miasta, pomoc
w odtworzeniu dokumentów,

•

aktualizacja uprawnienia 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
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 Wejherowa.

•

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 i obuwie. W drodze wyjątku
udostępniony jest także nocleg.

•

W Oddziale Ratunkowym Szpitala w Wejherowie Ośrodek uzupełnia zapasy odzieży,
obuwia i bielizny dla osób bezdomnych.

•

Pracownik socjalny MOPS działający na terenie Szpitala Specjalistycznego im. Floriana
Ceynowy w Wejherowie 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 placówce (np. przewidywany termin zwolnienia osadzonego).
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•

Realizacja zadań finansowana jest ze środków MOPS w części dotyczącej udzielania
pomocy finansowej i rzeczowej (zasiłki celowe i okresowe). MOPS pokrywa także
koszty pobytu osób w schroniskach i noclegowniach.

•

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

•

MOPS finansuje koszt biletów na SKM do Gdyni oraz posiłki w Kuchni św. Franciszka.

•

Wydatki na w/w cele są w pełni zabezpieczone w budżecie MOPS.
Liczba osób bezdomnych w Wejherowie

systematycznie wzrastała, co ukazywały

badania socjodemograficzne przeprowadzane cyklicznie w województwie pomorskim.
W 2014r. pomocą społeczną objęto 107 osób bezdomnych. Wymienione osoby z
większą lub mniejszą częstotliwością korzystały z różnych form wsparcia.
Dane statystyczne z lat 2006 - 2014 obejmujące osoby bezdomne korzystające
ze schronisk i noclegowni wraz z kosztami pobytu poniesionymi przez MOPS prezentuje
tabela poniżej:

2006

Liczba osób w
schronisku
18

2007
2008
2009
2010
2011
2012

15
27
33
39
39
36

2
3
3
2
3
6

13
24
30
37
36
30

23 109,00 zł
50 203,00 zł
82 302,00 zł
93 082,00 zł
101 362,00 zł
106 618,00 zł

2013

37

3

34

112 437,00 zł

2014

55

4

51

134 429,00zł

Rok

kobiety

mężczyźni

2

16

Kwota
za cały rok
22 571,00 zł

Średni okres pobytu w noclegowni lub schronisku wynosi ok. 6 miesięcy i przypada na
okres jesienno - zimowy (październik - marzec). Miesięczny koszt pobytu w niektórych
schroniskach, 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 - 1054 zł/m-c

•

osoba zaburzona psychicznie - 1364 zł/m-c
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Wiele, ul. Derdowskiego
•

osoba zdrowa - 900 zł/m-c

Gdańsk „Prometeusz”
•

osoba zdrowa - 775 zł/m-c

Opłata za posiłek w Caritas
•

osoba - 96,60 zł/m-c
MOPS od kilku lat współpracuje z Siostrami Albertynkami w Wejherowie, które

prowadzą przytulisko dla osób bezdomnych. W 2014r. przebywało tam 22bezdomnych,
w większości posiadających własny dochód w postaci zasiłku stałego, który przekazywali na
poczet schronienia.
Osobom bezdomnym, które nie posiadają żadnego dochodu, a są kierowane do
Sióstr, MOPS przyznaje pomoc w formie zasiłku okresowego.

5.3. Program rządowy " Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
Wieloletni program rządowy został wprowadzony ustawą z dnia 29 grudnia 2005r.
w celu udzielenia 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 693 uczniom z 354 rodzin w formie dożywiania dzieci w szkole, w tym:
•

32 dzieci w wieku do rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej,

•

661 uczniów w wieku - do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej.

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,
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•

w Specjalnym Ośrodku Szkolno -Wychowawczym Nr 2,

•

w Niepublicznym Przedszkolu Specjalnym „Uśmiech Dziecka”,

•

w Niepublicznym Przedszkolu „Przyjaciele Kubusia Puchatka”.

Dożywiane były również dzieci z Wejherowa, które uczęszczały do szkół znajdujących
się w innych miejscowościach tj. w Gościcinie, Bolszewie i Laskach. 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. 684,00 zł na osobę w rodzinie, korzystały z bezpłatnego
dożywiania.
W 2014r. w związku z zapisami 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 37 dzieci (łączna liczba
posiłków – 5 751).
W 2014r. ogólna liczba wydanych posiłków w szkołach i przedszkolach
wyniosła 81 111. Łączny koszt posiłków zamknął się w kwocie: 248 921,00 zł, na którą
składały się:
•

środki własne: 97 362,00 zł

•

dotacja: 145 559,00 zł
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 645
rodzinom, w których łącznie było 658 osób. Udzielono łącznie 2 446 świadczeń a koszt
jednego świadczenia wynosił średnio 152,72 zł.
Na realizację tej części programu rządowego łącznie wydatkowano 373 547 zł, na
którą to kwotę składały się:
•

środki własne: 155 107,00 zł

•

dotacja: 218 440,00 zł
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5.4. Usługi opiekuńcze
W 2014r. z usług opiekuńczych skorzystało 100 osób. Usługi świadczone były przez
Agencję Usług Opiekuńczych „JOLEX” z Rumi. Koszt jednej godziny usług wynosił 10,36 zł. Na
podstawie uchwały Nr IVk/XLI/502/2006 Rady Miasta z dnia 26 września 2006r. stosuje się
system odpłatności w zależności od dochodu osoby / rodziny.
•

Na realizację usług wydatkowano kwotę 495 200,00 zł.

•

Zwroty z tytułu odpłatności za usługi wyniosły 76 026,79 zł .

•

Opiekunki pracowały u osób samotnych i starszych przez 47 863 godziny.

Poniższa tabela przedstawia dynamikę usług na przestrzeni ostatnich lat:
Liczba osób
Rok

Kwoty na pomoc

Liczba godzin

Cena za 1 godzinę

korzystających z usług
2008

116

339 777,00 zł

50 700

8,49 zł

2009

135

411 930,00 zł

55 722

10,00 zł

2010

122

420 204,00 zł

55 662

10,50 zł

2011

106

380 167,00 zł

52 019

11,33 zł

2012

90

415 067,00 zł

47 463

12,43 zł

2013

92

475 547,00 zł

46 394

12,50 zł

2014

100

419 173,00zł

47 863

10,36 zł

5.5. Pogrzeby
W

2014r.

sprawiono

7

pogrzebów

osobom

całkowicie

samotnym

i nieubezpieczonym, na łączną kwotę 19 786,00 zł.

5.6. Domy Pomocy Społecznej
W

2014r. w różnych domach pomocy społecznej przebywało 59 mieszkańców

Wejherowa. Na ich utrzymanie wydatkowano łącznie kwotę 1 397 076,71 zł. MOPS pokrywa
różnicę między miesięcznym kosztem utrzymania w placówce, a opłatami wnoszonymi przez
mieszkańca domu.
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Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca DPS wynosi 2 901,00 zł, gmina opłaca
różnicę, która wynosiła średnio 2 117,00 zł. Na umieszczenie w domach pomocy społecznej
oczekują kolejne 23 osoby.
Koszty utrzymania w poszczególnych DPS, gdzie przebywają mieszkańcy gminy
przedstawia tabela zamieszczona w dalszej części.

1.

DPS Strzebielinek

3032,00 zł

Ilość
umieszczonych
osób
17

2.

DPS Wejherowo, ul. Przebendowskiego

3 210,00 zł

11

3.

DPS Wejherowo, ul. Św. Jacka

2 686,00 zł
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4.

DPS Chojnice

3 176,00 zł

2

5.

DPS Cisewie

2 874,75 zł

1

6.

DPS Puck

2 990,93 zł

1

7.

DPS Wyręby Wielkie

2 942,15 zł

1

8.

DPS Lubkowo

2 996,04 zł

1

9.

DPS Prałkowce (Przemyśl)

2 128,81 zł

1

10. DPS Szpęgawsk

2 868,63 zł

1

11. DPS Machowino gm. Ustka

2 982,00 zł

1

12. DPS Gdańsk Stegna

2 888,00 zł

1

13. DPS Bielawki

3 132,17 zł

1

Lp.

Nazwa instytucji

Pełna odpłatność,
koszt utrzymania w DPS

5.7. Zasiłki stałe i składki na ubezpieczenie zdrowotne
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.
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W 2014r. wypłata zasiłków stałych przestawiała się następująco:
Liczba osób, którym przyznano
decyzją świadczenia
534
w tym:
dla samotnie gospodarującej: 405
dla pozostającej w rodzinie: 129

Liczba
świadczeń

Liczba rodzin

Kwota świadczeń
w zł

5 226

519

2 078 017,00 zł

4 105
1 121

405
114

1 816 948,00 zł
261 069,00 zł

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 480
osób pobierających zasiłek stały. Liczba składek należnych wyniosła 177 467,00 zł.

5.8. Praca socjalna
Rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadza się w celu ustalenia sytuacji osobistej,
dochodowej i majątkowej osób i rodzin, dokonywania oceny sytuacji opiekuńczowychowawczej dziecka w rodzinie zastępczej i innych celach opisanych w ustawie o pomocy
społecznej.
W

celu

określenia

sposobu

współdziałania

w

rozwiązywaniu

problemów

osoby/rodziny znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej zawiera kontrakt socjalny z osobą/rodziną. W 2014r. pracownicy socjalni zawarli
3 kontrakty socjalne. Pracownicy socjalni świadczyli pracę socjalną - bez wniosku o wsparcie
finansowe - w 130 rodzinach.

5.9. Pomoc rzeczowa
W ramach udzielonej pomocy rzeczowej, sfinansowane zostało spotkanie wigilijne dla
osób będących w trudnej sytuacji bytowej i samotnych z Wejherowa oraz spotkanie
mikołajkowe dla dzieci klientów Ośrodka. Wydatkowana została łączna kwota: 11 456,38 zł
na którą składały się:
Zakup artykułów spożywczych: 11 437,19 zł
Ubezpieczenie: 19,19 zł
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6. Dział Pomocy Instytucjonalnej
W ramach pracy Działu realizowane były m.in. akcje, kampanie i działania
środowiskowe będące realizacją zapisów ustawy o pomocy społecznej oraz przyjętych
dokumentów ramowych – Programu Aktywności Lokalnej „Wspólna sprawa” i Strategii
Rozwiązywania Problemów Społecznych w mieście Wejherowie na lata 2013 – 2020.

6.1. Klub Seniora 3/4
Klub Seniora jest miejscem spotkań i dziennego pobytu dla kobiet i mężczyzn w
zaawansowanym wieku emerytalnym z terenu Wejherowa – większość z uczestników ma
ponad 70 lat. Głównym zadaniem Klubu jest pełnienie funkcji opiekuńczej i wspierającej
w połączeniu z przygotowywaniem seniorów do szeroko rozumianej samopomocy,
zwiększeniem ich aktywności życiowej, zachęcaniem do udziału w życiuspołecznym,
kulturalnym oraz zapobieganiem marginalizacji ze względu na wiek i stan zdrowia. Klub
powołany został do życia w 2003r. i do dziś funkcjonuje w lokalu budynku przy ul. Hallera 1a
w Wejherowie. W 2014r. grupa współpracowała m.in. z Domem Pomocy Społecznej z
Wejherowa organizując wspólne spotkania z okazji Dnia Babci i Dziadka, odbywała spotkania
w ramach działalności Stowarzyszenia Rodzin Osób Chorych na Alzheimera oraz
organizowała wspólne wyjścia do Filharmonii Wejherowskiej. W grudniu zorganizowane
zostało również spotkanie wigilijne dla wszystkich uczestników Klubu Seniora.
W 2014r. w zajęciach Klubu uczestniczyło łącznie 20 osób (13 kobiet i 7 mężczyzn).
Zajęcia i opiekę merytoryczną nad Klubem Seniora prowadzi pracownik socjalny MOPS
Wejherowo, który dodatkowo obsługuje rejon pracy socjalnej. Działania Klubu Seniora
finansowane są ze środków własnych MOPS.

6.2. Grupa wsparcia dla rodziców z niepełnosprawnymi dziećmi
Grupa wsparcia istnieje w strukturach MOPS Wejherowo od 10 lat. Prowadzona
ikoordynowana jest przez dwóch pracowników socjalnych.
Celem głównym grupy jest integracja uczestników ze środowiskiem lokalnym,
nawiązanie kontaktów i współpracy zinstytucjami i organizacjami działającymi na rzecz dzieci
niepełnosprawnych. W ramach wzajemnego wsparcia uczestnicy wymieniają się
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informacjami o możliwościach korzystania z dotacji na sprzęt rehabilitacyjny na likwidowanie
barierarchitektonicznych, na turnusy rehabilitacyjne czy zniżki na zakup leków i środków
higienicznychz funduszu ochrony zdrowia. W ramach działania grupy organizowane są
spotkania ze specjalistami: pedagogiem, psychologiem, rehabilitantem czy ortopedą.
Świadczone jest też, w miarę potrzeb, wsparcie psychiczne dla uczestników grupy. W 2014r.
spotkania odbywały sie raz w miesiącu, a uczestniczyło w nich średnio 10 osób. Uczestnicy
grupy są dodatkowo członkami Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym.

6.3. Grupa wsparcia dla rodziców dzieci z autyzmem
Z końcem stycznia 2014r. grupa wsparcia dla rodziców dzieci z autyzmem podjęła
decyzję o zmianie miejsc spotkań z uwagi na potrzeby lokalowe dostosowane do potrzeb
niepełnosprawnych dzieci oraz faktu utworzenia przez jej liderów Wejherowskiego
Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Autyzmem. W ramach utrzymywania kontaktów z grupą
przedstawiciele Ośrodka brali udział w okolicznościowych spotkaniach grupy, m.in. podczas
wystawy prac plastycznych dzieci w Wejherowskim Domu Kultury.

6.4. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych
W dniu 25.06.2013r. uchwałą Rady Miasta Wejherowa (Nr VIk/XXXIII/402/2013) przyjęta
została Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w mieście Wejherowie na lata

2013 – 2020, która była realizowana również w 2014r.
Powyższy dokument został wdrożony w celu wytyczenia obszarów problemowych w
kontekście społecznym i wprowadzenia względnie trwałych wzorów interwencji i działań
społecznych. Obowiązek opracowania Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów
Społecznych wynikał z art. 17 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r.
Celem głównym realizacji strategii jest wsparcie potencjału społecznego miasta
Wejherowa dzięki wskazaniu drogi rozwoju własnych zasobów, rozwój równego dostępu do
zasobów miasta oraz

walka z marginalizacją zróżnicowanych grup społecznych o

wieloobrazowych obszarach wykluczenia. Do realizacji powyższego celu określone zostały
trzy cele strategiczne: zintegrowana polityka społeczna, wzrost potencjału społecznego oraz
integracja i reintegracja społeczna i zawodowa. Na każdy z celów składa się szereg działań
operacyjnych.

21

Sprawozdanie z osiągniętych wskaźników realizacji zapisów Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych w mieście Wejherowie zamieszczone zostało w dalszej części
niniejszego sprawozdania.

6.5. Kampanie społeczne i akcje środowiskowe
Realizując działania z zakresu Organizowania Społeczności Lokalnej i

bazując na

aktywności społecznej liderów grupy wykreowanej przy realizacji Programu Aktywności
Lokalnej „Wspólna sprawa”, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie
przeprowadził cykl akcji środowiskowych. Każda z akcji była wynikiem realizacji wniosku o
wsparcie działań nieformalnej grupy lokalnej „Śródmieście”.

„Kulig Śródmieście” – akcja środowiskowa
Z końcem stycznia 2014r. zrealizowane zostało spotkanie integracyjne w formie
kuligu i ogniska dla mieszkańców Śródmieścia Wejherowa. Kulig zorganizowany został na
trasie od ul. Zamkowej w Wejherowie do punktu postojowego na trasie PTTK pod
Wejherowem gdzie odbyło się ognisko połączone z pieczeniem kiełbasek. W zabawie udział
wzięło 15 osób oraz przedstawiciele MOPS. Przedsięwzięcie zostało zorganizowane ze
środków własnych mieszkańców oraz przy współudziale lokalnych sponsorów i wsparciu
Ośrodka.
„Rajd rowerowy Śródmieście” – akcja środowiskowa
W dniu 21.06.2014r. społeczność lokalna śródmieścia Wejherowa wyruszyła na
osiedlowy rajd rowerowy zakończony wspólnym, integracyjnym ogniskiem. MOPS
Wejherowo zaproszony został przez lokalnych liderów do współorganizacji niniejszego
przedsięwzięcia. Dzięki 10 dodatkowym rowerom będącym na wyposażeniu świetlicy
opiekuńczo-wychowawczej MOPS z akcji mogły skorzystać także osoby nie posiadające
własnego pojazdu – co powiększyło grono uczestników. Rajd rozpoczął się o godzinie 10.00 z
placu przy ulicy Zamkowej, i peleton rowerzystów, po krótkim kluczeniu po osiedlu,
skierował się ścieżką rowerową w stronę Wejherowskiego szpitala oraz dalej przez las, aż do
punktu rekreacyjno – wypoczynkowego w Kąpinie. Na miejscu zorganizowane zostało
ognisko oraz gry i zabawy integracyjne. Łącznie w rajdzie wzięło udział ponad 30 osób. Rajd
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zrealizowany został ze środków własnych mieszkańców,

przy współudziale lokalnych

sponsorów i wsparciu Ośrodka.

„Rodzinne podchody” – akcja środowiskowa
W dniu 13.08.2014r., z inicjatywy przedstawicieli społeczności lokalnej śródmieścia
Wejherowa, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie włączył się w organizację
akcji środowiskowej pn. „Rodzinnych podchodów”. W akcji udział wzięło 20 osób ze
społeczności lokalnej, 1 pracownik MOPS Wejherowo oraz asystent rodziny.
Rodzinne podchody zaplanowane zostały na terenie Kalwarii Wejherowskiej,
w okolicach stadionu oraz parku miejskiego im. Majkowskiego.
Zbiórka uczestników akcji zaplanowana została na godzinę 9.30 na placu przy ul.
Zamkowej w celu załatwienia wszystkich formalności związanych z listami obecności oraz
deklaracjami zgody na udział w akcji. Każdy z opiekunów – dorosłych uczestników
podchodów – miał pod swoją opieką kilkuosobową grupkę dzieci. Grupa podzielona została
na 4 drużyny i każda otrzymała specjalnie przygotowaną mapę z opisem trasy oraz
poszczególnych zadań do wykonania – m.in. budowa okrętów z papieru i organizacja regat,
rozpoznawanie tropów zwierząt, zadania sportowe na terenie stadionu w Wejherowie,
budowa totemu drużyny itp. Ostatni punkt zaplanowany został w parku miejskim, gdzie akcja
została zakończona wspólnym ogniskiem. Wszyscy obecni otrzymali dyplomy uczestnictwa
w rodzinnych podchodach. Akcja została zakończona o godzinie 1500.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie włączył się w realizację zadania
głównie w zakresie:
•

pomocy w załatwieniu strony formalnej – deklaracje zgody na uczestnictwo osób
nieletnich w akcji, ubezpieczenie od NNW dla uczestników podchodów,

•

pomocy w nawiązaniu kontaktów z ewentualnymi sponsorami i zabezpieczeniu
artykułów spożywczych na ognisko,

•

pomocy w przygotowaniu i zorganizowaniu trasy i zadań dla poszczególnych grup,

przygotowania płyt ze zdjęciami dla uczestników podchodów.

„Spływ kajakowy Śródmieście” – akcja środowiskowa
W dniu 13.09.2014r. z inicjatywy przedstawicieli społeczności lokalnej śródmieścia
Wejherowa,

Miejski

Ośrodek

Pomocy

Społecznej
23

w

Wejherowie

włączył

się

w współorganizację rajdu rowerowego połączonego ze spływem kajakowym. W akcji udział
wzięło udział 20 osób ze społeczności lokalnej, oraz pracownicy MOPS Wejherowo, asystent
rodziny oraz psycholog ze świetlicy opiekuńczo-wychowawczej nr 1. Spływ kajakowy został
zorganizowany przy pomocy koła turystycznego działającego przy Powiatowym Zespole
Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Wejherowie.
Rajd rozpoczął się na placu przy siedzibie Świetlicy Opiekuńczo-Wychowawczej
nr 2 przy ul. Narutowicza, spływ kajakowy natomiast miał miejsce w pobliżu starej cegielni na
rzece Redzie.
Zbiórka grupy zaplanowana została na godzinę 9.30 w celu załatwienia wszystkich
formalności związanych z listami obecności oraz deklaracjami zgody na udział w rajdzie,
wypożyczenia rowerów itp.. Każdy z opiekunów – dorosłych uczestników rajdu – miał pod
swoją opieką kilkuosobową grupkę dzieci.

Przy realizacji spływu aktywny udział brali

wolontariusze zrzeszeni przy kole turystycznym. Zmagania z wodą zostały zakończone
integracyjnym ogniskiem. W ramach współpracy m.in. z cukiernią „Wenta” w Wejherowie
uczestnicy otrzymali dodatkowo poczęstunek w postaci drożdżówek.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie włączył się w realizację zadania
głównie w zakresie:
•

pomocy w załatwieniu strony formalnej rajdu – lista obecności, deklaracje zgody na
uczestnictwo osób nieletnich w rajdzie, ubezpieczenie od NNW dla uczestników
rajdu,

•

wypożyczenia 10 sztuk rowerów będących na wyposażeniu Świetlicy OpiekuńczoWychowawczej nr 2 - uczestnikom rajdu nie posiadającym własnych rowerów,

•

pomocy w nawiązaniu kontaktów z ewentualnymi sponsorami,

•

przygotowania płyt ze zdjęciami dla uczestników rajdu.

„Super pączki pomagają dzieciom” – udział w akcji
W dniu 27.02.2014r. przeprowadzona została akcja cukierni „Wenta” pn. „Super
pączki pomagają dzieciom”, w której uczestniczył Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Wejherowie. Akcja polegała na przekazaniu 5% utargu ze sprzedaży pączków w „Tłusty
czwartek”, celem przekazania ich wytypowanej przez MOPS rodzinie, celem umożliwienia
rozwijania zainteresowań i pasji sportowych u dzieci. Podczas trwania akcji zebrano 1 500,00
zł które organizatorzy przekazali rodzicom podczas oficjalnego spotkania w cukierni w dniu
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06.03.2014r. Powyższa kwota została przeznaczona na

sfinansowanie zajęć w klubie

piłkarskim oraz na zakupu stroju sportowego i niezbędnego wyposażenia.
.

„Kampania uświadamiająca nt. rozstania w rodzinie międzynarodowej” – udział w kampanii
Dnia 21.05.2014r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie, w związku
z prośbą Komisji Europejskiej o udzielenie pomocy w rozpowszechnieniu materiałów,
przystąpił do kampanii uświadamiającej nt. rozstania w rodzinie międzynarodowej.
W ramach kampanii prowadzona była bezpośrednia dystrybucja materiałów informacyjnych
na terenie ośrodka (m.in. ulotki, broszury i plakaty). Materiały te zostały również
umieszczone na stronach internetowych prowadzonych przez MOPS.

„Zeszyt dla uczniaka II edycja” – akcja społeczna
W dniu 14.07.2014r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie nawiązał
porozumienie o współpracy na rzecz doposażenia tornistrów dla dzieci z rodzin
korzystających z pomocy MOPS z Wejherowskim Stowarzyszeniem Sportowym.
W ramach współpracy przy akcji „Zeszyt dla Uczniaka” MOPS w Wejherowie, z końcem
sierpnia 2014r. otrzymał wyposażenie i przybory szkolne zebrane w czasie trwania akcji.
Na przekazane materiały składały się m.in.:
•

zeszyty w kratkę, linię, potrójną linię, czyste i do nut w miękkich i twardych okładkach
i różnej grubości,

•

bloki techniczne i rysunkowe formatu A4 i A3,

•

bloki kolorowe formatu A5 i A4,

•

farby plakatowe różnych rozmiarów wraz z pędzelkami,

•

plastelina,

•

kredki świecowe i ołówkowe,

•

pisaki kolorowe,

•

piórniki wraz z wyposażeniem i bez,

•

plecaki i materiałowe worki na zajęcia sportowe,

•

przybory – linijki, kątomierze, cyrkle, gumki do ścierania, temperówki, kleje, ołówki i
długopisy,

•

inne materiały papiernicze.
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Na początku września 2014r. pracownicy socjalni oraz asystenci rodzinwytypowali
rodziny, którym następnie przekazali przygotowane wyprawki szkolne. Ze wsparcia
skorzystało łącznie 48 rodzin z terenu Wejherowa, będących w większości przypadków
rodzinami wielodzietnymi. Wyprawki przekazywane były zgodnie z wiekiem dziecii
faktycznym zapotrzebowaniem na poszczególne materiały.
„Gorączka złota” – udział w akcji społecznej
W ramach wspólnych działań ze Społecznymi Instruktorami Młodzieżowymi w
Wejherowie, działającymi przy PCK Wejherowo, Wejherowski Ośrodek Pomocy po raz
kolejny wziął udział w finale akcji „Gorączka złota”. Jest to ogólnopolska kampania Polskiego
Czerwonego Krzyża w czasie której zbierane są pieniądze niskich nominałów. Zebrane środki
poszczególne Oddziały PCK poświęcają na organizację m.in. wypoczynku dla dzieci z rodzin o
trudnej sytuacji.W ramach akcji wytypowano grupę 15 dzieci,które wraz z opiekunami
uczestniczyli

w pokazie filmowym w Wejherowskim kinie oraz prelekcjach i pokazach

związanych z udzielaniem pierwszej pomocy. Każdy uczestnik otrzymał od organizatorów
kamizelki odblaskowe oraz karty ICE.

„Pudełko na jesień Życia” – kampania społeczna
W 2014r. kontynuowana była kampania społeczna pn. „Pudełko na jesień życia”.
W siedzibie Ośrodka i w Urzędzie Miasta wszystkie zainteresowane osoby mogły bezpłatnie
otrzymać pudełko wraz z kartą informacyjną. W ramach kampanii, w maju 2014r., odbyło się
oficjalne spotkanie dla przedstawicieli władz samorządowych i instytucji pomocowych
z terenu powiatu wejherowskiego celem ujednolicenia formy karty informacyjnej i miejsca
przechowywania pudełka – zgodnie z sugestiami przedstawicieli służb ratunkowych.
Wprowadzony został nowy element do karty skierowany głównie do osób głuchoniemych –
rubryka „nie widzę” i „nie słyszę” będąca bardzo istotną informacją przy próbie nawiązania
kontaktu przez ratownika medycznego. Wzorem Wejherowa bardzo duża ilość gmin na
terenie całej Polski wprowadziła analogiczne akcje na swoich terenach.

„Rowery dla niepełnosprawnych dzieci” – akcja społeczna
W 2014r. nawiązana została współpraca z Fundacją Eco Textil, której celem jest
niesienie wszechstronnej pomocy dzieciom i młodzieży dotkniętym niepełnosprawnością
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różnego

rodzaju,

ich

rodzinom,

opiekunom,

oraz

całemu

środowisku

osób

niepełnosprawnych. Fundacja przekazała nieodpłatnie 3 trójkołowe rowery rehabilitacyjne
przystosowane do użytku przez osoby niepełnosprawne, które zostały przekazane
3 rodzinom korzystającym ze wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie.

„Nie jesteś sam” – udział w programie
W lutym 2014r. MOPS Wejherowo na prośbę Zespołu Szkół nr 1 w Wejherowie włączył
się w realizację programu „Bezpieczna szkoła – bezpieczny uczeń” przy realizacji zadania
„Nie jesteś sam”. Pracownicy Ośrodka przeprowadzili cykl zajęć dla uczniów gimnazjum,
które miały na celu kształtowanie postaw prospołecznych wśród uczniów, uwrażliwienie na
różne potrzeby osób z najbliższego otoczenia, kształtowanie poczucia odpowiedzialności za
siebie i innych, kształtowanie umiejętności solidarnego wspierania potrzebujących oraz
poznanie instytucji, w których można uzyskać pomoc i wsparcie w potrzebie. Zajęcia
przeprowadzone były w formie grupowych warsztatów tematycznych.

6.6. Spotkanie mikołajkowe dla dzieci klientów OPS
W grudniu 2014r. w sali spotkań przy parafii Chrystusa Króla w Wejherowie
zorganizowane zostało spotkanie mikołajkowe dla dzieci osób korzystających z pomocy
MOPS Wejherowo. Zabawy podczas spotkania przeprowadzone zostały przez pracowników
Rodzinnego Centrum Rozrywki „Summer Baby” z Wejherowa. Dekoracje sali, łącznie z
choinką przygotowane zostały przez dzieci ze Świetlicy Opiekuńczo-Wychowawczej nr 2.
Łącznie ze wsparcia skorzystało 131 osób.
Artykuły spożywcze na spotkanie mikołajkowe zostały zakupione ze środków MOPS
w łącznej kwocie 3885,41 zł. Zabezpieczone zostało również ubezpieczenie od NNW w
kwocie 7,55 zł.

6.7. Spotkanie wigilijne dla samotnych i ubogich mieszkańców Wejherowa
23.12.2014r. w sali Domu Pielgrzyma przy Klasztorze Ojców Franciszkanów
w Wejherowie odbyło się spotkanie wigilijne dla najuboższych, samotnych i bezdomnych
mieszkańców Wejherowa. W spotkaniu wzięło udział ponad 100 osób oraz przedstawiciele
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władz miasta. Oprócz wieczerzy wigilijnej uczestnicy spotkania wigilijnego oraz osoby chore i
leżące, które z uwagi na zły stan zdrowia nie mogły wziąć udziału w spotkaniu, zostały
zaopatrzone w artykuły spożywcze. Łącznie wsparciem objęto 191 osób.
Artykuły spożywcze na organizację wieczerzy wigilijnej i zabezpieczenie osób zostały
zakupione ze środków MOPS na łączną kwotę 7581,78. Zabezpieczone zostało również
ubezpieczenie od NNW w kwocie 11,64 zł.

6.8. Karta Dużej Rodziny
Od 18.06.2014r. MOPS w Wejherowie rozpoczął przyjmowanie wniosków w ramach
Rządowego Programu dla rodzin wielodzietnych pn. „Karta Dużej Rodziny”.
Do korzystania z programu uprawnieni byli członkowie rodzin wielodzietnych, przez
które należy rozumieć rodziny, w której rodzic/rodzice (również rodzice zastępczy i osoby
prowadzące rodzinne domy dziecka) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej
troje dzieci do 18 r.ż., do 25 r.ż. gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej oraz bez
ograniczeń wiekowych dla dzieci z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności.
W ramach realizacji zadania do obsługi programu zostało oddelegowanych
3 pracowników Ośrodka. Do końca grudnia 2014r. przyjęto łącznie 285 wniosków o wydanie
Karty Dużej Rodziny w tym 275 wniosków dla rodzin przystępujących do programu po raz
pierwszy, 8 wniosków dla rodzin dodających nowego członka rodziny oraz 2 wnioski
o przedłużenie terminu ważności Karty. Łącznie wydano 1 340 kart z czego 467 było
przeznaczonych dla rodziców a 873 dotyczyło dzieci. Program będzie realizowany również
w 2015r.

6.9. Nawiązane partnerstwa
W ramach prowadzonych działań w 2014r. nawiązano współpracę zarówno z
instytucjami samorządowymi jak i sektorem prywatnym. W ramach pracy Klubu Integracji
Społecznej oraz innych akcji i działań Ośrodka współpracowano m.in. z: Komendą Powiatową
Policji

w

Wejherowie,

Sanktuarium

Pasyjno-Maryjnym

oo.

Franciszkanów

w

Wejherowie,Hurtownią Papierniczą Wakat DK z Wejherowa, Wejherowskim Centrum
Kultury,

Wejherowskim Stowarzyszeniem Sportowym,Grupą Społecznych Instruktorów

Młodzieżowych PCK

w Wejherowie, Cukiernią „Wenta” z Wejherowa, Wejherowskim
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Klubem Bokserskim „Gryf, Powiatowym Zespołem Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych
w Wejherowie, Komendą Straży Miejskiej w Wejherowie,oddziałem CARITAS działającym
przy klasztorze oo. Franciszkanów, Zespołem Szkół nr 1 w Wejherowie, Stowarzyszeniem
Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Przystanek" w Wejherowie, Punktem Pośrednictwa
Pracy Ochotniczego Hufca Pracy w Wejherowie, Przedszkolem Samorządowym w
Wejherowie, Rodzinnym Centrum Rodzinnym „Summer Baby” w Wejherowie. Wspólne
działania realizowane będą również w 2015r.

6.10. Działania informacyjne
Działania informacyjne skupione były na tworzeniu szerokiego dostępu do
niezbędnych informacji dotyczących pracy Działu Pomocy Instytucjonalnej. Prowadzona była
strona internetowa – www.osl.mops.wejherowo.pl gdzie zamieszczane są wszystkie informacje
związane z prowadzonymi działaniami.
W ramach pracy Działu prowadzona była współpraca z lokalnymi mediami,
przygotowywane były plakaty i inne materiały informacyjno - promocyjne.

6.11. Świetlice opiekuńczo - wychowawcze
W 2014r. w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie,
funkcjonowały dwie świetlice opiekuńczo - wychowawcze:
1. Świetlica Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 mieszcząca się w budynku Sióstr
Albertynek przy ul. Kopernika 16 w Wejherowie.
2. Świetlica Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2 mieszcząca się przy Parafii Chrystusa
Króla, ul. Narutowicza 2 w Wejherowie.

Celem głównym działalności obu świetlic było wspieranie rodziny, a w szczególności
dzieci i młodzieży, w procesie przygotowywania do samodzielnego życia. Cel ten realizowany
był poprzez organizowanie właściwej opieki, zajęć edukacyjnych i profilaktycznych dla dzieci
w czasie wolnym od zajęć szkolnych oraz włączanie rodziców w działania świetlic.
Dodatkowym zadaniem świetlic było udzielanie pomocy psychologicznej oraz wyrównywanie
dysproporcji występujących w obszarze społecznym i edukacyjnym.
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Dzieci uczęszczające do świetlicy kierowane były na zajęcia przez pracowników
socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie na podstawie zawieranych
z ich rodzicami kontraktów socjalnych.
Źródłem finansowania działalności obu świetlic były środki Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wejherowie.

Świetlica Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1
Świetlica mieści się w budynku Sióstr Albertynek przy ul. Kopernika 16 w Wejherowie.
Personel świetlicy składa się z 2 osób – osoba pełniąca funkcję kierownika/wychowawcy oraz
wychowawcy. Obie zatrudnione osoby mają wymagane przepisami ustawy wykształcenie
i doświadczenie w pracy z dziećmi.
W ramach pracy świetlicy w 2014r. prowadzona była stała współpraca z rodzicami
dzieci uczęszczającymi na zajęcia, organizowany był czas wolny i zajęcia dla dzieci,
organizowane było dożywianie. Nawiązywano współpracę z innymi instytucjami.
Prowadzone były również zajęcia edukacyjne, korepetycje i wsparcie psychologiczne.
W świetlicy działają aktywnie 2 wolontariuszki – jedna wspiera personel świetlicy
w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, druga natomiast prowadzi zajęcia
logopedyczne – indywidualne i grupowe. W miesiącu październiku i listopadzie 2014r.
w świetlicy odbywały praktyki 2 studentki Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UG,
które brały czynny udział w realizowaniu zajęć świetlicowych.
Ze wsparcia świetlicy w 2014r. mogło jednorazowo skorzystać 30 dzieci w wieku
szkolnym, którym zapewniono jeden posiłek dziennie. Świetlica była czynna od poniedziałku
do piątku w godzinach 13.00 – 17.00. W czasie zimowych ferii szkolnych godziny otwarcia
zostały przesunięte na 10.00 – 14.00. W okresie wakacyjnym Świetlica była nieczynna.
W ramach zajęć świetlicowych prowadzone były zajęcia w obszarach: edukacyjnym,
profilaktycznym i wychowawczym. Dzieci korzystały z pomocy w odrabianiu zadań
domowych oraz zajęć wyrównawczych m.in. z matematyki oraz j. angielskiego. W maju
2014r. prowadzona była intensywna pomoc w przygotowaniu dzieci do testów
kompetencyjnych. Równolegle prowadzone były zajęcia profilaktyczne mające na celu
wyrabianie prawidłowych nawykóww codziennej kulturze bycia, radzenia sobie ze stresem
i krytyką oraz kształtowanie ogólnych prawidłowych postaw społecznych. Dzieci brały udział
w wyjściach do kina i teatru (m.in. z okazji Dnia Dziecka) oraz same zorganizowały
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przedstawienie z okazji dnia Matki oraz w miesiącu grudniu „Jasełka” - na obydwie
uroczystości zaproszeni zostali wszyscy rodzice.
W świetlicy wprowadzono procedury HACCP – Analiza Zagrożeń i Krytyczne Punkty
Kontroli, oraz powołano zespół nadzorujący stosowanie procedur będących częścią polityki
bezpieczeństwa żywnościowego. W związku z realizacją w/w polityki Świetlica wyposażona
została w zmywarkę gastronomiczną z funkcją wyparzania spełniająca wszystkie normy
HACCP.
Łączne nakłady poniesione na funkcjonowanie świetlicy wyniosły: 60 866,24 zł, z
czego pokryto następujące wydatki:
•

Koszty związane z zatrudnieniem personelu – 38 238,00 zł

•

Koszty zakupu artykułów spożywczych – 10 517,48 zł

•

Koszty zakupu wyposażenia, środków czystości i materiałów biurowych (w tym koszt
zakupu zmywarki z funkcją wyparzania) – 5 192,02 zł

•

Koszty lokalu - 6 000,00 zł

•

Koszty ubezpieczenia – 488,24 zł

•

Koszty związane z usługą serwisową zakupionej zmywarki – dostosowanie zasilania i
montaż dozownika płynu myjącego – 430,50 zł

Świetlica Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2
Świetlica mieści się w jednym z pomieszczeń budynku plebanii przy parafii Chrystusa
Króla w Wejherowie. Do obsługi świetlicy zostały zatrudnione dwie osoby – pedagog,
pełniący jednocześnie funkcję kierownika świetlicy oraz psycholog. Działania świetlicy
nastawione były w głównej mierze na pracę wychowawczo – opiekuńczą oraz wyrównywanie
zaległości edukacyjnych. Dodatkowo prowadzona była praca psychologiczna z dziećmi jak
i ich rodzicami czy opiekunami – zarówno indywidualnie jak i grupowo. W ramach pracy
świetlicy realizowane były programy profilaktyczne i działania mające na celu zintegrowanie
dzieci w grupie, wyrabianie prawidłowych nawyków, naukę radzenia sobie ze stresem
i krytyką oraz kształtowanie ogólnych prawidłowych postaw.
W świetlicy działało aktywnie 2 wolontariuszy wspierających personel w prowadzeniu
zajęć edukacyjnych oraz innych zajęć świetlicowych.
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Prowadzone były zajęcia terenowe z wykorzystaniem sprzętu sportowo –
rekreacyjnego: rowery i łyżworolki, dzieci korzystały również ze stołów do tenisa stołowego
i „piłkarzyków” będących na wyposażeniu parafii.
Dzieci czynnie uczestniczyły w przygotowaniach do różnych uroczystości m.in. dzień
babci i dziadka czy dzień Matki przygotowując samodzielne prace plastyczne.
Jednorazowo, ze wsparcia świetlicy mogło skorzystać 15 dzieci w wieku szkolnym,
którym zapewniono jeden posiłek dziennie. Świetlica była czynna od poniedziałku do piątku
w godzinach 13.00 – 17.00. W czasie zimowych ferii szkolnych godziny otwarcia zostały
przesunięte na 10.00 – 14.00. Na czas letnich wakacji zajęcia zostały zawieszone.
Łączne nakłady poniesione na funkcjonowanie świetlicy w 2014r. wyniosły: 43 754,26
zł, z czego pokryto następujące wydatki:
•

Koszty związane z zatrudnieniem personelu – 30 589,63 zł

•

Koszty zakupu artykułów spożywczych - 5 569,54 zł

•

Koszty zakupu wyposażenia, środków czystości i materiałów biurowych - 1 307,98 zł

•

Koszty lokalu - 6 000,00 zł

•

Koszty związane z kontrolą SANEPID i zatwierdzeniem pionu żywieniowego świetlicy 60,00 zł

•

Koszty ubezpieczenia – 227,11 zł

W świetlicy prowadzone były procedury HACCP – Analiza Zagrożeń i Krytyczne Punkty
Kontroli. Przeprowadzone zostały dwie kontrole przez Powiatową Stację Sanitarno
Epidemiologiczną w Wejherowie zakończone zatwierdzeniem pionu żywieniowego do użytku
świetlicy.
W ramach pracy obydwu świetlic realizowane były prace społecznie użyteczne
w zakresie pomocniczym i porządkowym. Świadczyło je łącznie 6 osób. Z tytułu niniejszych
prac wypracowano 586 godzin, za co wypłacona została kwota 4719,00 zł.
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7. Klub Integracji Społecznej
W strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie od
27.10.2005r. działa Klub Integracji Społecznej, którego działalność skierowana jest na
reintegrację społeczną i zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
W 2014r. ogólna liczba osób, które zgłosiły się do KIS wyniosła 123 osoby, w tym:
•

83 osoby długotrwale bezrobotne,

•

2 osoby bezdomne,

•

1 osoba zwolniona z ZK,

•

37 osób niepełnosprawnych.
Działania Klubu Integracji Społecznej zmierzają do zapewnienia osobom zagrożonym

wykluczeniem społecznym, pomocy w aktywizacji społecznej i zawodowej a co za tym idzie
uzyskaniu bezpieczeństwa socjalnego, poprzez:

7.1. Poradnictwo psychologiczne
W 2014r. prowadzone było przez dwóch psychologów:
1. w siedzibie MOPS w Wejherowie psycholog pełni dyżur 2 razy w tygodniu (środy,
czwartki) w godz. 8.00 – 14.00 z pomocy w ramach KIS skorzystały 24 osoby, zaś w
ramach świadczonej pracy socjalnej do psychologa zgłosiły się łącznie 293 osoby.
2. W Świetlicy Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 2 w czwartki (godz. 14.00 – 17.00) pełni
dyżur drugi psycholog, który w ramach KIS udzielił 160 porad i w realizacji pracy
socjalnej łącznie przyjął 126 osób.

7.2. Działania edukacyjne
Działania te realizowane były poprzez udział klientów OPS w „Szkole dla Rodziców”,w
której wzięło udział łącznie 9 osób.„Szkoła dla Rodziców” to możliwość uzyskania informacji
nt. budowania lepszych i głębszych relacji z dziećmi, nauki porozumiewania się, wymiany
doświadczeń pomiędzy rodzicami i refleksją nad własną postawą. Całość służy pogłębieniu
relacji rodzinnych, nauce dialogu i kształtowaniu więzi rodzinnych opartych na wzajemnym
poszanowaniu.
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7.3. Poradnictwo prawne
Prowadzone było w siedzibie OPS, jeden raz w tygodniu (czwartek w godz. 8.0010.00) z którego skorzystało 11 osób w ramach KIS i 171 osób w ramach świadczonej pracy
socjalnej.

7.4. Prowadzenie i organizacja prac społecznie użytecznych
Prace społecznie użyteczne kierowane były do osób bezrobotnych, zarejestrowanych
w Powiatowym Urzędzie Pracy, będących klientami OPS. Prace organizowane są w
jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach i instytucjach statutowo
zajmujących się pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej. W 2014r. do
świetlic skierowano 5 osób wykonujących prace społecznie użyteczne w ramach których,
świadczyły prace w formie pomocy w opiece nad dziećmi i prac porządkowych.
W 2014r. na realizację prac społecznie użytecznych łącznie wydano 45455,30 złotych,
w tym:
•

18182,12 zł – z budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,

•

27273,18 zł – z budżetu Powiatowego Urzędu Pracy.
Łącznie do wykonywania prac społecznie użytecznych skierowano 41 osób, z których

37 osób zostało poinformowanych o możliwości prowadzenia własnej działalności w formie
spółdzielni socjalnej.

7.5. Doradztwo zawodowe
Klienci OPS skorzystali z pomocy doradcy zawodowego w PUP

i PPP OHP

w

Wejherowie, gdzie uzyskali informacje dotyczące aktywnego poszukiwania pracy, sposobu
poruszania się po rynku pracy i przygotowania dokumentów aplikacyjnych.
W ramach porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy w Wejherowie, Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie, raz w tygodniu otrzymywał informacje o
aktualnych ofertach pracy, które umieszczane były na tablicy ogłoszeń w Ośrodku, co
przyczyniło się do poszerzenia dostępności do ogłoszeń i aktywizacji zawodowej.
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7.6. Poradnia Medycyny Pracy
Współpraca z lekarzem medycyny pracy, skierowana była na ustalenie zdolności do pracy
osób kierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych.

7.7. Współpraca KIS
Klub Integracji Społecznej w Wejherowie w 2014r. współpracował z:
•

Specjalnym Ośrodkiem Szkolno - Wychowawczym dla Niesłyszących w Wejherowie,

•

Specjalnym Ośrodkiem Szkolno - Wychowawczym Nr 1 w Wejherowie,

•

Zakładem Usług Komunalnych w Wejherowie,

•

Gimnazjum Nr 1 w Wejherowie,

•

Zespołem Szkól Nr 3 w Wejherowie,

•

Zespołem Szkól Nr 1 w Wejherowie,

•

Wejherowskim Zarządem Nieruchomości Komunalnych i Mieszkaniowych,

•

Parafią Chrystusa Króla w Wejherowie,

•

Parafią Św. Anny w Wejherowie,

•

Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie,

•

Poradnią Medycyny Pracy w Wejherowie,

•

Powiatowym Urzędem Pracy w Wejherowie,

•

Punktem Pośrednictwa Pracy Ochotniczych Hufców Pracy w Wejherowie,

•

Ochotniczym Hufcem Pracy Młodzieżowym Centrum Kariery w Luzinie,

•

Przedszkolem „Przyjaciele Kubusia Puchatka” w Wejherowie,

•

Caritas w Wejherowie.

8. Charakterystyka rodzin objętych pomocą
W 2014r. z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie korzystało
1 290 rodzin. Na tą liczbę składały się:
•

179 - rodziny emerytów i rencistów,

•

223 - rodzin niepełnych,

•

534 - rodziny z dziećmi,

•

359 - rodzin gdzie jest od 1 do 3 dzieci,
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•

175 - rodziny wielodzietne ( od 3 do 7 dzieci),

•

690 - osoby samotne.

(Uwaga: 1 rodzina może być uwzględniona w różnych kategoriach np. rodzina wielodzietna
może być jednocześnie rodziną niepełną).
We wszystkich tych rodzinach panuje niedostatek, 1 195 rodzin nie przekracza
kryterium dochodowego ustawy o pomocy społecznej. Żyją w skrajnym ubóstwie
i 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 występuje 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.

9. Świadczenia rodzinne i Fundusz Alimentacyjny
Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego 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 2015r. poz.114) oraz
ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z dnia 7 września 2007r. (tekst
jednolity: Dz. U. z 2012r. poz. 1228 ze zmianami)
W 2014r. Dział Świadczeń Rodzinnych przyjął:
•

od I - X 2014 roku – 3 829 osób na okres zasiłkowy 2013r./2014r.

•

od VIII - XII 2014 roku – 2 675 osób na okres zasiłkowy 2014r./2015r.

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).
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Wydatki na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny przestawiały się
następująco:
Lp.

Rodzaj świadczenia

Kwota

Ilość świadczeń

1

Zasiłki rodzinne

3 139 796,00 zł

32 024

2

Dodatki do zasiłków rodzinnych
z tego z tytułu:

1 635 623,00 zł

13 217

2.1

Urodzenia dziecka

173 000,00 zł

173

2.2

Opieki nad dzieckiem w okresie korzystania
z urlopu wychowawczego

335 733,00 zł

891

2.3

Samotnego wychowywania dziecka

284 100,00 zł

1 644

2.4

Kształcenia i rehabilitacji dziecka
niepełnosprawnego do 5 roku życia

18 540,00zł

309

2.5

Kształcenia i rehabilitacji dziecka
niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia

141 920,00 zł

1 774

2.6

Rozpoczęcia roku szkolnego

190 600,00 zł

1 906

2.7

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

4 950,00 zł

55

50 700,00 zł

1 014

436 080,00 zł

5 451

Świadczenia opiekuńcze z tego:

7 173 409,00 zł

38 172

3.1

Zasiłki pielęgnacyjne

5 485 489,00 zł

35 854

3.2

Świadczenia pielęgnacyjne

1 628 363,00 zł

2 203

3.3

Specjalny zasiłek opiekuńczy

59 557,00 zł

115

442 000,00 zł

442

12 390 828,00 zł

83 855

438 800,00 zł

2 194

2.8

2.9
3

4

Na pokrycie wydatków związanych z
dojazdem do miejscowości, w której znajduje
się szkoła
Wychowywania dziecka w rodzinie
wielodzietnej

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia
dziecka
Razem:

5

Dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego

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 2014 roku skorzystały 372 rodziny i 601 osób uprawnionych
Wydatkowano na ten cel kwotę: 2 985 750,30 zł ( 7 541 świadczeń).
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Dłużników alimentacyjnych zobowiązanych do zwrotu należności z tyt. wypłaconych
świadczeń alimentacyjnych zarejestrowano 896 oraz 162, których wierzycielki mieszkają na
terenie innej gminy. Zarejestrowano wpłaty od 230 dłużników alimentacyjnych w kwocie
522 448,61 zł + odsetki (zwrot wypłaconych zaliczek alimentacyjnych na kwotę 41 881,60 zł
i zwrot wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 480 567,01 zł
+ odsetki).
W okresie od 1.01.2014r. - 31.12.2014r. wypłacono świadczenia z funduszu
alimentacyjnego na kwotę 2 985 750,30zł, a dłużnicy alimentacyjni zwrócili kwotę
480 567,01 zł + odsetki 123 439,92 zł
W wyniku złożonych wniosków Dział wydał 5 474 decyzje administracyjne. W 2014r.
zarejestrowano 127 osób zobowiązanych do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń
w związku z niezgłaszaniem zmian w sytuacji rodzinnej i dochodowej świadczeniobiorców.
Z listy – 127 osób zobowiązanych do zwrotu pozostało 60 osób, które jeszcze nie spłaciły
swojego zadłużenia.
W 2014r. w wyniku nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych tut. Dział odzyskał
53 599,00 zł, z czego do budżetu państwa odprowadzono kwotę 47 900,00 zł, jako
świadczenia nienależnie pobrane za lata ubiegłe.
W 2014r. Dział Świadczeń Rodzinnych w poszczególnych miesiącach wypłacał
świadczenia rodzinne średnio dla 4 019 świadczeniobiorców i 601 osób pobierających
świadczenia z funduszu alimentacyjnego.
Od świadczeń pielęgnacyjnych odprowadzane są składki na ubezpieczenie społeczne
i zdrowotne. W roku 2014 odprowadzono składki dla 365 osób na kwotę 527 128,00 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 2014r.wypłacono kwotę 12 390 828,00zł na świadczenia rodzinne i kwotę
2 985 750,30 zł na świadczenia z funduszu alimentacyjnego tj. 1 281 381,50 zł średnio w
miesiącu.
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10. Ośrodek Pomocy Społecznej
Na utrzymanie Ośrodka w 2014r. wydatkowano łącznie kwotę 1 824 808,78 zł

na

którą składały się:
•

środki gminy: 1 569 058,78 zł,

•

środki rządowe: 255 750,00 zł.

Zadania Ośrodka realizowane były przez wyspecjalizowaną kadrę pracowników
posiadających wymagane wykształcenie na zajmowanym stanowisku pracy. W 2014r.
Ośrodek zatrudniał 45 pracowników na 43 etatach:
•

12 etatów – finansowano ze środków przeznaczonych na obsługę Świadczeń
Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego (tzw. 3%).

•

31 etatów – finansowano ze środków gminnych i rządowych.
Pracę socjalną realizowało 17 pracowników socjalnych – w rejonach kategorialnych

i terytorialnych (rejon terytorialny – to wyodrębniona część miasta gdzie pracownik socjalny
świadczy pracę, rejon kategorialny – to wyodrębnione rodziny z terenu całego miasta ze
względu na dominujący w niej problem, np.: osoby korzystające z usług opiekuńczych,rodziny
korzystające ze wsparcia asystenta rodziny.
W łącznej liczbie 17 pracowników socjalnych ujęte zostało stanowisko Kierownika
Klubu Integracji Społecznej oraz osoba prowadząca Klub Seniora, (także pracownicy socjalni),
które połączone były z prowadzeniem rejonu kategorialnego.
Pracę terenową pracowników socjalnych obsługiwała sekcja świadczeń licząca
3 pracowników (3 etaty) oraz konsultanci – prawnik i psycholog (zatrudnieni w wymiarze
½ etatu każdy).
Dział Świadczeń Rodzinnych obsługiwało 10 stałych pracowników (10 etatów)
uzupełnionych o 2 osoby (2 etaty czasowe - umowy na okres 3-4 miesięcy zawarte
z uwagi na spiętrzenie spraw w nowym okresie zasiłkowym).
W Dziale Finansowo – Księgowym zatrudnionych było 5 pracowników (5 etatów).
Na częściowych etatach (½ etatu każdy) zatrudnieni byli dodatkowo informatyk oraz
sprzątaczka.
Z uwagi na długofalowe usprawiedliwione nieobecności pracowników zatrudnionych
na umowy o pracę w Ośrodku, w 2014r. zatrudniono na umowy na zastępstwo 7 osób.
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Pozostałe etaty to: Kierownik Działu Pomocy Instytucjonalnej, sekretarka, Dyrektor
i Zastępca Dyrektora.
W ciągu roku zatrudniano osoby skierowane przez PUP celem odbycia stażu
zawodowego (3 osoby jako pomoc administracyjna). Z uwagi na konieczność doskonalenia
zawodowego

pracownicy

administracji

uczestniczyli

w

szkoleniach

i

kursach

specjalistycznych, pracownicy merytoryczni - socjalni uczestniczyli w konferencjach
i szkoleniach.
W 2014r. kontynuowano w Ośrodku standardy kontroli zarządczej.

Wnioski i potrzeby
W 2014r. wystąpił nieznaczny wzrost liczby rodzin korzystających ze świadczeń
pomocy społecznej (5 rodzin więcej).

Wystąpił znaczny wzrost osób bezdomnych

korzystających ze schronisk i noclegowni. W 2014r. z tej formy pomocy skorzystało 55 osób
bezdomnych, gdzie w 2013r. pomocą w tym zakresie objęto 37 osób.
Z końcem grudnia 2013r. zakończona została realizacja Projektu Systemowego
„W drodze do pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Tym samym liczba
pracowników socjalnych w Ośrodku zmniejszyła się o 5 etatów.
Uwzględniając wagę problemu w 2014r. zwiększono zatrudnienie na stanowisku
pracownik socjalny o 5 etatów, tym samym na dzień 31 grudnia 2014r. w MOPS
zatrudnionych jest 17 terenowych pracowników socjalnych.
W celu spełnienia wymogów ustawy o pomocy społecznej dotyczących liczby
zatrudnionych

pracowników

socjalnych

występuje

potrzeba

dalszego

zwiększenia

zatrudnienia w tym zakresie.
Funkcję asystenta rodziny, który ma pomagać rodzinie w codziennych sprawach i
rozwiązywać z nią problemy, wprowadziła ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej (przyjęta przez Sejm 28 kwietnia 2012r.). Nowelizacja ustawy, która weszła w
życie 8 czerwca 2012 r.,

opublikowana w Dz. U. z dnia 24 maja 2012 r., poz. 579,

wprowadziła zapis, zgodnie z którym, przydzielanie asystenta rodziny staje się obligatoryjne
od 1 stycznia 2015 r. Od stycznia gminy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, będą
zobowiązane do zatrudnienia asystentów rodziny. Zgodnie z ustawą skończy się trzyletni
okres, gdy nie był to obowiązek, a jedynie możliwość. W celu spełnienia wymogów ustawy o
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wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w 2015r. wystąpi konieczność zatrudnienia
asystentów rodziny.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie w 2014r. na bieżąco realizował
zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej z uwzględnieniem Gminnej Strategii
Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Wejherowa oraz zadania wynikające z
ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
oraz rozporządzenia w sprawie „Karty Dużej Rodziny”.
Ośrodek, promował modelowe rozwiązania i spójny wizerunek polityki społecznej
poprzez upowszechnienie działań pomocy społecznej w ramach realizacji pracy socjalnej oraz
działań na rzecz środowiska. Wdrożone strategie, wzmocniły działanie Ośrodka w zakresie
tworzenia zintegrowanego systemu opieki i wsparcia dla osób i grup marginalizowanych.
Działania Ośrodka istotnie wpłynęły na wzmocnienie jakości lokalnego systemu
polityki społecznej oraz rozwój działań społecznych zgodny ze zmieniającymi się potrzebami
środowiska. Wieloletnie doświadczenie Ośrodka związane z pracą ze społecznościami
lokalnymi wskazują na dużą skuteczność i wartość tej metody.
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Sprawozdanie z realizacji Wejherowskiego Programu Wspierania Rodziny
i Pieczy Zastępczej
Uchwałą Rady Miasta Nr VIk/XV/1992012 z dnia 20.03.2012r. został przyjęty
Wejherowski Program Wspierania Rodziny na lata 2012-2014.
Celem głównym Programu jest wspieranie rodzin przeżywających trudności
w wypełnianiu swoich funkcji związanych z opieką i wychowaniem oraz ochroną dziecka.
Zadania wynikające z Programu i ich realizacja:
1. Tworzenie i doskonalenie systemu wsparcia
W Ośrodku wyodrębniono zespół pracowników o wysokich kwalifikacjach zajmujący
się problemami rodzin i asystenturą w rodzinach. Ponadto wszyscy pracownicy socjalni
podnosili swoje kompetencje zawodowe poprzez udział w licznych szkoleniach
organizowanych przez Urząd Marszałkowski. Systematycznie szkoliła się osoba pełniąca
funkcję asystenta rodziny.
Zespół współpracował przede wszystkim z PCPR w rozwiązywaniu problemów rodzin oraz
placówkami opiekuńczo -wychowawczymi, w których przebywają dzieci z Wejherowa.
W 2014r. ze wsparcia 5 asystentów rodziny skorzystało 58 rodzin, w których było
138 dzieci. W rodzinach tych występowały problemy opiekuńczo-wychowawcze, przemoc
w rodzinie, nadużywanie alkoholu, niepełnosprawność i inne dysfunkcje.
Asystenci zatrudnieni byli na umowę - zlecenie. Średni czas pracy z jedną rodziną
wynosił 9 miesięcy. Do pracy z asystentem rodziny wyrokiem Sądu Rodzinnego zobowiązano
2 rodziny. Z powodu braku współpracy ze strony rodziny w 1 rodzinie zakończono pracę
asystenta. Asystent rodziny w ramach swoich uprawnień i zadań podejmował takie działania
jak:
•

udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych,

•

udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych,

•

udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi,

•

motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,

•

udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymaniu pracy zarobkowej przez
bezrobotnych członków rodzin,

•

motywowanie rodziców do podejmowania zajęć grupowych mających na celu
kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych,
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•

udzielanie

wsparcia

dzieciom,

w

szczególności

poprzez

udział

w

zajęciach

psychoedukacyjnych,
•

współpraca z grupą roboczą w ramach procedury ,, Niebieska Karta”.

W 2014r. w pieczy zastępczej przebywało w ciągu roku 52 dzieci, na koniec grudnia
pozostało 48 dzieci. Czworo dzieci osiągnęło pełnoletność, co skutkowało opuszczeniem
rodzin sprawujących opiekę zastępczą. Na pokrycie częściowych kosztów umieszczenia dzieci
w rodzinach zastępczych lub placówkach MOPS wydatkował kwotę 203 386,75 zł (w roku
ubiegłym 91 572,00 zł). Wzrost kosztów umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej wynika
z przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, które stanowią:
„W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka
gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz
pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości:
1) 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w pierwszym roku pobytu dziecka
w pieczy zastępczej;
2) 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w drugim roku pobytu dziecka w
pieczy zastępczej;
3) 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w trzecim roku i następnych latach
pobytu dziecka w pieczy zastępczej”.
Praca z rodzinami biologicznymi prowadzona jest po odebraniu dzieci z rodzin.
Pracownicy socjalni podejmują działania mające na celu chociażby poprawę relacji rodziców
z dziećmi, które przebywają w pieczy zastępczej. W 2014r. w 40 rodzinach pracownicy
socjalni podejmowali działania mające na celu powrót dzieci do rodzin biologicznych. Żadna
z objętych pracą socjalną rodzin nie odzyskała dzieci.

2. Praca z rodziną
Rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu swoich funkcji korzystały ze wsparcia
prawnika, psychologów, pedagogów, pracowników socjalnych. Ścisła współpraca z PCPR
i z poradnią Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pozwalała na ułatwienie dostępu do
usług takich jak terapia dla ofiar przemocy dla osób współuzależnionych. Otwarto także
możliwości terapii dla sprawców przemocy.
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Rodziny korzystały z pogłębionej pracy socjalnej, kontynuowano wsparcie Ośrodka dla
grupy samopomocowej – dla rodziców dzieci niepełnosprawnych.

3. Pomoc w opiece i wychowaniu dziecka
W mieście funkcjonują świetlice przyszkolne oraz 2 świetlice opiekuńczowychowawcze w strukturze MOPS. Przy ul. Dworcowej działa dodatkowo świetlica
środowiskowa. Miasto oferuje mnóstwo możliwości spędzania czasu wolnego dla dzieci
i młodzieży poprzez organizację zajęć sportowych, kulturalnych. Szkoły prowadzą szeroką
profilaktykę zachowań ryzykownych poprzez realizację programów antyalkoholowych,
antynarkotykowych, przeciw przemocy itp.
W szkołach zatrudnieni są psycholodzy i pedagodzy. Od wielu lat w ramach Klubu
Integracji Społecznej prowadzone są Szkoły dla Rodziców.
Pomiędzy wszystkimi placówkami istnieje współpraca polegająca na bieżącej wymianie
informacji i działaniu na rzecz dobra dzieci.
Każde dziecko, które wymaga dożywiania w postaci gorącego posiłku w szkole lub
innej placówce – pomoc tę otrzymuje.
Ponadto w Wejherowie funkcjonuje system wspierania placówek poprzez coroczne
konkursy grantowe. Wsparcie to pozwala wzbogacić ofertę zajęć, wypoczynku letniego,
organizacji czasu wolnego dla dzieci. Także akcje adresowane do społeczności lokalnych
wpływają na wzmacnianie rodzin z dziećmi poprzez działania integracyjno – wychowawcze.

4. Finansowanie programu
Realizacja Programu finansowana była z dotacji otrzymanej z Ministerstwa Pracy
i Polityki Społecznej oraz budżetu gminy.
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej dofinansowało zatrudnienie asystentów
rodziny. Ze środków będących w dyspozycji Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych finansowano działalność 2 świetlic opiekuńczo - wychowawczych.
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Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy
w części dotyczącej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie
Działania przeciwko przemocy w rodzinie prowadzone były na podstawie zapisów
Uchwały Rady Miasta Wejherowa Nr VI k/V/48/2011 z dnia 28.02.2011r. przyjmującej do
realizacji Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. W dokumencie zostały
określone następujące cele programu:
3. Zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie na terenie miasta Wejherowa.
4. Zwiększenie skuteczności działań interwencyjnych wobec osób stosujących przemoc
w rodzinie.
5. Zwiększenie pomocy i ochrony ofiar przemocy w rodzinie.

Powyższe cele realizowane były głównie poprzez:
•

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 2014r. odbyły się 4 spotkania Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego ds.
Przeciwdziałania Przemocy, gdzie omówiono sprawy związane z realizacją ustawy
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie. Zespół Interdyscyplinarny analizował zjawisko przemocy na terenie miasta
i podejmował działania na rzecz budowania lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy.
W pracach zespołu uczestniczyli m.in. przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji
w

Wejherowie,

przedstawiciele

oświaty,

służby

zdrowia

i

Miejskiej

Komisji

ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wejherowie.
W celu skutecznego udzielania pomocy ofiarom przemocy w rodzinie w strukturze
MOPS funkcjonowało 16 grup roboczych. Pracą każdej grupy roboczej kierował pracownik
socjalny, który w razie konieczności wspierany był przez prawnika Ośrodka i przez
psychologów. Pracownicy socjalni kierujący grupami roboczymi odpowiedzialni byli za realną
pomoc ofiarom przemocy, która m.in. polegała na diagnozowaniu problemu, na
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opracowaniu i realizacji pomocy, monitorowaniu losów rodziny oraz dokumentowaniu
podjętych działań. Pracownicy socjalni z poszczególnych rejonów, prowadzący grupy robocze
czynnie współpracowali z policjantami - dzielnicowymi, z pedagogami ze wszystkich szkół,
z sądem rodzinnym, prokuraturą, kuratorami sądowymi, Ośrodkiem Profilaktyki i Komisją
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Grupy Robocze powoływane do rozwiązania
problemu każdej osoby /rodziny w 2014r. spotkały się 559 razy.
W budżecie MOPS wyodrębniona została kwota przeznaczona na wspieranie ofiar
przemocy. Środki te mogłybyć przeznaczone np. na pokrycie kosztów umieszczenia
w hostelu lub wynajęcie mieszkania w przypadkach pilnej konieczności zapewnienia
bezpieczeństwa ofiarom przemocy. W 2014r. łącznie udzielono wsparcia finansowego 10
rodzinom na kwotę 6 380,00 zł.
W 2014r. dla członków Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie nie były organizowane szkolenia tematyczne.
W ramach współpracy z Wejherowskim Ośrodkiem Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych prowadzono szybką ścieżkę pomocy dla chcących podjąć terapię
dla uzależnionych lub współuzależnionych. OPiRPA prowadził grupę edukacyjno –
terapeutyczną dla osób doświadczających przemocy w rodzinie, grupowe zajęcia rozwojowe
dla dzieci z rodzin problemowych, konsultacje i terapię indywidualną dla osób
doświadczających przemocy oraz konsultacje psychiatryczne w zależności od potrzeb.
Sprawcy przemocy kierowani byli też dodatkowo do programu korekcyjno – edukacyjnego.
Do przewodniczącego Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego w 2014r. wpłynęło
106 nowych „Niebieskich Kart” z czego:
•

MOPS – 15 „Niebieskich Kart”

•

PCPR – 5 „Niebieskich Kart”

•

NZOZ – 4 „Niebieska Karta”

•

MKRPA – 2 „Niebieska Karta”

•

Policja – 80 „Niebieskich Kart”

Z 2011r. – 2013r. do dalszego prowadzenia przeszło 114 „Niebieskich Kart”. W 2014r.
w 106 środowiskach wszczęto postępowanie w związku z podejrzeniem występowania
przemocy.

Łącznie w 2014 r. prowadzono 220 „Niebieskich Kart”.
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Z uwagi na brak

przesłanek prowadzenia dalszego prowadzenia procedury, Grupy Robocze zdecydowały o
zamknięciu 131 „Niebieskich Kart”.
Główną przyczyną występowania przemocy w rodzinie w dalszym ciągu jest
nadmierne spożywanie alkoholu – głównie przez sprawców przemocy.
W

ramach

prowadzonych

procedur

„Niebieska

Karta”

Zespół

Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie koordynował niezbędne
działania wobec rodzin dotkniętych przemocą.
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Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
dla miasta Wejherowa na lata 2013-2020
W dniu 25.06.2013r. uchwałą Rady Miasta Wejherowa (Nr VIk/XXXIII/402/2013)
przyjęta została Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w mieście Wejherowie na
lata 2013 – 2020.
Powyższy dokument został wdrożony w celu wytyczenia obszarów problemowych w
kontekście społecznym i wprowadzenia względnie trwałych wzorów interwencji i działań
społecznych. Obowiązek opracowania Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów
Społecznych wynikał z art. 17 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r.
(Dz. U. z 2004r. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.). Niniejsza Strategia została stworzona z uwagi na
zakończenie obowiązywania z końcem roku 2012 strategii na lata 2006 – 2012. Wykonanie
uchwały powierzono Prezydentowi Miasta Wejherowa, a jej głównym realizatorem jest
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie.
Celem głównym realizacji strategii jest wsparcie potencjału społecznego miasta
Wejherowa dzięki wskazaniu drogi rozwoju własnych zasobów, rozwój równego dostępu do
zasobów miasta oraz

walka z marginalizacją zróżnicowanych grup społecznych o

wieloobrazowych obszarach wykluczenia. Do powyższego celu określone zostały trzy cele
strategiczne: zintegrowana polityka społeczna, wzrost potencjału społecznego oraz
integracja i reintegracja społeczna i zawodowa. Na każdy z powyższych celów składa się
szereg działań operacyjnych.
W 2014r. w ramach realizacji celu strategicznego nr 1: Zintegrowana polityka
społeczna realizowane były następujące zadania:
1. Rozwój współpracy między sektorem publicznym a prywatnym.
2. Tworzenie lokalnych partnerstw społecznych.
W wyniku których osiągnięto następujące wskaźniki realizacji:
•

Zawarto 2 formalne partnerstwa z sektorem pozarządowym na rzecz realizacji
wspólnych działań:
- Wejherowskie Stowarzyszenie Sportowe z Wejherowa w zakresie realizacji
akcji „Zeszyt dla uczniaka”.
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- Oddział rejonowy PCK w Wejherowie w zakresie realizacji działań na rzecz
społeczności lokalnych Wejherowa.
•

Zawarto 2 porozumienia nieformalne:
- Zespół Szkół nr 1, Gimnazjum nr 2 im. Morskiego Pułku Strzelców w zakresie
przeprowadzenia zajęć dla uczniów gimnazjum klas I-III w ramach programu
„Bezpieczna szkoła – Bezpieczny uczeń” na temat:

„Nie jesteś sam. Jak

monitorować sytuacje osób z otoczenia szkolnego lub środowiskowego, które
znalazły się w biedzie, chorobie, stanie sieroctwa społecznego lub
„eurosieroctwa” – gdzie szukać pomocy”.
- Cukiernia „Wenta” w zakresie współpracy przy realizacji akcji „Super pączki
pomagają dzieciom”.
•

Podjęto łączną współpracę z 16 podmiotami zarówno z sektora samorządowego,
publicznego jak i prywatnego. Współpraca

została nawiązana m.in. z Komendą

Powiatową Policji w Wejherowie, Sanktuarium Pasyjno-Maryjnym oo. Franciszkanów
w Wejherowie, Hurtownią Papierniczą Wakat DK z Wejherowa, Wejherowskim
Centrum Kultury, Wejherowskim Stowarzyszeniem Sportowym,Grupą Społecznych
Instruktorów Młodzieżowych PCK w Wejherowie, Cukiernią „Wenta” z Wejherowa,
Wejherowskim Klubem Bokserskim „Gryf,

Powiatowym Zespołem Placówek

Opiekuńczo – Wychowawczych w Wejherowie, Komendą Straży Miejskiej
w Wejherowie,oddziałem CARITAS działającym przy klasztorze oo. Franciszkanów,
Zespołem Szkół nr 1 w Wejherowie, Stowarzyszeniem Pomocy Osobom
Niepełnosprawnym "Przystanek" w Wejherowie, Punktem Pośrednictwa Pracy
Ochotniczego Hufca Pracy w Wejherowie, Przedszkolem Samorządowym w
Wejherowie, Rodzinnym Centrum Rodzinnym „Summer Baby” w Wejherowie.
Współpraca dotyczyła wspólnego podejmowania działań na rzecz społeczności
lokalnych Wejherowa zarówno przy akcjach środowiskowych jak i działaniach Klubu
Integracji Społecznej w Wejherowie.

W ramach realizacji celu strategicznego nr 2: wzrost potencjału społecznego
realizowane były następujące działania:
1. Rozwój współpracy z sektorem obywatelskim.
2. Wzrost współpracy ze społecznością lokalną.
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3. Organizacja nieodpłatnego czasu wolnego dla osób starszych, niepełnosprawnych,
dzieci i młodzieży.
4. Wdrażanie nowych metod pracy socjalnej i pracy w środowisku poprzez realizację
Programów Aktywności Lokalnej oraz działań o charakterze Organizowania
Społeczności Lokalnych.
W wyniku których osiągnięto następujące wskaźniki realizacji:
•

Zorganizowano 4 spotkania obywatelskie poprzedzające działania środowiskowe dla
mieszkańców śródmieścia Wejherowa.

•

W ramach działań o charakterze Organizowania Społeczności Lokalnych zrealizowane
zostały 4 akcje: „Kulig Śródmieście”, „Rajd rowerowy Śródmieście”, „Rodzinne
podchody”, „Spływ kajakowy Śródmieście”.

•

Na terenie miasta działają dwie świetlice opiekuńczo-wychowawcze działające przy
MOPS w Wejherowie, z których jednorazowo może skorzystać łącznie do 45 dzieci.

•

Prowadzone były działania ze zorganizowaną w roku poprzednim społecznością
lokalną w celu jej umocnienia.

•

Na terenie miasta działa Klub Seniora, którego zadaniem jest przygotowywanie
seniorów do szeroko rozumianej samopomocy, zwiększenie ich aktywności życiowej,
zachęcanie do udziału w życiu społecznym, kulturalnym oraz

zapobieganie

marginalizacji ze względu na wiek i stan zdrowia. Ze wsparcia klubu skorzystała grupa
20 osób z terenu Wejherowa.

W ramach realizacji celu strategicznego nr 3: integracja i reintegracja społeczna i zawodowa
realizowane były następujące działania:
1. Badanie potrzeb, problemów i zasobów poszczególnych społeczności i grup
społecznych.
2. Wdrażanie nowych metod pracy socjalnej i pracy w środowisku poprzez realizację
działań o charakterze Organizowania Społeczności Lokalnych.
3. Włączanie społeczności lokalnych w rozwiązywanie problemów istniejących na ich
terenie zamieszkania.
4. Zwiększenie wykorzystania środków i zasobów na rzecz społeczności lokalnych.
5. Wspieranie rodzin w samodzielnym wypełnianiu funkcji społecznych i zawodowych.
6. Wspieranie działań na rzecz integracji.
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7. Wspieranie rodzin dysfunkcyjnych i pomoc w pokonywaniu przeciwności.
8. Wyrównywanie szans rodzin ubogich jak i zagrożonych ubóstwem.
9. Wspieranie oddolnych inicjatyw społecznych w organizowaniu się jednostek w grupy
wsparcia, organizacje społeczne, stowarzyszenia itp.
10. Zapobieganie

wykluczeniu

społecznemu

i

marginalizacji

osób

starszych

i

niepełnosprawnych.
W wyniku których osiągnięto następujące wskaźniki realizacji:
•

Dokonano analizy istniejącej mapy zasobów i potrzeb dla obszaru śródmieścia
Wejherowa w związku z realizacją działań z zakresu Organizowania Społeczności
Lokalnych.

•

Prowadzona była działalność Klubu Integracji Społecznej,

z którego wsparcia

skorzystało łącznie 123 osoby. W ramach KIS odbywały się spotkania z doradcą
zawodowym, doradcą finansowym i psychologiem. Prowadzone były zajęcia z zakresu
przygotowywania dokumentów aplikacyjnych, zarządzania domowym budżetem,
radzenia sobie ze stresem itp.
•

W ramach wsparcia zawodowego realizowane były prace społecznie użyteczne, do
których skierowanych zostało 41 bezrobotnych klientów MOPS.

•

W strukturach MOPS zatrudnieni są specjaliści: 2 psychologów i 1 prawnik. Z porad
psychologicznych skorzystało łącznie 443 osoby a z porad prawnych 182 osób.

•

W ramach włączania społeczności lokalnych w rozwiązywanie problemów
społecznych współorganizowane były akcje „Zeszyt dla uczniaka”,której celem było
wsparcie dzieci w wieku szkolnym z ubogich rodzin.

•

Kontynuowano akcję społeczną „Pudełko na jesień Życia” skierowaną do osób
starszych, chorych i samotnych.

•

W ramach MOPSrealizowana była praca z osobami bezdomnymi we współpracy z
Policją, Strażą Miejską oraz Zgromadzeniem Sióstr Albertynek.

•

W ramach pracy realizowano pomoc opiekuńczą dla 145 osób z terenu Wejherowa.

•

W ramach realizacji Wejherowskiego Programu Wpierania Rodziny i Pieczy Zastępczej
realizowano wsparcie świadczone przez 5 asystentów rodziny.

•

W ramach pracy Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy
udzielono pomocy rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej
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i życiowej, szczególnie ze względu na

przemoc domową. W ramach wsparcia

prowadzono łącznie 220 Niebieskich Kart.
•

Na terenie Szpitala Specjalistycznego im. F. Ceynowy w Wejherowie wyodrębniony
został specjalny rejon pracy socjalnej dla pacjentów szpitala, którzy wymagają
wsparcia pracownika socjalnego.

•

Prowadzona była działalność 2 grup samopomocowych – dla rodziców i opiekunów
osób niepełnosprawnych oraz dla rodziców dzieci z autyzmem, która przekształciła
się w stowarzyszenie i rozpoczęła samodzielne działania.
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