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Funkcje Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu:
a) ośrodka pomocy społecznej,
b) powiatowego centrum pomocy rodzinie;
Zadania pracownika socjalnego - praca socjalna
Klub Integracji Społecznej;
Realizacja Prac społecznie użytecznych;
Zasiłki i pomoc w naturze;
Bezdomność. Charakterystyka działań socjalnych;
Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania;
Umieszczanie w dom pomocy społecznej;
Organizacja opieki w rodzinach zastępczych oraz udzielanie pomocy
pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych
w nich dzieci;
Pomoc w integracji ze środowiskiem osób opuszczających niektóre
rodzaje placówek opiekuńczo-wychowawczych, resocjalizacyjnych,
zakłady dla nieletnich i rodziny zastępcze;
Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo
pozbawionym opieki rodziców oraz dzieciom niedostosowanym
społecznie;
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych;
a) Dofinansowanie do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych
b) Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny,
przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
c) Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w
komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi
potrzebami osób niepełnosprawnych
d) Pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub rolniczej
e) Dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii
Zajęciowej
f) Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób
niepełnosprawnych
g) Umożliwienie osobom niepełnosprawnym korzystania z pływalni
krytej
h) Finansowanie kosztów szkoleń osób niepełnosprawnych
i) Usługi świadczone przez „INWALID TAXI”.
Jednostki organizacyjne pomocy społecznej:
● Dom Pomocy Społecznej w Kaliszu;
● Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Kaliszu;
● Środowiskowy Dom Samopomocy „Tulipan” w Kaliszu,
● Dom Dziecka w Kaliszu
● Centrum Interwencji Kryzysowej w Kaliszu,
Stypendia studenckie z Europejskiego Funduszu Społecznego
/Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego/;
Współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami;
Aneks
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Funkcje Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu:
a) ośrodka pomocy społecznej,
b) powiatowego centrum pomocy rodzinie;

Dwie funkcje Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu. Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej w Kaliszu pełni od 1999r. dwie funkcje realizując zadania: ośrodka
pomocy społecznej i powiatowego centrum pomocy rodzinie. Jest to istotne
zagadnienie z punktu widzenia realizacji zadań 1 oraz zaangażowania pracowników
socjalnych w realizację tych zadań.
Zadania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu. Zgodne z ustawą z dnia
12 marca 2004 o pomocy społecznej. Zadania realizowane przez Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej w Kaliszu są regulowane przede wszystkim przez ustawę z dnia 12
marca 2004 o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004r. Nr 64 poz. 593 z późn. zm.), która
wprowadziła liczne zmiany w stosunku do poprzedniego stanu prawnego.
Realizacja celów pomocy społecznej. Biorąc pod uwagę dwa aspekty działania
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu należy zwrócić uwagę na art. 15 ustawy
z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej definiujący pomoc społeczną, która 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) rozwijaniu nowych
form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.
Jednocześnie zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy
społecznej obowiązek zapewnienia realizacji zadań pomocy społecznej spoczywa na
jednostkach samorządu terytorialnego oraz na organach administracji rządowej w zakresie
ustalonym ustawą.
Wymagania kadrowe – proporcje zatrudnienia pracowników socjalnych w stosunku do
liczby mieszkańców gminy. Realizacja zadań gminy jest związana z wymogami
kadrowymi, co zostało uregulowane w artykule 110 ust. 12 ustawy o pomocy społecznej,
który zakłada, iż „ośrodek pomocy społecznej zatrudnia pracowników socjalnych
proporcjonalnie do liczby ludności gminy w stosunku jeden pracownik socjalny na 2 tys.
mieszkańców...”. W przypadku gminy Kalisz, aby spełnić ww. zapis ustawy o pomocy
społecznej konieczne byłoby zatrudnienie dodatkowo przynajmniej sześciu pracowników
socjalnych.

1

Zadania te są zdefiniowane w cz. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004r. Nr 64
poz. 593 z późn. zm.) - art. 17 i ns. (treść ww. artykułów w aneksie sprawozdania str. 32-33.)
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2. Zadania pracownika socjalnego - praca socjalna
Zadania pracownika socjalnego2. Podstawowym obowiązkiem pracownika socjalnego jest
praca socjalna. Ustawa z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej w art. 6 pkt 12 definiuje
ją w następujący sposób: „praca socjalna to działalność zawodowa mającą na celu pomoc
osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w
społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków
sprzyjających temu celowi”.
Praca socjalna jest prowadzona wieloaspektowo. Działania obejmują wiele sfer życia osób,
którymi zajmują się pracownicy socjalni. Są to trudności i problemy zdrowotne (w tym
uzależnienia), wsparcie Klientów w prawidłowym funkcjonowaniu wśród instytucji życia
społecznego, a także mediacje – których podejmują się pracownicy socjalni w środowiskach
szczególnie narażonych na konflikty. Niepokojące zjawiska rodzące patologię społeczną
powoduje, że praca socjalna jest coraz trudniejsza i wymaga większego zaangażowania ze
względu na kumulację problemów w środowiskach. Pracownik socjalny musi kreatywnie
dostosować narzędzia pracy socjalnej do dynamicznie modyfikujących się zmian w
społeczeństwie, które bardzo często przybierają charakter patologiczny.
W związku z tym zauważalna jest zmiana w charakterze pracy ale i oczekiwań
wobec pracowników socjalnych. Priorytetowym działaniem pracowników socjalnych jest nie
tylko udzielanie pomocy materialnej, ale przede wszystkim prowadzenie pracy socjalnej.
Takie działania wymagają coraz liczniejszej i wysoko wykwalifikowanej kadry pracowników
socjalnych.
Kwalifikacje pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Kaliszu. Wśród pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu
32 pracowników socjalnych to osoby z wykształceniem wyższym (57,88%), 24 z
wykształceniem średnim stanowią 42,10% ogółu pracowników socjalnych (ukończone
policealne studium pracowników socjalnych ). 15 osób tj. 26,31% pracowników socjalnych
uzyskało specjalizację w zakresie pracy socjalnej lub organizacji pracy socjalnej.
Mierzalne kryteria i wskaźniki pracy socjalnej. Praca socjalna dzięki zastosowaniu
wskaźników i kategorii stała się mierzalna - można ją opisać, zmierzyć i określić kierunki
ewentualnych zmian.
Dane statystyczne dotyczące mierzalnych efektów pracy socjalnej. W 2007 roku
pomocą w postaci pracy socjalnej objętych zostało 1.190 osób i rodzin, a efekty
podejmowanych działań przedstawiają się następująco:
1.
2.
3.
4.
2

Ilość osób,
Ilość osób,
Ilość osób,
Ilość osób,

które podjęły pracę - 355
które z różnych względów nie korzystają już z pomocy - 337
które otrzymały świadczenia z ZUS - 57
które podjęły terapię odwykową lub utrzymują abstynencję – 130

Zgodnie z art. 119. 1. ustawy z dnia 12-03-2004 o pomocy społecznej do zadań pracownika socjalnego należy
w szczególności: 1) praca socjalna; 2) dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie
na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń; 3) udzielanie informacji,
wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne
samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej; skuteczne posługiwanie się
przepisami prawa w realizacji tych zadań; 4) pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej
poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje
państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy; 5) udzielanie
pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej; 6) pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań
samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych;
7) współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków
negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa; 8) inicjowanie nowych form pomocy osobom i
rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące
poprawie sytuacji takich osób i rodzin; 9) współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz
rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości
życia.
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Ilość osób, które podjęły naukę – 31
Ilość osób, które uzyskały alimenty – 29
Ilość osób, które podjęły leczenie psychiatryczne – 35
Ilość osób, które podjęły leczenie ogólne, mimo poprzednich oporów – 82
Środowiska, w których złagodzono konflikty – 143
Ilość osób, z którymi zawarte zostały kontrakty socjalne - 150

Specjalizacja pracy socjalnej w obrębie zespołów pracowników socjalnych. Realizacji
zadań z zakresu pracy socjalnej służą różne metody, głównie metoda pracy z
indywidualnym przypadkiem, a także zespoły pracy socjalnej, których działalność dotyczy
określonych problemów społecznych oraz konkretnych grup Klientów. W Miejskim Ośrodku
Pomocy Społecznej w Kaliszu funkcjonują cztery zespoły pracowników socjalnych:
1. Zespół ds. dzieci i młodzieży;
2. Zespół ds. osób bezrobotnych;
3. Zespół ds. rozwiązywania problemów osób starszych;
4. Zespół ds. uzależnień działa w strukturze Klubu Integracji Społecznej

3. Klub Integracji Społecznej
Klub Integracji Społecznej. Klub działa od 2005 roku. Projekt Klubu opracowany przez
pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu złożony w Ministerstwie
Polityki Społecznej zyskał pozytywną ocenę i 16.06.2005 roku pomiędzy Ministrem Polityki
Społecznej i Dyrektorem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu zawarta została
umowa na realizację tego projektu. Podstawą prawną do funkcjonowania Klubów Integracji
Społecznej jest ustawa z dnia 13.06.2003 o zatrudnieniu socjalnym. Działalność Klubów
Integracji Społecznej skierowana jest do osób, które „podlegają wykluczeniu społecznemu i
ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić
swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo
oraz uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym społecznym i
rodzinnym”. KIS jest również istotnym elementem w systemie aplikowania o środki
finansowe z Unii Europejskiej. Może on być dobrym miejscem przy naborze kandydatów do
uczestnictwa w zajęciach Centrum Integracji Społecznej.
W ramach rozwoju specyficznego wsparcia udzielanego osobom wykluczonym
społecznie do 2013 roku w każdym powiecie powinny powstać Centra Integracji Społecznej.
Cele Klubu Integracji Społecznej realizowane w ramach projektu. Zasadniczym celem
Klubu jest więc udzielenie osobom indywidualnym oraz członkom ich rodzin pomocy w
odbudowywaniu i podtrzymywaniu umiejętności uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej,
w powrocie do pełnienia ról społecznych oraz w zdobywaniu kwalifikacji zawodowych.
Działalność Klubu Integracji Społecznej w zakresie:
1. Reintegracji społecznej:
● Poradnictwo prawne,
● Indywidualne konsultacje psychologiczne,
● Zajęcia edukacyjno-informacyjne dla osób uzależnionych od alkoholu,
● Warsztaty psychologiczne /trening rozwoju skuteczności osobistej/,
● Grupa wsparcia dla współuzależnionych i ofiar przemocy,
● Poradnictwo socjalne pracowników socjalnych,
2. Reintegracji zawodowej:
● Indywidualne konsultacje prowadzone przez doradcę zawodowego,
● Zajęcia warsztatowe z zakresu aktywnego poszukiwania pracy,
● Udostępnianie aktualnych ofert pracy,
● Zdobywanie nowych umiejętności - zajęcia z zakresu obsługi komputera.
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Tygodniowy harmonogram zajęć Klubu Integracji Społecznej.
Tygodniowy harmonogram zajęć w Klubie Integracji Społecznej
Tygodniowy harmonogram zajęć:
Poniedziałek

8.00-18.00 dyżury pracownika socjalnego; 8.00-14.00 indywidualne konsultacje
z psychologiem; 12.00-14.00 poradnictwo prawne; 16.00-18.00 indywidualne
konsultacje prowadzone z doradcą zawodowym (2 razy w miesiącu);

Wtorek:

16.00-17.00 zajęcia z zakresu obsługi komputera

Środa:

15.30-17.30 zajęcia informacyjno-edukacyjne dla osób uzależnionych od
alkoholu /cykl 5 spotkań dla 1 grupy/

Czwartek:

8.00-14.00 indywidualne konsultacje psychologiczne; 16.00-18.00 warsztaty z
zakresu aktywnego poszukiwania pracy /cykl 5 spotkań dla 1 grupy/; 15.3017.30 spotkania grupy wsparcia dla współuzależnionych i ofiar przemocy /grupa
16 osób/;

Grupa docelowa osób objętych działaniem Klubu Integracji Społecznej. Uczestnikami
Klubu Integracji Społecznej są w zdecydowanej większości klienci Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Kaliszu. Klub znajduje się w siedzibie Ośrodka, stąd też wiele osób
korzysta ze wsparcia Klubu przy okazji pobytu w Ośrodku (np. poradnictwo). Działalność
Klubu jest szeroko rozpropagowana zarówno w siedzibie Ośrodka (plakaty, ulotki,
harmonogram zajęć), jak i w innych instytucjach (Powiatowy Urząd Pracy, Schronisko dla
Bezdomnych Mężczyzn, Noclegownia dla Bezdomnych Mężczyzn, Kluby Abstynenckie).
Działalność Klubu była także propagowana przez lokalne media. Dzięki temu informacje
dotyczące Klubu docierają do szerokiej rzeszy potencjalnych uczestników zajęć w KIS.
Największa grupę uczestników stanowią osoby, które trafiają do klubu za
pośrednictwem pracowników socjalnych. Rola pracowników socjalnych jest w tym względzie
bardzo duża.
Klub, który powstał z inicjatywy pracowników socjalnych i działa w strukturach Działu
Pomocy Środowiskowej w MOPS Kalisz wypełnia kluczową rolę w prowadzeniu pracy
socjalnej na rzecz osób zagrożonych lub podlegających wykluczeniu społecznemu.
Uczestnictwo w zajęciach Klubu jest dobrowolne, a pracownicy socjalni odgrywają kluczowa
rolę w motywowaniu do uczestnictwa. Tak więc pracownicy socjalni zapraszają klientów do
uczestnictwa w zajęciach klubowych. Zaproszenia (na piśmie - podpisane przez kierownika)
stosowane są w przypadku zajęć warsztatowych dla długotrwale bezrobotnych, spotkań
informacyjno-edukacyjnych dla uzależnionych od alkoholu oraz w przypadku konsultacji
indywidualnych z doradcą zawodowym. Zaproszenia zawierają zdefiniowany cel zajęć oraz
terminy i godziny spotkań.
Pracownicy socjalni utrzymują kontakt z osobami, które zaprosili na zajęcia.
Kontakty te mają z jednej strony na celu wspieranie tych osób w wytrwałości koniecznej np.
dla ukończenia cyklu zajęć, a z drugiej strony odbieranie od nich ewentualnych uwag
dotyczących zajęć, sposobu ich prowadzenia, czy zakresu przekazywanych treści.
Uzyskiwane od klientów informacji zwrotnych ma na celu dostosowanie i zmodyfikowanie
zajęć dla potrzeb Klientów pozwalając jednocześnie na dostosowanie zajęć do potrzeb i
oczekiwań uczestników Klubu.
W ramach poszczególnych zajęć w KIS udział wzięło:
1. Indywidualne konsultacje prowadzone przez doradcę zawodowego w 2007r. – 115
osób;
2. Warsztaty z zakresu aktywnego poszukiwania pracy 2007r. – 60 osoby;
3. Zajęcia informacyjno-edukacyjne dla osób uzależnionych od alkoholu w 2007r. – 63
osoby;
4. Zajęcia z zakresu obsługi komputera - 20 osób;
5. Porady prawne udzielone w 2007r. – 120 porad;
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6. Warsztaty psychologiczne /trening rozwoju skuteczności osobistej – 2007r. – 65
osób;
7. Z indywidualnych konsultacji psychologicznych skorzystało 164 osób (pewna grupa
osób uczestniczy wielokrotnie w spotkaniach z psychologiem);
8. 16 osób uczestniczyło w grupie wsparcia dla kobiet doświadczających przemocy.
Efekty działalności Klubu Integracji Społecznej i prowadzonej pracy socjalnej są
przedmiotem stałej analizy i dyskusji
pracowników socjalnych w celu zwiększenia
skuteczności tych działań. Wyniki tych analiz wskazują w sposób jednoznaczny na
celowość działań podejmowanych w ramach KIS. Spośród 63 osób uczestniczących w
zajęciach dla uzależnionych od alkoholu, 26 osób zachowuje abstynencję. 16 osób podjęło
leczenie odwykowe lub uczestniczy w grupach AA, 17 z nich zawarło z pracownikiem
socjalnym kontrakt socjalny, a 21 osób deklaruje chęć dalszego uczestnictwa w takich
zajęciach. Ocena jest dokonywana nie tylko przez pracowników socjalnych, ale również
przez samych uczestników przy pomocy opracowanej w tym celu ankiety.
Działania KIS w ramach prac społecznie użytecznych. Spośród uczestników KIS
długotrwale bezrobotnych 123 osoby podjęły pracę. Ponadto zatrudniono w ramach prac
społecznie użytecznych 58 mężczyzn i 65 kobiet.
Dużym zainteresowaniem cieszą się wśród uczestników zajęcia z zakresu obsługi
komputera. Postulują oni rozszerzenie zakresu i czasu trwania zajęć.
Wielokrotne wizyty tych samych osób w trakcie dyżurów psychologa wskazują na
dużą potrzebę kontynuowania konsultacji. W wielu przypadkach konsultacje psychologiczne
spowodowały pozytywną zmianę postaw życiowych Klientów i złagodzenie konfliktów
rodzinnych (143 środowiska). Niewątpliwym efektem jest zdobywanie doświadczenia,
wzajemne czerpanie wiedzy i doświadczenia od specjalistów uczestniczących w realizacji
zajęć. Pozwala to na wzajemne zrozumienie się, doskonalenie metod i ewaluację
działalności Klubu z korzyścią dla adresatów tego przedsięwzięcia.
Koszty funkcjonowania Klubu Integracji Społecznej. Za organizację pracy Klubu jest
odpowiedzialny kierownik Działu Pomocy Środowiskowej. W 2007 roku działalność Klubu
została dofinansowana ze środków Miasta kwotą 10.000zł, z czego 500 - to koszty zakupu
słodyczy, herbaty, kawy, a pozostała kwota była przeznaczona na sfinansowanie umów ze
specjalistami prowadzącymi zajęcia. Wynagrodzenia /umowy-zlecenia/ za prowadzenie
zajęć w Klubie otrzymują: doradcy zawodowi, psycholog, prawnik i informatyk. Pozostałe
zajęcia, tj. dyżury pracowników socjalnych, zajęcia informacyjno-edukacyjne, prowadzona
grupa wsparcia dla ofiar przemocy prowadzą pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej (posiadający odpowiednie kwalifikacje) bez dodatkowego wynagrodzenia, w
ramach czasu pracy wynikającego z umowy o pracę lub też na zasadach wolontariatu.
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4. Realizacja Prac społecznie użytecznych
Realizacja Prac społecznie użytecznych. Prace społecznie użyteczne skierowane są do
osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających jednoczenie ze świadczeń
pieniężnych z pomocy społecznej. Prace społecznie użyteczne to prace wykonywane
przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku, organizowane przez gminę w jednostkach
organizacyjnych samorządu terytorialnego. W 2007 roku do wykonywania prac społecznie
użytecznych skierowano przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu 123 osoby (w
tym 5 osób były kierowanych do wykonywania tej samej pracy dwukrotnie). Wśród osób
objętych programem było 58 mężczyzn oraz 65 kobiet.
Podmioty w których wykonywano prace społecznie użyteczne. Osoby zatrudniono w 25
podmiotach i instytucjach:
1. Publiczne Przedszkole nr 7;
2. Publiczne Przedszkole nr 9;
3. Publiczne Przedszkole nr 11;
4. Publiczne Przedszkole nr 15;
5. Publiczne Przedszkole nr 18;
6. Publiczne Przedszkole nr 19;
7. Publiczne Przedszkole nr 25;
8. Publiczne Przedszkole nr 26;
9. Publiczne Przedszkole nr 28;
10. Publiczne Przedszkole nr 29;
11. Publiczne Przedszkole nr 30;
12. Szkoła Podstawowa nr 1 w Kaliszu;
13. Gimnazjum nr 1 w Kaliszu;
14. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kaliszu;
15. Zespół Szkół nr 7 w Kaliszu;
16. II Liceum Ogólnokształcące w Kaliszu;
17. Dom Pomocy Społecznej w Kaliszu;
18. Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Kaliszu;
19. Straż Miejska w Kaliszu;
20. Środowiskowy Dom Samopomocy „Tulipan” w Kaliszu;
21. Wydział Zarządzania Kryzysowego UM;
22. Wydział Środowiska UM;
23. Wydział Budownictwa UM;
24. Wydział Gospodarowania Mieniem UM;
25. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu;
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Zasiłki i pomoc w naturze

Pomoc finansowa. Osoby i rodziny znajdujące się w sytuacji ubóstwa3 otrzymały w 2007
roku pomoc w następujących formach:
Zasiłki i pomoc w naturze udzielane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu w
2007 roku
Osoby
/środowiska

ilość
świadczeń

koszt

682

6.715

2.279.368,82zł

1.993

10.437

2.150.375,96zł

11

12

16.300,00zł

8

8

8.936,49zł

2.210

-

1.537.180,38zł

Zasiłki celowe specjalne

263

352

130.137,00zł

Zasiłki cel. na dożywianie

121

634

50.700,00zł

523

92.963

383.666,15zł

84

3.468

10.472,00zł

Dożywianie dzieci

2.008

279.856

1.084.530,18zł

koszty pogrzebów

15

15

48.183,00zł

koszty schronienia w Schronisku dla Kobiet w
Ostrowie Wlkp.

5

90

440,00zł

składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby
pobierające zasiłki stałe

571

5.496

179.244,00zł

zasiłki stałe
zasiłki okresowe
zasiłki celowe na pokrycie
wydatków powstałych w wyniku
zdarzenia losowego
zasiłki celowe zwrotne

zasiłki celowe – zasiłki celowe na zaspokojenie
podstawowych potrzeb
ogólnie
bytowych

dożywianie osób starszych, chorych i
niepełnosprawnych w ramach programu „Posiłek
dla potrzebujących”
w tym: posiłki dla osób w Schronisku Towarzystwa
Pomocy im. Św. Brata Alberta w Kaliszu

Źródło: Dane Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu

W 2007 roku przyznano świadczenia pieniężne dla 5.064 osób w ramach zadań
zleconych i własnych.
Przyczyny występowania do MOPS o pomoc materialną. Analiza przyczyn, dla których
osoby i rodziny korzystały ze świadczeń pomocy społecznej pokazuje, że w największej
ilości przypadków - 1.830 było to bezrobocie. Dla 1.420 rodzin powodem przyznania
pomocy była niepełnosprawność, a dla 1.034 długotrwała choroba. W grupie przyczyn
najliczniej występujących trudnych sytuacji rodzin znajduje się również bezradność w
sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego. Zjawisko
to odnotowano w 688 rodzinach z czego 618 w rodzinach niepełnych. W 255 przypadkach
dysfunkcją powodującą konieczność przyznania świadczeń pomocy społecznej był
alkoholizm.

3

Zgodnie z art. 8. ust 1 pkt 1-3 Ustawy o pomocy społecznej prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, przysługuje: (1)
osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 477zł, zwanej dalej "kryterium dochodowym osoby samotnie
gospodarującej"; (2) osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 351 zł, zwanej dalej "kryterium dochodowym
na osobę w rodzinie"; (3) rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, zwanej dalej
"kryterium dochodowym rodziny" - przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów wymienionych w art. 7 pkt 2-15
lub innych okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy społecznej.
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Przyczyny ubiegania się o pomoc w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kaliszu
Rok

2007

Ubóstwo

3.954

Bezrobocie

1.830

Niepełnosprawność

1.420

Długotrwała choroba

1.034

Bezradność w sprawach opiekuńczowychowawczych

688
(w tym 618 rodzin niepełnych)

Wielodzietność

96

Alkoholizm

255

Bezdomność

109

Źródło: Dane Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu

Pomoc dla rodzin wielodzietnych zamieszkujących na terenie Miasta Kalisz
korzystających z pomocy MOPS Kalisz. Na uwagę zasługuje także grupa rodzin
wielodzietnych. Odnotowano razem 287 rodziny wielodzietne w których jest łącznie 1.041
dzieci:
● 3 rodziny z 9 dzieci (łącznie 27 dzieci);
● 1 rodzina z 8 dzieci (łącznie 8 dzieci);
● 6 rodzin z 7 dzieci (łącznie 42 dzieci);
● 12 rodzin z 6 dzieci (łącznie 72 dzieci);
● 25 rodzin z 5 dzieci (łącznie 125 dzieci);
● 47 rodzin z 4 dzieci (łącznie 188 dzieci);
● 193 rodziny z 3 dzieci (łącznie 579 dzieci).

6. Bezdomność. Charakterystyka działań socjalnych
Bezdomność – kwestia społeczna. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, gmina ma
obowiązek zapewnienia osobie tego pozbawionej schronienia, posiłku i ubrania.
Schronienia udziela się w schroniskach, noclegowniach, do których to pracownicy socjalni
kierują osoby bezdomne. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu w celu
zapewnienia schronienia dla osób bezdomnych współpracuje z organizacjami
pozarządowymi.
Liczba osób bezdomnych korzystających z różnego rodzaju form pomocy realizowanych
przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu wg danych za rok 2007 wynosi 109.
Spośród tej liczby 81 osób bezdomnych 74,3% to mieszkańcy Kalisza lub osoby,
których ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały było miasto Kalisz. 28 osób
bezdomnych pochodzi spoza Kalisza. Duży odsetek osób bezdomnych pochodzących z
innych gmin, a przebywających na terenie miasta Kalisza spowodowany jest ofertą
schronienia dla bezdomnych mężczyzn w Schronisku im. św. Brata Alberta i w Noclegowni
prowadzonej przez Polski Czerwony Krzyż. Nie bez znaczenia jest również fakt braku takich
placówek w gminach sąsiednich.
Osoby bezdomne - w 82% nie posiadające żadnych źródeł dochodu - otrzymują
pomoc służącą zaspokojeniu między innymi elementarnych potrzeb, tj. schronienia w
wymienionych placówkach, żywności, w tym jednego gorącego posiłku dziennie, odzieży,
pomocy finansowej na leki i uzyskanie dowodu tożsamości.
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Z osobami bezdomnymi na bieżąco prowadzona jest praca socjalna, której efekty
przedstawiają się następująco:
● 88,3% bezdomnych jest zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy co
umożliwia poszukiwanie zatrudnienia oraz daje tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego,
● 29,4% osób ma ustalony został stopień niepełnosprawności co w wielu przypadkach
daje uprawnienie do pomocy w formie zasiłku stałego z pomocy społecznej,
● 28 osób (29 %) pobiera zasiłek stały,
● 5 osób pobiera zasiłek pielęgnacyjny z Biura Świadczeń Rodzinnych,
● 62,1% osób bezdomnych zameldowanych ostatnio w Kaliszu, tj. 67 osób, złożyło
wnioski o uzyskanie mieszkania z zasobów komunalnych Miasta,
● 7 osób uzyskało mieszkanie,
● 9 osób podjęło pracę,
● 6 osób zamieszkało w domu pomocy społecznej,
● 7 osób uczestniczyło w terapii w związku z uzależnieniem od alkoholu.
Na dworcach: PKP i PKS oraz w barach i punktach wydawania żywności zostały
umieszczone informacje o miejscach noclegowych a także adresy placówek dla
bezdomnych i MOPS. W placówkach dla bezdomnych są zapewnione posiłki, odzież i
środki czystości. Współpraca ze Strażą Miejską w zakresie pomocy bezdomnym jest
prowadzona na bieżąco i układa się właściwie.
Ustawa o pomocy społecznej w sposób szczególny reguluje właściwość miejscową
gminy w stosunku do osób bezdomnych. Art. 101, ust. 2 stanowi, że „w przypadku osoby
bezdomnej właściwą miejscowo jest gmina ostatniego zameldowania tej osoby na pobyt
stały”. Ust. 7 art 101 zawiera zapis zobowiązujący gminę właściwą ze względu na ostatnie
miejsce zameldowania na pobyt stały do zwrotu wydatków gminie, która przyznała
świadczenia w miejscu pobytu. Tak sformułowane zapisy zobowiązują ośrodek pomocy
społecznej do współdziałania z gminami, z których pochodzą osoby bezdomne.
Współpraca dotyczy zarówno postępowania w sprawie ustalenia uprawnień osób
bezdomnych do świadczeń z pomocy społecznej jak i dochodzenia zwrotu wydatków
poniesionych na udzielenie świadczeń.
Zabezpieczenie instytucjonalne kierowane do osób bezdomnych w Kaliszu. W sumie
system pomocy społecznej w Kaliszu dysponował w 2007 roku 2 placówkami
przeznaczonymi dla osób bezdomnych - mężczyzn. Placówki są prowadzone przez
organizacje pozarządowe: Polski Czerwony Krzyż oraz Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata
Alberta. Łącznie placówki te dysponowały 80 miejscami noclegowymi przeznaczonymi dla
osób bezdomnych. Dotychczasowe doświadczenia dotyczące pomocy dla osób
bezdomnych pokazują, że schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn oraz Noclegownie PCK w
pełni zabezpieczają potrzeby bezdomnych mieszkańców naszego miasta i dają możliwość
pomocy osobom, które w różnych sytuacjach życiowych przebywają w Kaliszu. Współpraca
z gminami właściwymi miejscowo dla bezdomnych spoza Kalisza układa się dobrze z
pełnym zrozumieniem obowiązków wynikających ze sposobu organizowania pomocy
osobom bezdomnym.
Zabezpieczenie instytucjonalne kierowane do osób bezdomnych - kobiet w Kaliszu.
Kobiety bezdomne są kierowane do schroniska w Ostrowie Wielkopolskim lub jeżeli stały
się bezdomne w wyniku przemocy w rodzinie przebywały w Centrum Interwencji
Kryzysowej.
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Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania

Osoby objęte pomocą w formie usług opiekuńczych. Osobie samotnej, która z powodu
wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona,
przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych 4.
Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również
osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie zamieszkujący
małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.
Specjalistyczne usługi opiekuńcze. Specjalistyczne usługi opiekuńcze przysługują
osobom, których zły stan zdrowia spowodowany jest zaburzeniami psychicznymi
powodującymi niezdolność do samodzielnej egzystencji. W 2007 roku z pomocy w formie
specjalistycznych usług opiekuńczych skorzystały 64 osoby. Wykonawcą specjalistycznych
usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi była Okręgowa Izba
Pielęgniarek i Położnych w Kaliszu. Koszt usług wyniósł 513.600.-. Łącznie pracownicy
Okręgowej Izba Pielęgniarek i Położnych w Kaliszu wykonali 47.008 godzin
specjalistycznych usług opiekuńczych. Podmiot realizujący usługi opiekuńcze został
wyłoniony w drodze przetargu.
Osoby korzystające z specjalistycznych usług opiekuńczych ponoszą częściową
odpłatność za usługi. Z tego tytułu miasto Kalisz w 2007 roku uzyskało dochód w kwocie
41.911,36zł.
Odpłatność ponoszona przez podopiecznego za specjalistyczne usługi opiekuńcze /osoba
samotna i osoba w rodzinie/
SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE 2007 ROK
DOCHÓD OSOBY
SAMOTNIE GOSP.
LUB W RODZINIE

WSKAŹNIK ODPŁATNOŚCI W % USTALONY OD CENY
SPECJALISTYCZNEJ USŁUGI (20,50.-, 10,68.-)
Odpłatność ponoszona przez podopiecznego za usługi opiekuńcze
OSOBA SAMOTNIE GOSPODARUJACA

DO 477 = 100%

Kwoty dochodu

OSOBA GOSP. W
RODZINIE % - R / W

Od 100 - 132%

Od 477,01zł do 629,64zł

1,5% - 0,16zł / 0,31zł

3,5% - 0,37zł / 0,72zł

Od 132,5 - 165%

Od 632,03zł do 787,05zł

3% - 0,32zł /.0,62zł

7% - 0,75zł /1,44zł

Od 165,5 - 187,5%

Od 787,06zł do 894,37zł

5% - 0,63zł / 1,03zł

11% - 1,17zł / 2,26zł

Od 187,5 - 220%

Od 894,39zł do 1.049,40zł

7% - 0,75zł /1,44zł

15% - 1,60zł / 3,08zł

Od 220 - 237,5% Od 1.049,41zł do 1.132,87zł

11% - 1,17zł / 2,26zł

20% - 2,14zł /4,10zł

Od 237 - 255% Od 1.132,88zł do 1.216,35zł

15% - 1,60zł / 3,08zł

25% - 2,67zł / 5,13zł

Od 255 - 265% Od 1.216,36zł do 1.264,05zł

22,5% - 2,40zł / 4,61zł

32,5% - 3,48zł /6,66zł

Od 265 - 275% Od 1.264,06zł do 1.311,75zł

30% - 3,20zł / 6,15zł

40% - 4,27zł / 8,20zł

Od 275 - 282,5% Od 1.311,76zł do 1.347,53zł

45% - 4,81zł / 9,23zł

55% - 5,87zł / 11,28zł

Od 282,5 - 290% Od 1.347,54zł do 1.383,30zł

60% - 6,41zł / 12,30zł

70% - 6,41zł / 12,30zł

Od 290 - 310% Od 1.383,31zł do 1.478,70zł

75% - 8,01zł / 15,38zł

75% - 8,01zł / 15,38zł

Od 310 - 330% Od 1.478,71zł do 1.574,10zł

90% - 9,61zł / 18,45zł

90% - 9,61zł / 18,45zł

100%- 10,68zł /20,50zł

100%- 10,68zł / 20,50zł

Powyżej 330%

4

OSOBA SAMOTNIE
GOSPODARUJĄCA
%-R/W

1.574,10zł

Zgodnie z art. 50 ust. 4 ustawy z dnia 12-03-2004 o pomocy społecznej Specjalistyczne usługi opiekuńcze są
to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności,
świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.
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Usługi opiekuńcze dla pozostałych osób świadczyły dwa podmioty: Polski Komitet
Pomocy Społecznej w Kaliszu oraz Polski Czerwony Krzyż. Polski Komitet Pomocy
Społecznej w Kaliszu zrealizował 119.918 godzin, a koszt usług wyniósł 863.420zł Polski
Czerwony Krzyż zrealizował 122.475 godziny, a koszt usług wyniósł 881.820zł. Podmioty
realizujące usługi opiekuńcze zostały wyłonione w drodze konkursu ofert.
Ilość osób, którym świadczono usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.
W 2007 r. Polski Komitet Pomocy Społecznej w Kaliszu oraz Polski Czerwony Krzyż
świadczyły usługi opiekuńcze dla 558 osób. Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w
Kaliszu świadczyła specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 64 osób. W związku z powyższym
z tej formy pomocy w 2007 roku skorzystały łącznie 622 osoby.
Dochody z tytułu świadczenia usług opiekuńczych. Z tytułu odpłatności za usługi
opiekuńcze Miasto uzyskało dochód w wysokości 292.397,72zł.
Odpłatność ponoszona przez podopiecznego za usługi opiekuńcze /samotnie
gospodarujący/ uzależniona jest od dochodu, co obrazuje poniższa tabela 5

Kryterium dochodowe –
przedziały procentowe

OSOBA SAMOTNIE GOSP.
kwota przedziału kryterium
dochodowego

Do wysokości kryterium dochodowego
osoby w rodzinie

Odpłatność
ponoszona przez
podopiecznego za
usługi opiekuńcze
OSOBA SAMOTNIE
GOSPODARUJĄCA

do 477.-

Zwolniony z
odpłatności

Od 101% do 150% kryterium dochodowego

Od 481,77zł do 715,50zł

5% - 0,325zł

Od 151% do 200% kryterium dochodowego

Od 720,27zł do 954,00zł

10% - 0,65zł

Od 201% do 250% kryterium dochodowego

Od 958,77zł do 1.192,50zł

15% - 0,97zł

Od 251% do 300% kryterium dochodowego

Od 1.197,27zł do 1.431,00zł

30% - 1,95zł

Od 301% do 400% kryterium dochodowego

Od 1.435,77zł do 1.908,00zł

50% - 3,25zł

Od 401% do 500% kryterium dochodowego

Od 1.912,77zł do 2.385,00zł

70% - 4,55zł

powyżej 2.385,00zł

100% - 6,50zł

Powyżej 500% kryterium dochodowego

Odpłatność ponoszona przez podopiecznego za usługi opiekuńcze /osoba w rodzinie/

Kryterium dochodowe 6– przedziały
procentowe

Odpłatność ponoszona
przez podopiecznego za
Odpłatność ponoszona
usługi opiekuńcze
przez podopiecznego za
OSOBA SAMOTNIE
usługi opiekuńcze
GOSP.
OSOBA W RODZINIE
oraz kwota przedziału
kryterium dochodowego

Do wysokości kryterium dochodowego
osoby w rodzinie

do 351.-

Zwolniony z
odpłatności do 316,-

Od 100% do 150% kryterium dochodowego

Od 351,00zł do 526,50zł

10% - 0,65zł

Od 150% do 200% kryterium dochodowego

Od 526,50zł do 702,00zł

15% - 0,975zł

Od 200% do 250% kryterium dochodowego

Od 702,00zł do 877,50zł

20% - 1,30zł

Od 250% do 300% kryterium dochodowego

Od 877,50zł do 1.053,00zł 50% - 3,25zł

Powyżej 300% kryterium dochodowego

powyżej 1.053,00zł

5
6

Stan na dzień 31/12/2007r.
Kryterium dochodowe na dzień 31/12/2007r.

100% - 6,50zł
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8. Umieszczanie w domach pomocy społecznej
Prawne podstawy umieszczenia w domu pomocy społeczne. Zgodnie z art. 54 ust. 1
ustawy o pomocy społecznej osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku,
choroby lub niepełnosprawności, nie mogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym
życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych,
przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej.
Zasady odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej. Za osoby umieszczone po 01
stycznia 2004 r. w myśl art. 61 ust.1 ustawy o pomocy społecznej obowiązani do wnoszenia
opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności:
1. mieszkaniec domu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z
dochodów dziecka – nie więcej niż 70%dochodu;
2. małżonek, zstępni przed wstępnymi;
3. gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej;
Zgodnie z art. 61 ust. 2 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej kwota, jaką wnosi gmina
za pobyt osoby, którą skierowała do domu pomocy społecznej stanowi różnicę między
średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej, a opłatami wnoszonymi przez
osoby o których mowa w pkt.1 i 2.
Osoby zobowiązane do ponoszą opłaty za pobyt członków rodzin w DPS. Zgodnie z art.
103 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej z małżonkiem, zstępnymi przed wstępnymi
mieszkańca domu ustala się wysokość wnoszonej przez nich opłaty za pobyt mieszkańca w
domu pomocy społecznej w drodze umowy.
Nie ponoszą opłaty za pobyt członków rodzin w DPS – osoby lub rodziny, których
dochód jest poniżej 250 % kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy
społecznej (np. małżonek o dochodzie 1.192,50zł lub dzieci których dochód na osobę w
rodzinie jest poniżej 877,50zł).
Koszty pobytu ponoszone przez miasto Kalisz w Domach Pomocy Społecznej poza
terenem Kalisza. Dom Pomocy Społecznej w Kaliszu nie zaspakaja całkowitego
zapotrzebowania na miejsca dla osób starszych, samotnych i chorych, które są
mieszkańcami miasta Kalisza.
Koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu jest
porównywalny do kosztów utrzymania w innych domach pomocy społecznej, do których
skierowano mieszkańców Kalisza (wskazano koszty utrzymania w domach pomocy
społecznej w tabeli na stronach 14 niniejszego sprawozdania).
W roku 2007 ogółem w domach pomocy społecznej przebywały 128 osób
(skierowane do dps po 01-01-2004r.): tj. w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu przebywało
67 osób, natomiast 61 mieszkańców Kalisza zostało skierowanych do domów pomocy
społecznej na terenie innych powiatów.
W domach pomocy społecznej w 2007 roku przebywało 48 osób samotnych, za
które Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu ponosił odpłatność. 34 osoby miały
rodziny zobowiązane do alimentacji, jednak osoby zobowiązane nie partycypowały w
utrzymaniu mieszkańców, ponieważ dochody ich były poniżej 250% kryterium
dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej. W stosunku do 18 osób
rodziny partycypowały w kosztach utrzymania mieszkańców DPS, w tym w stosunku do 3
osób rodziny dopłacały do pełnego kosztu utrzymania. W przypadku jednego mieszkańca
dps dochody pozwalały mu na pełne pokrycie kosztów utrzymania i nie zachodziła potrzeba
dochodzenia odpłatności od rodziny. W związku z powyższym Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Kaliszu ponosił koszty pobytu w domach pomocy społecznej za 126 osób. W
2007r. wydatkowano na ten cel środki w wysokości 1.548.372,13zł.
Z tytułu opłaty do kosztów utrzymania osób w domu pomocy społecznej przez osoby
zobowiązane do alimentacji w 2007 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu
uzyskał dochód w wysokości 73.326,87zł.
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Koszty utrzymania mieszkańców domów pomocy społecznej w których przebywają mieszkańcy
pochodzący z Kalisza, za które ponoszone są koszty przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w
Kaliszu obrazuje tabela poniżej.
DPS

Ilość osób

Miesięczny koszt pobytu

DPS Kalisz

67

1.852,53zł

DPS Baszków

2

1.950,00zł

DPS Pleszew

13

2.020,00zł

DPS Wrocław

1

2.235,00zł

DPS Koło

1

2.190,00zł

DPS Ostrów Wlkp.

4

1.916,60zł

DPS Marszałki

3

1.617,20zł

DPS Rożdżały

5

1.752,11zł

DPS Kochłowy

1

1.536,64zł

DPS Skęczniew

3

1.905,25zł

DPS Chruścin Wieś

2

1.899,70zł

DPS Zimnowoda

2

2.249,00zł

DPS Lisków

5

1.622,91zł

DPS Mielżyn

1

2.023,00zł

DPS Psary

7

1.996,11zł

DPS Kobyla Góra

3

1.862,00zł

DPS Rzetnia

1

1.897,00zł

DPS Jordanowo

2

1.927,72zł

DPS Konin

1

1.830,00zł

DPS Chubno

1

2.147,02zł

DPS Sieradz

1

1.823,59zł

DPS Wieleń

1

1.949,83zł

DPS Miechów

1

1.889,00zł

Źródło: dane Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu

9.

Organizacja opieki w rodzinach zastępczych oraz udzielanie
pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania
umieszczonych w nich dzieci.

Rodziny zastępcze. W roku 2007 roku pod opieką MOPS na terenie miasta Kalisza
funkcjonowało 117 rodzin zastępczych (w tym 14 ustanowionych w 2007 roku), w których
wychowywało się 164 dzieci. Rodzinom tym co miesiąc wypłacano pomoc na częściowe
pokrycie kosztów utrzymania dziecka. Na pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów
utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych wydano kwotę: 1.204.164,-.
Ponadto 14 nowym rodzinom na każde dziecko (18 dzieci) udzielona została jednorazowa
pomoc na pokrycie wydatków związanych z potrzebami dziecka przyjętego do rodziny w
łącznej wysokości 29.952,00zł. Jednej rodzinie zastępczej wychowującej niepełnosprawne
dziecko udzielono jednorazowej pomocy losowej w kwocie 500zł.
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Zawodowa rodzina zastępcza. W 2007 roku funkcjonowały dwie wielodzietne zawodowe
niespokrewnione z dzieckiem rodziny zastępcze, w których przebywało 9 dzieci. Rodziny te
otrzymały wynagrodzenie w łącznej kwocie 31.494,24,- (wraz z należnymi składkami).
Jedna rodzina zastępcza odbyła szkolenie zorganizowane przez Towarzystwo Przyjaciół
Dzieci Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Kaliszu, uprawniające do pełnienia funkcji
zawodowej rodziny zastępczej i oczekiwało na przyjęcie odpowiednich dzieci.
Koszty umieszczenia dzieci pochodzących z innych powiatów w rodzinach
zastępczych w Kaliszu. Ponadto w 2007 roku wydatkowano środki w wysokości
123.908,14,- na pokrycie kosztów utrzymania 17 dzieci z powiatów: ostrowskiego,
pleszewskiego, poznańskiego, namysłowskiego, gorzowskiego, łódzkiego, jarocińskiego,
sieradzkiego, krotoszyńskiego i ze Skarżyska-kamiennej umieszczonych w 14 rodzinach
zastępczych na terenie miasta Kalisza. W 2007 roku utworzono 7 nowych rodzin
zastępczych w których umieszczonych zostało 11 dzieci. Na podstawie zawieranych
porozumień środki te są zwracane Miastu przez poszczególne powiaty.
Koszty umieszczenia dzieci pochodzących z Kalisza w rodzinach zastępczych w
innych powiatach. W 2007 roku wydatkowano środki w wysokości 188.534,77,- na
pokrycie kosztów utrzymania 25 dzieci z Miasta Kalisza umieszczonych w 16 rodzinach
zastępczych na terenie innych powiatów (kaliskiego, pleszewskiego, słupeckiego, Rudy
Śląskiej, sieradzkiego, ostrowskiego, jarocińskiego, Pruszcza Gdańskiego). W 2007 roku
utworzono 4 nowe rodziny zastępcze w których umieszczonych zostało 8 dzieci.

10. Pomoc w integracji ze środowiskiem osób opuszczających
niektóre rodzaje placówek opiekuńczo-wychowawczych,
resocjalizacyjnych, zakłady dla nieletnich i rodziny zastępcze.
Formy wsparcia dla osób opuszczających rodziny zastępcze i placówki opiekuńczowychowawcze. Wychowankowie z placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz
opuszczający rodzinę zastępczą mogą liczyć na pomoc mającą na celu ich życiowe
usamodzielnienie i integrację poprzez świadczoną na ich rzecz pracę socjalną, oraz takie
formy pomocy jak:
1. pieniężna na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki
2. w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu
chronionym
3. na zagospodarowanie w formie rzeczowej
Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki. W ramach usamodzielnienia z pomocy
pieniężnej na kontynuowanie nauki skorzystało 57 wychowanków rodzin zastępczych na
kwotę 316.368,00zł oraz 39 wychowanków z placówek opiekuńczo-wychowawczych na
kwotę 149.993,00zł. Jednorazową pomoc na usamodzielnienie wypłacono 8 wychowankom
rodzin zastępczych w łącznej kwocie 316.368,00zł oraz 5 osobom opuszczającym placówki
opiekuńczo–wychowawcze na łączną kwotę 23.058,00zł.
Pomoc rzeczowa dla wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczowychowawczych. Pomoc rzeczową na zagospodarowanie otrzymało 4 wychowanków
rodzin zastępczych w kwocie 19.682,00zł oraz 9 osób opuszczających placówki
opiekuńczo-wychowawcze na łączną kwotę 44.183,00zł.
Pomoc mieszkaniowa. W mieszkaniach chronionych w 2007 roku przebywało 4
wychowanków placówek opiekuńczo–wychowawczych, w tym jeden z orzeczonym
umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.
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Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub
częściowo pozbawionym opieki rodziców oraz dzieciom
niedostosowanym społecznie.

Opieka nad dzieckiem. Dziecko pozbawione częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej
może być umieszczone w placówce opiekuńczo-wychowawczej następującego typu:
1. interwencyjnego,
2. rodzinnego,
3. socjalizacyjnego.
Realizacja zadań opieki nad dzieckiem. W roku 2007 w placówkach opiekuńczowychowawczych na terenie innych powiatów przebywało 71 dzieci pochodzących z miasta
Kalisza, w tym 27 zostało skierowanych w 2007 roku.
W 2007 roku w Domu Dziecka w Kaliszu zostało umieszczonych 23 dzieci (w tym
czworo dzieci pochodzących z poza miasta Kalisza – kępiński, bełchatowski, ostrowski,
kaliski).
Zmiany legislacyjne w sferze realizacji zadań opieki nad dzieckiem spowodowały, że od
2005 zgodnie z art. 86 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej w
przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie innego
powiatu, powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed skierowaniem
do placówki opiekuńczo-wychowawczej ponosi wydatki na jego utrzymanie w wysokości
średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w tej placówce. Powiat prowadzący
daną placówkę opiekuńczo-wychowawczą zawiera z właściwym powiatem porozumienie w
sprawie umieszczenia dziecka w placówce i wysokości wydatków ponoszonych na
utrzymanie dziecka.
Porozumienia. Opieka nad dziećmi – mieszkańcami powiatów. Miasto Kalisz w 2007r.
zawarło 27 porozumienia z właściwymi powiatami, na terenie których zostały umieszczone
dzieci z miasta Kalisza, a także na podstawie 4 porozumień z powiatami, które umieściły
dzieci w Domu Dziecka w Kaliszu (powiat kaliski - jedno dziecko, powiat ostrowski - jedno
dziecko, powiat kępiński – jedno dziecko, powiat bełchatowski – jedno dziecko).
Koszty pobytu dzieci w placówkach poza terenem miasta Kalisza. Należy nadmienić, że
dzieci z miasta Kalisza przebywają w wielu placówkach poza Kaliszem, jednak koszty
pobytu dzieci ponosi miasto Kalisz. Miesięczny koszt pobytu dzieci w placówkach w 2007
roku odpowiednio wynosił:
1. Domu Dziecka w Kaliszu - 2.562,00zł
2. Dom Dziecka w Ostrzeszowie - 1.945,00zł
3. Dom Dziecka w Górze - 2.082,00zł
4. Dom Dziecka w Liskowie - 2.014,97zł
5. Dom Dziecka w Pleszewie oraz Grupa Interwencyjna - 2.400,00zł
6. Rodzinny Dom Dziecka w Białobłotach - 1.387,00zł
7. Dom Dziecka w Przemyślu - 1.974,00zł
8. Dom dla Dzieci i Młodzieży w Turku - 1.500,00zł
9. Dom Dziecka w Jastrowiu - 2.353,00zł
10. Wioska Dziecięca SOS w Kraśniku – 1.800,00zł
11. Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza „Mały Dworek” w Łaszczynie - 2.471,00zł
12. Dom Dziecka i Rodziny w Krzyżu – 2.715,00zł
13. Pogotowie Opiekuńcze w Koninie - 3.305,20zł
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Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zadania powiatu z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej. Zadania powiatu z
zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej określa ustawa o rehabilitacji zawodowej i
społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych7. Środki na
realizację tych działań pochodzą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych. Wysokość środków na powyższe zadania dla naszego miasta jest
przyznawana zgodnie z algorytmem, na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
13 maja 2003r., (Dz. U. Nr 88, poz. 808 z późn. zm.).
Na realizację zadań z PFRON w roku 2007 dla miasta Kalisza przypadła kwota
3.022.363,00zł.
Niepełnosprawni korzystający ze wsparcia PFRON - /ilość osób – wykorzystane środki/
Rodzaj wsparcia:

2007

Turnusy rehabilitacyjne

7489
357.800,00zł

Niepełnosprawn
i korzystający
ze wsparcia
PFRON

Sprzęt rehabilitacyjny, przedm.
ortopedyczne

673 osoby
730.000,00zł

Likwidacja barier architektonicznych,
technicznych i w komunikacji

17510
739.045,00zł

/ilość osób –
środki/8

Pożyczki na rozpoczęcie działalności
gospodarczej

1 osoba
80.000,00zł

Koszty szkoleń osób niepełnosprawnych

102 osoby
60.000,00zł

Dofinansowanie do sportu, rekreacji

6 umów
48.944,00zł

Dofinansowanie do działalności WTZ

75 uczestników
1.006.050,00zł

Dofinansowanie do oprocentowania
kredytu bankowego

1 osoba
114,00zł

Źródło: Dane MOPS Kalisz

a)

Dofinansowanie do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych

Udział osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych jest zadaniem realizowanym
systematycznie. Z roku na rok wzrasta zapotrzebowanie na tę formę pomocy. W związku z
bardzo dużym zainteresowaniem turnusami rehabilitacyjnymi ustalono następujące zasady
przyznawania dofinansowania ze środków PFRON uczestnictwa w turnusach
rehabilitacyjnych w 2007 roku. Dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego ze środków
PFRON w 2007 roku otrzymywały:
● dzieci i młodzież niepełnosprawna ucząca się do 24 roku życia, oraz osoby ze
znacznym stopniem niepełnosprawności, których niepełnosprawność powstała
przed 16 rokiem życia.
7

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych określany dalej w skrócie PFRON,

8

W 2007 roku zwrócono 409,00zł z tytułu refundacji ternusów rehabilitacyjnych, oraz 0,54zł z tytułu likwidacji
barier architektonicznych do PFRON
9
O dofinansowanie ubiegało się wraz z opiekunami 1.057 osób, przyznano dofinansowanie dla 852 osób,
wypłacono 748 dofinansowania, 104 osoby zrezygnowały

Likwidacja barier: łącznie 175 osób (739.045,00.-) w tym architektoniczne – 104 osoby
(605.673,00.-); w komunikowaniu – 70 osób (132.692,00.-); techniczne – 1 osoba (680,00.-)
10
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osoby niepełnosprawne które nie korzystały w 2006 roku z tego rodzaju
dofinansowania

Wnioski były rozpatrywane według daty wpływu, w miarę posiadanych środków
finansowych
Ponadto z powodu znacznego niedoboru środków Funduszu w stosunku do
istniejących potrzeb zgodnie z § 6 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i
Polityki Społecznej z dnia 22 maja 2003 roku w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz.U.
nr 100, poz. 926).
Ze względu na obniżenie dofinansowania ze środków PFRON w 2007 roku dofinansowanie
dla osób niepełnosprawnych i opiekunów wyniosło:
● dla osoby niepełnosprawnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osoby
niepełnosprawnej w wieku do 16 roku życia oraz osoby niepełnosprawnej w wieku
16-24 lat uczącej się i niepracującej, bez względu na stopień niepełnosprawności
615,00zł;
● dla osoby niepełnosprawnej z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności
569,00zł.
● dla osoby niepełnosprawnej z lekkim stopniem niepełnosprawności 524,00zł;
● dla opiekuna osoby niepełnosprawnej 410,00zł;
● dla osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej, niezależnie
od posiadanego stopnia niepełnosprawności 410,00zł
W 2007 roku, ze środków PFRON otrzymało dofinansowanie do uczestnictwa w
turnusach rehabilitacyjnych 748 osób niepełnosprawnych oraz opiekunów.
Turnusy rehabilitacyjne – przypadki szczególne i uzasadnione. W przypadku
uzasadnionym szczególnie trudną sytuacją życiową osoby niepełnosprawnej
dofinansowanie dla tej osoby lub dofinansowanie uczestnictwa jej opiekuna może zostać
podwyższone do wysokości 35% przeciętnego wynagrodzenia.
Kryteria ubiegania się o pomoc z PFRON. O dofinansowanie może ubiegać się osoba
niepełnosprawna, jeżeli przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie, obliczony za
rok podatkowy poprzedzający rok, w którym składany jest wniosek, nie przekracza kwoty:
● 50% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w danym kwartale na osobę we
wspólnym gospodarstwie domowym. W zależności od ogłoszonego przez Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego w formie komunikatu w „Monitorze Polski”
przeciętnego
wynagrodzenia
wysokość
dofinansowania
do
turnusów
rehabilitacyjnych była zmienna. W 2007 roku, odpowiednio kwoty wynosiły: od
1.232,33zł do 1.354,57zł.
● 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej. W 2007 roku,
odpowiednio kwoty wynosiły: od 1.602,03zł do 1.760,94zł.
W przypadku przekroczenia kwot dochodu o których mowa powyżej kwotę dofinansowania
pomniejsza się o kwotę, o którą dochód ten został przekroczony.

b) Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty
ortopedyczne i środki pomocnicze
Sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. Z pomocy
finansowej na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny,
przedmioty
ortopedyczne i środki pomocnicze skorzystało w 2007 roku 673 osoby w tym załatwiono
62 wnioski dotyczące dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.
Wnioski najczęściej dotyczyły pieluchomajtek, aparatów słuchowych oraz obuwia
ortopedycznego. Natomiast w przypadku sprzętu rehabilitacyjnego były to rowery
rehabilitacyjne.
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Przedmioty ortopedyczne. Kryteria i warunki. O dofinansowanie zaopatrzenia w
przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze i sprzęt rehabilitacyjny mogą ubiegać się
osoby niepełnosprawne, jeżeli przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie,
obliczony za rok podatkowy poprzedzający rok, w którym składany jest wniosek, nie
przekracza kwoty:
● 50% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w danym kwartale na osobę we
wspólnym gospodarstwie domowym. W zależności od ogłoszonego przez Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego w formie komunikatu w „Monitorze Polski”
przeciętnego
wynagrodzenia
wysokość
dofinansowania
do
turnusów
rehabilitacyjnych była zmienna. W 2007 roku, odpowiednio kwoty wynosiły: od
1.232,33zł do 1.354,57zł.
● 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej. W 2007 roku,
odpowiednio kwoty wynosiły: od 1.602,03zł do 1.760,94zł.
Wysokość dofinansowania na zakup przedmiotów ortopedycznych i środków
pomocniczych wynosiła:
● do 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny ustalonym na
podstawie odrębnych przepisów, jeżeli taki udział jest wymagany
● do 150% sumy kwoty limitu o którym mowa wyżej oraz wymaganego udziału
własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie tych przedmiotów i środków, jeżeli
cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit
● do sprzętu rehabilitacyjnego wysokość dofinansowania wynosiła – do 60 % jego
wartości.

c)

Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się
i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób
niepełnosprawnych

Likwidacja barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych. O
dofinansowanie likwidacji barier mogły ubiegać się osoby niepełnosprawne jeżeli realizacja
tego zadania umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi tym osobom wykonywanie
podstawowych codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem.
W związku z dużym zainteresowaniem osób niepełnosprawnych likwidacja barier
ustalono następujące zasady przyznawania dofinansowania ze środków PFRON likwidacji
barier w komunikowaniu się w 2007 roku:
● Pierwszeństwo w uzyskaniu dofinansowania do likwidacji barier w komunikowaniu
się ze środków PFRON w 2007r. miały: dzieci oraz młodzież ucząca się do 24 roku
życia.
● Wnioski dorosłych osób starających się o dofinansowanie do likwidacji barier w
komunikowaniu się z powodu braku środków finansowych były rozpatrywane
według daty wpływu wniosku i w miarę posiadanych środków finansowych.
W 2007 roku wysokość dofinansowania do zakupu komputerów wynosiła 2.000zł, a
w przypadku innego sprzętu 80% jego wartości. W 2007 roku, dofinansowano ze środków
PFRON likwidację barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych u 175
osób niepełnosprawnych. Likwidacja barier: łącznie 175 osób (na kwotę 739.045,00.-) w
tym architektoniczne – 104 osoby (605.673,00.-); w komunikowaniu – 70 osób
(132.692,00.-); techniczne – 1 osoba (680,00.-)
Dofinansowano likwidacji barier architektonicznych w 104 mieszkaniach - było to
głównie przystosowanie łazienek dla osób niepełnosprawnych.
Likwidacja barier w komunikowaniu się. W ramach likwidacji barier w komunikowaniu się
zostały dofinansowane koszty zakupu sprzętu i urządzeń ułatwiających komunikowanie się
poprzez kontakt ze światem zewnętrznym za pomocą np.: faxu, telefonów komórkowych,
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oraz telefonów ze wzmocnioną funkcją sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej dla osób
słabosłyszących, słuchawek bezprzewodowych, komputerów.
Z dofinansowania na przełamanie barier w komunikowaniu się skorzystało 70 osób
niepełnosprawnych: znaczna część tej grupy to dzieci i młodzież.

d) Pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub rolniczej
Wspieranie przedsiębiorczości osób niepełnosprawnych. Pożyczkę na rozpoczęcie
działalności gospodarczej lub rolniczej może otrzymać osoba niepełnosprawna, która nie
osiągnęła wieku emerytalnego, zarejestrowana jest w powiatowym urzędzie pracy jako
bezrobotna lub poszukująca pracy i nie pozostająca w zatrudnieniu. W 2007 roku udzielono
1 pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Pomimo dogodnych warunków
(spłata rozłożona na 42 miesiące, jednorazowe oprocentowanie kredytu w wysokości 5%
oraz możliwość umorzenia połowy pożyczki po dwóch latach prowadzenia działalności)
występuje małe zainteresowanie tą formą pomocy z uwagi na wymóg posiadania trzech
poręczycieli, co było jedną z najtrudniejszych przeszkód dla potencjalnych
pożyczkobiorców.

e) Warsztaty Terapii Zajęciowej - dofinansowanie kosztów działalności
Warsztaty Terapii Zajęciowej11 działające w Kaliszu. W Kaliszu funkcjonują obecnie dwa
warsztaty terapii zajęciowej, WTZ prowadzone przez Fundację Miłosierdzie, w którym
terapią objętych jest 45 uczestników, oraz WTZ prowadzone przez Zgromadzenie Małe
Dzieło Boskiej Opatrzności – Orioniści, w których terapią objętych jest 30 uczestników. Do
uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej uczestnicy zakwalifikowani są na podstawie
wskazań do terapii zajęciowej zawartych w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności
wydanym przez właściwy organ. Głównym kierunkiem działalności warsztatu terapii
zajęciowej jest prowadzenie rehabilitacji społecznej i zawodowej. Rozwijanie umiejętności
życia codziennego, przygotowania do życia w środowisku społecznym, rozwijanie
psychofizycznych sprawności niezbędnych w pracy oraz rozwijanie umiejętności
zawodowych. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku i trwają po siedem godzin.
Dofinansowanie kosztów działania Warsztatu Terapii Zajęciowej. WTZ prowadzonych
przez Fundację Miłosierdzie oraz WTZ prowadzony przez Zgromadzenie Małe Dzieło
Boskiej Opatrzności – Orioniści były w roku 2007 dofinansowane ze środków PFRON oraz
ze środków Urzędu Miasta Kalisza na łączna kwotę 1.006.050,00zł. Umowy podpisane
przez Wiceprezydenta i Naczelnika WSS opiewały na łączną kwotę 50.302,00zł
(30.181,00zł WTZ Fundacji Miłosierdzie oraz 20.121,00zł WTZ Zgromadzenie Małe Dzieło
Boskiej Opatrzności – Orioniści).

f)

Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób
niepełnosprawnych

Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych. O
dofinansowanie mogły ubiegać się osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające
osobowości prawnej jeżeli prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez
okres co najmniej dwóch lat przed dniem złożenia wniosku. Wysokość dofinansowania
wynosi do 60% kosztów przedsięwzięcia.
W 2007r. zawarto 5 umów (na łączną kwotę 48.944,00,-), które dotyczyły organizacji
turystyki, rekreacji dla osób niepełnosprawnych, oraz organizacji imprez sportowych i
prowadzenia procesu szkolenia sportowców niepełnosprawnych w Klubie Sportowym
Niepełnosprawnych „START”, gdzie działa sekcja wyczynowa - pływanie
11

Warsztat Terapii Zajęciowej - określany w dalszej części tekstu WTZ,
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Umożliwienie osobom niepełnosprawnym korzystania z pływalni krytej

Terminy wstępu na krytą pływalnię dla osób niepełnosprawnych. W 2007 roku osoby
niepełnosprawne korzystały z pływalni poza miesiącami lipiec i sierpień przez 4 dni w
tygodniu (środy, piątki, soboty i niedziele). Rozprowadzono w sumie wśród osób
niepełnosprawnych 5.922 szt. biletów. Zgodnie z umową z Ośrodkiem Sportu, Rekreacji i
Rehabilitacji cena biletu wstępu na pływalnie wynosiła 3,00zł

h)

Finansowanie kosztów szkoleń osób niepełnosprawnych

Finansowanie kosztów szkoleń osób niepełnosprawnych. Szkolenia
dla
osób
niepełnosprawnych inicjuje i organizuje kierownik Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu,
natomiast Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przekazuje środki finansowe. W 2007 roku
zrefundowano szkolenia dla 102 osób niepełnosprawnych (kwota dofinansowania kosztów
szkolenia 60.000,00zł). Najczęściej organizowanymi szkoleniami – cieszącymi się
największym zainteresowaniem i zapotrzebowaniem były:
● kursy prawa jazdy kategorii C, D i E;
● kurs obsługi komputera;
● kurs kierowców wózka jezdniowego;
● kurs specjalisty ds. kadr i rachunkowości;
● kurs obsługi kas fiskalnych;
● kurs grafiki komputerowej;
● kurs projektowania stron internetowych www;
● kurs stylistyki paznokci i kosmetyczki.

i)

Usługi świadczone przez „INWALID TAXI”

W Miejskim Ośrodku pomocy Społecznej w Kaliszu działa „Inwalid-Taxi” - usługi
transportowe są adresowane przede wszystkim do osób niepełnosprawnych. Dochody z
tytułu odpłatności za usługi świadczone przez „INWALID-TAXI” wykonano w kwocie
9.354,00 zł. Ponadto samochód „Inwalid-Taxi” jest udostępniany do przewozu dzieci z
Domu Dziecka w Kaliszu, ponieważ instytucja ta nie dysponuje własnym środkiem
transportu. Powyższe usługi są traktowane priorytetowo i dopiero po ich zaspokojeniu
samochód jest wykorzystywany do innych potrzeb MOPS.
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13. Jednostki organizacyjne pomocy społecznej.
Organizacja pomocy społecznej w mieście Kaliszu. Pomoc społeczną organizują organy
administracji rządowej i samorządowej, współpracując w tym zakresie na zasadzie
partnerstwa z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi
Kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi (art. 2 ust. 2
Ustawy o pomocy społecznej).
W miastach na prawach powiatu zadania pomocy społecznej zarówno gminne jak i
powiatowe, własne i zlecone wykonują miejskie ośrodki pomocy społecznej (art. 110 i art.
112 Ustawy o pomocy społecznej). W mieście Kaliszu realizatorem tych zadań jest Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej, którego siedziba mieści się w dwóch punktach miasta, tj. przy
ul. Obywatelskiej 4 oraz przy ul. Granicznej 1, gdzie mieści się Dział Pomocy
Środowiskowej.
Obowiązek wykonywania zadań pomocy społecznej spoczywa na organach
jednostek samorządu terytorialnego oraz na administracji rządowej w zakresie ustalonym
ustawami, co równocześnie wskazuje z jakiego źródła powinny być finansowane określone
zadanie.
Jednostki organizacyjne pomocy społecznej w Kaliszu. W celu realizacji zadań pomocy
społecznej Ustawa upoważnia jednostki samorządu terytorialnego do tworzenia innych
jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, które działają i realizują zadania w
poszczególnych obszarach społecznych. W mieście Kaliszu są to:
1.
2.
3.
4.
5.

Dom Pomocy Społecznej, ul. Winiarska 26,
Dzienny Dom Pomocy Społecznej, ul. Cegielniana 6,
Środowiskowy Dom Samopomocy „Tulipan”, ul. Widok 77,
Dom Dziecka, ul. Skarszewska 3,
Centrum Interwencji Kryzysowej, ul. Graniczna 1.

Dom Pomocy Społecznej w Kaliszu
Dom Pomocy Społecznej w Kaliszu. Na terenie miasta Kalisza funkcjonuje jeden Dom
Pomocy Społecznej, który mieści się przy ul. Winiarskiej 26. Położony jest w spokojnej
dzielnicy miasta, a teren wokół domu pomocy społecznej umożliwia korzystanie z
wypoczynku na świeżym powietrzu. Dom przeznaczony jest dla 180 osób przewlekle
somatycznie chorych. Średnia wieku mieszkańca DPS w Kaliszu wynosiła ponad 80 lat.
Dom świadczy usługi w kierunku zaspokojenia potrzeb bytowych, opiekuńczych,
wspomagających i edukacyjnych w zakresie i formach wynikających z indywidualnych
potrzeb mieszkańców. Dla swoich mieszkańców kaliski dom pomocy społecznej organizuje
wiele imprez okolicznościowych i działań integracyjnych o charakterze kulturalnym
(biesiady, ogniska, wyjazdy integracyjne do innych dps, wycieczki, udział w spektaklach
teatralnych, seanse filmowe na terenie dps, wystawy prac artystów z dps). Prowadzone były
również dla mieszkańców zajęcia w formie biblioterapii i muzykoterapii.
Dom Pomocy Społecznej w Kaliszu cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem osób
ubiegających się o umieszczenie w dps. Wynika to z bardzo dobrej opinii o dps i wysokiego
poziomu opieki świadczonej dla przebywających w dps pensjonariuszy. Dobre opinie
doprowadziły do tego, że na miejsce w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu na dzień
31.12.2007r. oczekiwało 21 osób.
DPS w Kaliszu nie osiągnął jeszcze wymaganych standardów określonych w ustawie o
pomocy społecznej i rozporządzeniu w sprawie domów pomocy społecznej, jednak
czynione są intensywne działania w celu ich osiągnięcia.
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Usługi opiekuńcze w ośrodkach wsparcia. Zgodnie z art. 51 ust. 1 oraz art.18 ust.1 pkt.5
ustawy o pomocy społecznej osobom, które ze względu na wiek, chorobę lub
niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspakajaniu niezbędnych
potrzeb życiowych, mogą być przyznane usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze świadczone w ośrodku wsparcia.
Na terenie miasta Kalisza funkcjonują dwa ośrodki wsparcia, tj.:
●
Dzienny Dom Pomocy Społecznej przy ul. Cegielnianej 6,
● Środowiskowy Dom Samopomocy „Tulipan” przy ul. Widok 77.

Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Kaliszu
Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Kaliszu. Dzienny Dom Pomocy Społecznej jest
placówką dziennego pobytu dla osób, które ze względu na wiek, stan zdrowia, sytuację
życiową oraz warunki rodzinne nie są w stanie w stopniu wystarczającym sprostać
niektórym potrzebom życiowym i samodzielnie, prawidłowo funkcjonować w swoim
środowisku. Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Kaliszu dysponuje 100 miejscami, w 2007
roku w pełni wykorzystano potencjał instytucji, nie było żadnych wolnych miejsc. Z usług
świadczonych przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej w 2007 roku skorzystało 117 - osób.
Zadania realizowane przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Kaliszu. Do zadań
realizowanych przez placówkę należy zapewnienie osobom starszym podstawowych usług
opiekuńczych, podstawowej rehabilitacji, wyżywienia, dostępu do edukacji rozumianej jako
działania utrzymujące sprawność intelektualną podopiecznych, rekreacja i dostęp do
kultury, terapia zajęciowa oraz szeroko rozumiane poradnictwo i pomoc w rozwiązywaniu
podstawowych problemów życiowych podopiecznych.
Budżet Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu w 2007 roku. Dochody DDPS w
Kaliszu
Budżet Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu w 2007 roku
Dochody DDPS w Kaliszu, w tym:
Rozdział

85202

Paragraf

Plan

Wykonanie

opis

0830

84.000zł

90.629,70zł

wpływy z usług

0750

5.000zł

6.210,00zł

dochody z najmu i dzierżawy

0970

50,00zł

52,00zł

Wpływy z różnych
dochodów

Budżet Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu w 2007 roku. Wydatki DDPS w
Kaliszu
Budżet Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu w 2007 roku
Wydatki DDPS w Kaliszu, w tym:
Rozdział

Paragraf

Plan

Wykonanie

opis

85202

Zadania własne

543.400,00zł

539.056,34zł
3.901,00zł
542.957,34zł

zakup inwestycyjny

85295

3110

390zł

138,20zł

Prace społecznie użyteczne

85202

4010
zadania powiatu

1.500,00zł

1.500,00zł

Pracownik socjalny
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Odpłatność za pobyt dzienny w DDPS w Kaliszu dla osoby samotnie gospodarującej
Dochód na osobę
samotnie gospodarującą
Do wysokości kryterium dochodowego osoby
samotnie gospodarującej
do 477zł

Odpłatność ponoszona przez
podopiecznego za pobyt w
podstawowym zakresie
Zwolniony z odpłatności

Powyżej kryterium dochodowego do 150% kryterium
dochodowego
477zł do 715,50zł

3,60zł

Od 151% do 200% kryterium dochodowego
Od 720,27zł do 954 zł

3,80zł

Od 201% do 250% kryterium dochodowego
Od 958,77zł do 1.192,50zł

4,00zł

Od 251% do 300% kryterium dochodowego
Od 1.192,27zł do 1.431zł

4,20zł

Od 301% do 350% kryterium dochodowego
Od 1.435,77zł do 1.669,50zł

4,40zł

Od 351% do 400% kryterium dochodowego
Od 1.674,27zł do 1.908zł

4,60zł

Powyżej 400% kryterium dochodowego
powyżej 1.908zł

4,80zł

Kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej 477,-

Odpłatność za pobyt dzienny w DDPS w Kaliszu dla osoby w rodzinie
Dochód na osobę w rodzinie
Do wysokości kryterium dochodowego osoby w
rodzinie - do 351,-

Odpłatność ponoszona przez
podopiecznego za pobyt w
podstawowym zakresie
Zwolniony z odpłatności

Powyżej kryterium dochodowego do 150% kryterium
dochodowego - od 351,- do 526,50zł

3,60zł

Od 151% do 200% kryterium dochodowego
Od 530,01zł do 702,-

3,80zł

Od 201% do 250% kryterium dochodowego
Od 705,51zł do 877,50zł

4,00zł

Od 251% do 300% kryterium dochodowego
Od 881,01zł do 1.053,-

4,20zł

Od 301% do 350% kryterium dochodowego
Od 1.056,51zł do 1.228,50zł

4,40zł

Od 351% do 400% kryterium dochodowego
Od 1.232,01zł do 1.404,-

4,60zł

Powyżej 400% kryterium dochodowego
powyżej 1.404,-

4,80zł

Kryterium dochodowe na osobę w rodzinie 351,-
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Środowiskowy Dom Samopomocy „TULIPAN” w Kaliszu
Środowiskowy Dom Samopomocy „Tulipan” w Kaliszu jest placówką dziennego pobytu
dla dzieci, młodzieży i osób dorosłym niepełnosprawnych intelektualnie, a także osób,
których specyficzne zaburzenia rozwojowe uniemożliwiają pobyt w innego rodzaju
placówkach. Osobom tym zapewnia się podstawowe świadczenia opiekuńczowychowawcze, rekreacyjne, rehabilitacyjne a także posiłki w Środowiskowym Domu
Samopomocy „Tulipan” w Kaliszu. W 2007 roku z pomocy Środowiskowego Domu
Samopomocy „Tulipan” w Kaliszu skorzystało 50 osób.
Odpłatność za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy „Tulipan” w Kaliszu.
Odpłatność za pobyt dzienny w ŚDS „Tulipan” ustalano na podstawie tabeli kryterium
dochodowego 12. W związku z powyższym dochody ŚDS „Tulipan” w 2007 roku wyniosły
29.504,98zł, a średnia miesięczna odpłatność za 1 uczestnika wyniosła 54,64zł. Czterech
uczestników było zwolnionych z odpłatności.
Budżet Środowiskowego Domu Samopomocy „TULIPAN” w Kaliszu w 2007 roku. Dochody
ŚDS „Tulipan” w Kaliszu.
Budżet Środowiskowego Domu Samopomocy „TULIPAN” w Kaliszu w 2007 roku
Dochody ŚDS „Tulipan” w Kaliszu, w tym:
Rozdział

Paragraf

Plan

Wykonanie

opis

70005

0750

283,00zł

283,20,70zł

Dochody z najmu

85203

0750

1.166,00zł

1.166,04zł

dochody z najmu

0970

0zł

210,49zł

Wpływy z różnych dochodów

Budżet Środowiskowego Domu Samopomocy „TULIPAN” w Kaliszu w 2007 roku. Wydatki
ŚDS „Tulipan” w Kaliszu.
Budżet Środowiskowego Domu Samopomocy „TULIPAN” w Kaliszu w 2007 roku
Wydatki ŚDS „Tulipan” w Kaliszu, w tym:
Rozdział

85203

85295

Plan

Wykonanie

opis

Zadania zlecone

658.300,00zł 658.266,53zł

Zadania własne

325.700,00zł 325.596,86zł
149.900,00zł

Zakup samochodu

1.364,00zł

Prace społecznie użyteczne

Zadania własne

889,80zł

Dom Dziecka w Kaliszu
Dom Dziecka w Kaliszu – zadania i ich realizacja. Dom Dziecka w Kaliszu jest placówką
opiekuńczo-wychowawczą typu socjalizacyjnego zapewniającą doraźną i całodobową
opiekę i wychowanie dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej.
Kaliski Dom Dziecka jest placówką koedukacyjną przeznaczoną dla dzieci w wieku od
urodzenia do uzyskania pełnoletniości lub po uzyskaniu pełnoletniości do czasu ukończenia
szkoły, w której się uczą. Średnio w Domu Dziecka w Kaliszu w 2007roku przebywało 44
wychowanków miesięcznie.
Dom Dziecka w Kaliszu dzięki znacznym inwestycjom zmienił swój wizerunek.
Wyremontowano kompleksowo wszystkie łazienki wychowanków, zostały pomalowane
pokoje, ponadto znaczną część środków przeznaczono również na zakup wyposażenia
12

477,00.- dla osoby samotnie gospodarującej, o której mowa w Ustawie o pomocy społecznej
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pomieszczeń w Domu Dziecka (m.in. meble, dywany, wykładziny, sprzęt RTV i AGD).
Dzięki tym działaniom placówka stała sie jeszcze bardziej przyjazna dla przebywających w
niej dzieci.
Placówka w swoich działaniach dąży do zaspokajania nie tylko potrzeb bytowych dzieci, ale
również innych potrzeb dzieci związanych z ich samorealizacją, rozwojem zainteresowań
itp. Wychowankowie Domu Dziecka w Kaliszu biorą udział w zawodach sportowych,
przeglądach młodych talentów, konkursach plastycznych w których byli niejednokrotnie
nagradzani.
W roku 2007 usamodzielniono, przysposobiono, umieszczono w rodzinach biologicznych,
rodzinach zastępczych i innych placówkach 31 dzieci przebywających w Domu Dziecka w
Kaliszu.
Rok 2007
Liczba wychowanków

Usamodzielnienie

2

Adopcja

6

Umieszczenie w rodzinie zastępczej

6

Powrót do domu rodzinnego

8

Zmiana placówki

9
Łącznie:

31

Źródło: Dom Dziecka w Kaliszu

Trudności i problemy w sferze placówek opiekuńczo-wychowawczych. Dużym
problemem jest brak wolnych miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
szczególnie dla dzieci starszych tj. powyżej 16 roku życia. Biorąc pod uwagę, że
zgodnie ze standardami w placówkach opiekuńczo-wychowawczych nie powinno
przebywać więcej niż 30 dzieci, to problem ten może nasilać się w latach następnych.

Centrum Interwencji Kryzysowej w Kaliszu
Centrum Interwencji Kryzysowej. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej interwencja
kryzysowa13 stanowi zespół działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin, w tym
dotkniętych przemocą, w celu zapobiegania lub pogłębiania się występujących dysfunkcji.
W ramach interwencji kryzysowej udziela się w szczególności poradnictwa
specjalistycznego oraz schronienia przez całą dobę. W Kaliszu zadanie to spełnia Centrum
Interwencji Kryzysowej znajdujące się przy ul. Granicznej 1.
Schronienie w CIK. W roku 2007 Centrum Interwencji Kryzysowej w Kaliszu udzieliło
schronienia dla 139 osób dorosłych i dzieci – ofiar przemocy oraz osób znajdujących się w
sytuacjach wywierających negatywny wpływ na psychikę człowieka i jej rozwój w wyniku
zdarzenia losowego (w tym 13 osobom dotkniętym pożarem).
Wsparcie oferowane osobom zgłaszającym się do CIK Kalisz. Nie wszystkie osoby
13

Interwencja kryzysowa zgodnie z art. 47 ust. 1-4 ustawy o pomocy społecznej (1) stanowi zespół działań
podejmowanych na rzecz osób i rodzin, w tym dotkniętych przemocą, w celu zapobiegania lub pogłębiania się
występujących dysfunkcji. (2) Interwencją kryzysową obejmuje się osoby i rodziny bez względu na posiadany
dochód. (3) W ramach interwencji kryzysowej udziela się w szczególności poradnictwa specjalistycznego oraz
schronienia dostępnego przez całą dobę. (4) Matki z małoletnimi dziećmi oraz kobiety w ciąży dotknięte
przemocą lub znajdujące się w innej sytuacji kryzysowej mogą w ramach interwencji kryzysowej znaleźć
schronienie i wsparcie w domach dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. Do tych domów mogą być
również przyjmowani ojcowie z małoletnimi dziećmi albo inne osoby sprawujące opiekę prawną nad dziećmi.
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będące w sytuacji kryzysowej, a w szczególności w sytuacji występującej przemocy w
rodzinie, wymagają umieszczenia w placówce. Osobom tym udzielana jest pomoc
ambulatoryjna. Pomocy tej wg danych CIK udzielono w 800 przypadkach.
Centrum Interwencji Kryzysowej w Kaliszu – 2007

2007
ILOŚĆ OSÓB KTÓRYM UDZIELONO SCHRONIENIA – OGÓŁEM

139

Ilość ofiar przemocy

76

Ilość osób, którym udzielono schronienia w wyniku zdarzeń losowych
(w tym osoby dotknięte pożarem)

56
(w tym 13 osób po pożarze)

Ilość osób przebywających w mieszkaniach chronionych

7

Ilość osób korzystających z pomocy ambulatoryjnej w sytuacjach
kryzysowych

800

Źródło: Dane Centrum Interwencji Kryzysowej w Kaliszu

Pobyt w Centrum Interwencji Kryzysowej jest w zasadzie bezpłatny, jedynie
mieszkańcy mieszkań chronionych ponoszą niewielką odpłatność.
W ramach działań interwencyjnych do Centrum Interwencji Kryzysowej, mogą zostać
przyjęte osoby spoza terenu miasta Kalisza. Gmina właściwa ze względu na zamieszkanie
osoby będącej w kryzysie ponosi wydatki w wysokości średniego miesięcznego kosztu
utrzymania w Centrum. Przyjęcie tej osoby następuje na wniosek osoby zainteresowanej, o
czym niezwłocznie informowana jest gmina z terenu, której ona pochodzi.

Budżet Centrum Interwencji Kryzysowej w Kaliszu w 2007 roku. Dochody CIK w Kaliszu
Budżet Centrum Interwencji Kryzysowej w Kaliszu w 2007 roku
Dochody CIK w Kaliszu, w tym:
Rozdział

Paragraf

Plan

Wykonanie

opis

-

-

-

6.445,33zł z tytułu odpłatności

-

-

-

16,76zł Z tytułu odsetek

-

-

-

360,00zł Dochody własne

Budżet Centrum Interwencji Kryzysowej w Kaliszu w 2007 roku. Wydatki CIK w Kaliszu
Budżet Centrum Interwencji Kryzysowej w Kaliszu w 2007 roku
Wydatki CIK w Kaliszu, w tym:
Rozdział

Paragraf

Plan

85154

-

-

148.999,50zł

-

85220

-

-

148.999,50zł

-

85295

-

-

Łącznie:

Wykonanie

opis

567.028,28zł
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14. Stypendia studenckie z Europejskiego Funduszu Społecznego
/Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego/
W 2007 roku realizowano jeden projekt z Europejskiego Funduszu Społecznego
/Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego/:
Stypendia studenckie realizowane w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Pomoc stypendialna dla studentów z miasta Kalisza”:
● Okres realizacji projektu: 15/09/2006 do 15/09/2007
Stypendia studenckie realizowane w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
„Pomoc stypendialna dla studentów z miasta Kalisza”. W 2007 roku realizowany był
projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego: „Pomoc stypendialna
dla studentów z miasta Kalisza”. Projekt wartości 80.800,00zł, w tym dofinansowanie z
Europejskiego Funduszu Społecznego 75% tj. 60.600,00zł oraz z budżetu państwa 25% tj.
kwota 20.200,00zł.
Grupa ostatecznych beneficjentów realizowanego projektu. Projekt skierowano do 40
studentów z miasta Kalisza, w tym do 20 kobiet i do 20 mężczyzn. Projekt był odpowiedzią
na konkurs zamknięty – Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w
Poznaniu Departamentu Edukacji i Nauki, który ogłosił konkurs o dofinansowanie realizacji
projektów w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
2004-2006 Priorytetu II – Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Działania
2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne.
Rekrutacja i rozpatrywanie wniosków stypendialnych. Informacje o terminie składania
wniosków i regulamin przyznawania stypendium oraz druk wniosku i załączników zostały
umieszczone na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kaliszu i
na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu. Komisja
stypendialna powołana przez Prezydenta Miasta Kalisza po weryfikacji 118 wniosków
przyznała stypendia dla 40 studentów, w tym 25 kobiet i 15 mężczyzn, którzy spełniali
kryteria określone w regulaminie. Po akceptacji protokołu przez Prezydenta Miasta Kalisza,
zawiadomiono pisemnie studentów, którzy otrzymali stypendium o terminie podpisania
umowy.
Realizacja świadczeń. W okresie sprawozdawczym za rok 2007 realizowano jeden projekt
stypendialny: „Pomoc stypendialna dla studentów z miasta Kalisza” rok akademicki
2006/2007. Środki publiczne:
● publiczne środki krajowe - z budżet państwa – 13.534,00 zł,
● Europejski Fundusz Społeczny – 40.602,00 zł.
Finansowanie projektu. Na realizację projektu „Pomoc stypendialna dla studentów z
miasta Kalisza” w roku 2007 zaplanowano kwotę 54.136,00zł. Zgodnie z harmonogramem
finansowym projektu wydatkowano kwotę 54.028,48zł. Na stypendia przeznaczono kwotę
49.400,00zł dla 40 studentów, którzy spełniali wymogi określone w regulaminie
przyznawania stypendiów. Stypendia wypłacono w wysokości 200,00 zł miesięcznie.
Na obsługę zadania przeznaczono kwotę 4.736,00 zł z czego wydatkowano 4.628,48zł na:
opłaty bankowe, zakup materiałów biurowych, komputera, podróże służbowe oraz zakup
znaczków pocztowych.
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Współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi
instytucjami

Współpraca Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu z innymi instytucjami i
organizacjami. Pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu
podejmowali szereg działań na rzecz podopiecznych oraz integracji ze środowiskiem
lokalnym. Polegały one m.in. Na współpracy z instytucjami, organizacjami pozarządowymi
oraz sponsorami.
Organizowaniu kompleksowej pomocy dla osób będących w trudnym położeniu
służą różnorodne formy współpracy z organizacjami pozarządowymi, Kościołem Katolickim,
innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi do czego
zobowiązuje art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.
Organizacje pozarządowe i instytucje, z którymi współpracuje w kwestiach
społecznych Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu. Współpraca pomiędzy
MOPS Kalisz, a n/w instytucjami i organizacjami bazuje na zasadach partnerstwa. W
szczególności MOPS współpracuje z:
1. Polski Czerwony Krzyż – pomoc żywnościowa, odzieżowa, schronienie dla
bezdomnych mężczyzn, usługi opiekuńcze;
2. Polski Czerwony Krzyż – Ostrów Wlkp. – schronienie dla bezdomnych kobiet,
3. Polski Komitet Pomocy Społecznej – pomoc żywnościowa, odzieżowa, usługi
opiekuńcze, współudział w organizowanych przez pracowników Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej imprezach okolicznościowych;
4. Kaliski Klub „Amazonki” – pomoc dla kobiet w trakcie i po leczeniu raka piersi,
edukacja w tym zakresie;
5. Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Kalisz - specjalistyczne usługi opiekuńcze;
6. Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta – schronienie dla bezdomnych
mężczyzn, odzież;
7. Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Bank Chleba” – pomoc żywnościowa,
organizacja zajęć rekreacyjnych dla dzieci;
8. Kaliski Dom Opieki „Caritas” Diecezji Kaliskiej – pomoc żywnościowa, odzieżowa;
9. „Dom Bartymeusza” w Domaniewie prowadzony przez Kaliski Dom Opieki „Caritas”
Diecezji Kaliskiej – schronienie, wyżywienie, terapia uzależnień;
10. Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów – spotkania okolicznościowe, współudział
w opracowywaniu informatora dla seniorów, edukacja,
11. Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów – spotkania integracyjne;
12. Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny - „Karan” – świetlica dla dzieci z
rodzin niewydolnych wychowawczo, pomoc terapeutyczna dla osób uzależnionych
od narkotyków, prowadzenie punkt konsultacyjnego, opracowanie materiałów i
informacji dotyczących pomocy dla uzależnionych i ich rodzin,
13. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w
Kaliszu – spotkania integracyjne, okolicznościowe,
14. Towarzystwo Dzieci o Niepełnej Sprawności Ruchowej – spotkania integracyjne,
okolicznościowe,
15. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Autystycznym – spotkania integracyjne, pomoc
edukacyjna dla rodziców,
16. Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie” – prowadzenie
Warsztatów Terapii Zajęciowej, ponadto spotkania integracyjne, konkursy, wystawy
prac, zawody sportowe osób niepełnosprawnych,
17. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków – spotkania integracyjne, edukacyjne;
18. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – imprezy okolicznościowe dla dzieci, organizacja
wypoczynku letniego dla dzieci. Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy - szkolenie
kandydatów na rodziny zastępcze i adopcyjne,
19. Zgromadzenie Małego Dzieła Boskiej Opatrzności – Orioniści – prowadzenie
Warsztatu Terapii Zajęciowej – spotkania integracyjne dla osób niepełnosprawnych,
udział dzieci z rodzin objętych pomocą MOPS Kalisz w półkoloniach
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organizowanych przez o.o. Orionistów;
20. Związek Stowarzyszeń Wielkopolski Bank Żywności – zbiórki żywności z okazji
Świąt Wielkanocnych i Świąt Bożego Narodzenia,
21. Zgromadzenie Sióstr Nazaretanek – umożliwienie nieodpłatnego uczęszczania do
przedszkola dzieci z ubogich rodzin,
22. Świetlice socjoterapeutyczne i środowiskowe – udział dzieci z rodzin dysfunkcyjnych
w zajęciach pozalekcyjnych, organizowanie imprez okolicznościowych;
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu współpracuje z wieloma podmiotami na
terenie miasta Kalisza, a także z terenu całego kraju. Jednym z elementów współpracy jest
sporządzanie i udostępnianie informacji oraz przeprowadzanie wywiadów
sprawdzających i środowiskowych na rzecz innych instytucji. W roku 2007 pracownicy
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu przeprowadzili 1.223 wywiady
środowiskowe na rzecz innych instytucji, udzielono także 1.116 pisemnych informacji przy
wykorzystaniu danych z wywiadów środowiskowych dla Policji, sądu i innych instytucji.
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ANEKS:
Część 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004r. Nr 64 poz. 593 z późn. zm.)
Art. 17.1. Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy: 1) opracowanie i realizacja
gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów
pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest
integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka; 2) sporządzanie bilansu potrzeb gminy w
zakresie pomocy społecznej; 3) udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego
ubrania osobom tego pozbawionym; 4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych; 5)
przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych; 6) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na
pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego; 7) przyznawanie i wypłacanie zasiłków
celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom
niemającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym
ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia; 8) przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu
kredytowanego; 9) opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która
zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki
nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką,
ojcem lub rodzeństwem; 10) praca socjalna;11) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w
tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych
dla osób z zaburzeniami psychicznymi; 12) prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach
opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego lub mieszkaniach chronionych; 13) tworzenie
gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną; 14) dożywianie dzieci; 15) sprawienie
pogrzebu, w tym osobom bezdomnym; 16) kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie
odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu; 17) sporządzanie sprawozdawczości oraz
przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w wersji elektronicznej, z zastosowaniem
systemu informatycznego; 18) utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, w tym
zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników. 2. Do zadań własnych gminy należy: 1)
przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych; 2) przyznawanie i wypłacanie pomocy na
ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze; 3) prowadzenie
i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz
kierowanie do nich osób wymagających opieki; 4) podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy
społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów
osłonowych.
Art. 18.1. Do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę należy: 1)
przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych; 2) opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne
określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia; 3)
organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób
z zaburzeniami psychicznymi; 4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków
związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną; 5) prowadzenie i rozwój infrastruktury
środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi; 6) realizacja zadań
wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia
osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia. 2. Środki na realizację i
obsługę zadań, o których mowa w ust. 1, zapewnia budżet państwa.
Art. 19. Do zadań własnych powiatu należy: 1) opracowanie i realizacja powiatowej strategii
rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy
społecznej, wspierania osób niepełnosprawnych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z
grup szczególnego ryzyka – po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami; 2) prowadzenie
specjalistycznego poradnictwa; 3) organizowanie opieki w rodzinach zastępczych, udzielanie pomocy
pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci oraz wypłacanie
wynagrodzenia z tytułu pozostawania w gotowości przyjęcia dziecka albo świadczonej opieki i
wychowania niespokrewnionym z dzieckiem zawodowym rodzinom zastępczym; 4) zapewnienie
opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców, w
szczególności przez organizowanie i prowadzenie ośrodków adopcyjno-opiekuńczych, placówek
opiekuńczo-wychowawczych, dla dzieci i młodzieży, w tym placówek wsparcia dziennego o zasięgu
ponadgminnym, a także tworzenie i wdrażanie programów pomocy dziecku i rodzinie; 5) pokrywanie
kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w placówkach opiekuńczowychowawczych i w rodzinach zastępczych, również na terenie innego powiatu; 6) przyznawanie
pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki osobom opuszczającym
placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej dla
dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w
ciąży, rodziny zastępcze oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki
szkolno-wychowawcze lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze; 7) pomoc w integracji ze
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środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia, młodzieży opuszczającej
placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej dla
dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w
ciąży, rodziny zastępcze oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki
szkolno-wychowawcze lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze, mających braki w przystosowaniu się;
8) pomoc osobom mającym trudności w integracji ze środowiskiem, które otrzymały status uchodźcy;
9) pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu
karnego; 10) prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym
oraz umieszczanie w nich skierowanych osób; 11) prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z
terenu więcej niż jednej gminy oraz powiatowych ośrodków wsparcia, w tym domów dla matek z
małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, z wyłączeniem środowiskowych domów samopomocy i innych
ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi; 12) prowadzenie ośrodków interwencji
kryzysowej; 13) udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach; 14) szkolenie i doskonalenie
zawodowe kadr pomocy społecznej z terenu powiatu; 15) doradztwo metodyczne dla kierowników i
pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu powiatu; 16) podejmowanie
innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym tworzenie i realizacja programów
osłonowych; 17) sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie,
również w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego; 18) sporządzanie bilansu
potrzeb powiatu w zakresie pomocy społecznej; 19) utworzenie i utrzymywanie powiatowego centrum
pomocy rodzinie, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników.
Art. 20.1. Do zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat należy: 1) pomoc
uchodźcom w zakresie indywidualnego programu integracji oraz opłacanie za te osoby składek na
ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym
Funduszu Zdrowia; 2) prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami
psychicznymi; 3) realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej,
mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój
specjalistycznego wsparcia. 2.Środki na realizację zadań, o których mowa w ust. 1, zapewnia budżet
państwa.
Art. 21. Do zadań samorządu województwa należy: 1) opracowanie, aktualizowanie i realizacja
strategii wojewódzkiej w zakresie polityki społecznej będącej integralną częścią strategii rozwoju
województwa obejmującej w szczególności programy: przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu,
wyrównywania szans osób niepełnosprawnych, pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych, współpracy z organizacjami pozarządowymi - po konsultacji z powiatami; 2)
organizowanie kształcenia, w tym prowadzenie publicznych szkół służb społecznych oraz szkolenia
zawodowego kadr pomocy społecznej; 3) rozpoznawanie przyczyn ubóstwa oraz opracowywanie
regionalnych programów pomocy społecznej wspierających samorządy lokalne w działaniach na rzecz
ograniczania tego zjawiska; 4) inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań w zakresie pomocy
społecznej; 5) organizowanie i prowadzenie regionalnych jednostek organizacyjnych pomocy
społecznej; 6) prowadzenie banku danych o wolnych miejscach w placówkach opiekuńczowychowawczych na terenie województwa; 7) sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej
właściwemu wojewodzie, również w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego;
8) sporządzanie bilansu potrzeb w zakresie pomocy społecznej i przekazywanie go wojewodzie do
dnia 1 marca każdego roku; 9) utworzenie i utrzymanie regionalnego ośrodka polityki społecznej, w
tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników.

