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Wstęp 

 

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nałęczowie przedstawia 

sprawozdanie podsumowujące działania realizowane na przestrzeni 2016 roku. 

Materiał pozwala podsumować szereg realizowanych przez Ośrodek przedsięwzięć, 

inicjatyw, projektów, a także pozwala na zaprezentowanie przyjętych i wdrożonych 

działań. Odzwierciedla stale rozbudowywaną ofertę wsparcia, rosnący potencjał kadry 

Ośrodka i otwartość do angażowania się w różnorodne inicjatywy na rzecz 

społeczności lokalnej. 

 

Mijający rok upłynął pod znakiem dużych zmian w sytuacji społeczno-gospodarczej w 

kraju, rzutujących na zadania służb pomocy społecznej. Szczególne znaczenie z 

punktu widzenia funkcjonowania służb pomocy społecznej miało wprowadzenie lub 

modyfikacja takich aktów prawnych jak: ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu 

dzieci (wprowadzająca program 500+), ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin  

„Za życiem”, ustawa o pomocy społecznej, ustawa o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej. 

 

Działania Ośrodka zawsze wiążą się ze szczególną dbałością o jakość świadczonych 

usług, profesjonalizmem pracowników oraz stałym dostosowywaniem form wsparcia 

do zmieniających się potrzeb mieszkańców. Szczególnym przykładem wysokich 

standardów obsługi było wzorcowe wdrożenie oraz obsługa programu 500+. Tut. 

Ośrodek płynnie przyjmował wnioski od pierwszego dnia wskazanego w ustawie. W 

Ośrodku w początkowych miesiącach zostało utworzonych kilka stanowisk 

przyjmujących wnioski, aby nie tworzyły się kolejki. Godziny pracy Ośrodka również 

zostały wydłużone, w każdy poniedziałek interesanci mogli składać wnioski do godz. 

17.30. Już w pierwszym miesiącu realizacji programu tut. Ośrodek do  

dnia 29.04.2016 r. wypłacił 443 świadczenia, na łączną kwotę 221 433,40 zł.  

 

W celu dalszego usprawniania obsługi mieszkańców Ośrodek skutecznie 

wykorzystywał narzędzia informatyczne (w tym takie rozwiązania jak E-PUAP i 

EMPATIA), dzięki którym mieszkańcy mogli złożyć wniosek elektronicznie. 

 

Realizacja misji Ośrodka nie byłaby możliwa bez aktywnej polityki miasta, aktywnej 

współpracy z podmiotami zewnętrznymi (instytucjami, organizacjami), dzięki którym 

na terenie gminy podejmowane są działania mające na celu rozbudowywanie systemu 

wsparcia dla mieszkańców.  

 

Zaznaczyć należy również, że pracownicy tut. Ośrodka są wysoko oceniani, stale 

podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe poprzez kontynuację nauki na studiach 

doktoranckich i magisterskich, czy poprzez udział w szkoleniach i kursach 

specjalistycznych.  
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Rozdział I 

Organizacja działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Nałęczowie 

 

1. Ramy prawne działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Nałęczowie  

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nałęczowie jest jednostką organizacyjną 

Gminy Nałęczów, nieposiadającą osobowości prawnej, finansowaną w formie 

jednostki budżetowej. Celem działalności MOPS jest doprowadzenie do możliwie 

pełnego życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz do ich integracji ze 

środowiskiem oraz umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych 

sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne zasoby, 

możliwości i uprawnienia oraz zapobieganie powstawaniu takich sytuacji. Pomoc 

społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia 

niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności 

człowieka.  

 

MOPS w Nałęczowie wykonuje zadania gminy oraz zadania zlecone przez 

administrację rządową w zakresie ustawy o pomocy społecznej oraz innych  

ustaw m. in.: 

 

✓ ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 

2016 r., poz. 930 z późn. zm.);  

✓ ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 

nr 0 poz. 972 z późn. zm.); 

✓ ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionych do 

alimentów (Dz.U. z 2015 nr 0 poz 859 z późn. zm.); 

✓ ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 poz. 1943 

z późn. zm.); 

✓ ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci 

(Dz. U. z 2016 r., poz. 195); 

✓ ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2016 poz. 

785 z późn. zm.); 

✓ ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za 

życiem” (Dz.U. z 2016, poz. 1860); 

✓ ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodzin i systemie pieczy 

zastępczej (Dz.U. z 2016 nr 0 poz. 575 z późn. zm.);  

✓ ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2015, poz. 1286 z późn. zm.); 

✓ ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2016 nr 

0 poz. 224 z późn. zm.); 

✓ ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Dz.U. 

z 2015 poz. 1390 z późn. zm.); 
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✓ ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 

2016 poz. 546 z późn. zm.) 

✓ ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 

581 z późn. zm.);  

✓ ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych 

(tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 121 z późn. zm.);  

✓ ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla 

opiekunów (Dz. U. z 30 kwietnia 2016 r., poz. 162 z późn. zm.) 

 oraz innych ustaw, rozporządzeń i uchwał. 

 

2. Ogólna analiza budżetu Ośrodka  

 

   
Plan  Wykonanie % 

Pomoc społeczna 852 SUMA 8 036 216,00 7 996 122,49 99% 

Zadania własne: 
    

 Domy pomocy społecznej 852 85202 77 500,00 75 988,70 98% 

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w 

rodzinie 852 85205 6 600,00 6 600,00 100% 

Wspieranie rodziny 852 85206 157 064,00 153 241,53 97% 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 

pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 

oraz niektóre świadczenia rodzinne 852 85213 19 900,00 19 543,01 98% 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe 852 85214 80 000,00 68 206,88 85% 

Dodatki mieszkaniowe 852 85215 0 0 0% 

Zasiłki stałe 852 85216 235 070,00 231 176,64 98% 

Ośrodki pomocy społecznej 852 85219 532 330,00 519 551,60 97% 

Usługi opiekuńcze i inne specjalistyczne usługi 

opiekuńcze 852 85228 52 000,00 48 826,31 93% 

Pozostała działalność 852 85295 75 000,00 74 240,60 98% 

Pomoc materialna dla uczniów                                                              854 85415 95 200,00 95 200,00 100% 

Zadania zlecone: 

Świadczenia wychowawcze 852 85211 4 130 436,00 4 130 374,78 99% 

Świadczenia rodzinne, świadczenie z tytułu funduszu 

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 852 85212 2 652 869,00 2 652 865,36 99% 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 

pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 

oraz niektóre świadczenia rodzinne 852 85213 17 297,00 15 397,20 89% 

Dodatki mieszkaniowe 852 85215 0 0 0% 

Pozostała działalność (Karta Dużej Rodziny) 852 85295 150,00 109,88 73% 
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Zakres rzeczowy  zadań finansowanych i współfinansowanych dotacjami oraz ze 

środków własnych  

 

➢ z zadań zleconych określonych w rozdziale 85211 (ujmuje się tutaj świadczenia 

wychowawcze w ramach programu Rodzina 500+) ogółem poniesiono wydatki na 

wypłatę tych świadczeń i koszty obsługi. W 2016 r. od miesiąca kwietnia (wejście 

w życie w/w ustawy) wypłacono świadczenia na ogólną kwotę 4.049.391,20 zł, w 

tym 32.000,00 w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. 

Poniesiono też koszty na obsługę realizacji zadania w łącznej kwocie 80.983,58 zł.  

➢ z zadań zleconych określonych w rozdziale 85212 (ujmuje się tu wydatki: na 

realizację świadczeń rodzinnych, opiekuńczych, świadczeń z Funduszu 

Alimentacyjnego, opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 

z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne, 

zasiłki dla opiekunów i specjalne zasiłki opiekuńcze oraz zadania związane z 

egzekwowaniem zaliczki alimentacyjnej oraz świadczeń i postępowania wobec 

dłużników alimentacyjnych) ogółem poniesione wydatki  - 2.652.865,36 zł. (w 

poprzednim roku poniesiono wydatki na kwotę 2.390.074,56 zł) 

realizacja zadań zleconych w rozdziale 85212: 

• zasiłki rodzinne – 6.656 świadczeń na kwotę 748.407,98 zł oraz 

dodatki z tytułu: 

• urodzenia dziecka – 35 świadczeń na kwotę 28.453,67 zł (w roku 2015 

– 24 świadczenia) 

• opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 

– 58 świadczeń na kwotę 22.893 zł (w r. 2015 - 54 świadczenia) 

• samotnego wychowywania dziecka -278 świadczeń na kwotę 51.718  zł 

(w roku 2015 - 279 świadczeń) 

• kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 401 świadczeń 

na kwotę 39.480 zł (w 2015 r.-  420 świadczeń) 

• rozpoczęcia roku szkolnego – 546 świadczeń na kwotę  

41.136,64 zł (w 2015 r.-  416 świadczeń) 

• podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania i pokrycie 

dojazdów – 1.015 świadczeń na kwotę 68.374,78 zł (w 2015 r. - 873 

świadczenia) 

• wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 1.081 świadczeń na 

kwotę 96.942,64 zł (w 2015 r.- 1.125 świadczeń) 

• zasiłki pielęgnacyjne – 2.734 świadczenia na kwotę 418.302 zł  

( w 2015 r.- 2.927 świadczeń) 
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• świadczenia pielęgnacyjne – 258 świadczeń na kwotę 335.400 zł (w 

2015 r. – 255 świadczeń) 

• specjalny zasiłek opiekuńczy – 109 świadczeń na kwotę 56.311 zł (w 

2015 r – 107 świadczeń)  

• jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka –  60 świadczeń 

na kwotę 60.000 zł (w 2015 r.- 64 świadczenia) 

• świadczenie rodzicielskie – 139 świadczeń na kwotę 131.173 zł.  

• składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 

społecznego za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalne 

zasiłki opiekuńcze  i zasiłki dla opiekuna – 462  świadczenia na kwotę 

115.250,30 zł  

• świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 809 świadczeń na kwotę 

316.524 zł (w 2015 r. - 898 świadczeń)  

• zasiłek dla opiekuna – 96 świadczeń na kwotę 49.296 zł (w 2015 r. – 

129 świadczeń.) 

• wydatki na obsługę zadania w wysokości 3% otrzymanej dotacji – 

73.202,35 zł. 

 

➢ z zadań własnych określonych w rozdziale 85202 – opłata za domy pomocy 

społecznej – poniesiono wydatki w łącznej kwocie 75.988,70 zł. W 2016 r. w 

domach pomocy społecznej przebywały 4 osoby. 

➢ z  zadań własnych określonych w rozdziale 85205 – zadania w zakresie 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie  - poniesiono koszty związane z 

funkcjonowaniem Zespołu Interdyscyplinarnego, którego zadaniem jest 

integrowanie i koordynowanie działań wszystkich podmiotów oraz specjalistów 

w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Ogółem na ten cel 

wydatkowano w 2016 r. kwotę 6.600,00 zł.  

➢ z zadań własnych określonych w rozdziale 85206 – wspieranie rodziny - 

poniesiono koszty związane ze zwrotem poniesionych wydatków na opiekę i 

wychowanie małoletnich dzieci przebywających w pieczy zastępczej oraz w 

Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej. W 2016 r. w pieczy zastępczej 

przebywało 8 dzieci, zaś w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej 5 dzieci; 

łączny koszt poniesionych wydatków na ten cel to kwota 123.179,25 zł. W 

rozdziale tym ponoszono też koszty związane z zatrudnieniem asystenta rodziny. 

Na ten cel wydatkowano kwotę 30.062,28 zł, w tym 18.038,00 zł zostało pokryte 

z dotacji celowej budżetu państwa w ramach realizacji „Programu asystent 

rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016”.  

➢ z zadań zleconych i własnych określonych w rozdziale 85213 - składki na 

ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych zasiłków stałych, świadczeń 
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pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych i zasiłków dla opiekuna  - 

opłacono łącznie 612 składek na kwotę 34.940,21 zł.  

➢ z zadań  własnych określonych w rozdziale 85214 - zasiłki i pomoc w naturze 

 

• zasiłki okresowe – na kwotę 46.820,54 zł, (w roku 2015 – 54.134,75). 

Zasiłki okresowe w całości finansowane ze środków pochodzących z 

dotacji celowej budżetu państwa, 

• zasiłki celowe na ogólną kwotę 21.386,34 zł ( w roku 2015 – 45.409,76 

zł), w tym m.in.: na opał, zasiłki celowe specjalne, zakup żywności, 

leków i leczenia, remonty mieszkań, itp. 

 

➢ z zadań własnych określonych w rozdziale 85216 - zasiłki stałe (zadanie 

dofinansowane w całości z dotacji celowej budżetu państwa). W ciągu 2016r. 

wypłacono świadczenia na łączną kwotę 231.176,64 zł ( w roku 2015 -  

219.102,43 zł). 

 

➢ z zadań własnych określonych w rozdziale 85219 (utrzymanie Ośrodka Pomocy 

Społecznej). Z tego paragrafu finansowano zatrudnienie 9 osób. Wykonanie 

wydatków wyniosło 519.551,60 zł, w tym pokryte dotacją celową z budżetu 

państwa 139.730,00 zł.  

➢ z zadań własnych określonych w rozdziale 85228 - usługi opiekuńcze 

i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone osobom samotnym, które z 

powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy drugich osób. 

W 2016r. usługi opiekuńcze na podstawie umów zlecenia świadczyło 6 

opiekunek. Poniesione wydatki wyniosły  48.826,31 zł.  

➢ z zadań zleconych i własnych określonych w rozdziale 85295 – pozostała 

działalność - realizacja programów: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, 

„Karta Dużej Rodziny” . Ogółem poniesione wydatki w tym rozdziale to kwota 

74.350,48 zł.  

 

Kolejny rok realizowano program rządowy „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, 

którego celem jest ograniczenie zjawiska niedożywienia poprzez wsparcie finansowe 

gmin w realizacji zadania własnego w zakresie dożywiania. Program ten był 

dofinansowany w 60% z dotacji celowej budżetu państwa, udział środków własnych 

gminy – 40%. Wydatkowano na ten cel 74.240,60 zł, w tym dofinansowanie zadań 

własnych z dotacji 44.544,36 zł. Pomoc przyznawana była w formie posiłków i 

świadczeń pieniężnych na zakup posiłku lub żywności.  

Pomoc w formie dożywiania dzieci i młodzieży realizowana była we wszystkich 

placówkach szkolnych z terenu gminy; dożywianiem objęte były również dzieci z 

terenu gminy uczęszczające do szkół poza miejscem stałego zamieszkania.  
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➢ z zadań własnych określonych w rozdziale 85415 – pomoc materialna dla 

uczniów – ponoszono wydatki na wypłatę stypendiów dla uczniów. W ciągu 

2016 r.  wydatkowano ogółem na ten cel 95.200,00 zł.  

W ramach przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii wydatki przeznaczono na: 

➢ ogółem poniesione wydatki w 2016 r. – 94.459,70 zł ( w roku poprzednim 

86.653,24 zł), 

w tej kwocie uwzględnia się wydatki związane z prowadzeniem przez Miejski 

Ośrodek Pomocy Społecznej Świetlicy Środowiskowej „Dziecięca Alternatywa”, 

koszty związane z zatrudnieniem psychologa prowadzącego zajęcia 

indywidualne z osobami uzależnionymi, współuzależnionymi, osobami 

doświadczającymi przemocy i stosującymi przemoc, prowadzeniem grup 

wsparcia i grup terapeutycznych.  

 

W ramach działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych poniesiono wydatki związane z wydawaniem opinii przez 

biegłych sądowych niezbędnych w postępowaniu sądowym o zastosowaniu 

obowiązku leczenia odwykowego 3.900,00; opłatę za złożenie wniosków do 

Sądu o zobowiązanie osoby uzależnionej od alkoholu do podjęcia leczenia 

odwykowego – 894,00; sfinansowano też szkolenie dla członków GKRPA, 

Zespołu Interdyscyplinarnego oraz przedstawicieli placówek oświatowych, 

policji i służby zdrowia - łącznie 3 szkolenia dla 76 osób na kwotę 2.930,00. W 

ramach tych środków zorganizowano i sfinansowano szkolenie dla sprzedawców 

napojów alkoholowych oraz zakup materiałów informacyjnych i ulotek na 

potrzeby ZI i GKRPA.  

 

W ramach zadań zleconych związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny 

poniesiono wydatki w kwocie 109,88 zł.  

3. Struktura organizacyjna i kadra Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Nałęczowie  

 

Na dzień 31 grudnia 2016 roku stan zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w 

Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Nałęczowie wynosi 14 osób, co stanowi 13 

½ etatu tj.:  

 

Lp. Nazwa komórki 

organizacyjnej 

Wykaz stanowisk 

i innych komórek 

Liczba 

zatrudnionych 

pracowników 

Liczba etatów 

1. Kierownik Kierownik 1 1 

2.  

 

 

 

Starszy specjalista 

pracy socjalnej 

1 1 

Starszy pracownik 

socjalny 

1 1 
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Dział Pomocy 

Środowiskowej 

Specjalista pracy 

socjalnej 

2 2 

Pracownik 

socjalny 

1 1 

Asystent rodziny 1 1 

3.  

Dział Finansowo – 

Księgowy 

 

Główny księgowy 1 1 

Starszy referent 1 1 

4.  

Dział Świadczeń 

Rodzinnych 

Starszy inspektor 1 1 

Inspektor 2 2 

5. Świetlica 

Środowiskowa 

„Dziecięca 

Alternatywa” 

 

Młodszy 

wychowawca 

2 1 ½ 

Razem 14 13 ½ 

 

Zatrudnienie w Ośrodku Pomocy Społecznej na podstawie innych umów (umowy 

zlecenie i umowy o świadczenie usług): 

 

Lp. Stanowisko Ilość osób zatrudnionych na 

podstawie umów zlecenie i 

umów o świadczenie usług 

1. Psycholog – specjalista psychoterapii 

uzależnień i współuzależnień 

 

1 

2. Osoby świadczące usługi opiekuńcze 6 

3. Informatyk 1 (umowy zawierane w 

zależności od potrzeb) 

 

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej art. 110 ust. 11 i 12 Ośrodek zatrudnia 

pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności gminy w stosunku jeden 

pracownik socjalny zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy na 2000 

mieszkańców lub proporcjonalnie do liczby rodzin i osób samotnie gospodarujących, 

objętych pracą socjalną w stosunku jeden pracownik socjalny zatrudniony w pełnym 

wymiarze czasu pracy na nie więcej niż 50 rodzin i osób samotnie gospodarujących 

 i nie mniej niż 3 pracowników socjalnych.  

 

Zgodnie z zapisem art. 121 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej dzień 21 listopada jest  

Dniem Pracownika Socjalnego. Pracownicy socjalni w związku z wykonywaną bardzo 

trudną, stresującą pracą raz na 2 lata korzystają z dodatkowego urlopu 

wypoczynkowego w ilości 10 dni. 
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W Ośrodku organizowane były także staże absolwenckie – w trakcie roku w jednostce 

staż odbyło 3 osoby. Szczegółowe zestawienie przedstawia poniższa tabela. 

Lp. Stanowisko Liczba 

osób 

Miejsce Okres Instytucja 

kierująca 

1. Wychowawca 2 Świetlica 

Środowiskowa 

„Dziecięca 

Alternatywa” 

21.03-

20.09.2016r. 

 

22.06-

21.12.2016r. 

 

 

Powiatowy 

Urząd Pracy 

w Puławach 

2. Pracownik 

administracyjno 

– biurowy 

1 Miejski Ośrodek 

Pomocy 

Społecznej/Dział 

Świadczeń 

Rodzinnych i 

Funduszu 

Alimentacyjnego 

01.10-

31.12.2016r.  

 

Katolicki 

Uniwersytet 

Lubelski 

Razem 3  

 

Ponadto Ośrodek współpracuje z wolontariuszami z PROJEKTORa – wolontariat 

studencki, z wolontariuszami z Zespołu Szkół nr 1 w Nałęczowie oraz Liceum 

Plastycznego w Nałęczowie. Wolontariusze pomagają w Świetlicy Środowiskowej 

oraz przy akcjach społecznych m.in. „Pomóż dzieciom przetrwać zimę”.  

Wśród wszystkich osób zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej, zdecydowaną 

przewagę stanowiły osoby posiadające wykształcenie wyższe, na 14 osób 

zatrudnionych wykształcenie wyższe posiadało 11 osób, 3 osoby posiadają 

wykształcenie średnie policealne. 1 Osoba posiada ukończone studia podyplomowe, 1 

osoba kontynuuje naukę na studiach doktoranckich, 1 osoba kontynuuję naukę na 

studiach magisterskich. 3 osoby posiada specjalizację z zakresu organizacji pomocy 

społecznej, 2 osoby posiada specjalizację I stopnia w zawodzie pracownika 

socjalnego, 1 osoba posiada specjalizację II stopnia w zawodzie pracownika 

socjalnego.  

Pozyskanie i zatrzymanie pracowników o wysokich kwalifikacjach oraz stałe 

uzupełnianie wiedzy i umiejętności pracowników w sposób decydujący wpływają na 

pozycję Ośrodka. Rosnące potrzeby i oczekiwania społeczeństwa powodują 

poszerzenie zakresu działań, a wykwalifikowani pracownicy radzą sobie znacznie 

lepiej z nowymi zadaniami.  

Jedną z najważniejszych funkcji polityki personalnej jest wspieranie rozwoju i kariery 

zawodowej pracownika. Prawidłowy wybór szkoleń pozwala na systematyczny wzrost 

umiejętności i kwalifikacji specjalistycznych pracowników.  

Pracownicy Ośrodka w 2016 r. brali udział w szkoleniach, kursach, warsztatach, 

seminariach i konferencjach o zróżnicowanej tematyce. Część szkoleń i warsztatów 
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była bezpłatna, finansowana przez inne instytucje m.in. Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie w Puławach, Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lublinie, Lubelski 

Urząd Wojewódzki w Lublinie.  

Szkolenia, w których brali udział pracownicy Ośrodka można podzielić na grupy:  

1. Szkolenia specjalistyczne z zakresu pomocy społecznej związane z problemami 

występującymi w różnych obszarach: uzależnieniami, rodziną, w tym w środowiskach 

marginalizowanych, dotkniętych problemem przemocy, osobami starszymi, 

niepełnosprawnymi, chorymi psychicznie, superwizja.  

2. Szkolenia związane ze stanem bezpieczeństwa pracowników i zmianą przepisów 

prawnych, w tym z zakresu: przyznawania świadczeń, kodeksu postępowania 

administracyjnego, bezpieczeństwa pracowników, obsługi klientów trudnych, 

zamówień publicznych, bezpieczeństwa i higieny pracy, mobbing, finansów, 

rachunkowości, centralizacji, ochrony danych osobowych.  

Zróżnicowana tematyka szkoleń, oprócz pogłębiania umiejętności zawodowych 

pozwoliła na rozwój osobisty pracowników. 
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Rozdział II 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nałęczowie realizując ustawę o pomocy 

społecznej wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia 

niezbędnych potrzeb życiowych umożliwiających im życie w warunkach 

odpowiadających godności człowieka. Tut. Ośrodek podejmuje działania zmierzające 

do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem. 

Przydzielany rodzaj, forma i rozmiar świadczenia są odpowiednie do okoliczności 

uzasadniających udzielenie pomocy, a potrzeby osób i rodzin korzystających z 

pomocy są uwzględniane na miarę celów i możliwości Ośrodka i pomocy społecznej. 

 

1. Charakterystyka sytuacji osób i rodzin korzystających z pomocy 

społecznej 

 

Ogółem ze wszystkich form pomocy społecznej w roku 2016 skorzystało 173 rodziny, 

w których było 471 osób oraz 89 rodzin wyłącznie z pomocy w formie pracy 

socjalnej, w tym 222 osoby w tych rodzinach. A więc łącznie wsparciem w ramach 

ustawy o pomocy społecznej objęto 262 rodziny, w których było 693 osoby.  

 

Gminę Nałęczów według stanu na dzień 31.12.2016 r. (dane Urzędu Miasta 

Nałęczów) zamieszkiwało 9020 osób. Z dokonanej analizy wynika, że 7,6 % ogółu 

mieszkańców gminy zostało objętych pomocą. 

Liczba rodzin i osób objętych pomocą społeczną 

Wyszczególnienie Liczba rodzin Liczba osób w rodzinie 

 

Pomoc ogółem 

 

 

262 

 

693 

 

Pomoc wyłącznie w formie 

pracy socjalnej 

 

 

89 

 

222 

 

W 2016 roku głównymi powodami przyznawania świadczeń były: ubóstwo ( 131 

rodzin), niepełnosprawność (82 rodziny) oraz bezrobocie (74 rodzin).  

Poniższa tabela przedstawia strukturę powodów przyznawania pomocy społecznej, 

które określone są w ustawie o pomocy społecznej. Powody przyznawania świadczeń 

współwystępują ze sobą - w większości przypadków podstawą do udzielenia pomocy 

było równocześnie kilka przesłanek, wobec tego nie sumują się.  
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Powód trudnej sytuacji życiowej Liczba rodzin Liczba osób w 

rodzinie 

Ubóstwo 131 363 

Bezrobocie 74 262 

Niepełnosprawność 82 175 

Długotrwała lub ciężka choroba 18 28 

Bezradność w sprawach opiekuńczo - 

wychowawczych 

41 162 

Potrzeba ochrony macierzyństwa 20 117 

Alkoholizm 12 22 

Narkomania 0 0 

Przemoc w rodzinie 7 26 

Trudności w przystosowaniu do życia w 

rodzinie po opuszczeniu zakładu karnego 

1 2 

Bezdomność 0 0 

Zdarzenia losowe 0 0 

Klęski żywiołowe i ekologiczne 0 0 

Sieroctwo 0 0 

Ochrona ofiar handlu ludźmi 0 0 

 

Kryteria dochodowe: 

 

1. kryterium dochodowe osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej 

zgodnie z zapisem art. 8 ustawy o pomocy społecznej od dnia 01.10.2015 r. 

wynosi 514,00 zł/osobę, w przypadku osoby samotnie gospodarującej – 634,00 zł. 

 

2. kryterium dochodowe dot. dożywiania dzieci w szkole oraz przyznawania 

świadczeń pieniężnych na zakup żywności w ramach programu wieloletniego 

„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wynosi 150% kryterium dochodowego 

tj.: 

• w przypadku osoby samotnie gospodarującej  - 771,00 zł, 

• w przypadku osoby w rodzinie        - 951,00 zł. 

 

Informacje dotyczące realizacji świadczeń z pomocy społecznej  

 

Lp. Wyszczególnienie Liczba  

1. Liczba wniosków o ustalenie pomocy  252 

2. Ogólna liczba decyzji 

administracyjnych, w tym: 

399 

2.1. decyzje przyznające 328 

2.2. decyzje odmowne 10 

2.3. umorzenie postępowania 14 

2.4. decyzje uchylające 14 

2.5. decyzje zmieniające  16 

2.6. inne decyzje 17 

3. Liczba odwołań wniesionych na 3 
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decyzje tut. Ośrodka, w tym: 

3.1. liczba decyzji ostatecznych wydanych 

przez Samorządowe Kolegium 

Odwoławcze, w tym: 

3 

3.1.1. pozostawiających w mocy decyzję 

organu właściwego, w tym jedna 

umarzająca postępowanie  

3 

3.1.2. zmieniających decyzję organu 

właściwego i orzekających co do 

istoty sprawy 

0 

3.1.3. uchylających decyzję organu 

właściwego i przekazujących sprawę 

do ponownego rozpatrzenia 

0 

 

 

Informacje dotyczące podejmowanych przez pracowników socjalnych czynności 

 

Lp. Wyszczególnienie Liczba  

1. Liczba przeprowadzonych wywiadów 

środowiskowych, w tym: 

456 

1.1. o udzielenie pomocy  364 

1.2. wywiadów cz. II u osób 

zobowiązanych do alimentacji  

60, w tym 31 dla 

potrzeb tut. 

Ośrodka, 23 na 

potrzeby innych 

Ośrodków  

1.3. wywiadów na potrzeby działu 

Świadczeń rodzinnych  

32 

2. Udział w posiedzeniach Grup 

Roboczych ZI  

110 

3. Udział w posiedzeniach GKRPA 7 

4. Wnioski do sądu o wgląd w sytuację 

dziecka  

9 

5. Wnioski do Prokuratury o 

możliwości popełnienia przestępstwa  

3 

6. Wnioski do GKRPA 6 

7. Wydanych opinii do PCPR  17 

8. Wydanych opinii do Sądu 2 

9. Wydanych opinii do Prokuratury 1 

10. Wydanych opinii do Fundacji 3 

11. Liczba wydanych zaświadczeń  18 

12.  Wizyty w środowisku, w tym: 1609 

12.1. Wizyty w ramach pracy socjalnej  383 

 Monitoring w ramach Niebieskiej 

Karty  

277 

 Wizyty w innych instytucjach  148 
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Na zlecenie Działu Świadczeń Rodzinnych tut. Ośrodka pracownicy socjalni 

przeprowadzili 13 wywiadów środowiskowych w celu przyznania zasiłku dla 

opiekuna oraz 18 wywiadów w celu przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego, a 

także 1 wywiad w sprawie wyjaśnienia sytuacji rodziny ubiegającej się o świadczenie 

wychowawcze 500+.   

 

W 2016 r. pracownicy socjalni łącznie odbyli 1 609 wizyt w środowisku, w tym m.in.: 

383 wyjścia w celu pracy socjalnej, 76 wyjść w celu przeprowadzenia wywiadów 

środowiskowych cz. II, 277 wizyt w celu monitoringu prowadzonego w ramach 

procedury Niebieska Karta, 148 wizyt w innych instytucjach.  

W 2016 r. pracownicy socjalni wzięli udział w 12 posiedzeniach w sprawie oceny 

sytuacji dziecka.  

Podczas wywiadów środowiskowych oraz prowadzenia pracy socjalnej  

i monitoringów prowadzonych w ramach procedury Niebieska Karta 295 odbyło się w 

asyście innego pracownika tut. Ośrodka,  66 wizyt w asyście funkcjonariusza Policji, a 

13 Strażnika Miejskiego.  

 

2. Świadczenia z pomocy społecznej  

 

Większość świadczeń finansowych jest zadaniem własnym gminy, jednak część zadań 

jest nadal dofinansowywana z budżetu państwa w tym: zasiłki stałe i okresowe, oraz 

pomoc w części na dożywianie. 

 

2.1.   Zasiłki stałe 

 

Zasiłki stałe realizowane są w ramach zadań własnych gminy o charakterze 

obowiązkowym. Zasiłek stały przysługuje osobie pełnoletniej, niezdolnej do pracy z 

powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód lub dochód na 

osobę w rodzinie, jest niższy od kryterium dochodowego wynikającego z Ustawy o 

pomocy społecznej tj. 634 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 514 zł na osobę w 

rodzinie. Wysokość zasiłku stałego jest ściśle uzależniona od posiadanego dochodu. 

Zasiłek stały przyznawany jest w wysokości wynikającej z różnicy pomiędzy 

kryterium dochodowym, a posiadanym dochodem osoby lub rodziny. Maksymalna 

kwota zasiłku stałego wynosi 604 zł, natomiast minimalna kwota 30 zł.  

 

W 2016 r. zasiłek stały wypłacono 49 osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku 

lub niepełnosprawności, w tym w większości osobom samotnym – 42 osoby.  

W 2016 r. wypłacono 436 świadczeń, na łączną kwotę 231 176,64 zł.  

Liczba osób pobierających zasiłki stałe stale wzrasta, w 2013 r.  zasiłek pobierało 41 

osób, w 2014 r. 48 osób,  natomiast w 2015 r. 47 osób.  

W 2014 r. na to świadczenie wydano 198 041,72 zł, a w 2015 r. 219 102,43zł.  
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2.2.   Składki zdrowotne  

 

Osoby pobierające zasiłek stały, które nie posiadają innego tytułu do ubezpieczenia, 

podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego, do którego zgłaszane są przez 

Ośrodek Pomocy Społecznej. Opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne jest 

świadczeniem z pomocy społecznej o charakterze niepieniężnym.  

Składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłacono za 42 osoby pobierające zasiłki stałe, 

które nie posiadają ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu – na to świadczenie w 

2016 r. wydatkowano 15 543,01 zł. Pozostałe osoby były ubezpieczone przez 

członków najbliższej rodziny. 

Dla porównania w 2014 r. na to świadczenie wydatkowano kwotę 16 493,65 zł, 

natomiast w 2015 r. 17 827,00 zł.  

Jak pokazują powyższe dane podobnie jak w przypadku zasiłku stałego wydatki na 

opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne wzrastają.  

 

2.3.   Zasiłki okresowe  

 

Zasiłki okresowe należą do zadań własnych o charakterze obowiązkowym. 

Świadczenie to przysługuje osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy 

od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej tj. 634 zł. Wysokość 

zasiłku okresowego dla osoby samotnie gospodarującej ustala się do wysokości 

różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem 

tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 418 zł miesięcznie. Zasiłek 

okresowy dla rodziny przysługuje rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium 

dochodowego rodziny tj. 514 zł na osobę w rodzinie. Wysokość zasiłku okresowego 

dla rodziny, ustala się do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny a 

dochodem tej rodziny. Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł. 

Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, 

niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do 

świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.  

Zasiłki okresowe należą do świadczeń realizowanych w ramach zadań własnych, które 

w większości finansowane są w ramach dotacji z budżetu państwa.  

 

W 2016 r. Ośrodek na zasiłki okresowe wydał kwotę 46 820,54 zł, w tym w całości z 

dotacji. Zasiłek okresowy w 2016 r. przyznano 36 rodzinom, którym wypłacono 

łącznie 118 świadczeń.  

W 2014 r. zasiłek okresowy przyznano 62 rodzinom, którym wypłacono łącznie  

161 świadczeń, na łączną kwotę 76 113,92 zł, natomiast w 2015 r. zasiłek przyznano  

42 rodzinom, którym wypłacono łącznie 126 świadczeń, na łączną kwotę 54 134,75 zł.  
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Powód 

przyznania zasiłku okresowego 2014 2015 2016 

Bezrobocie 59 41 35 

Niepełnosprawność 3 3 0 

Długotrwała lub ciężka choroba 0 0 1 

Razem 62 44 36 

 

2.4.   Zasiłki celowe  

 

Zasiłki celowe należą do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym. 

Zasiłek celowy stanowi jednorazowe świadczenie socjalne przyznane w celu 

zaspokojenia niezbędnych potrzeb bytowych tj. między innymi na pokrycie części lub 

całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych 

przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu. Zasiłek 

celowy przysługuje osobom, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego 

ustalonego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Osobom o dochodach 

przekraczających ww. kryterium, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, może 

być przyznany specjalny zasiłek celowy, który nie ma charakteru obowiązkowego.  

 

W 2016 r. zasiłek celowy przyznano 104 rodzinom (w tych rodzinach było 217 osób) 

na łączną kwotę 21 386,34 zł.  

 

W 2014 r. zasiłek celowy przyznano 155 rodzinom (w tych rodzinach było 437 osób) 

na łączną kwotę 48 308,21 zł, natomiast w 2015 r. to świadczenie otrzymało 95 osób 

(w ich rodzinach było 235 osób) na łączną kwotę 45 409,76 zł.  

 

Zasiłki celowe w 2016 r. przyznawane były głównie na zakup opału, leków, obuwia i 

odzieży, opłatę rachunków za energię elektryczną, gaz, czynsz, na zakup książek i 

przyborów dla dzieci, dojazdy na rehabilitację, dojazdy do Powiatowego Urzędu 

Pracy, na podłączenie energii elektrycznej, na zakup okularów korekcyjnych itp. 

Wysokość kwot jednorazowych zasiłków celowych jest uznaniowa i zależy od sytuacji 

rodzinnej i finansowej osób ubiegających się o przyznanie świadczenia.  

 

2.5.   Zasiłki celowe specjalne  

 

Osobom o dochodach przekraczających kryterium dochodowe, w szczególnie 

uzasadnionych przypadkach, może być przyznany specjalny zasiłek celowy, który nie 

ma charakteru obowiązkowego. Zasiłki te należą do zadań własnych gminy. 

Zasiłki celowe specjalne przyznawane są osobom lub rodzinom o dochodach 

przekraczających kryterium dochodowe, ale jedynie w szczególnie uzasadnionych 

przypadkach. W 2016 r. to świadczenie przyznano 18 osobom ( w ich rodzinach było 

27 osób), na łączną kwotę 4 427,50 zł.  
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Zasiłki te przyznane zostały m.in. na zakup leków i leczenie, opału, zakup odzieży i 

obuwia, żywność, środki higieny osobistej, zakup piecyka węglowego, butli gazowej, 

opłatę rachunku za energię elektryczną i gaz. 

 

Analizując wydatki związane z przyznaniem tego świadczenia zauważa się, że liczba 

rodzin korzystających z tej formy pomocy stale maleje. W 2014 r. to świadczenie 

przyznano 21 osobom ( w ich rodzinach było 53 osoby), na łączną kwotę 8 916,00 zł, 

natomiast w 2015 r. 18 rodzinom, na łączną kwotę 7190,00 zł.  

 

2.6.   Sprawienie pogrzebu  

 

Sprawienie pogrzebu należy do zadań własnych o charakterze obowiązkowym.  

W 2016 r. tut Ośrodek nie wydatkował środków na sprawienie pogrzebu. Dla 

porównania w 2015 r. sprawiono pogrzeb dla 1 osoby, na łączną kwotę  

2795,00 zł, w 2014 r. 1 osobie na kwotę 1 800 zł, natomiast w 2013 r. tut. Ośrodek 

sprawił pogrzeb dla 2 osób, na łączną kwotę 4 495,00 zł.  

 

2.7.   Program wieloletni "Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nałęczowie kolejny rok realizował Program 

rządowy "Pomoc państwa w zakresie dożywiania". W ramach realizacji programu 

"Pomoc państwa w zakresie dożywiania", którego celem jest wsparcie gmin w 

wypełnianiu zadań własnych o charakterze obowiązkowym w zakresie dożywiania 

dzieci oraz zapewnienie posiłku osobom tego pozbawionym. Ośrodek realizował 

działania zapewniające pomoc w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży w formie 

posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, albo świadczenia w 

postaci produktów żywnościowych. 

Ogólny koszt realizacji w/w Programu w 2016 roku wyniósł 74 240,60 zł, w tym 

dotacja 44 544,36 zł, środki własne 29 696,24 zł. Udział środków z budżetu państwa 

obligatoryjnie wynosi 60 %, natomiast środków własnych 40%.  

 

W roku 2016 objęto programem ogółem 250 rodzin.   

 

Pomoc przyznawana jest w formie posiłków oraz świadczeń pieniężnych na zakup 

posiłku lub żywności tym rodzinom, w których dochód nie przekracza 150 % 

odpowiedniego kryterium dochodowego wynikającego z ustawy o pomocy społecznej. 

Pomoc w zakresie dożywiania przyznawana była osobom, których dochód nie 

przekracza kwoty 771,00 zł na osobę w rodzinie lub 951,00 zł na osobę samotnie 

gospodarującą. 

 

Posiłki opłacano dla 114 osób, na łączną kwotę 30 187,80 zł, w tym dla 114 dzieci (26 

dzieci do 7 roku życia i 92 uczniów). 114 osobom wydano łącznie 10 964 świadczeń 

(posiłków) na wskazaną wyżej kwotę.   
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Zgodnie z w/w Programem na wniosek dyrektorów szkół dożywiane mogły być dzieci 

potrzebujące pomocy, bez przeprowadzania postępowania administracyjnego i 

wydawania decyzji administracyjnych. Zgodnie z przepisami liczba tych dzieci nie 

może przekroczyć 20 % ogólnej liczby dożywianych dzieci. W roku 2016 objęto taką 

pomocą 7 dzieci na łączną kwotę 2 472,80 zł. 

 

Pomoc w formie dożywiania dzieci i młodzieży realizowana była w 2016 r. m.in.  

w niżej wymienionych placówkach: 

 

a) Przedszkolu im. A. Żeromskiego w Nałęczowie /dla dzieci przedszkolnych/ 

b) Szkole Podstawowej  i Gimnazjum w Sadurkach 

c) Szkole  Podstawowej i Gimnazjum w Piotrowicach 

d) Szkole Podstawowej w Drzewcach 

e) Zespole Szkół im. Z. Chmielewskiego w Nałęczowie 

f) Liceum Ogólnokształcącym Nr 2 w Nałęczowie 

g) Stołówce w „Starej Aptece” w Nałęczowie 

h) Szkole Podstawowej w Nałęczowie 

i) Szkole Podstawowej w Ożarowie 

j) ZSZ w Karczmiskach 

k) ZS nr 1 i 2 w Puławach 

l) ZS w Lublinie 

m)  Szkole Podstawowej w Lublinie 

n) SOSZW w Kęble.  

 

Dożywianiem objęte są również dzieci i młodzież z terenu gminy Nałęczów 

uczęszczające do szkół poza miejscem stałego zamieszkania m.in. w Puławach, 

Lublinie, Ożarowie. 

 

Zasiłki na zakup żywności lub posiłku z programu rządowego „Pomoc państwa w 

zakresie dożywiania” otrzymały 74 rodziny (w ich rodzinach tych było 156 osób), 

zrealizowano łącznie 171 świadczeń, na łączną kwotę 41 980,00 zł.  

 

W celu przeciwdziałania niweczeniu uzyskanej pomocy i marnotrawieniu 

przyznanych środków 30 rodzinom, głównie nadużywającym alkoholu i nie 

posiadającym umiejętności zarządzania i wydatkowania posiadanych środków, nie 

otrzymywało pomocy w gotówce, lecz realizowało ją w sklepach na terenie gminy 

Nałęczów. W ten sposób zrealizowano 58 świadczeń, na łączną kwotę 9 680,59 zł.  

W 2014 r. 26 rodzinom 56 świadczeń przekazano do sklepów, na łączną  

kwotę 5 670,22 zł, natomiast w 2015 r. 17 rodzinom 35 świadczeń, na łączną kwotę 

8 674,48 zł.  
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2.8.   Usługi opiekuńcze    

 

Usługi opiekuńcze, jako zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym, 

świadczone były osobom, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn 

wymagały pomocy innych osób, a były jej pozbawione z powodu samotności lub 

niemożliwości zapewnienia jej przez rodzinę. Usługi obejmują pomoc w zaspokojeniu 

codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zalecaną przez lekarza 

pielęgnację oraz zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Wymiar oraz zakres usług 

ustalany jest indywidualnie i uzależniony jest od sytuacji oraz stanu zdrowia osoby. 

Wysokość odpłatności za godzinę usług opiekuńczych uzależniona jest od dochodu 

osoby i ustalona jest w Uchwale Rady Miasta Nałęczów.  

 

Usługi opiekuńcze realizowane były przez 6 opiekunek zatrudnionych na podstawie 

umów zlecenie przez tut. Ośrodek. Cena za godzinę usług wynosiła w 2016 r. 11,72 zł 

i w ciągu roku zrealizowano 4150 godzin usług.  

Ogółem pomocą w formie usług opiekuńczych w trakcie roku objęto 17 osób na kwotę 

48 826,31 zł. W okresie od stycznia do grudnia 2016 r. tytułem odpłatności przez 

podopiecznych za usługi przekazano na konto Urzędu Miasta kwotę 13 559,15 zł. 

 

W 2015 r. pomocą w formie usług objęto 22 osoby, którym zrealizowano 5239 godzin 

usług, natomiast w 2014 r. zrealizowano 5 229 godzin usług, pomocą w formie usług 

opiekuńczych w trakcie roku objęto 24 osoby na kwotę 61 390,62 zł. W okresie od 

stycznia do grudnia 2014 r. tytułem odpłatności przez podopiecznych za usługi 

przekazano na konto Urzędu Miasta kwotę 17 884,84 zł. 

 

2.9.   Domy Pomocy Społecznej   

 

Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub 

niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, 

której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, 

przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej. 

 

Rok Liczba osób 

przebywająca w DPS 

Kwota świadczeń wydatkowana 

na ten cel 

2013 4 34 463,74 zł 

2014 4 55 975,38 zł 

2015 5 73 070,70 zł 

2016 4 75 988,70 zł 

 

Wzrost wysokości wydatków na pobyt pensjonariuszy spowodowany jest przede 

wszystkim wzrostem kosztów utrzymania w poszczególnych DPS. Średni koszt 

pobytu w DPS waha się w przedziale od ok. 2 900 – do 3500 zł miesięcznie.  

Wzrost kosztów na ten cel wynika również z faktu, że kierowane są osoby ubogie, z 

niskim dochodem, samotne, nieposiadające osób zobowiązanych do alimentacji, a w 



Sprawozdanie z działalności MOPS w Nałęczowie za rok 2016 

 

str. 24 

 

przypadku posiadania rodziny, nie jest ona w stanie wnosić opłaty za pobyt nawet w 

niewielkiej części. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nałęczowie w 2014 roku 

uzyskał kwotę w wysokości 1200,00 zł stanowiącą partycypację osób zobowiązanych 

do utrzymania mieszkańców DPS, w 2015 r. również kwotę 1200,00 zł, natomiast w 

2016 r. kwotę 3000,00 zł.  

Starzenie się mieszkańców gminy powoduje systematyczny wzrost liczby osób 

wymagających pomocy w formie usług opiekuńczych lub umieszczenia w domu 

pomocy społecznej. Mieszkańcy umieszczeni są w DPS w Popkowicach, Kraśniku, 

Ołdakach i Miechowie.  

 

Za osoby umieszczone po 1 stycznia 2004 roku 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,  

2) małżonek, zstępni przed wstępnymi,  

3) gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej. 

Mieszkaniec domu wnosi opłatę w kwocie stanowiącej 70% swojego dochodu, a w 

przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka, nie więcej 

niż 70% tego dochodu. Opłata ta jest wnoszona bezpośrednio do domu pomocy 

społecznej, w którym dana osoba przebywa. 

 

Małżonek, zstępni przed wstępnymi opłatę za pobyt członka rodziny w DPS wnoszą 

zgodnie z umową zawartą w trybie art. 103 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej:  

1)w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeżeli dochód jest wyższy niż 300% 

kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej (634,00 zł x 300% = 1902,00 

zł), jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 

300% tego kryterium,  

2)w przypadku osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobę jest wyższy niż 

300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie (514,00 zł x 300% = 1542,00 zł), 

z tym że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 

300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.  

Gmina, z której osoba została skierowana do DPS ponosi odpłatność w wysokości 

różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej, a opłatami 

wnoszonymi przez mieszkańca domu i osoby zobowiązane.  Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej dopłaca do pobytu mieszkańców przebywających w domach pomocy 

społecznej. Dopłaty te są zróżnicowane, w zależności od typu domu i wysokości 

miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w poszczególnych DPS, do których są 

kierowani mieszkańcy. 
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2.10.   Potwierdzanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych 

 

Na mocy ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych, do zadań zleconych gminie z zakresu administracji państwowej należy 

wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni 

spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 

2004 r. o pomocy społecznej. W celu ustalenia sytuacji dochodowej i rodzinnej 

świadczeniobiorcy, przeprowadza się rodzinny wywiad środowiskowy na zasadach i w 

trybie określonym w przepisach o pomocy społecznej.  

 

Dokumentem potwierdzającym prawo do świadczeń opieki zdrowotnej 

świadczeniobiorcy, jest decyzja (wójta, burmistrza, prezydenta) gminy właściwej ze 

względu na miejsce zamieszkania świadczeniobiorcy, potwierdzająca to prawo. 

Decyzję wydaje się na wniosek świadczeniobiorcy, a w przypadku stanu nagłego - na 

wniosek świadczeniodawcy udzielającego świadczenia opieki zdrowotnej, złożony 

niezwłocznie po udzieleniu świadczenia. Decyzja wydawana jest na okres 90 dni.  

 

W 2016 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wydał 6 decyzji potwierdzających 

prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.  

W 2013 roku wydano 13 decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki 

zdrowotnej, w 2014 r. również 13 decyzji, natomiast w 2015 r. 12 decyzji.   

 

2.11.   Wypłacanie wynagrodzenia dla opiekunów prawnych dla osób 

całkowicie ubezwłasnowolnionych 

 

Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę. 

Udzielenie tego rodzaju świadczenia nie wymaga przeprowadzenia wywiadu 

środowiskowego oraz wydania decyzji administracyjnej. Zadanie to jest w całości 

pokrywane z budżetu państwa. Wynagrodzenie za sprawowanie opieki wypłaca się w 

wysokości ustalonej przez sąd.  

W 2016 roku Ośrodek nie wypłacał tego świadczenia. W 2015 r. jednej osobie 

wykonującej funkcję opiekuna prawnego wypłacono wynagrodzenie na łączną kwotę 

1080,00 zł, natomiast w 2014 r. 1440,00 zł.   

 

2.12.   Wydatki gminy na utrzymanie dziecka w pieczy zastępczej 

 

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nałożyła na gminę 

obowiązek ponoszenia wydatków w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie 

zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka. W pierwszym roku pobytu dziecka w 

pieczy zastępczej jest to 10 % wydatków, w drugim roku 30%, a w trzecim i kolejnych 

latach 50% ponoszonych kosztów.  
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W poprzednich latach finansowanie pobytu dzieci w pieczy zastępczej było 

obowiązkiem powiatu. Gmina Nałęczów od 2013 r. ponosi część wydatków 

związanych z pobytem dzieci z terenu gminy w pieczy zastępczej.  

Rok Wydatkowana kwota na ten cel 

2013 1 624,67 zł 

2014 17 587,67 zł 

2015 64 439,12 zł 

2016 123 179,25 zł 

 

Dokonując analizy danych zawartych w tabeli zauważyć można, iż koszty związane z 

utrzymaniem dzieci w pieczy zastępczej stale rosną. Powyższe spowodowane jest 

obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Gmina współfinansuje koszty 

związane z utrzymaniem dzieci, które zostały umieszczone w pieczy zastępczej po 

2012 r. Dotyczy to także dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w trybie 

interwencyjnym oraz  dzieci pozostawionych bezpośrednio po urodzeniu lub dzieci, 

których tożsamość rodziców jest nieznana.  W 2013 r. w pieczy zastępczej zostało 

umieszczonych 4 dzieci, za które gmina pierwszą odpłatność poniosła w styczniu 2013 

r. Natomiast na początku 2014 r. w pieczy zastępczej przebywało już 12 dzieci, zaś w 

2015 r. 14 dzieci, za których pobyt procentowa odpłatność wzrosła zgodnie  

z przepisami. Zgodnie z ustawą o wpieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej  

w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w rodzinie zastępczej gmina 

poniesie 50 % wydatków na opiekę i wychowanie dziecka, pozostałą część utrzymania 

dzieci w pieczy współfinansuje samorząd powiatu. 

 

3. Praca socjalna  

3.1.  Praca socjalna z osobami i rodzinami z problemem bezrobocia 

 

Jednym z bardzo wielu celów pracy socjalnej realizowanej przez pracowników 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej jest zwiększenie szans na podjęcie pracy 

zawodowej i przeciwdziałanie negatywnym skutkom społecznym wynikającym z 

bezrobocia w rodzinie. Oferta Ośrodka skierowana jest zarówno do osób bardziej 

aktywnych, samodzielnych, które wymagają stosunkowo niewielkiego wsparcia, jak i 

do tych, które nie potrafią wykorzystać własnych zasobów i możliwości przy 

korzystnych zmianach na rynku pracy. Pogłębiona indywidualna praca socjalna, w 

tym w formie poradnictwa specjalistycznego oraz rozszerzana stale współpraca ze 

środowiskiem lokalnym i podmiotami rynku pracy są odpowiedzią na zmieniające się 

zapotrzebowanie osób poszukujących zatrudnienia, mieszkańców gminy Nałęczów, w 

szczególności korzystających z pomocy Ośrodka. 

 

Indywidualne poradnictwo świadczone przez pracowników nakierowane było na 

określenie i wykorzystanie posiadanych możliwości, zasobów i uprawnień osób 
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poszukujących pracy (mieszkańców gminy w szczególności klientów Ośrodka) oraz 

rozeznanie i dopasowanie zewnętrznej oferty wsparcia do potrzeb poszczególnych 

klientów.   

 

W Ośrodku oferowano osobom bezrobotnym pomoc w aktywnym poszukiwaniu 

pracy, udzielano poradnictwa z zakresu umiejętności poruszania się po rynku pracy, 

pomagano w przygotowywaniu dokumentów aplikacyjnych – listów motywacyjnych i 

życiorysów.  

 

Ośrodek współpracował także z PUP w zakresie organizowania upowszechniania 

aktualnych ofert pracy - na tablicy ogłoszeń stale wywieszane były aktualne oferty 

pracy oraz informacje o kursach zawodowych, pracownicy socjalni w ramach pracy 

socjalnej informowali klientów o wolnych miejscach pracy na podstawie informacji 

uzyskanej z PUP lub od lokalnych pracodawców. Informowano również klientów o 

kursach, szkoleniach oraz stażach oferowanych przez organizacje pozarządowe. 

Pracownicy socjalni Ośrodka kierowali osoby bezrobotne do doradcy zawodowego w 

PUP, utrzymywali stały kontakt z biurem pośrednictwa pracy.  

 

Dzięki współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Puławach i podpisaniu 

Porozumienia w zakresie dostępu do programu SEPI, pracownicy Ośrodka mają 

dostęp do danych osób zarejestrowanych w Urzędzie Pracy. Pozwala to na szybkie 

uzyskanie informacji jakie formy wsparcia zaproponowano danym osobom, jaki jest 

ich statut, czy pobierają świadczenia itp., a także nie muszą domagać się od klientów 

Ośrodka zaświadczeń z Powiatowego Urzędu Pracy.   

W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi tut. Ośrodek nawiązał 

współpracę z Lubelskim Ośrodkiem Samopomocy w Lublinie. Dzięki nawiązanej 

współpracy pracownicy udzielali pomocy w rekrutacji do projektu „Szansa na jutro”, 

w ramach, którego 7 niepełnosprawnych podopiecznych zostało zakwalifikowanych 

do w/w Projektu. W ramach Projektu skierowane osoby odbędą szkolenia zawodowe i 

staże, a także uzyskają poradnictwo psychologiczne i zawodowe.  

 

3.2.  Praca socjalna z rodzinami przeżywającymi trudności w 

wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych 

 

Założeniem pracy w tej specjalizacji jest zaspokojenie podstawowych potrzeb dzieci. 

Dotychczas wypracowane standardy oraz zdobyte doświadczenie pozwalają na 

systemowe podejście do pracy z rodziną. Jej celem jest udzielenie pomocy i wsparcia 

w przezwyciężaniu występujących w rodzinie problemów i niwelowaniu istniejących 

zaniedbań. Cel ten realizowany jest zarówno poprzez indywidualną pracę socjalną, jak 

i pracę socjalną z rodziną. W sytuacjach zagrożenia dobra i bezpieczeństwa dziecka 

podejmowane są działania interwencyjne przy współudziale kuratorów zawodowych  

i społecznych. W odniesieniu do rodzin naturalnych, praca socjalna ma na celu 
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przygotowanie rodziny do ponownego podjęcia opieki nad dzieckiem, które zostało 

umieszczone w pieczy zastępczej.  

 

Pracownicy socjalni w ramach pracy socjalnej uczą rodziców jak prawidłowo pełnić 

role rodzicielskie, jak utrzymywać pozytywne relacje z otoczeniem, jak prawidłowo 

prowadzić gospodarstwo domowe i zarządzać budżetem domowym, jak dbać o 

higienę osobistą i czystość w mieszkaniu. Pracownicy socjalni podejmowali również 

wiele różnorodnych działań mających na celu rozwiązanie konfliktów w rodzinie. Tut. 

Ośrodek w 2017 r. ma zamiar kontynuować pracę z rodziną w tym zakresie poprzez 

specjalistyczne wsparcie pracowników socjalnych i asystenta rodziny.  

Pracownicy tut. Ośrodka w 2016 roku skierowali 9 wniosków do Sądu Rejonowego o 

wgląd w sytuację dziecka. W ramach systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i 

rodziną, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nałęczowie ściśle współpracował 

w rozwiązywaniu problemów konkretnych rodzin z innymi instytucjami i 

organizacjami działającymi na rzecz rodziny. Pracownicy socjalni współpracowali z 

kuratorami, sędziami, pedagogami, dyrektorami szkół, pracownikami służby zdrowia, 

członkami Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Policją, sołtysami, 

radnymi oraz pracownikami organizacji pozarządowych  

 

Ponadto prowadzona jest również praca z rodzinami zastępczymi spokrewnionymi 

mająca na celu diagnozę sytuacji dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej, 

rozpoznanie nieprawidłowości w pełnieniu funkcji rodziny zastępczej oraz 

wynikających z tego problemów opiekuńczo – wychowawczych, poradnictwo dla tych 

rodzin, wydawanie opinii o kandydatach do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, 

współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, organizacjami pozarządowymi 

oraz placówkami opiekuńczo - wychowawczymi i rodzinami zastępczymi. Na terenie 

Nałęczowa funkcjonuje 13 rodzin zastępczych, w których wychowuje się 27 dzieci. 

W 2016 r. pracownicy socjalni oraz asystent rodziny wzięli udział w 12 posiedzeniach 

okresowej oceny sytuacji dziecka organizowanej przez PCPR w Puławach oraz POW 

w Puławach i wydali 17 pisemnych opinii.   

 

Z młodymi osobami opuszczającymi placówki lub rodziny zastępcze prowadzona jest 

praca, której celem jest umożliwienie samodzielnego funkcjonowania w dorosłym 

życiu, pomoc w organizowaniu wyposażenia mieszkania, załatwieniu spraw 

urzędowych itp.  

 

Pracownicy tut. Ośrodka w 2016 r. zorganizowali spotkanie pt. „Trening umiejętności 

wychowawczych” dla mieszkańców gminy Nałęczów. Celem treningu było 

wzmocnienie kompetencji wychowawczych oraz ćwiczenia praktyczne umiejętności 

rodzicielskich. Warsztaty skierowane były do rodziców, którzy m.in. odczuwali brak 

kontaktu z dzieckiem, niepokoili się zachowaniem swojego dziecka, czuli się 

niepewnie w roli rodzica, mieli trudności w porozumiewaniu się z własnym 

dzieckiem, chcieli poszerzyć wiedzę na temat rozwoju własnego dziecka lub chcieli 
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się przyjrzeć swoim potrzebom, uczuciom i oczekiwaniom względem swojego 

dziecka.  

 

3.3.  Praca socjalna na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych  

 

Podejmowane działania przez pracowników socjalnych w ramach pracy socjalnej są 

nakierowane na aktywizację społeczną osób, które ze względu na wiek, chorobę lub 

niepełnosprawność nie mogą samodzielnie realizować swoich potrzeb życiowych oraz 

tworzenie sieci wsparcia, która umożliwi pomoc tym osobom w funkcjonowaniu w 

środowisku. Ze względu na stale rosnącą populację osób starszych  

i niepełnosprawnych również rośnie zapotrzebowanie na pracę socjalną dla tych osób 

oraz podejmowanie innowacyjnych i różnorodnych działań.  

 

W szczególnie trudnych okresach dla osób starszych, takich jak zima i lato 

pracownicy socjalni dodatkowo monitorują środowiska osób starszych. Monitorowali 

również środowiska w celu sprawdzenia czy członkowie rodziny prawidłowo 

sprawują opiekę nad osobami starszymi, a także czy osoby starsze i niepełnosprawne 

mają zabezpieczone potrzeby.  

 

Poza udzielaniem pomocy finansowej czy pomocy w formie usług opiekuńczych 

udzielają poradnictwa na temat możliwości przystosowania mieszkania do potrzeb 

osoby niepełnosprawnej, likwidacji barier funkcjonalnych, zakupu sprzętu 

ortopedycznego i rehabilitacyjnego, uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych, 

uzyskania statusu osoby niepełnosprawnej, przepisach prawnych dotyczących osób 

niepełnosprawnych, podjęcia nauki i pracy oraz działalności organizacji 

pozarządowych. Pracownicy socjalni pomagali w kompletowaniu dokumentów 

niezbędnych do uzyskania skierowania i umieszczenia w zakładach opiekuńczo – 

leczniczych oraz domach pomocy społecznej.  

 

Pracownicy socjalni podejmowali liczne działania mające na celu ułatwianie 

kontaktów z placówkami służby zdrowia, udzielanie pomocy w korzystaniu z różnych 

form rehabilitacji leczniczej i społecznej, a także inicjowanie kontaktów rodzinnych, 

podejmowanie działań zmierzających do większego zaangażowania rodziny w 

sprawowanie opieki nad osobami wymagającymi takiej pomocy. Udzielali pomocy 

osobom starszym w organizowaniu lekarstw, opału, drobnych napraw w mieszkaniu. 

Pomagali w wypełnianiu oraz przygotowywaniu dokumentów niezbędnych do 

wyjazdu na turnus rehabilitacyjny, do sanatorium, w uzyskaniu odpowiedniego 

sprzętu rehabilitacyjnego itp. Organizowali wizyty domowe lekarskie oraz wizyty 

domowe pielęgniarek środowiskowych.  

 

Ponadto, pracownicy socjalni (zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych) 

przeprowadzili 31 wywiadów środowiskowych celem przyznania – specjalnego 

zasiłku opiekuńczego oraz zasiłku dla opiekuna oraz (zgodnie z ustawą o pomocy 



Sprawozdanie z działalności MOPS w Nałęczowie za rok 2016 

 

str. 30 

 

państwa w wychowaniu dzieci) 1 wywiad celem potwierdzenia prawidłowości 

wydatkowania przyznanego świadczenia.  

 

Współpracowano z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opiekuńczo – Leczniczym 

w Celejowie w zakresie przeprowadzania wywiadów środowiskowych oraz 

wypłacania 2 zasiłków stałych i zasiłków pielęgnacyjnych. Tut. Ośrodek w 2016 r. 

skierował 1 wniosek do Sądu o umieszczenie bez zgody w ZOL.  

 

3.4.   Praca socjalna na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi  

 

Pracownicy socjalni podejmowali wiele różnorodnych działań mających na celu 

pomoc oraz wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi oraz członków ich rodzin. 

Motywowali do poddania się badaniom diagnostycznym w Poradni Zdrowia 

Psychicznego, a w razie potrzeby leczeniu, wspierali osoby i rodziny oraz udzielali 

pomocy i poradnictwa we wzmacnianiu lub odzyskaniu ich zdolności do 

funkcjonowania w społeczeństwie i tworzeniu warunków sprzyjających temu celowi. 

Pracownicy socjalni udzielali pomocy w załatwieniu i organizowaniu wizyt lekarza 

psychiatry, zarówno w Poradni jak i wizyt domowych, pomagali w załatwieniu 

konsultacji z psychologiem, udzielali pomocy w organizowaniu miejsca w szpitalu 

oraz w załatwieniu transportu do szpitala.  

 

W przypadku, kiedy osoba chora psychicznie zagrażała swojemu zdrowiu i życiu lub 

nie była w stanie samodzielnie funkcjonować w środowisku, kierowano do sądów 

wnioski o stwierdzenie potrzeby umieszczenia w szpitalu psychiatrycznym osób 

chorujących psychicznie bez ich zgody.  

 

Na podstawie art. 29 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia 

psychicznego MOPS kieruje do Sądu wnioski o przyjęcie bez zgody do szpitala 

psychiatrycznego osoby chore psychicznie, których dotychczasowe zachowanie 

wskazuje, że nieprzyjęcie do szpitala spowoduje znaczne pogorszenie ich stanu 

zdrowia psychicznego, lub które są niezdolne do samodzielnego zaspokajania 

podstawowych potrzeb życiowych, a uzasadnione jest przewidywanie, że leczenie w 

szpitalu psychiatrycznym przyniesie poprawę ich stanu zdrowia. W 2016 r. tut. 

Ośrodek nie wniósł do Sądu żadnego wniosku o stwierdzenie potrzeby przyjęcia do 

szpitala psychiatrycznego bez zgody.  

 

3.5.  Praca socjalna z osobami doświadczającymi przemocy w rodzinie 

oraz osobami stosującymi przemoc 

 

Praca socjalna z rodzinami dotkniętymi problemem przemocy koncentruje się na 

rozpoznawaniu zjawiska przemocy, budowaniu planu pomocy o charakterze 

interwencyjnym, socjalnym, psychologicznym, prawnym i jego realizacji.  
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W roku 2016 pracownicy socjalni prowadzili pracą socjalną związaną z problemem 

przemocy w 47 rodzinach.  

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nałęczowie kontynuował działania związane z 

przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, podejmowane w oparciu o ustawę o 

przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z 29 lipca 2005 r. oraz Rozporządzenie Rady 

Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz 

wzorów formularzy „Niebieskie Karty”. Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie podejmowanie interwencji wobec rodziny dotkniętej przemocą 

odbywa się w oparciu o procedurę „Niebieskie Karty” i nie wymaga zgody osoby 

dotkniętej przemocą. Podstawą do wszczęcia procedury jest uzasadnione podejrzenie 

przemocy w rodzinie. Wszystkie rodziny, u których wszczęto procedurę, stały się 

automatycznie adresatami tych działań. Osobom, co do których istniało podejrzenie, 

że są dotknięte przemocą, udzielano wsparcia socjalnego i rodzinnego, miały również 

możliwość skorzystania ze wsparcia psychologicznego i prawnego organizowanego 

przez tut. Ośrodek we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Puławach oraz  

z organizacjami pozarządowymi tj. Stowarzyszeniem Bona Fides oraz Polską 

Fundacją Wspomagania Rozwoju Gospodarczego OIC Poland.  

 

Rodziny, w których prowadzona jest procedura „Niebieska Karta” stale są 

monitorowane przez pracowników socjalnych w miejscu zamieszkania. Sprawcy 

przemocy motywowani są do zmiany zachowania, do uczestniczenia w programie 

korekcyjno – edukacyjnym, do podjęcia terapii w poradni leczenia uzależnień czy do 

terapii w poradni zdrowia psychicznego. W celu rozwiązywania problemów 

związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie do pracy z każdą rodziną dotkniętą 

przemocą powoływane były grupy robocze, które podejmowały działania, zgodne z 

zadaniami określonymi w ustawie, w posiedzeniu każdej grupy roboczej biorą udział 

pracownicy tut. Ośrodka, zajmują się również obsługą organizacyjną i administracyjną 

spotkań grup roboczych oraz posiedzeń całego Zespołu Interdyscyplinarnego. 

W 2016 roku odbyły się 4 posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego, powołanych 

zostało 13  grup roboczych, natomiast posiedzeń grup roboczych odbyło się 110. W 

każdym posiedzeniu brał udział przedstawiciel tut. Ośrodka. W związku z 

wykonywaną pracą socjalną w tych rodzinach pracownicy socjalni odwiedzili 277 

razy rodziny, 66 wizyt odbywało się w asyście funkcjonariusza Policji, natomiast 13 w 

asyście Strażnika Miejskiego.  

 

Od czasu wejścia w życie procedury „Niebieskie Karty” liczba środowisk objętych 

pomocą przez tut. Ośrodek z powodu stwierdzonej przemocy znacząco wzrosła i stale 

rośnie. Ma to związek z przekazywaniem „Niebieskich Kart” wszczynanych przez 

inne instytucje do tego powołane.  

 

W 2016 roku do ZI wpłynęło 15 Niebieskie Karty, 6 z MOPS, 6 z Policji, 1 z GKRPA 

oraz 2 karty ze służby zdrowia. W 2016 roku tut. Ośrodek przyznał pomoc finansową 

w związku z przemocą w rodzinie 7 rodzinom, w których było 26 osób. W 2016 r. 
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zakończonych zostało 39 procedur „Niebieskie Karty” w 35 rodzinach. W 12 

rodzinach nadal podejmowane są czynności mające za zadanie przeciwdziałanie 

przemocy w rodzinie. W 2016 r. tut. Ośrodek skierował 3 wnioski do Prokuratury o 

możliwości popełnienia przestępstwa.  

 

Działania związane z procedurą „Niebieska Karta” stanowią element działań 

realizowanych w oparciu o uchwałę Rady Miasta w Nałęczowie w sprawie przyjęcia 

Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie w Gminie Nałęczów.  

 

3.6.  Praca socjalna z osobami z problemem alkoholowym oraz 

członkami ich rodzin  

 

Prowadzenie pracy socjalnej przy wykorzystaniu narzędzi pracy socjalnej, zawsze 

odbywa się z poszanowaniem i zastosowaniem w codziennej praktyce zasady 

podmiotowości klienta.  

 

Pracownik socjalny inicjuje różnego rodzaju działania, mające na celu pomoc osobom 

uzależnionym oraz członkom ich rodzin.  

 

Praca socjalna podejmowana w stosunku do osób uzależnionych oraz członków ich 

rodzin polega przede wszystkim na: 

1. Edukacji klienta uzależnionego w zakresie różnych aspektów jego choroby i jej 

negatywnego wpływu na różne sfery i jakość życia. 

2. Wskazywanie instytucji, poradni i organizacji, gdzie osoba uzależniona oraz 

członkowie rodzin mogą uzyskać specjalistyczną pomoc. 

3. Motywowanie osoby uzależnionej oraz członków rodzin - osób 

współuzależnionych do podjęcia terapii. 

4. Organizowanie miejsca w stacjonarnych oraz niestacjonarnych placówkach 

leczenia uzależnień. 

5. Kierowanie wniosków do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w celu podjęcia działań zgodnie z kompetencjami i skierowania 

wniosku do Sądu, celem wydania postanowienia o konieczności podjęcia leczenia 

odwykowego. 

6. Udział w posiedzeniach GKRPA. 

7. Udzielanie informacji GKRPA na temat osób uzależnionych. 

8. Współpraca z poradniami i kuratorami. 

9. Monitorowanie sytuacji osób uzależnionych w miejscu ich zamieszkania.  

10. Motywowanie do utrzymywania abstynencji po zakończonym leczeniu.  

 

W 2016 r. pracownicy tut. Ośrodka skierowali 6 wniosków do GKRPA w Nałęczowie 

o podjęcie działań mających na celu zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego.  
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3.7.  Praca socjalna na rzecz osób opuszczających zakład karny  

 

Wszystkie osoby, które opuściły ZK i zgłosiły się do tutejszego Ośrodka zostały 

poinformowane o konieczności zgłoszenia się do Powiatowego Urzędu Pracy  

w Puławach w celu uzyskania statusu osoby bezrobotnej i tym samym nabycia prawa 

do ubezpieczenia zdrowotnego. Ponadto osobom zwolnionym z zakładów karnych 

zostały przekazane informacje dotyczące możliwości korzystania z bezpłatnych porad 

specjalisty terapii uzależnień i grupy terapeutycznej w tut. Ośrodku, uczestnictwa w 

spotkaniach Klubu AA mającego swoją siedzibę przy Urzędzie Miasta w Nałęczowie, 

a także skorzystania z bezpłatnych porad prawnych organizowanych prze tut. Ośrodek 

we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Puławach.   

 

Sytuacja osób, które opuściły zakład karny była dobra. W 1 przypadku osoba, która 

opuściła zakład karny w 2016 r. powróciła do środowiska, w którym zamieszkiwała 

przed osadzeniem.   

 

Współpraca z zakładami karnymi polegała na wymianie informacji o osadzonych, 

ustalaniu terminu opuszczenia zakładu i planowaniu stosownej pomocy dla nich oraz 

ich rodzin. 

Tut. Ośrodek w 2016 r. 2 razy zwracał się do ZK z prośbą o udzielenie informacji o 

osadzonych, kierował również 2 wnioski o objęcie uzależnionych od alkoholu 

osadzonych terapią i sprawców przemocy programem korekcyjno – edukacyjnym.  

 

W 2016 r. pracownicy socjalni tut. Ośrodka podejmowali również pracę socjalną 

mającą na celu pomoc osobom zwolnionym w znalezieniu zatrudnienia, pomagali w 

kompletowaniu dokumentów, w celu ustalenia stopnia niepełnosprawności, 

rozwiązaniu konfliktów rodzinnych, nawiązaniu kontaktów z rodziną. Współpracowali 

oraz wymieniali informacje z kuratorami zawodowymi i społecznymi.   

 

4.  Inne działania podejmowane przez pracowników socjalnych w 

ramach pracy socjalnej  

 

1. udzielano pomocy w organizacji odzieży, używanych mebli i sprzętów 

gospodarstwa domowego  

2. na potrzeby postępowań prowadzonych w innych ośrodkach pomocy społecznej 

przeprowadzano wywiady środowiskowe oraz sporządzano informacje i opinie o 

rodzinach  

3. sporządzono opinie dotyczące sytuacji materialno – bytowej rodzin dla potrzeb 

fundacji celem udzielenia pomocy finansowej  

4. przeprowadzono rekrutację dzieci na kolonie letnie organizowane przez 

Kuratorium Oświaty w Lublinie 

5. pracownicy socjalni reprezentowali interesy klientów Ośrodka i występowali w ich 

imieniu w instytucjach takich jak: sąd, szkoły, urzędy administracji rządowej i 
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samorządowej, ZUS, spółdzielnia mieszkaniowa, zakład energetyczny, gazownia, 

itp.   

6. wydawano zaświadczenia o korzystaniu z pomocy społecznej dla klientów i dla 

instytucji - ZUS, KRUS, Sąd oraz Caritas celem uzyskania pomocy w formie 

żywności  

7. udzielali pomocy w załatwieniu dokumentu tożsamości 

8. udzielali pomocy w sporządzaniu oraz kompletowaniu dokumentów niezbędnych 

do uzyskania alimentów, kontaktów z dziećmi czy ograniczeniu władzy 

rodzicielskiej 

9. udzielali pomocy w załatwianiu rent i emerytur, dodatków mieszkaniowych  

i energetycznych oraz innych świadczeń  

10. w okresie jesiennym do radnych, sołtysów, na Policję oraz innych instytucji 

rozesłano informację z prośbą o zwrócenie szczególnej uwagi w okresie zimowym 

na osoby starsze, niepełnosprawne i samotne, przekazano informacje o 

instytucjach udzielających pomocy, schronienia i posiłku bezdomnym oraz 

poproszono o informowanie pracowników tut. Ośrodka o osobach wymagających 

pomocy i wsparcia  

11. informowano o możliwościach skorzystania z  pomocy w różnych instytucjach np. 

z dodatku mieszkaniowego, stypendium socjalnego oraz udzielano pomoc w 

gromadzeniu i wypełnianiu niezbędnej dokumentacji 

12. kontakt z lekarzami i pielęgniarkami celem głębszego rozeznania sytuacji 

zdrowotnej Klientów i udzielenia im stosownej pomocy  

13. Ośrodek kierował najuboższych mieszkańców gminy Nałęczów po odbiór 

żywności w ramach Europejskiego Programu Pomocy Żywnościowej dla 

najuboższej ludności.  

14. pomoc w załatwianiu formalności związanych z uregulowaniem sytuacji 

mieszkaniowej (złożenie wniosku o przydział mieszkania, rozłożenie zaległości na 

raty, umorzenie odsetek od spłaconej zaległości, motywowanie klientów do 

podjęcia działań w celu zamiany lokalu), pomoc w dostosowaniu mieszkania do 

potrzeb osoby niepełnosprawnej (złożenie wniosku o dofinansowanie), pomoc w 

zakupie lub wymianie sprzętu domowego, pracownicy socjalni organizowali prace 

porządkowe w mieszkaniu klienta, wymianę lub uzupełnienie mebli, pościeli, 

odzieży. 
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Rozdział III 

Świadczenia rodzinne, wychowawcze, pomoc osobom uprawnionym 

do alimentów, pomoc materialna dla uczniów, Karta Dużej Rodziny 

oraz postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych 

 

1. Świadczenia rodzinne  

 

W ramach realizacji świadczeń rodzinnych zgodnie z ustawą z dnia 23 listopada  

2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1518 z późn. zm.) w 

roku 2016 wypłacono kwotę 2 148 930,00 zł 

 

Kryterium dochodowe uprawniające do uzyskania zasiłku rodzinnego wynosiło od 

listopada 2016 r. 674,00 zł na osobę, w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka 

niepełnosprawnego dochód rodziny nie mógł przekroczyć 764,00 zł na osobę.  

 

Informacje dotyczące realizacji świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami 

 

Lp. Wyszczególnienie Liczba  

1. Liczba wniosków o ustalenie prawa 

do świadczeń rodzinnych wraz z 

dodatkami  

376 

2. Ogólna liczba decyzji 

administracyjnych, w tym: 

427 

2.1. decyzje przyznające 347 

2.2. decyzje odmowne 3 

2.3. umorzenie postępowania - 

2.4. decyzje uchylające 21 

2.5. decyzje zmieniające 56 

3. Liczba odwołań wniesionych na 

decyzje tut. Ośrodka, w tym: 

1 

3.1. liczba decyzji ostatecznych wydanych 

przez Samorządowe Kolegium 

Odwoławcze, w tym: 

1 

3.1.1. pozostawiających w mocy decyzję 

organu właściwego 

1 

3.1.2. zmieniających decyzję organu 

właściwego i orzekających co do 

istoty sprawy 

0 

3.1.3. uchylających decyzję organu 

właściwego i przekazujących sprawę 

do ponownego rozpatrzenia 

0 
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Realizacja świadczeń rodzinnych w okresie od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 

roku przedstawiała się następująco: 

 

Lp

. 

Rodzaj 

świadczeń 

Wysokość 

świadczenia 

Liczba 

rodzin 

uprawniony

ch 

Liczba 

wypłacony

ch 

świadczeń 

Łączna 

kwota 

wypłacony

ch 

świadczeń 

1. Zasiłek rodzinny Do 31.10. 2016 

89 zł na dziecko 

do 5-go roku 

życia; 118 zł na 

dziecko powyżej 

5-go roku życia do 

18- go roku życia 

oraz 129 zł na 

dziecko 

powyżej 18-go 

roku życia do 24-

go roku życia. 

Od 1.11.2016 

95 zł na dziecko 

do 5-go roku 

życia; 124 zł na 

dziecko powyżej 

5-go roku życia do 

18- go roku życia 

oraz 135 zł na 

dziecko 

powyżej 18-go 

roku życia do 24-

go roku życia. 

 

 

 

 

 

 

 

286 

 

 

 

 

 

 

 

6444 

 

 

 

 

 

 

 

733 836,00 

zł 

2. Dodatek z tyt. 

urodzenia 

dziecka 

1000,00 zł 28 28 28000,00 zł 

3. Dodatek z tyt. 

opieki nad 

dzieckiem w 

okresie 

korzystania z 

urlopu 

wychowawczego 

400,00 zł 5 58 22893,00 zł 

4. Dodatek z tyt. 

samotnego 

wychowywania 

dziecka 

185 zł (od 

1.11.2016 – 193 

zł), plus 80 zł dla 

dziecka z 

orzeczoną 

niepełnosprawnośc

ią, lub znacznym 

stopniem 

16 278 51 718,00 

zł 
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niepełnosprawnośc

i 

5. Dodatek z tyt. 

kształcenia i 

rehabilitacji 

dziecka 

niepełnosprawne

go 

Do 31.10. 2016 

80 zł dla dziecka 

do 5 roku życia, 

100 zł dla dziecka 

powyżej 5 roku 

życia 

Od 1.11. 2016 

90 zł dla dziecka 

do 5 roku życia, 

110 zł dla dziecka 

powyżej 5 roku 

życia 

29 396 38 980,00 

zł 

6. Dodatek z tyt. 

wychowywania 

dziecka w 

rodzinie 

wielodzietnej 

90 zł do 

31.10.2016; 

95 zł od 1.11.2016 

61 1045 94 845,00 

zł 

7. Dodatek z tyt. 

rozpoczęcia roku 

szkolnego 

 

100,00 zł 190 404 40400,00 zł 

8. Dodatek z tyt. 

podjęcia przez 

dziecko nauki w 

szkole 

poza miejscem 

zamieszkania 

105 zł (od 

1.11.2016 – 113 

zł), jeżeli 

dziecko 

zamieszkuje w 

miejscowości, w 

której znajduje się 

szkoła, 63 zł (od 

1.11.2016 – 69 zł), 

jeżeli dziecko 

dojeżdża 

do szkoły 

61 986 67 434,00 

zł 

9. Jednorazowa 

zapomoga z 

tytułu 

urodzenia się 

dziecka 

1000,00 zł 60 60 60 000,00 

zł 

10

. 

Świadczenie 

rodzicielskie 

1000,00 zł 18 139 131 173,00 

zł 

 

Od 1 stycznia 2016 roku w przypadku przekroczenia kryterium dochodowego 

uprawniającego do pobierania zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego, 

świadczenia przyznawane są w niepełnej wysokości według zasady „złotówka za 

złotówkę”. 

W 2016 r. tut. Ośrodek przyznał pomoc zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę” 16 

rodzinom, którym wypłacono 435 świadczeń, na łączną kwotę 20 036,57 zł.  
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Średnio miesięcznie z zasiłku rodzinnego i dodatków korzystało ok. 286 rodzin, w 

tym: 

• 106 rodzin z 1 dzieckiem, 

• 120 rodzin z 2 dzieci, 

• 36 rodzin z 3 dzieci, 

• 24 rodziny z 4 i więcej dzieci. 

 

Świadczenia opiekuńcze w tym: 

 

Informacje dotyczące realizacji świadczeń opiekuńczych 

Lp. Wyszczególnienie Liczba  

1. Liczba wniosków o ustalenie prawa 

do świadczeń opiekuńczych  

67 

2. Ogólna liczba decyzji 

administracyjnych, w tym: 

78 

2.1. decyzje przyznające 65 

2.2. decyzje odmowne 2 

2.3. umorzenie postępowania 0 

2.4. decyzje uchylające 11 

3. Liczba odwołań wniesionych na 

decyzje tut. Ośrodka, w tym: 

2 

3.1. liczba decyzji ostatecznych wydanych 

przez Samorządowe Kolegium 

Odwoławcze, w tym: 

2 

3.1.1. pozostawiających w mocy decyzję 

organu właściwego 

2 

3.1.2. zmieniających decyzję organu 

właściwego i orzekających co do 

istoty sprawy 

0 

3.1.3. uchylających decyzję organu 

właściwego i przekazujących sprawę 

do ponownego rozpatrzenia 

0 

 

 

Lp. Rodzaj 

świadczenia 

Wysokość 

świadczenia 

Liczba rodzin 

uprawnionych 

Liczba 

wypłaconych 

świadczeń 

Łączna 

kwota 

wypłaconych 

świadczeń 

1. Zasiłek 

pielęgnacyjny 

153,00 zł 226 2736 418 608,00 

zł 

2. Świadczenie 

pielęgnacyjne 

1300,00 zł 24 258 335 400,00 

zł 

3. Specjalny 

zasiłek 

opiekuńczy 

520,00 zł 10 109 56 311,00 zł 

4. Zasiłek dla 520,00 zł 8 96 49 296,00 zł 
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opiekuna 

 

Od maja 2014 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadanie jakim jest 

przyznawanie i wypłata zasiłków dla opiekunów, czyli dla osób, które utraciły prawo 

do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013 roku, w związku z 

wygaśnięciem z mocy prawa decyzji przyznającej prawo do tego świadczenia. 

 

Wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotne w 2016 r. 

 

Lp. Rodzaj składki Liczba osób 

uprawnionych 

Liczba składek Łączna kwota 

opłaconych 

składek 

1. Składki na ubezpieczenie 

emerytalne i rentowe za 

osoby pobierające ŚP 

18 256 86 045,00 zł 

2. Składki na ubezpieczenie 

zdrowotne za osoby 

pobierające ŚP 

4 85 9 360,00 zł 

3. Składki na ubezpieczenie 

emerytalne i rentowe za 

osoby pobierające SZO 

11 115 16 355,00 zł 

4. Składki na ubezpieczenie 

zdrowotne za osoby 

pobierające SZO 

5 53 2 480,00 zł 

5. Składki na ubezpieczenie 

emerytalne i rentowe za 

osoby pobierające ZDO 

4 91 12 851,00 zł 

6. Składki na ubezpieczenie 

zdrowotne za osoby 

pobierające ZDO 

2 76 650,00 zł 

 

2. Świadczenie wychowawcze - Program Rodzina 500+ 

 

Od 1 kwietnia 2016 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje ustawę o 

pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. W ramach realizacji ustawy przyznawane 

jest świadczenie wychowawcze, które wynosi 500 zł miesięcznie na dziecko. W 

stosunku do drugiego i kolejnych dzieci w rodzinie, świadczenie wychowawcze nie 

jest związane z kryterium dochodowym. W stosunku do pierwszego dziecka w 

rodzinie przyznanie świadczenia związane jest z kryterium dochodowym, które 

wynosi 800 zł na osobę w rodzinie lub 1200 zł w przypadku, gdy w rodzinie jest 

dziecko niepełnosprawne. 
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Realizacja świadczeń wychowawczych w okresie od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 

2016 roku przedstawiała się następująco: 

 

Informacje dotyczące realizacji świadczenia wychowawczego 

Lp. Wyszczególnienie Liczba  

1. Liczba wniosków o ustalenie prawa 

do świadczenia wychowawczego, w 

tym:  

684 

1.1. złożonych w formie papierowej 594 

1.2. złożonych drogą elektroniczną 90 

2. Ogólna liczba decyzji 

administracyjnych, w tym: 

661 

2.1. decyzje przyznające 631 

2.2. decyzje odmowne 17 

2.3. umorzenie postępowania 1 

2.4. decyzje uchylające 7 

2.5. decyzje zmieniające  16 

3. Liczba odwołań wniesionych na 

decyzje tut. Ośrodka, w tym: 

2 

3.1. liczba decyzji ostatecznych wydanych 

przez Samorządowe Kolegium 

Odwoławcze, w tym: 

2 

3.1.1. pozostawiających w mocy decyzję 

organu właściwego 

2 

3.1.2. zmieniających decyzję organu 

właściwego i orzekających co do 

istoty sprawy 

0 

3.1.3. uchylających decyzję organu 

właściwego i przekazujących sprawę 

do ponownego rozpatrzenia 

0 

 

Lp. Rodzaj 

świadczenia 

Wysokość 

świadczen

ia 

Liczba 

rodzin 

uprawniony

ch 

Liczba 

wypłacony

ch 

świadczeń 

Liczba dzieci 

na które 

wypłacane 

jest 

świadczenie 

Łączna 

kwota 

wypłacony

ch 

świadczeń 

1. Świadczenie 

wychowawc

ze  

500,00 zł 597 8127 903 4 050 391,

00zł 

 

Charakterystyka rodzin otrzymujących świadczenie wychowawcze: 

tylko na 1 dziecko – 221 rodzin, 

tylko na 2 dziecko – 196 rodzin, 

na pierwsze i kolejne dzieci – 202 rodzin, 

na drugie i kolejne – 22 rodziny.  
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3. Pomoc osobom uprawnionym do alimentów  

(fundusz alimentacyjny) 

 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do 

alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub 

zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna. Świadczenie 

przysługuje do ukończenia przez osobę uprawnioną 18 roku życia albo w przypadku, 

gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo 

w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – 

bezterminowo. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości 

bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł. 

Realizacja świadczeń z funduszu alimentacyjnego w okresie od 1 stycznia 2016 do 31 

grudnia 2016 roku przedstawiała się następująco: 

 

Informacje dotyczące realizacji świadczeń z funduszu alimentacyjnego 

Lp. Wyszczególnienie Liczba  

1. Liczba wniosków o ustalenie prawa 

do świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego  

58 

2. Ogólna liczba decyzji 

administracyjnych, w tym: 

72 

2.1. decyzje przyznające 65 

2.2. decyzje odmowne 0 

2.3. umorzenie postępowania 0 

2.4. decyzje uchylające 6 

3. Liczba odwołań wniesionych na 

decyzje tut. Ośrodka, w tym: 

0 

3.1. liczba decyzji ostatecznych wydanych 

przez Samorządowe Kolegium 

Odwoławcze, w tym: 

0 

3.1.1. pozostawiających w mocy decyzję 

organu właściwego 

0 

3.1.2. zmieniających decyzję organu 

właściwego i orzekających co do 

istoty sprawy 

0 

3.1.3. uchylających decyzję organu 

właściwego i przekazujących sprawę 

do ponownego rozpatrzenia 

0 

 

Lp

. 

Rodzaj 

świadczenia 

Wysokość 

świadczenia 

Liczba 

rodzin 

uprawnio

nych 

Liczba 

wypłaco

nych 

świadcze

ń 

Liczba dzieci 

na które 

wypłacane 

jest 

świadczenie 

Łączna 

kwota 

wypłaconyc

h 

świadczeń 

1. Świadczenie z 

funduszu 

alimentacyjnego 

 

Do 500,00 zł 

 

47 

 

809 

 

65 

 

316 524,00 

zł 
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4. Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych  

 

W bazie Ośrodka figurowało 90 dłużników alimentacyjnych, z czego 47 to dłużnicy 

Gminy Nałęczów. Dłużnikiem alimentacyjnym, w rozumieniu ustawy z dnia 7 

września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, jest osoba 

zobowiązana na podstawie tytułu wykonawczego, przeciwko której egzekucja okazała 

się bezskuteczna. Organem właściwym dłużnika jest wójt, burmistrz lub prezydent 

miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika alimentacyjnego. 

 

Organ właściwy dłużnika wykonuje poniżej wymienione czynności:  

 

1) po otrzymaniu wniosku o podjęcie działań wobec dłużnika, organ dłużnika 

przeprowadza wywiad alimentacyjny oraz przyjmuje oświadczenie majątkowe,  

2) przekazuje komornikowi sądowemu informacje mające wpływ na skuteczność 

egzekucji, w szczególności ustalone w wywiadzie i oświadczeniu majątkowym,  

3) podczas wywiadu upoważniony pracownik ustala, z jakich powodów dłużnik nie 

wywiązuje się z zobowiązań, jeżeli powodem jest brak zatrudnienia organ 

dłużnika - zobowiązuje dłużnika do zarejestrowania się w powiatowym urzędzie 

pracy, informuje właściwy urząd pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej 

dłużnika,  

4) w przypadku gdy dłużnik alimentacyjny uniemożliwia przeprowadzenie wywiadu 

alimentacyjnego lub odmówił złożenia oświadczenia majątkowego, 

zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy, bez uzasadnionej przyczyny 

przyjęcia odpowiedniego zatrudnienia, organ właściwy dłużnika składa wniosek o 

ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 kodeksu karnego oraz kieruje 

wniosek do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego.  

 

W roku 2016 tut. Ośrodek podejmowała wobec dłużników alimentacyjnych szereg 

różnorodnych działań, co obrazuje poniższe tabelaryczne zestawienie. 

 

Lp. Rodzaj działań Liczba 

1. Otrzymane od organu właściwego wierzyciela wnioski o 

podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego 

33 

2. Przeprowadzone przez organ właściwy dłużnika wywiady 

alimentacyjne oraz odebrane oświadczenia majątkowe 

12 

3. Przekazanie komornikowi sądowemu informacji mających 

wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych, 

pochodzących z wywiadu alimentacyjnego oraz oświadczenia 

majątkowego 

12 

4. Poinformowanie powiatowego urzędu pracy o potrzebie 

aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego 

5 

5. Zobowiązanie dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się 

w urzędzie pracy jako bezrobotny albo poszukujący pracy 

5 

6. Wszczęcie postępowania dotyczącego uznania dłużnika 

alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań 

alimentacyjnych 

- 
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7. Wydanie decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za 

uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych 

- 

8. Wydanie decyzji o umorzeniu postępowania dotyczącego 

uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od 

zobowiązań alimentacyjnych 

1 

9. Złożenie wniosku o ściganie za przestępstwa określone w art. 

209 § 1 Kodeksu Karnego 

- 

10. Skierowanie do starosty wniosku o zatrzymanie prawa jazdy 

dłużnika alimentacyjnego 

- 

11. Przekazanie informacji gospodarczej o zobowiązaniu lub 

zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego wynikających z 

tytułów, o których mowa w art.28 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy, w 

przypadku powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy 

81 

12. wysłano informacji o wysokości zobowiązań dłużnika wobec 

Skarbu Państwa 

45 

13. wysłano wezwań w celu przeprowadzenia wywiadu 

alimentacyjnego 

32 

 

Kwota zwrócona przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z 

funduszu alimentacyjnego to 68 083,00 zł, w tym:  

- przekazane na dochody budżetu państwa 57 734,00 zł,  

- przekazane na dochody własne gminy wierzyciela i dłużnika (gmina Nałęczów) 

10 349,00 zł,  

- odsetki 42 207,30 zł.  

 

5. Pomoc materialna dla uczniów 

 

Przyznanie i wypłatę pomocy materialnej dla uczniów reguluje ustawa z dnia  

7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1943) Od 10. 2015 r. 

na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Nałęczowie te świadczenia wypłacane są 

przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nałęczowie. 

 

Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są: 

1. stypendium szkolne 

2. zasiłek szkolny 

 

Stypendium szkolne 

Prawo do pomocy materialnej o charakterze socjalnym przysługuje uczniom 

zamieszkałym na terenie gminy Nałęczów (bez względu na miejsce pobierania nauki) 

• uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół 

publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów 
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nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów 

pracowników służb społecznych, do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej 

jednak niż do ukończenia 24 roku życia, 

• wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających 

dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim, a także 

dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi 

niepełnosprawnościami, realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - 

do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki, 

• uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych 

dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku 

nauki, 

• słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich 

kolegiów języków obcych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak 

niż do ukończenia 24 roku życia. 

 

Zasiłek szkolny 

Zasiłek szkolny może być przeznaczony uczniowi znajdującemu się przejściowo w 

trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. 

Zasiłek szkolny może być przyznany w formie: świadczenia pieniężnego na pokrycie 

wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub pomocy rzeczowej o charakterze 

edukacyjnym. 

 

Podstawową  przesłanką otrzymania przez ucznia stypendium szkolnego jest trudna 

sytuacja materialna, w jakiej ten uczeń się znajduje wynikająca z niskich dochodów na 

osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, 

niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak 

umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub 

narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. 

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania 

się o stypendium szkolne nie może być wyższa niż kwota 514 zł netto i jest ona 

ustalana na zasadach określonych w art. 8 ust. 3-13 ustawy z 12 marca 2004 roku o 

pomocy społecznej. 

Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do 

edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z 

trudnej sytuacji materialnej ucznia, a także wspierania edukacji uczniów zdolnych. 

 

Informacje dotyczące realizacji świadczeń 

Lp. Wyszczególnienie Liczba  

1. Liczba wniosków  45 

2. Ogólna liczba decyzji 

administracyjnych, w tym: 

203 

2.1. decyzje przyznające 152 

2.2. decyzje odmowne 27 

2.3. umorzenie postępowania 0 
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2.4. decyzje uchylające 3 

2.5. decyzje wygaszające  21 

3. Liczba odwołań wniesionych na 

decyzje tut. Ośrodka, w tym: 

1 

3.1. liczba decyzji ostatecznych wydanych 

przez Samorządowe Kolegium 

Odwoławcze, w tym: 

2 

3.1.1. pozostawiających w mocy decyzję 

organu właściwego 

2 

3.1.2. zmieniających decyzję organu 

właściwego i orzekających co do 

istoty sprawy 

0 

3.1.3. uchylających decyzję organu 

właściwego i przekazujących sprawę 

do ponownego rozpatrzenia 

0 

 

W 2016 r. stypendia przyznano 73 uczniom, w tym: 

35 uczniów ze szkół podstawowych, 

16 uczniów ze szkół gimnazjalnych, 

22 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych.  

 

Wypłata stypendiów szkolnych dokonywana jest w dwóch transzach.  

W 2016 r. stypendia szkolne zostały wypłacone na łączną kwotę 95 200,00 zł, w tym z 

dotacji 65 619,00 zł, wkład własny na realizację zadania wyniósł 29 581,00 zł, co 

stanowiło 31,07% całej kwoty wypłaconych świadczeń. 

 

6. Karta Dużej Rodziny 

 

Zadanie realizowane było zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej 

Rodziny (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 785) oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i 

Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu unieważnienia Karty 

Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz wzoru wniosku w sprawie przyznania Karty 

Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 r. poz. 1954).  

W ramach tego zadania w 2016 roku 10 rodzinom wydano 40 Kart Dużej Rodziny. 

Szczegółowe kwestie związane z tym zadaniem zostały przedstawione w poniższej 

tabeli: 

 

Lp. Wyszczególnienie Liczba 

1. Wnioski rodzin wielodzietnych o przyznanie Karty Dużej 

Rodziny lub wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny, z tego: 

10 

1.1.1. Dla rodzin wielodzietnych występujących po raz pierwszy o 

wydanie Karty 

9 

1.1.2. dla nowego członka rodziny wielodzietnej będącej już w 

programie 

0 

1.1.3. dla osoby ubiegającej się o przedłużenie terminu ważności 

Karty 

1 
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1.1.4. dla których zamówiono duplikat Karty 0 

1.2. zakończonych wydaniem decyzji odmownej 0 

2. Liczba rodzin, którym wydano Karty Dużej Rodziny 10 

3. Liczba zamówionych Kart Dużej Rodziny 10 

4. Liczba anulowanych kart 0 

 

Łącznie od 2014 r. wydano 340 kart.  W 2014 r. ubiegało się 31 rodzin, którym 

wydano 165 kart, natomiast w 2015 r. ubiegało się 26 rodzin, którym wydano 135 

kart.  

 

Wykaz zniżek zamieszczony jest na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki 

Społecznej www.mpips.gov.pl oraz na stronach https://rodzina.gov.pl/duza-

rodzina/uprawnienia  oraz  http://www.empatia.mpips.gov.pl. Wykaz ten jest na 

bieżąco aktualizowany. 

http://www.mpips.gov.pl/
https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/uprawnienia
https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/uprawnienia
http://www.empatia.mpips.gov.pl/
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Rozdział IV 

Inne działania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Nałęczowie w 2016 roku 

 

 

1. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 

Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym 

Podprogram 2016 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nałęczowie w 2016 r. po raz pierwszy 

przystąpił do realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 

Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym - Podprogram 2016 

jako organizacja partnerska. Porozumienie zostało zawarte z Fundacją Bank 

Żywności z siedzibą w Lublinie, w którym zaplanowano pomoc w formie 

artykułów żywnościowych dla 431 osób z terenu gminy Nałęczów.  

 

Z pomocy żywnościowej w formie paczki żywnościowej korzystają osoby 

spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej tj. w 

szczególności z powodu: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, 

niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, 

potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach 

opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza 

w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, trudności w przystosowaniu do życia 

po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia 

losowego i których dochód nie przekracza 150% kryterium 

dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj.: 

- 951 zł dla osoby samotnie gospodarującej; 

- 771 zł dla osoby w rodzinie. 

 

W 2017 r. podwyższono kryteria dochodowe uprawniające do uzyskania tej formy 

pomocy do 200%.  

 

Zestaw artykułów spożywczych w Podprogramie 2016 przypadający dla jednej osoby 

obejmuje łącznie 49,05 kg, na kwotę 223,45 zł. 

W ramach Podprogramu pozyskano 21 140,55 kg żywności, na łączną kwotę 

96 306,95 zł. 
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Artykuły spożywcze przekazane rodzinom Podprogram 2016 r. 

 

Lp. Produkt Ilość w kg na osobę 

Podprogram na 2016 

Łącznie 

pozyskanych 

kg  

1. makaron jajeczny 5 2155 

2. ryż biały 5 2155 

3. herbatniki 2 862 

4. mleko UHT 9 3879 

5. groszek z marchewką 3,2 1379,2 

6. fasola biała 3,2 1379,2 

7. koncentrat pomidorowy 1,28 551,68 

8. powidła śliwkowe 1,2 517,2 

9. gulasz wieprzowy z 

warzywami 

4,25 1831,75 

10. filet z makreli w oleju 1,36 586,16 

11. szynka drobiowa 2,7 1163,70 

12. cukier biały 4 1724 

13. olej rzepakowy 4 1724 

14. Ser podpuszczkowy  2,4 1034,4 

15. pasztet 0,16 68,96 

16. Szynka wieprzowa 0,30 129,30 

Łącznie  49,05 21140,55 

 

 

Zadanie realizowane było na przełomie 2016 i 2017 roku. Przyjęcie żywności odbyło 

się w dniach: 07.12.2016 r., 08.03.2017 r. oraz 15.05.2017 r.  

Realizacja programu kontynuowana jest również w 2017 r. i planowane jest 

zwiększenie grupy osób, której udzielone zostanie wsparcie. Zostało już zawarte 

porozumienie na realizację Podprogramu 2017. 

 

Tut. Ośrodek wspólnie z Fundacją Bank Żywności w Lublinie dla podopiecznych 

Ośrodka przeprowadził dwa warsztaty dietetyczne.  

Pierwszy dotyczył zdrowego odżywiania - „Fakty i mity zdrowego odżywiania” 

Przeprowadzony został dnia 30 stycznia 2017 roku w Świetlicy Środowiskowej w 

Nałęczowie. W warsztacie tym udział wzięło 25 osób. Podczas warsztatu dietetyk 

rozdał beneficjentom materiały informacyjne na temat zdrowego żywienia oraz 

zapoznał z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnowaniu żywności. 

Omówiono szczeble piramidy żywieniowej. W trakcie spotkania beneficjenci chętnie 

włączali się w dyskusję, zadawali pytania. Warsztat dietetyczny przebiegł w miłej i 

życzliwej atmosferze.  

 

Drugi zaś to warsztat kulinarny o tematyce „Kuchnia na co dzień”, przeprowadzony 

został również 30 stycznia 2017 roku w Świetlicy Środowiskowej w Nałęczowie.  

W warsztacie tym udział wzięło 25 osób. Beneficjenci aktywnie uczestniczyli, 
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rozmawiali oraz zadawali pytania. Warsztat odbył się w miłej atmosferze. Po 

przygotowaniu potrawy odbyła się wspólna degustacja. 

 

2. Asystent rodziny oraz realizacja Resortowego Programu 

Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na Rok 2016 

„Asystent Rodziny i Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej”  

 

W 2016 r. Ośrodek kontynuował realizację specjalistycznej pracy socjalnej w zakresie 

asysty rodzinnej. Realizacja zadań z zakresu asysty rodzinnej stanowi odpowiedź na 

zidentyfikowane potrzeby korzystających z pomocy Ośrodka mieszkańców gminy. 

Celem świadczenia usługi jest poprawa sytuacji życiowej rodzin w trudnej sytuacji 

rodzinnej, w tym w szczególności stworzenie optymalnych warunków służących 

wychowywaniu dzieci i pokonywaniu bieżących problemów, nabycie i doskonalenie 

umiejętności społecznych rodziców i zwiększenie kompetencji rodzicielskich. 

Adresaci usługi to rodziny, w których dominującym problemem są trudności 

opiekuńczo – wychowawcze z dziećmi, gotowe do rozwiązywania swojej trudnej 

sytuacji i współpracujące z pracownikiem socjalnym, posiadające zasoby pozwalające 

rozwiązać zidentyfikowane problemy przy wykorzystaniu posiadanych możliwości i 

zasobów, w szczególności zagrożone wykluczeniem społecznym oraz umieszczeniem 

dzieci w placówce opiekuńczo – wychowawczej.  

Usługa w zakresie asysty rodzinnej była realizowana na terenie gminy przez 1 

odpowiednio przygotowanego pracownika Ośrodka. Środki na zatrudnienie 

pochodziły z „Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej 

na rok 2016 - asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”, w ramach, 

którego ogłoszono konkurs przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz 

budżetu gminy.  

Tut. Ośrodek zgodnie z umową zawartą pomiędzy Wojewodą Lubelskim a Gminą 

Nałęczów realizował działania w ramach Resortowego programu wspierania rodziny  

i systemu pieczy zastępczej na rok 2016 „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej 

pieczy zastępczej”.  

Na realizację zadania pozyskano środki z dotacji w wysokości 18.600,00 zł, natomiast 

wkład własny wynosił 12 024,28 zł. W ramach realizowanego zadania poniesiono 

koszt w wysokości 30 062,28 zł. Zadanie było realizowane od 1 lutego 2016 r. do  

31 grudnia 2016 r. Tut. Ośrodek asystenta rodziny zatrudnia od marca 2015 r. 

Zatrudnienie asystenta rodziny odbywa się na podstawie umowy o pracę w systemie 

zadaniowym, w wymiarze pełnego etatu.  

 

Rodziny objęte wsparciem asystentów rodziny 

 

Rok Liczba rodzin z którymi 

prowadzono pracę 

Liczba osób w 

rodzinach 

Liczba dzieci w 

rodzinach 

2015 12 24 17 

2016 17 38 29 



Sprawozdanie z działalności MOPS w Nałęczowie za rok 2016 

 

str. 50 

 

 

Rodziny objęte wsparciem asystentów rodziny 

 

Rok Liczba rodzin z 

którymi asystent 

prowadził pracę 

Liczb 

nowych 

rodzin 

Liczba rodzin z 

którymi 

kontynuowano 

pracę 

Liczba rodzin z 

którymi 

zakończono 

pracę 

2015 12 12 12 1 

2016 17 6 11 3 

 

Jak pokazują powyższe tabele liczba rodzin wymagająca wsparcia asystenta rodziny 

stale wzrasta. 

 

3. Działalność Świetlicy Środowiskowej „Dziecięca Alternatywa”  

 

Świetlica Środowiskowa „Dziecięca Alternatywa” w Nałęczowie działa w strukturach 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nałęczowie od 1997 roku. Placówka 

mieści się w bloku przy ul. Głębocznica 23 a. Miejsce dla wychowanków składa się 

przestronnych pomieszczeń zaadaptowanych do realizacji różnego rodzaju form 

oddziaływania na dzieci i młodzież. Obecnie w jej skład wchodzą 3 sale: pokój 

naukowy, sala do zajęć plastycznych oraz sala do gier sportowych wyposażona w stół 

do tenisa stołowego, bilarda, piłkarzyki oraz odbiornik TV. W pomieszczeniu znajduje 

się również niewielki pokój wychowawców, służący wypełnianiu niezbędnych 

dokumentów oraz prowadzeniu indywidualnych rozmów zarówno z dziećmi jak i 

rodzicami. Ponadto w pokoju wychowawców przygotowywane są drobne poczęstunki 

dla podopiecznych placówki. 

 

Od stycznia do lipca otwarta była w godzinach od 15.30-19.00. W dni wolne od nauki 

(wakacje, ferie świąteczne, ferie zimowe) placówka była czynna od 8.00-16.00. 

Natomiast od września 2016 r. świetlica czynna była od 11.00-19.00. 

Do świetlicy dziennie uczęszcza około 20-25 dzieci w wieku od 6 do 16 roku życia  

z terenu miasta i Gminy Nałęczów. W czasie wakacji i ferii zimowych w zajęciach 

bierze udział średnio ok 25-35 dzieci. Łącznie 2016 r. z zajęć świetlicy skorzystało 

103 dzieci.  

 

Praca wychowawcza z dziećmi i młodzieżą uwzględnia ich zainteresowania, potrzeby 

i oczekiwania. To miejsce, gdzie podopieczni mogą aktywnie spędzać wolny od 

szkoły czas, odrabiać prace domowe z pomocą wychowawców, poszerzać swoją 

wiedzę, nadrabiać zaległości w nauce i uczyć się aktywnych form spędzania czasu 

wolnego. Dzięki pozytywnej atmosferze panującej w naszej świetlicy dzieci i 

młodzież mogą odpocząć po kilkugodzinnej nauce szkolnej, spędzić czas w gronie 

rówieśników i przyjaciół.  
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W zajęciach uczestniczą uczniowie szkoły podstawowej oraz gimnazjum. W placówce 

prowadzi się szereg działań opiekuńczo-wychowawczych służących rozwojowi dzieci  

i młodzieży na wielu płaszczyznach życia. Dzięki zajęciom w świetlicy 

wychowankowie mają możliwość podnosić swój poziom intelektualny, rozwijać 

relacje społeczne, uczą się odpowiedzialności za dobro swoje i innych. Mają również 

możliwość uczenia się odpowiedzialności za swoje czyny, poznawania jakie 

zachowania są społecznie pożądane a jakie nie, ponadto uczą się jak można naprawiać 

popełniane błędy. Dzieci w pełni mogą liczyć na wyrozumiałość i zrozumienie 

opiekunów względem ich problemów, akceptację i pomoc dostosowaną do ich 

potrzeb. Mogą polegać na wychowawcach i rozmawiać z nimi na każdy interesujący 

ich temat. Dzięki zajęciom świetlicowym podopieczni uczą się współżycia i 

współdziałania w grupie rówieśniczej.  

 

W naszej placówce organizowane są zajęcia o różnym charakterze. Są to: gry i zabawy 

grupowe, zajęcia plastyczne (lepienie z plasteliny, masy solnej, malowanie farbami, 

wyklejanki i inne zajęcia podnoszące sprawności manualne podopiecznych i 

pobudzające ich kreatywność), techniczne, muzyczne (słuchanie muzyki, śpiewanie 

piosenek), stolikowe (gry planszowe, karty, układanki, rebusy i krzyżówki 

tematyczne), zagadki, konkursy, quizy, testy na inteligencję, zajęcia kulinarne 

(wspólne przygotowywanie i spożywanie posiłków), zajęcia sportowe, gry i zabawy 

na świeżym powietrzu z użyciem piłek, hula hop, skakanek i wielu innych przyrządów 

sportowych. Ponadto organizowane były wspólne wyjścia na spacery  

o różnych porach roku poszerzające wiedzę podopiecznych o otaczającej przyrodzie 

itp. Szczególnie dużym zainteresowaniem cieszyły się mecze sportowe na osiedlowym 

boisku do gry w piłkę nożną i koszykową, w których aktywnie brali udział zarówno 

chłopcy jak i dziewczęta oraz zabawy i zawody sportowo-ruchowe na znajdującym się 

nieopodal świetlicy placu zabaw. Dzięki nim podopieczni mieli możliwość uczenia się 

współdziałania w grupie, gry fair play, a przede wszystkim mogli nabyć umiejętność 

kulturalnego przegrywania. Odrabiane były też prace domowe z języka polskiego, 

angielskiego, matematyki, przyrody, historii. Ponadto prowadzone były zajęcia 

kulinarne, podczas których dzieci uczyły się przygotowywania różnych ciekawych 

posiłków oraz estetyki ich podawania i spożywania. Dzięki nim podopieczni mieli 

możliwość zapoznania się z różnego rodzaju przepisami, mogły nauczyć się 

odpowiedniego łączenia smaków i możliwość zastosowania prostych składników w 

różnych kompozycjach smakowych 

 

Prowadzone są także pogadanki i oglądane filmy o charakterze wychowawczym, 

profilaktycznym i relaksacyjnym. Dzięki organizowaniu różnego rodzaju salonów 

mody, salonów fryzjerskich itp. dzieci uczą się podstawowych zasad higieny, 

nabierają ochoty do dbania o czystość, estetykę i wygląd.   

 

Wychowawcy są także w stałym kontakcie z pracownikami socjalnymi i asystentem 

rodziny, dzięki czemu w sytuacji zagrożenia mają możliwość szybkiego reagowania 

na krzywdę podopiecznych i zapobiegania jej w przyszłości. Dzięki współpracy z 
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psychologiem możliwa była szybka pomoc psychologiczno-pedagogiczna 

podopiecznym. Dzięki tej współpracy istniała możliwość obustronnego kontaktu z 

rodzicami podopiecznych, szczególnie w sytuacjach trudnych (kryzysach szkolnych, 

rodzinnych, rówieśniczych).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W ramach tej współpracy możliwe było podejmowanie działań opiekuńczo-

wychowawczych z elementami edukacji. Uwzględniały one m.in. łagodzenie 

niedostatków wychowawczych w rodzinie, eliminowanie zaburzeń zachowań, 

stwarzanie szansy do pokonywania niekorzystnych uwarunkowań w domu rodzinnym 

i środowisku szkolnym.  

W okresie wakacji i ferii zimowych współpracowaliśmy z Projektorem. W ramach tej 

współpracy gościliśmy wolontariuszy, którzy aktywnie spędzali czas z podopiecznymi 

świetlicy, uczyli ich nowych gier i zabaw, pokazywali dotąd nieznane techniki 

wykonywania prac plastycznych i zabaw ruchowych. Ogromnym zainteresowaniem 

cieszyły się zabawy z Chustą Klanzy i nauka tańców animacyjnych w nowych 

układach tanecznych. Dzieci poznały czym jest technika frontażu w sztuce 

konceptualnej, jak wygląda sztuka animacji eksperymentalnej, jakie są zabawy 

dadaistyczne i instalacje artystyczne.  
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W naszej placówce obchodzi się również urodziny wychowanków. Każde dziecko  

w dniu swoich urodzin otrzymuje drobny upominek w postaci słodyczy, kubków, 

kartek urodzinowych z podpisami podopiecznych itp. Tradycją w te dni jest wspólne 

przygotowywanie posiłków i spożywanie ich.  

 

W świetlicy prowadzone są także pogadanki na różnego rodzaju tematy. Rozmawia się 

m.in. o odpowiednim traktowaniu osób z niepełnosprawnością, pomocy osobom, które 

same nie są w stanie zapewnić sobie odpowiedniej opieki, o szacunku do osób 

starszych i chorych, o pożądanych zachowaniach prospołecznych, o wartości tych 

zachowań w życiu i wiele, wiele innych.  

 

Placówka zapewniała podopiecznym również wyjścia w teren. Dzieci miały 

możliwość poznawania pięknych terenów Gminy Nałęczów, odkrywania nowych 

szlaków, integrowania się w grupie i podziwiania przyrody. Wspólnie z dziećmi 

organizowaliśmy także pikniki w Parku Zdrojowym, gdzie razem spędzaliśmy czas. 

Graliśmy w piłkę, karty, leżakowaliśmy oglądając niebo i chmury. Podopieczni mogli 
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wówczas swobodnie rozwijać wyobraźnię, odpocząć po tygodniu nauki szkolnej, 

spędzić czas na łonie natury i nabrać siły na kolejne dni.  

 

Organizowaliśmy także wyjścia do ciekawych miejsc, gdzie dzieci mogły zapoznać 

się z historią, tradycją i kulturą lokalną (festyny rodzinne, pokazy balonów, kiermasze 

produktów lokalnych, koncerty orkiestr dętych itp.). Poza tym, w wyjątkowe dni tj. np. 

„Dzień Dziecka” organizowaliśmy wycieczki w ciekawe miejsca, gdzie podopieczni 

mieli możliwość się odprężyć, wspólnie bawić i uczyć (np. wyjście na kręgle). 

 

 

 

 
 

 

Organizowane było również spotkanie integracyjne z Kołem Związku Dużych Rodzin 

Trzy Plus, którego przedstawiciele przybliżyli dzieciom i młodzieży, jak wielką 

wartość ma rodzina wielopokoleniowa i wielodzietna. Zaakcentowali, jak ważna jest 

miłość w rodzinie i wzajemny szacunek dla każdego z jej członków. 
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Ponadto współpracowaliśmy z młodzieżą z Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana 

Żeromskiego w Nałęczowie. Uczniowie mieszkający w internacie wraz z opiekunem 

odwiedzali świetlicę w formie wolontariatu, organizowali różnego rodzaju zabawy, 

zajęcia plastyczne, ruchowe, muzyczne, pomagali podopiecznym świetlicy  

w odrabianiu prac domowych, a w okresie świątecznym odwiedzili dzieci przynosząc 

„podarunki od św. Mikołaja” w formie zabawek i drobnych słodyczy. 

 

W okresie wakacji w placówce realizowane były dwa projekty. Jeden z nich to 

„Kierunek Nałęczów” realizowany w ramach inicjatyw lokalnych „Nałęczów – 

inicjatywy lokalne w obszarze kultury”. Projekt skierowany był do dzieci i młodzieży 

w wieku od 6 do 16 lat z terenu gminy Nałęczów. Odbiorcy w większości należeli do 

kręgu osób korzystających ze wsparcia Świetlicy Środowiskowej „Dziecięca 

Alternatywa”, która prowadzona jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Nałęczowie i działa na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu rodzin.W 

ramach realizacji projektu odbyło się pięć spotkać, podczas których miały miejsce 

różnego rodzaju działania pedagogiczne, mające na celu zapoznanie podopiecznych z 

tradycją i kulturą lokalną. Dzieci miały możliwość wykazania się wiedzą na temat 

Gminy Nałęczów, umiejętnościami plastycznymi, orientacją w terenie miejscowości, a 

przede wszystkim towarzyszyła temu wspaniała zabawa. Pierwszego dnia realizacji 

projektu podopieczni mieli możliwość zapoznania się i integracji podczas zabaw 

prowadzonych przez wolontariuszy i wspólnego posiłku. Następnie w Nałęczowskim 

Ośrodku Kultury dzieci uczestniczyły w zajęciach prowadzonych przez specjalistę 

plastyka, poznając nową technikę – wydrapywankę. 
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Drugiego dnia miało miejsce zwiedzanie Nałęczowa z przewodnikiem, który 

przybliżył dzieciom początki założenia miasta i wskazał miejsca spoczynku ludzi 

głęboko związanych z historią Nałęczowa. Ponadto podopieczni mieli możliwość 

spotkania się z Burmistrzem Miasta i poznania dziejów Nałęczowa od początku jego 

istnienia. Udano się również do Parku Zdrojowego, Muzeum Bolesława Prusa, 

Muzeum Stefana Żeromskiego oraz na miejsce spoczynku  

 

Adama Żeromskiego. W tym dniu dzieci wykonywały też prace plastyczne w plenerze 

tworząc „Logo Nałęczowa” dowolnymi technikami.  
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Trzeciego dnia na terenie świetlicy odbyło się spotkanie pokoleń. Wraz z 

zaproszonymi gośćmi z Koła Gospodyń Wiejskich w Drzewcach przygotowywano 

posiłki tj. sałatkę jarzynową, kanapki i przekąski oraz koreczki owocowe. Podczas 

tych zajęć kulinarnych prowadzono rozmowy i pogadanki na temat zdrowego 

żywienia, tradycji kulinarnych trwających od wielu pokoleń, zwyczajów naszych i 

naszych dziadków.  

 

Podopieczni mieli możliwość wykazać się wiedzą o kulturze regionalnej, poznać nowe 

zabawy, którymi bawiły się starsze pokolenia, a dzięki temu udało się wzbudzić u 

dzieci i młodzieży szacunek dla poprzednich pokoleń. 
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Czwartego dnia podopieczni zapoznali się z zasadami questingu i wyruszono w teren. 

Odbyły się dwa questy po naszym mieście – jeden po Parku Zdrojowym, podczas 

którego dzieci miały możliwość zapoznania się z nieznanymi dotąd obiektami, drugi 

natomiast przebiegał szlakiem Ewy Szelburg-Zarembiny. 
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Ostatniego dnia projektu odbył się wspaniały piknik podsumowujący projekt – 

„Zabawa łączy pokolenia”. Podczas wspólnej zabawy prowadzonej przez animatorów 

czasu wolnego, odbyły się konkursy sportowe, tańce animacyjne, malowanie twarzy, 

odrysowywanie kredą postaci na chodniku itp. W trakcie imprezy miało miejsce 

rozstrzygnięcie konkursów oraz wręczenie nagród i dyplomów dla wszystkich 

laureatów. 
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Realizacja projektu okazała się wspaniałym sposobem na pobudzenie aktywności 

społecznej dzieci i młodzieży z terenu gminy Nałęczów. Dzięki wydarzeniom 

organizowanym w ramach inicjatywy, przekazane zostały wartości edukacyjne 

(poznanie historii Nałęczowa, znanych postaci związanych z tym miastem oraz 

charakterystyki obiektów i zabytków uzdrowiska, itp.). Ponadto, realizowanie projektu 

przyczyniło się w znacznej mierze do podniesienia poziomu integracji społecznej 

dzieci i młodzieży w ich środowisku, a także integracji międzypokoleniowej. 

Inicjatywa pozwoliła na zapoznanie się dzieci i młodzieży z tradycją lokalną oraz 

dawnymi formami aktywności i spędzania wolnego czasu przez dzieci. Interesujący 

skutek przyniosły również zabawy i konkursy plastyczne, które rozbudziły u 

podopiecznych kreatywność, pomysłowość i pozwoliły uzewnętrznić wyobraźnię w 

formie powstałych prac. Wykonane podczas inicjatywy prace plastyczne można było 

obejrzeć w Galerii im. Michała Elwiro Andriollego w Nałęczowskim Ośrodku 

Kultury, gdzie odbyło się również podsumowanie realizacji projektu.  
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W sierpniu odbył się również piknik edukacyjny pod nazwą „Sieciaki na wakacjach” 

zorganizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nałęczowie. W 

projekcie brały udział dzieci i młodzież ze: Świetlicy środowiskowej „Dziecięca 

Alternatywa” w Nałęczowie, świetlicy środowiskowej „Lepsze jutro” w Puławach, 

Specjalistycznej Placówki „AGAPE” Klub w Lublinie.  Podstawowym celem tej akcji 

było zaprezentowanie zagadnień związanych z  bezpiecznym korzystaniem z Internetu 

przez dzieci i młodzież. W ramach realizacji projektu przez okres wakacji 

wychowawcy prowadzili zajęcia, dzięki którym podopieczni poznali bohaterów 

programu, zalety umiejętnego korzystania z sieci, a przede wszystkim zagrożenia, 

jakie niesie ze sobą nieodpowiednie korzystanie z Internetu oraz możliwości działania 

i zapobiegania doświadczaniu przemocy w sieci. Dzieci brały również udział w 

rozwiązywaniu rebusów i krzyżówek, łamigłówek i zagadek, które sprawdzały i 

jednocześnie poszerzały ich wiedzę na temat komputera i Internetu. 

 

Realizatorzy wraz z koordynatorami pikniku „Sieciaki na wakacjach” zorganizowali 

konkurs podsumowujący przekazaną dzieciom wiedzę. Zakończeniem „Sieciaków na 

wakacjach” było ognisko, podczas którego podopieczni brali udział w malowaniu 

twarzy. Dzieci i młodzież mogły wcielić się w rolę dobrych lub złych bohaterów 

realizowanego projektu. Ponadto, organizowane były zabawy pod tytułem „papierowy 

sieciak”, w których mogli rozbudzić swoją wyobraźnię przygotowując papierowe 

stroje odzwierciedlające bohaterów projektu. W ramach nagród wszystkie dzieci 

otrzymały dyplomy za udział w tym wydarzeniu oraz nagrody za szczególne 

zaangażowanie w realizowany projekt. 
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Ponadto, w świetlicy zorganizowany został „Tydzień Mediacji”. Podopieczni mogli 

zapoznać się z nowym sposobem rozwiązywania konfliktów i sporów. Odbyło się pięć 

spotkań, podczas których wychowawca zapoznał dzieci i młodzież z mediacją. 

Dowiedzieli się czym ona jest, jakie są jej rodzaje i formy, kto może być mediatorem, 

do kogo mogą zwrócić się o pomoc w przypadku konfliktu. Nabyli umiejętności w 

zakresie komunikacji społecznej w środowisku szkolnym, rówieśniczym, rodzinnym i 

lokalnym, nauczyli się jak można zbudować postawę otwartości i kreatywnego 

radzenia sobie w sytuacjach trudnych. 
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Każdego dnia staraliśmy się wspierać dzieci i młodzież w starcie w dorosłe życie. 

Pracowaliśmy nad tym, by podopieczni naszej placówki potrafili przenieść nabyte 

umiejętności na płaszczyznę życia codziennego. Przekazaliśmy dzieciom niezbędne 

wartości, wskazaliśmy jak ważna jest miłość i przyjaźń, rodzina, rówieśnicy. 

Pomagaliśmy im w kształtowaniu odpowiedniej postawy wobec siebie i drugiego 

człowieka.  

 

4. Bezpłatne wsparcie i poradnictwo psychologiczne  

 

Do końca 2014 roku w Nałęczowie działał Punkt Konsultacyjny, który w całości 

sfinansowany był ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Nałęczów. 

Działalność Punktu miała charakter głównie informacyjny, polegający na udzielaniu  

i udostępnianiu informacji o instytucjach, kierowaniu do instytucji pomocowych itp. 

Działający Punkt nie zabezpieczał potrzeb, jakie występują na terenie gminy 

Nałęczów. Pracownicy socjalni w ramach procedury Niebieska Karta zobowiązani są 

do monitorowania sytuacji w tych rodzinach. Wizyty w rodzinach dotkniętych 

przemocą odbywają się zazwyczaj kilka razy w miesiącu. Poza tym w godzinach 

pracy tut. Ośrodka codziennie zgłaszają się zarówno osoby doznające przemocy, 

członkowie ich rodzin, osoby uzależnione, współuzależnione po poradę i wsparcie. 

Pracownicy socjalni podejmują wszechstronne działania pomocowe, m.in. wspierają, 

udzielają informacji, kierują do instytucji pomocowych. Wiele osób wymaga 

natychmiastowego wsparcia psychologicznego zarówno w siedzibie Ośrodka, jak  
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i miejscu zamieszkania. W tut. Ośrodku nie było zatrudnionego psychologa. W takich 

sytuacjach pracownicy kierowali do instytucji gdzie osoby mogły uzyskać wsparcie 

psychologiczne, ale osoby często rezygnowały ze względu na problem z dojazdem, 

długie terminy oczekiwania na poradę itp.  

Dlatego też tut. Ośrodek Pomocy Społecznej podjął działania, aby zapewnić osobom 

potrzebującym bezpłatne wsparcie psychologiczne. W Miejskim Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Nałęczowie w lutym 2015 roku został zatrudniony psycholog. Porady 

psychologa kontynuowane były w 2016 r. udzielane były raz w tygodniu, średnio po 7 

godzin. Psycholog udzielał porad w godzinach pracy tut. Ośrodka, ale w sytuacjach, 

kiedy konieczna była pomoc, porady odbywały się również w godzinach 

popołudniowych lub też w miejscu zamieszkania rodzin (godziny pracy psychologa 

były dostosowywane do potrzeb).  

 

Do głównych zadań zatrudnionego w tut. Ośrodku psychologa należało w 

szczególności: 

1) pomoc psychologiczna w zakresie problemów związanych z przemocą w 

rodzinie i innymi problemami rodzinnymi m.in. uzależnieniem osób dorosłych i 

młodzieży, kryzysem w rodzinie, problemami opiekuńczo – wychowawczymi, 

niezaradnością życiową,   

2) popularyzowanie w środowisku lokalnym tematyki związanej z zapobieganiem 

i skutkami przemocy domowej, uzależnieniem itp. 

3) współpraca z osobami i instytucjami działającymi na rzecz zapobiegania 

skutkom przemocy domowej oraz problemom wymienionym wyżej, 

4) indywidualny kontakt z osobami doświadczającymi w/w problemów mającym 

na celu wsparcie w działaniu oraz edukację (poszerzanie wiedzy o zjawisku), 

5) zorganizowanie grup wsparcia, 

6) inicjowanie grup samopomocowych dla osób doświadczających bądź 

zagrożonych przemocą oraz innymi problemami, 

7) działania edukacyjne,  

8) wsparcie dla rodziców mające na celu wypracowanie sposobów radzenia sobie 

z problemami dydaktycznymi bądź wychowawczymi, 

9) wyeliminowanie problemów nieprawidłowych zachowań z życia rodziny, 

10) edukowanie na temat choroby alkoholowej osób uzależnionych oraz ich rodzin, 

11) motywowanie w/w osób do zmiany zachowań i stylu życia, 

12) udzielanie wsparcia osobom potrzebującym, 

13) wsparcie emocjonalne w/w osób, 

14) ścisła współpraca z Zespołem Interdyscyplinarnym i udział w grupach 

roboczych Zespołu, współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz udział w posiedzeniach GKRPA, 

15) wsparcie pracowników socjalnych MOPS, 

16) udzielanie wsparcia psychologicznego także w miejscu zamieszkania osób 

potrzebujących, które ze względu na stan zdrowia albo inną uzasadnioną 

sytuację nie mogą zgłosić się do siedziby MOPS, 

17) udział w interwencjach kryzysowych w środowisku lokalnym,  
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18) wsparcie pracowników socjalnych podczas interwencji kryzysowych w 

środowisku. 

 

Wynagrodzenie psychologa w całości sfinansowane jest ze środków Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Nałęczów.  

W 2016 r. łącznie dyżur psychologa wyniósł 317,5 godzin. Z poradnictwa 

psychologicznego skorzystało 56 osób. Odbyło się  191 wizyt. Z pomocy korzystały 

osoby sygnalizujące często różnorodne problemy, które przedstawiały się w sposób 

następujący: 108 osób  uzależnionych i stosujących przemoc, 60 osób z DDA,  52 

osób współuzależnionych i doświadczających przemocy oraz 45 osób z założeniem 

wsparcia psychologicznego.  

W okresie sprawozdawczym odbyło się 7 asyst psychologa pracownikom socjalnym w 

terenie - w domach podopiecznych, m.in. monitorując Niebieskie Karty, udzielając 

wsparcia psychologicznego, przeprowadzając rozmowy motywujące, interweniując w 

sytuacjach trudnych.  

W 2016 r. zatrudniony psycholog prowadził również grupę wsparcia dla kobiet 

doświadczających przemocy oraz grupę terapeutyczną dla osób uzależnionych.  

 

5. Grupa wsparcia dla kobiet doświadczających przemocy w rodzinie 

 

Tut. Ośrodek w 2015 r. utworzył grupę wsparcia dla kobiet doświadczających 

przemocy w rodzinie. W grupie wsparcia kobiety otrzymały profesjonalną pomoc i 

wsparcie, mogły wymienić się doświadczeniami, poznać osoby z podobnymi 

problemami oraz poszukać wspólnie rozwiązań sytuacji trudnych. Spotkania grupy 

odbywały się średnio 2 razy w miesiącu przez dwie godziny.  

W 2016 r. odbyło się 21 warsztatów grupowych. Na spotkaniach omawiana jest 

szeroko rozumiana tematyka przemocy. W 2017 r. działalność grupy wsparcia jest 

kontynuowana.  

 

6. Superwizja Zespołu Interdyscyplinarnego w Nałęczowie 

 

Dnia 28 września 2016 r. w siedzibie MOPS w Nałęczowie po raz drugi odbyła się 

superwizja Zespołu Interdyscyplinarnego. Pierwsza superwizja zespołu odbyła się 

17.12.2015 r.  

Spotkanie prowadzone było przez psychologa i prawnika ze Stowarzyszenia Równych 

Szans BONA FIDES z siedzibą w Lublinie, w ramach której realizowano również 
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inicjatywę Mobilnego Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej.  Spotkanie superwizyjne 

zorganizowane było w ramach projektu „Specjalistyczne szkolenia i warsztaty – osoby 

niepełnosprawne doświadczające przemocy” współfinansowanego przez Regionalny 

Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie. Superwizja jest ważnym narzędziem 

zwiększania efektywności pracy i rozwoju zawodowego pracowników pomocy 

społecznej. Jest to zorganizowana działalność zmierzająca do oceny przydatności 

pracownika do organizacji oraz duża pomoc w wykonywanej przez niego pracy. 

Superwizja to wzajemna wymiana doświadczeń, przemyśleń, wspólne zastanawianie 

się nad źródłami trudności, szukanie istoty problemu, dochodzenie do nowych 

rozwiązań. Podczas superwizji dzielimy się z fachowcami swoimi trudnościami, 

wątpliwościami i pomysłami, przyglądamy się ich pracy, oglądamy ich problemy, 

słuchamy stawianych przez nich pytań, a także skierowanych do nas informacji o 

naszej pracy.  

Superwizja stanowi cenną i uznaną formę koleżeńskiej współpracy i pomocy 

profesjonalistom chcącym być bardziej świadomymi swego udziału w relacji 

terapeutycznej jak również ma na celu zachowanie odpowiedniego obiektywizmu i 

dystansu wobec rozważanych sytuacji i decyzji.  

W spotkaniu superwizji wzięli udział pracownicy MOPS w Nałęczowie, członkowie 

ZI i GKRPA, Policja, pracownicy oświaty i służby zdrowia a także Strażnik Miejski. 

Łącznie w superwizji wzięło udział 15 osób.  

 

7. Grupa terapeutyczna dla osób uzależnionych 

 

W związku z rosnącą liczbą osób uzależnionych od alkoholu tut. Ośrodek w 2016 r. 

utworzył grupę terapeutyczną dla osób uzależnionych, zarówno kobiet jak i mężczyzn. 

Osoby, korzystające mają zapewnioną profesjonalną pomoc i wsparcie, mogą 

dowiedzieć się więcej na temat uzależnienia, podjąć próbę zaprzestania picia, nauczyć 

się żyć bez alkoholu i innych używek oraz spotkać się z ludźmi mającymi podobne 

doświadczenia.  

Spotkania grupy prowadzone są przez Psychologa – Specjalistę Psychoterapii 

Uzależnień i Współuzależnienia i mają charakter otwarty, co oznacza, że można do 

niej dołączyć w każdym momencie. Spotkania odbywały się co dwa tygodnie.  

W 2016 r. odbyło się 18 warsztatów. W 2017 r. inicjatywa ta jest nadal kontynuowana. 
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8. Biuro Poradnictwa Prawnego  

 

W związku z bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców nieodpłatną pomocą 

prawną tut. Ośrodek wystąpił do Starostwa Powiatowego w Puławach z informacją o 

konieczności utworzenia w Nałęczowie Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w 

ramach ustawy z dnia 05 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz 

edukacji prawnej. 

15.10.2015 r. w wyniku nawiązanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Nałęczowie współpracy Urząd Miasta w Nałęczowie zawarł porozumienie ze 

Starostwem Powiatowym w Puławach w związku z art. 9 ustawy z dnia 05 sierpnia 

2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 

1255) i utworzono od stycznia 2016 r. Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej 

mieszczący się przy ul. Głębocznica 23a, 24-150 Nałęczów, czynny od poniedziałku 

do piątku w godzinach od 8.00 do 12.00.  Z porad punktu w 2016 r. skorzystało 548 

osób z terenu naszej gminy, którym udzielono porad prawnych. Inicjatywa ta jest 

kontynuowana w 2017 r.  

 

9. Mobilne Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej  

 

Od 1 lipca 2014 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nałęczowie nawiązał 

współpracę ze Stowarzyszeniem Równych Szans BONA FIDES z siedzibą w 

Lublinie, w ramach której realizowano inicjatywę Mobilnego Centrum Pomocy 

Interdyscyplinarnej. Dzięki nawiązanej współpracy dla mieszkańców gminy Nałęczów 

zorganizowano bezpłatną pomoc psychologiczną i prawną. Dyżurów specjalistów 

trwały po 8 godzin. Wsparcie kierowane było do osób pokrzywdzonych 

przestępstwem oraz członków ich rodzin, a także osób doświadczających przemocy w 

rodzinie.  

 

Celem tej inicjatywy było niesienie pomocy osobom potrzebującym oraz zwiększenie 

dostępu do specjalistycznej pomocy. Poprzez te działania chcieliśmy również 

zwiększyć skuteczność pomocy i budować świadomość w zakresie możliwości 

radzenia sobie w trudnych sytuacjach związanych z przestępczością i przemocą w 

rodzinie. Koszt wynagrodzenia specjalistów w całości sfinansowany był ze środków 

funduszy pomocy osobom poszkodowanym przestępstwem oraz członków ich rodzin.  

 

10. „Avon Kontra Przemoc” 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nałęczowie w 2016 r. został nagrodzony w 

konkursie organizowanym przez Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w 

Rodzinie „Niebieska Linia” w ramach współpracy z firmą AVON w zakresie 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie pod hasłem „AVON kontra przemoc”.  Udział 
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w konkursie wzięły gminy aż z 13 województw. Organizatorzy konkursu podkreślili, 

że zgłoszenia konkursowe prezentowały bardzo wysoki poziom wskazując na 

zróżnicowane formy lokalnych działań i ofert pomocy dla osób dotkniętych przemocą 

w rodzinie. Najważniejszym kryterium ocenianym przez jury była ocena 

dotychczasowych i zaplanowanych działań w zakresie przeciwdziałania przemocy w 

rodzinie. Z całej Polski nagrodzono 10 gmin.  

Nagrodą było specjalistyczne szkolenie pt. „Dziecko w rodzinie z problemem 

przemocy – ofiara i świadek – aspekty prawne”, które odbyło się w dniu 15.11.2016 r., 

w szkoleniu wzięło udział 30 osób, prowadzone było przez specjalistę Z 

Ogólnopolskiego Pogotowia Niebieska Linia w Warszawie.  

 

11. Szkolenia organizowane przez Ośrodek  

 

W 2016 r. tut. Ośrodek zorganizował 4 szkolenia dla członków Zespołu 

Interdyscyplinarnego, GKRPA, pracowników instytucji z terenu naszej gminy m.in. 

MOPS, placówki oświatowe.   

 

Szkolenie pt. „Dziecko w rodzinie z problemem przemocy – ofiara i świadek – 

aspekty prawne” odbyło się w dniu 15.11.2016 r., w szkoleniu wzięło udział 30 osób, 

prowadzone było przez specjalistę Z Ogólnopolskiego Pogotowia Niebieska Linia w 

Warszawie.  

 

Szkolenie pt. „Działalność Zespołu Interdyscyplinarnego oraz Grup Roboczych” 

odbyło się dnia 25.11.2016 r., udział w szkoleniu wzięło 22 osoby, prowadzone było 

przez specjalistę ze Stowarzyszenia Wspierania Aktywności Bona Fides w Lublinie, 

 

Szkolenie pt. „Interwencja w sytuacji podejrzenia krzywdzenia dziecka - aspekt 

psychologiczny” odbyło się w dniu 15.12.2016 r., w szkoleniu wzięło udział 24 osoby, 

prowadzone było przez specjalistę ze Stowarzyszenia Wspierania Aktywności Bona 

Fides w Lublinie, 

 

Szkolenie „Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – zadania i zakres 

działań”, w szkoleniu wzięło udział 9 osób. Szkolenie zostało opłacone w XII. 2016 r., 

a zrealizowane 25.01.2017 r. 

 

W szkoleniach wzięli udział pracownicy MOPS oraz przedstawiciele służby zdrowia, 

oświaty, organizacji pozarządowych oraz policji i straży miejskiej, łącznie 85 osób.  

Celem szkoleń było podniesienie wiedzy i kompetencji służb pomocowych.  
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12. Organizacja kolonii letnich  

 

Na przełomie lipca i sierpnia 2016 roku, wspólnie z Lubelskim Kuratorium Oświaty  

w Lublinie i Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach tut. Ośrodek 

współorganizował wypoczynek letni dla 9 dzieci z najuboższych rodzin z terenu 

naszej gminy, które wyjechały do Szczebrzeszyna. 

 

13. Szkolenie dla sprzedawców (przedsiębiorców) napojów 

alkoholowych  

 

W 2016 r. zostało przeprowadzone szkolenie dla właścicieli oraz sprzedawców napoi 

alkoholowych. W szkoleniu wzięło udział 43 punkty – 54 osoby (sprzedawcy i 

przedsiębiorcy), udziału w szkoleniu odmówiło 3 punkty. Szkolenia zostały 

przeprowadzone w punktach (w miejscu sprzedaży) w dniach 22, 28 i 29.06.2016 r. 

oraz 25.07.2016 r.   

Tematyka szkolenia obejmowała m.in.  

1. Mechanizmy oddziaływania alkoholu na organizm; czym jest alkohol, jakie są 

krótko i długoterminowe skutki jego zażywania, kiedy mówimy o chorobie 

alkoholowej. 

2. Szkody wynikające ze spożywania alkoholu przez nieletnich, nietrzeźwych i 

kobiety w ciąży. 

3. Aspekty prawne związane ze sprzedażą alkoholu (np. art. 15, art. 43), 

dotyczące m.in. sprzedaży nieletnim, nietrzeźwym, na kredyt i pod zastaw; 

obowiązków wynikających z posiadania zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz 

możliwości jej utraty. 

4. Sytuacje, w których sprzedawca może zostać pozbawiony koncesji. 

5. Ćwiczenie praktycznych umiejętności rozpoznawania wieku oraz braku 

trzeźwości kupujących alkohol. 

6. Poszukiwanie skutecznych sposobów odmawiania nieletnim i nietrzeźwym 

klientom. 

7. Pytania do eksperta, podsumowanie szkolenia, rozdanie indywidualnych 

certyfikatów. 

Sprzedawcy otrzymali certyfikat ukończenia szkolenia oraz materiały szkoleniowe.  
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14. Darowizny na rzecz klientów Ośrodka 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nałęczowie pośredniczy w przekazywaniu 

osobom potrzebującym używanych mebli, artykułów gospodarstwa domowego oraz 

innych elementów wyposażenia mieszkania. Osoby chętne zgłaszają do Ośrodka 

używane, ale jeszcze dobre i sprawne rzeczy, które chcą przekazać dla osób 

potrzebujących takiej pomocy, a Ośrodek pośredniczy w przekazywaniu i transporcie 

tych rzeczy osobom potrzebującym. 

W 2016 r. przekazano nieodpłatnie na rzecz klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej meble, sprzęt AGD/RTV, dywany, pościel, odzież, obuwie, zabawki oraz 

inne rzeczy dla dzieci.  

 

15. Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem  

22-27 Lutego 2016 r. 

 

W roku 2000 w Ministerstwie Sprawiedliwości zrodziła się idea obchodów „Tygodnia 

Pomocy Ofiarom Przestępstw”, mająca na celu zwrócenie szczególnej uwagi na 

potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. Idea ta związana jest z 

obchodzonym w dniu 22 lutego Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw. W 

Polsce dzień ten został ustanowiony Dniem Ofiar Przestępstw na mocy ustawy z dnia 

12 lutego 2003 r. o ustanowieniu 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw (Dz. U. nr 59 

poz. 517).   

W 2015 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nałęczowie po raz pierwszy 

włączył się do obchodów Tygodnia, a w 2016 r. kontynuował tą inicjatywę. 

W okresie od 22 do 27 lutego 2016 r. pracownicy MOPS, członkowie GKRPA oraz ZI 

udzielali w siedzibie Ośrodka bezpłatnych porad oraz informacji.  

Porad udzielali: 

- Maria Krupa – kierownik MOPS, przewodniczący GKRPA, 

- Joanna Dębczak – członek GKRPA, starszy specjalista pracy socjalnej,  

- Sylwia Knap – członek Zespołu Interdyscyplinarnego, pracownik socjalny, 

- Wioleta Brzozowska – członek grupy roboczej, pracownik socjalny, 

- Ewa Wiaderny- członek grupy roboczej, pracownik socjalny, 

- Olga Klamann – asystent rodziny, 

- Małgorzata Kałabunowska – psycholog, specjalista ds. uzależnień. 
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16. Międzynarodowy Dzień Mediacji  2016 oraz Tydzień Mediacji (17-

22 Października 2016 r.) 

 

Departament Strategii i Funduszy Europejskich Ministerstwa Sprawiedliwości w 

ramach Międzynarodowego Dnia Mediacji oraz Tygodnia Mediacji zaangażował 

przedstawicieli środowisk zaangażowanych w rozwój polubownych metod 

rozwiązywania sporów oraz sympatyków i popularyzatorów mediacji do włączenia się 

we wspólne działania na rzecz promocji. W 2016 r. Międzynarodowy Dzień Mediacji 

przypadł na dzień 20 października, natomiast Tydzień Mediacji odbył się w dniach 

17– 22 października 2016 r. Oba projekty przebiegały pod hasłem „Masz prawo do 

mediacji”.  

Koncepcja obchodów opiera się przede wszystkim na propagowaniu inicjatyw 

oddolnych - włączeniu środowisk lokalnych do działań prowadzonych przez 

koordynatorów ds. mediacji w sądach powszechnych, a także prezesów sądów i 

sędziów oraz na współpracy pomiędzy ośrodkami mediacyjnymi, praktykami wymiaru 

sprawiedliwości i Ministerstwem Sprawiedliwości. 

W 2016 r. po raz pierwszy tut. Ośrodek włączył się do obchodów Międzynarodowego 

Dnia Mediacji i Tygodnia Mediacji, w ramach których zorganizowano w dniu 

20.10.2016 r. dyżur mediatora stałego Sądu Okręgowego w Lublinie, natomiast w 

dniu 21.10.2016 r. dyżur radcy prawnego, dyżur psychologa, specjalisty terapii 

uzależnień. Ponadto w ramach akcji odbyły się warsztaty "Być mediatorem" dla dzieci 

ze Świetlicy Środowiskowej "Dziecięca Alternatywa" oraz został przygotowany 

artykuł na temat mediacji, który był zamieszczony na stronie internetowej MOPS w 

Nałęczowie i Urzędu Miejskiego w Nałęczowie oraz w Gazecie Nałęczowskiej. 

Pracownicy tut. Ośrodka w przeciągu całego Tygodnia Mediacji rozpowszechniali na 

terenie gminy Nałęczów materiały informacyjne otrzymane z Ministerstwa 

Sprawiedliwości.  
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17. Akcja „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę”  

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nałęczowie wzorem lat ubiegłych w 2016 

roku wraz z Nałęczowskim Ośrodkiem Kultury współuczestniczył w Ogólnopolskiej 

Akcji Charytatywnej „Pomóż dzieciom przetrwać zimę”. W NOK w Nałęczowie w 

dniu 20 listopada 2016 r. odbyła się aukcja przedmiotów licytowanych w zamian za 

żywność długoterminową, słodycze oraz środki czystości i higieny osobistej m.in. 

cukier, mąkę, ryż, konserwy, olej, ciastka, czekolady, proszek do prania, mydło. 

Zebrano 415,96 kg żywności długoterminowej, słodyczy i środków czystości.  

Ponadto w 2015 roku tut. Ośrodek po raz pierwszy indywidualnie w ramach 

zgłoszonego sztabu akcji uczestniczył w zbiórce darów i kontynuował tą inicjatywę 

również w 2016 r. Do akcji przyłączyła się młodzież z Liceum Plastycznego w 

Nałęczowie, która zebrała 98,123 kg produktów, Liceum Ogólnokształcącego w 

Nałęczowie, która zebrała 53,46 kg, Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w 

Piotrowicach, które zebrały 40,168 kg, Szkoła Podstawowa w Drzewcach w ilości 

14,088 kg, Gimnazjum im. Andriollego w Nałęczowie w ilości 25,612 kg produktów, 

nałęczowskie sanatorium Rolnik, które zebrało 14,7 kg produktów oraz Bank 

Spółdzielczy w Nałęczowie, który zebrał 12,075 kg. Ponadto zbiórka prowadzona była 

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nałęczowie i Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Nałęczowie 16,294 kg. Ogółem w ramach zgłoszonego sztabu akcji 

MOPS w Nałęczowie zebrano 274,52 kg produktów.  

Ponadto społeczność Przedszkola im. A. Żeromskiego w Nałęczowie przekazała na 

rzecz osób potrzebujących z terenu naszej gminy 110,873 kg produktów zebranych w 

ramach własnego sztabu.  

Po zakończonej akcji wszystkie dary rzeczowe zostały przeliczone i przewiezione do 

siedziby Świetlicy Środowiskowej „Dziecięca Alternatywa” w Nałęczowie, 

prowadzonej przez tut. Ośrodek celem przekazania dzieciom potrzebującym, głównie 

z rodzin wielodzietnych, niepełnych, będących w trudnej sytuacji finansowej – łącznie 

801,353 kg produktów przekazano na rzecz 53 rodzin, w których było 130 osób. 

Żywność odbierana była w miesiącu grudniu 2016 r., w związku z czym była znaczącą 

pomocą dla rodzin najuboższych w ciężkim okresie przedświątecznym.  

Z darów tegorocznej akcji zostały również utworzone indywidualne paczki 

mikołajkowe dla 22 dzieci uczestniczących w zajęciach świetlicy środowiskowej 

„Dziecięca Alternatywa”. Poza tym część produktów przekazano na rzecz wyżej 

wspomnianej Świetlicy, co stanowiło ogromne wsparcie, pozwoliło bowiem 

przygotowywać drobne poczęstunki w trakcie prowadzonych zajęć. 
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18. „Sieciaki na wakacjach” – piknik edukacyjny 

 

W dniu 26.08.2016 roku odbył się piknik edukacyjny pod nazwą „Sieciaki na 

wakacjach” zorganizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nałęczowie 

pod patronatem Fundacji „Dajemy dzieciom siłę” z Warszawy.  

W projekcie brały udział dzieci i młodzież ze: Świetlicy środowiskowej „Dziecięca 

Alternatywa” w Nałęczowie, świetlicy środowiskowej „Lepsze jutro” w Puławach, 

Specjalistycznej Placówki „AGAPE” Klub w Lublinie.  Podstawowym celem tej akcji 

było zaprezentowanie zagadnień związanych z bezpiecznym korzystaniem z Internetu 

przez dzieci i młodzież. Blok zajęć dotyczący tematyki projektu organizowany był w 

świetlicy środowiskowej „Dziecięca Alternatywa” w Nałęczowie przez okres wakacji. 

Projekt „Sieciaki” realizowany był dla uzyskania konkretnych celów edukacyjnych, 

takich jak:  

- edukację dzieci w zakresie bezpieczeństwa w Internecie 

- edukację w zakresie posługiwania się Internetem 

- promocję bezpiecznych zastosowań w sieci 

- certyfikowanie oraz promocję bezpiecznych stron i serwisów internetowych 

Podopieczni poznawali bohaterów programu, zalety umiejętnego korzystania z sieci,  

a przede wszystkim zagrożenia jakie niesie ze sobą nieodpowiednie korzystanie z 

Internetu oraz możliwości działania i zapobiegania doświadczaniu przemocy w sieci. 

Natomiast na zakończenie projektu i jego podsumowanie zorganizowany został piknik 

edukacyjny. 

 

19. Kampanie informacyjne – zakup ulotek, broszur 

 

W 2016 r. zakupiono broszury i ulotki informacyjne o następującej tematyce: 

1. Zobowiązanie do leczenia odwykowego – informator dla rodzin osób 

uzależnionych. 

2. Zasady sprzedaż alkoholu – informator dla przedsiębiorców . 

3. Dlaczego nie sprzedawać alkoholu osobom nieletnim – poradnik dla 

sprzedawców. 

4. Ciąża bez alkoholu. 

5. Pijesz alkohol? Oceń ryzyko.  

6. Kierowca i alkohol. 

 

Koszt zakupionych materiałów wyniósł: 492,00 zł. Materiały rozdawane są podczas 

posiedzeń GKRPA, członkom rodzin, osobom uzależnionym. Część materiałów 

zostanie przekazana dla przedsiębiorców i sprzedawców, materiały na temat ciąży i 

alkoholu zostaną przekazane do gabinetów ginekologicznych, natomiast materiały na 

temat Kierowca i alkohol Policji i Straży Miejskiej.  

http://www.wydawnictworemedium.pl/ksiegarnia/broszury/zobowi%C4%85zanie-do-leczenia-odwykowego-informator-dla-rodzin-os%C3%B3b-uzale%C5%BCnionych-detail
http://www.wydawnictworemedium.pl/ksiegarnia/broszury/zobowi%C4%85zanie-do-leczenia-odwykowego-informator-dla-rodzin-os%C3%B3b-uzale%C5%BCnionych-detail
http://www.wydawnictworemedium.pl/ksiegarnia/broszury/zasady-sprzeda%C5%BC-alkoholu-informator-dla-przedsi%C4%99biorc%C3%B3w-detail
http://www.wydawnictworemedium.pl/ksiegarnia/ulotki/ci%C4%85%C5%BCa-bez-alkoholu-detail
http://www.wydawnictworemedium.pl/ksiegarnia/broszury/kierowca-i-alkohol-detail
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20. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 

Nałęczowie 

 

W 2016 r. odbyło się 5 posiedzeń Zespołu opiniującego wnioski na sprzedaż alkoholu. 

Wydano 41 postanowień opiniujących pozytywnie, czyli pozytywnych opinii punktu 

sprzedaży napojów alkoholowych, w tym:  

- 10 postanowień dotyczących sprzedaży o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa do 

spożycia w miejscu sprzedaży,   

- 2 postanowienia dotyczące sprzedaży o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa do 

spożycia poza miejscem sprzedaży, 

- 11 postanowień dotyczących sprzedaży o zawartości powyżej 4,5% do 18% 

alkoholu, z wyjątkiem piwa do spożycia w miejscu sprzedaży, 

- 5 postanowień dotyczących sprzedaży o zawartości powyżej 4,5% - 18% alkoholu,  

z wyjątkiem piwa do spożycia poza miejscem sprzedaży,   

- 11 postanowień dotyczących sprzedaży o zawartości powyżej 18% alkoholu do 

spożycia w miejscu sprzedaży, 

- 2 postanowienia dotyczące sprzedaży o zawartości powyżej 18% alkoholu do 

spożycia poza miejscem sprzedaży. 

 

W 2016 r. odbyło się 6 posiedzeń Zespołu orzekającego o potrzebie leczenia 

odwykowego. Do Zespołu wpłynęło 23 wnioski o przypadkach nadużywania alkoholu 

i potrzebie skierowania na leczenie odwykowe.  

Zespół w 2016 r. prowadził 32 sprawy wobec osób podejrzanych o nadużywanie 

alkoholu. 

W 2016 r. łącznie wysłano 87 wezwań, z tego 44 wezwania do osób podejrzanych o 

nadużywanie alkoholu, 28 wezwań do wnioskodawców oraz 15 do osób będących 

świadkami nadużywania alkoholu. 

Łącznie posiedzenia Zespołu trwały 26,5 godziny. 

Zespół orzekającego o potrzebie leczenia odwykowego skierował 25 osób na badanie 

przez biegłego psychologa i psychiatrę do Poradni Terapii Uzależnień i 

Współuzależnienia od Alkoholu w Puławach w celu wydania opinii w przedmiocie 

uzależnienia od alkoholu  

Do Sądu Rejonowego w Puławach III Wydział Rodzinny i Nieletnich skierowanych 

zostało 19 wniosków o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego oraz 

nałożenie nadzoru kuratora sądowego. Wydanych przez Sąd zostało 11 postanowień.  

Na posiedzeniu Zespołu orzekający o potrzebie leczenia odwykowego w 2016 r. 

wypełniono 1 formularz Niebieska Karta – A w związku z podejrzeniem wystąpienia 

przemocy w rodzinie i przekazano go do Przewodniczącej Zespołu 

Interdyscyplinarnego w Nałęczowie w celu podjęcia dalszych działań. 
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Komisja w 2016 r. przeprowadziła jedną kontrolę punktu sprzedaży napoi 

alkoholowych. Podczas kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.  

 

21. Zespół Interdyscyplinarny w Nałęczowie  
 

Ustawa z dnia 10 czerwca 2010 roku o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy 

w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (tekst jednolity Dz. U. z 2015, poz. 1390) 

wprowadza wśród wielu zmian – jako nowe zadanie własne każdej gminy, obowiązek 

tworzenia zespołu interdyscyplinarnego. Zgodnie z ustawą zespół interdyscyplinarny 

stanowi element gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i jest 

metodą pracy w tym obszarze, opartą na systemowej współpracy lokalnych instytucji, 

podmiotów i służb oraz na wielopłaszczyznowym podejściu do problemu przemocy. 

Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego 

oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania określa Rada Gminy w drodze 

uchwały. Podjęcie uchwały było pierwszym krokiem w procedurze tworzenia zespołu 

interdyscyplinarnego. Podstawą do powołania i funkcjonowania zespołu 

interdyscyplinarnego było również zawarcie porozumień między Burmistrzem miasta 

a podmiotami wchodzącymi w skład zespołu interdyscyplinarnego.  

W skład zespołu interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele: 

1) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nałęczowie; 

2) Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; 

3) Policji; 

4) Oświaty; 

5) Ochrony zdrowia; 

6) Organizacji pozarządowych; 

7) Sądu Rejonowego w Puławach 

8) Straży Miejskiej w Nałęczowie 

 

Posiedzenia całego Zespołu Interdyscyplinarnego odbywają się nie rzadziej niż raz na 

trzy miesiące. W 2016 roku odbyły się 4 posiedzenia całego zespołu.  

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie zadaniem Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej jest zapewnienie Zespołowi Interdyscyplinarnemu: 

obsługi organizacyjno-technicznej, lokalu, materiałów biurowych, dostępu do 

urządzeń biurowych, miejsca, w którym będzie można przechowywać dokumentację 

Zespołu w sposób bezpieczny, tj. zapewniający ochronę danych osobowych.   

 

 

 

Zadania zespołu interdyscyplinarnego określone są w ustawie i należą do nich: 

1. realizacja działań określonych w gminnym programie przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie, 
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2. integrowanie i koordynowanie działań podmiotów wchodzących w skład zespołu,  

w szczególności: 

3. diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, 

4.  podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających 

na celu przeciwdziałanie temu zjawisku, 

5. inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie, 

6. rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia 

pomocy w środowisku lokalnym, 

7. inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie. 

  

Zespół interdyscyplinarny tworzy grupy robocze w celu rozwiązywania problemów 

związanych z występowaniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach.  

Prace w ramach grup roboczych są prowadzone w zależności od potrzeb zgłaszanych 

przez zespół interdyscyplinarny lub wynikających z problemów występujących w 

indywidualnych przypadkach. 

  

Podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą odbywa 

się w oparciu o procedurę „Niebieskiej Karty” i nie wymaga zgody osoby dotkniętej 

przemocą w rodzinie. Wszczęcie procedury następuje przez wypełnienie formularza 

„Niebieska Karta – A” przez przedstawiciela jednego z podmiotów wymienionych w 

art. 9d ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 2015 r. o przeciwdziałaniu przemocy w 

rodzinie tj. przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych 

komisji rozwiązywania problemów alkoholowych. Policji, oświaty i ochrony zdrowia, 

w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie, w 

obecności osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w 

rodzinie. 

Przekazanie wypełnionego formularza „Niebieska Karta – A” do przewodniczącego 

zespołu interdyscyplinarnego powinno nastąpić niezwłocznie, nie później niż w 

terminie 7 dni od dnia wszczęcia procedury. Kopię wypełnionego formularza 

„Niebieska Karta – A” pozostawia się u wszczynającego procedurę. Przewodniczący 

zespołu interdyscyplinarnego po otrzymaniu formularza „Niebieska Karta – A” 

niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni od dnia jego otrzymania, przekazuje go 

członkom zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej. W 2016 r. do Zespołu 

Interdyscyplinarnego wpłynęło 15 Niebieskich Kart, 6 Niebieskich Kart zostało 

przekazanych z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nałęczowie, 6 z Policji,  2 

ze Służby Zdrowia oraz 1 z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych. Wszystkich prowadzonych NK w 2016 r. było 52, w tym w 2 

rodzinach procedura NK była uruchomiona po raz 2. W ramach procedury NK 

objętych było 47 rodzin. W 2016 r. zakończonych zostało 39 procedur NK w 35 

rodzinach. W 2017 r. w ramach procedury NK prowadzony jest nadal monitoring w 12 

rodzinach, w których podejmowane są działania mające na celu przeciwdziałanie 

przemocy w rodzinie (stan na 01.01.2017 r.) Na posiedzeniu członkowie grupy 

roboczej w obecności zaproszonej osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest 

dotknięta przemocą w rodzinie, dokonują analizy sytuacji rodziny i wypełniają 
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formularz „Niebieska Karta – C”. W 2016 roku na posiedzeniach grup roboczych 

członkowie wypełnili 15 formularzy NK – C.  

Przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego wzywa osobę, wobec której istnieje 

podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, na spotkanie grupy roboczej. Spotkania z 

osobami, co do których istnieje podejrzenie, że są dotknięte przemocą w rodzinie oraz 

osobami, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie, nie są 

organizowane w tym samym miejscu i czasie. Niestawiennictwo osoby, co do której 

istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, nie wstrzymuje prac grupy 

roboczej. Członkowie grupy roboczej wypełniają formularz „Niebieska Karta – D” w 

obecności osoby, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie. 

W 2016 roku na posiedzeniach grup roboczych członkowie wypełnił 7 formularzy  

NK - D.  

W ramach procedury pracownik socjalny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

podejmuje m.in. następujące działania: 

1. diagnozuje sytuację i potrzeby osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest 

dotknięta przemocą w rodzinie; 

2. monitoruje sytuację rodziny, poprzez wizyty i stały kontakt z rodziną; 

3. udziela kompleksowych informacji o: 

a) możliwościach uzyskania pomocy, w szczególności psychologicznej, prawnej, 

socjalnej i pedagogicznej, oraz wsparcia, w tym o instytucjach i podmiotach 

świadczących specjalistyczną pomoc na rzecz osób dotkniętych przemocą w 

rodzinie, 

b) formach pomocy dzieciom doznającym przemocy w rodzinie oraz o instytucjach 

i podmiotach świadczących tę pomoc, 

c) możliwościach podjęcia dalszych działań mających na celu poprawę sytuacji 

osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie; 

4. organizuje niezwłocznie dostęp do pomocy medycznej, jeżeli wymaga tego stan 

zdrowia osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w 

rodzinie; 

5. zapewnia osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w 

rodzinie, w zależności od potrzeb, schronienie w całodobowej placówce 

świadczącej pomoc, w tym w szczególności w specjalistycznym ośrodku wsparcia 

dla ofiar przemocy w rodzinie; 

6. może prowadzić rozmowy z osobami, wobec których istnieje podejrzenie, że 

stosują przemoc w rodzinie, na temat konsekwencji stosowania przemocy w 

rodzinie oraz informuje te osoby o możliwościach podjęcia leczenia lub terapii i 

udziale w programach oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących 

przemoc w rodzinie. 

W ramach procedury członkowie grupy roboczej: 

1. udzielają pomocy osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta 

przemocą w rodzinie; 
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2. podejmują działania w stosunku do osoby, wobec której istnieje podejrzenie, że 

stosuje przemoc w rodzinie, w celu zaprzestania stosowania tego rodzaju 

zachowań; 

3. zapraszają osobę, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w 

rodzinie, na spotkanie zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej; 

4. opracowują indywidualny plan pomocy dla osoby, co do której istnieje 

podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie i jej rodziny, który zawiera 

propozycje działań pomocowych; 

5. rozstrzygają o braku zasadności podejmowania działań. 

 

W 2016 r. utworzonych zostało 13 grup roboczych, natomiast posiedzeń grup 

roboczych odbyło się 110. 

Jeżeli osoba, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, 

nadużywa alkoholu, członkowie grupy roboczej kierują tę osobę do gminnej komisji 

rozwiązywania problemów alkoholowych. 

Pracownicy socjalni MOPS w Nałęczowie w ramach czynności zawodowych w 

związku z prowadzoną procedura NK niejednokrotnie kierowali pisma do Prokuratury, 

Policji oraz GKRPA w Nałęczowie dotyczące sytuacji osób w ramach prowadzonych 

procedur. 

W 2016 roku pracownicy socjalni prowadzili pracę socjalną związaną z problemem 

przemocy w 47 rodzinach. W ramach monitorowania sytuacji w związku z 

prowadzeniem procedur NK w miejscu zamieszkania rodzin miały miejsce 276 wizyty 

pracowników socjalnych, w tym 66 razy w asyście funkcjonariusza Policji oraz 13 

razy w asyście pracownika Straży Miejskiej w Nałęczowie. Wizyty w miejscu 

zamieszkania rodzin odbywały się również z udziałem kierownika MOPS w 

Nałęczowie oraz innych pracowników socjalnych, asystenta rodziny, psychologa, 

kuratora społecznego oraz pracowników ochrony zdrowia.   

 

Działania związane z procedurą „Niebieska Karta” stanowią element działań 

realizowanych w oparciu o uchwałę Rady Miasta w Nałęczowie w sprawie przyjęcia 

Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie w Gminie Nałęczów. W ramach akcji informacyjnej dotyczącej 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie i działań podejmowanych celem zapobiegania 

tego zjawiska oraz szerzenia wiedzy na temat problemu przemocy w rodzinie 

członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego w Nałęczowie oraz członkowie grup 

roboczych przekazują w miejscach pracy informacyjne na temat przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie oraz informacje, gdzie osoby potrzebujące mogą szukać pomocy. 

Podejmowane działania mają na celu uwrażliwienie szerszej grupy odbiorców oraz 

zwrócenie szczególnej uwagi na osoby doświadczające przemocy oraz zwiększenie 

świadomości społeczności lokalnej w tym zakresie.  

 

Osoby i rodziny doświadczające przemocy w rodzinie mają możliwość korzystania 

nieodpłatnie z pomocy psychologa. W 2016 r. w rodzinach, w których prowadzona 
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była procedura NK z indywidualnych porad psychologicznych skorzystało 25 osób tj. 

8 osób doświadczających przemocy w rodzinie (34 spotkań), 15 osób podejrzanych o 

stosowanie przemocy w rodzinie (45 spotkań) oraz 2 osoby, które były świadkami 

przemocy w rodzinie ( z porad skorzystało 5 razy). Ogółem w 2016 r. z 

indywidualnych konsultacji psychologicznych skorzystało 56 osób, spotkań odbyło się 

191. 

 

W 2016 r. systematycznie w spotkaniach grupy wsparcia dla osób doświadczających 

przemocy brało udział 5 osób. 

 

Dnia 28 września 2016 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Nałęczowie odbyła 

się superwizja Zespołu Interdyscyplinarnego w Nałęczowie zorganizowana przez 

MOPS w Nałęczowie. W spotkaniu superwizji wzięli udział członkowie Zespołu 

Interdyscyplinarnego oraz pracownicy MOPS w Nałęczowie. W ramach superwizji 

omówionych zostało kilka przypadków w rodzinach, w których prowadzona jest 

procedura NK.   

 

22. Porozumienia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z innymi 

instytucjami  

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 2016 r. zawarł trzy porozumienia, dzięki 

którym tut. Ośrodek mógł uzupełnić wsparcie dla mieszkańców gminy.  

Dnia 10 listopada 2016 r. zawarto porozumienie do sieci współpracy utworzonej w 

ramach projektu pozakonkursowego RPO WL współfinansowanego przez  

Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt. „Ekonomia 

społeczna - drogowskaz rozwoju społecznego”. Celem podjętej współpracy było 

kreowanie polityki regionalnej w obszarze ekonomii społecznej oraz budowanie 

rozwoju ekonomii społecznej i jej otoczenia w regionie. Udział w projekcie 

umożliwiał tut. Ośrodkowi bezpłatne skorzystanie ze spotkań konsultacyjnych, 

warsztatów oraz wizyt studyjnych, których celem było poznanie dobrych praktyk w 

organizacjach i jednostkach, realizujących swoje działania w oparciu o zasady, idee i 

cele ekonomii społecznej, w których tworzone są miejsca pracy dla osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym.  

Ogólnopolskie Porozumienie Osób, Organizacji i Instytucji Pomagających Ofiarom 

Przemocy "Niebieska Linia" zostało powołane do życia w grudniu 1996 roku podczas 

III Ogólnopolskiej Konferencji "Przeciw przemocy". Skupia ono osoby i instytucje, 

które popierają program przeciwdziałania przemocy w rodzinie, a w szczególności 

służby społeczne, wymiar sprawiedliwości, dziennikarzy oraz ludzi dobrej woli, 

którzy się przeciwstawiają przemocy domowej i współdziałają w udzielaniu pomocy 

osobom pokrzywdzonym.  
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Deklaracja przystąpienia do porozumienia zawartego z „Niebieską Linią” ma na celu 

zwiększenie efektywności i skuteczności pomocy osobom dotkniętym przemocą 

domową. Porozumienie „Niebieska Linia” kieruje się następującymi zasadami 

etycznymi: 

• KAŻDY CZŁOWIEK ma prawo do życia w środowisku rodzinnym, wolnym 

od przemocy, która jest naruszaniem praw i dóbr osobistych 

• CZŁOWIEK doświadczający przemocy nie może być za nią obwiniany 

• DZIECI I MŁODZIEŻ mają prawo do wzrastania w bezpiecznym środowisku 

wolnym od przemocy, a obowiązkiem dorosłych jest im to zapewnić 

• KAŻDY CZŁOWIEK doświadczający przemocy ma prawo do pomocy 

prawnej, socjalnej, psychologicznej i medycznej, bez naruszania jego godności 

osobistej o zapewnić 

• KAŻDY CZŁOWIEK ma prawo do wiedzy potrzebnej do radzenia sobie z 

przemocą 

• KAŻDY CZŁOWIEK ma prawo do przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

• KAŻDY CZŁOWIEK ma obowiązek udzielania pomocy ofiarom przemocy w 

rodzinie. 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest skierowany do osób 

najbardziej potrzebujących, które w ramach jego mogą skorzystać ze wsparcia w 

postaci żywności, jak również możliwości uczestniczenia w różnych działaniach 

wspierających, edukacyjnych i włączających. Program Operacyjny Pomoc 

Żywnościowa 2014 – 2020 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy 

Najbardziej Potrzebującym. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nałęczowie był 

realizatorem Podprogramu 2016 w ramach zawartego porozumienia z Organizacją 

Partnerską o zasięgu Regionalnym Fundacja Bank Żywności z siedzibą w Lublinie 

zwaną Bankiem Żywności. W chwili obecnej podjęto działania zmierzające do 

kontynuacji współpracy i realizacji na terenie naszej gminy Podprogramu 2017. Do 

zadań Ośrodka Pomocy Społecznej należy m. in.  

• dokonywanie oceny w zakresie możliwości objęcia wsparciem 

aktywizacyjnym, 

• udzielania pomocy na drodze aktywizacji społecznej, 

• organizacja rozładunku artykułów spożywczych dostarczanych przez Bank 

Żywności zgodnie z wytycznymi i zasadami BHP,  

• organizacja i realizacja działań towarzyszących mających na celu wzmacnianie 

samodzielności i kompetencji beneficjentów programu w zakresie prowadzenia 

gospodarstwa domowego, integrację społeczną, podnoszenie wiedzy i 

umiejętności na temat znaczenia prawidłowego żywienia dla stanu zdrowia 
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oraz przeciwdziałania marnowaniu żywności, jako elementu zmniejszenia 

ubóstwa, wykluczenia społecznego, 

• prowadzenie sprawozdawczości  

• zapobieganie wszelkiej dyskryminacji w dostępie do działań 

• rozpowszechnianie informacji o zasadach korzystania z programu 

• wydawanie żywności beneficjentom na terenie miasta i gminy Nałęczów  

 

23. Współpraca i współdziałanie z innymi instytucjami i 

organizacjami  

 

W związku z realizacją zadań MOPS współdziała z instytucjami, organizacjami i 

stowarzyszeniami takimi jak:  

• Sąd - Wydział Rodzinny i Nieletnich oraz Wydział Karny - współpraca z 

kuratorami sądowymi i społecznymi w ramach pracy socjalnej nad 

indywidualnym przypadkiem, szczególnie w rodzinach objętych kuratelą i 

wobec osób opuszczających zakład karny. Współpraca asystenta rodziny z 

kuratorami w sprawach rodzin dysfunkcyjnych, gdzie zagrożone jest dobro i 

bezpieczeństwo dzieci. Współpraca z Komornikiem Sądu Rejonowego w 

sprawach zobowiązań alimentacyjnych lub zadłużeń z innych tytułów.  

• Policja - pogłębiana współpraca z Posterunkiem Policji w Nałęczowie w 

zakresie wspólnych wizyt w rodzinach gdzie prowadzona jest procedura 

„Niebieskie Karty” oraz w środowiskach zagrażających bezpieczeństwu 

pracowników socjalnych podczas świadczenia pracy socjalnej czy 

przeprowadzania wywiadów środowiskowych współdziałanie przy procedurze 

Niebieska Karta – przeciwdziałanie przemocy, praca w grupach roboczych w 

ramach działania Zespołu Interdyscyplinarnego.  

• Prokuratura – zgłaszanie ujawnionych przestępstw i występowanie z 

wnioskami, 

• Zakłady Karne – prowadzenie pracy socjalnej z rodzinami  osób odbywających 

karę pozbawienia wolności, wymiana informacji o osobach osadzonych, 

kierowanie wniosków do ZK o objęcie osadzonych terapią leczenia uzależnień 

lub programem korekcyjno-edukacyjnym dla sprawców przemocy w rodzinie, 

• realizacja wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Puławach, Lubelskim 

Ośrodkiem Samopomocy i Polską Fundacją Ośrodków Wspomagania Rozwoju 

Gospodarczego OIC Poland w Lublinie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej 

dla mieszkańców naszej gminy ramach ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej 

oraz edukacji prawnej, 

• współpraca ze Stowarzyszeniem Wspierania Aktywności „BONA FIDES” w 

Lublinie, dzięki której dla mieszkańców naszej gminy, którzy zostali 

pokrzywdzeni przestępstwem organizowano bezpłatną pomoc psychologiczną i 

prawną, zorganizowano Superwizję Zespołu Interdyscyplinarnego, 
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zorganizowano szkolenia dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz 

pracowników Oświaty, NZOZ, Policji, Straży Miejskiej i MOPS,  

• współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach, dzięki 

której pracownicy tut. Ośrodka brali udział w konferencji naukowej dot. 

przemocy, w szkoleniach dotyczących superwizji, przemocy oraz 

bezpieczeństwa, wymiana informacji o ofercie obu instytucji nakierowanej na 

skuteczną pomoc podopiecznym,  

• współpraca z Lubelskim Bankiem Żywności w zakresie dystrybucji żywności 

dla mieszkańców naszej gminy oraz organizacji warsztatów szkoleniowych na 

temat zdrowego żywienia, nie marnowania żywności, zarządzania budżetem 

domowym itp.,  

• współpraca z Radiem Lublin w zakresie organizacji na terenie naszej gminy 

akcji „Pomóż dzieciom przetrwać zimę”, 

• współpraca z Ministerstwem Sprawiedliwości w zakresie włączenia się tut. 

Ośrodka do ogólnopolskich akcji „Tydzień pomocy osobom pokrzywdzonym 

przestępstwem” oraz „Międzynarodowy Dzień/Tydzień Mediacji”, 

• współpraca z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w zakresie 

realizacji programu Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy 

zastępczej”, udział w szkoleniach i konferencjach,  

• współpraca ze Strażą Miejską w Nałęczowie w zakresie dystrybucji żywności z 

Banku Żywności, udziału w Ogólnopolskiej Akcji liczenia osób bezdomnych, 

pracy w Zespole Interdyscyplinarnym i GKRPA,  

• Powiatowy Urząd Pracy (PUP) - uzyskiwanie przez MOPS informacji o 

aktualnych ofertach pracy w konkretnych zawodach i wymiana informacji na 

temat aktywności bezrobotnych oraz aktywizacja zawodowa dłużników 

alimentacyjnych, a także innych projektów i programów w zakresie 

aktywizacji zawodowej,  

• Zakład Ubezpieczeń Społecznych - przeprowadzanie na prośbę ZUS 

wywiadów środowiskowych dotyczących sytuacji materialnej i rodzinnej osób 

ubiegających się o świadczenia rentowe, współpraca w zakresie ustalania 

uprawnień do składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.  

• Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności - kierowanie 

podopiecznych niepełnosprawnych do Zespołu w celu ustalenia stopnia 

niepełnosprawności.  

• Wydziały Urzędu Miasta w Nałęczowie - wymiana informacji dotyczących 

ewidencji ludności, sprawy mieszkaniowe,  

• Jednostki pomocnicze Rady Miasta – współpraca z Radami Osiedli i Sołtysami 

w zakresie udzielania pomocy w formie paczek żywnościowych, informowanie 

o formach udzielanej pomocy,  

• Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej – współpraca w zakresie 

poprawy warunków mieszkaniowych podopiecznych, wymiana informacji o 

zaległościach w opłatach u podopiecznych MOPS, wspólne działania w 
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zakresie utrzymania porządku mieszkań klientów Ośrodka i przekazywanie 

przelewem zasiłków celem spłaty zaległości czynszowych itp.   

• Ośrodki Pomocy Społecznej i Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie z terenu 

Polski – przekazywanie wywiadów środowiskowych u osób zobowiązanych do 

alimentacji i dokumentacji osób kierowanych do domów pomocy oraz 

wymiana informacji na temat osób ubiegających się o pomoc, współdziałanie 

w zakresie ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej.  

• Domy Dziecka - wymiana informacji na temat kontaktów rodziców z 

dzieckiem umieszczonym w placówce, współpraca pracowników socjalnych i 

asystentów rodziny z pracownikami Domów Dziecka w kontekście pomocy 

rodzinie biologicznej w odzyskaniu dziecka.  

• Szkoły, Przedszkola, inne placówki oświatowe – współpraca z pedagogami, 

podejmowanie wspólnych działań w rodzinach dysfunkcyjnych, wymiana 

informacji o trudnej sytuacji domowej uczniów i potrzebie dożywiania w 

szkole, przekazywanie przez MOPS środków finansowych na obiady, 

• Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Lublinie oraz inne szpitale – 

Oddziały Psychiatrii i Oddziały Terapii Uzależnienia od Alkoholu – 

współpraca w indywidualnych sprawach dotyczących podopiecznych, 

kierowanie pacjentów na leczenie i terapię, wymiana informacji,   

• Stowarzyszenie MONAR – Dom dla bezdomnych w Pająkowie - zapewnienie 

pomocy osobom bezdomnym z terenu gminy poprzez umieszczenie w 

schronisku, współdziałanie w zakresie realizacji indywidualnych programów 

wychodzenia z bezdomności.  

• Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Celejowie, – przygotowywanie przez 

pracowników socjalnych dokumentów wymaganych do umieszczenia w 

zakładzie,   

• Związek Emerytów i Rencistów w Nałęczowie – wymiana informacji o 

formach pomocy,  

• Regionalne Centrum Polityki Społecznej Lublinie – współpraca w zakresie 

koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, a także udział w 

szkoleniach i konferencjach realizowanych przez ROPS.  
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Rozdział V 

Bilans potrzeb w zakresie pomocy społecznej 

 

Podstawą do określenia potrzeb w zakresie pomocy społecznej jest diagnoza 

problemów społecznych prowadzona na bieżąco przez Ośrodek, który gromadzi dane 

dotyczące sytuacji rodzinnej, zawodowej, zdrowotnej i finansowej mieszkańców 

gminy korzystających z pomocy oraz dane przekazywane przez inne podmioty 

działające w systemie pomocy społecznej. 

 

W celu rozwijania funkcjonującego systemu pomocy społecznej opartego na ścisłej 

współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

publicznymi, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej uważa za potrzebne w 

szczególności: 

 

1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nałęczowie swoją siedzibę ma w 

budynku Przychodni Zdrowia w Nałęczowie, zajmuje 5 pomieszczeń, za które 

na podstawie zawartej umowy uiszczany jest comiesięczny czynsz. Zważywszy 

na fakt, że podopiecznymi tut. Ośrodka są m.in. osoby w podeszłym wieku, 

osoby niepełnosprawne, jak również wielokrotnie pacjenci tut. Przychodni taka 

lokalizacja naszego Ośrodka jest bardzo dobra. Budynek Przychodni posiada 2 

windy zewnętrzną i wewnętrzną, dzięki czemu jest dostosowany dla osób 

niepełnosprawnych. Siedziba tut. Ośrodka ma dobrą lokalizację, jeżeli chodzi 

również o bliskość do innych instytucji z terenu miasta oraz przystanku 

autobusowego, jednak warunki lokalowe Ośrodka są trudne. Brak jest 

pomieszczenia do indywidualnych rozmów z osobami wymagającymi wsparcia, 

brak pomieszczenia na organizację indywidualnych spotkań z psychologiem, 

brak pomieszczeń na spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego oraz Gminnej 

Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Brak jest również 

pomieszczenia na organizację archiwum. 

2. Stałe podnoszenie poziomu i doskonalenie sprawności funkcjonowania pomocy 

społecznej poprzez podnoszenie kwalifikacji i kompetencji kadry pomocy 

społecznej. 

3. Konieczność zabezpieczenia środków na zadania realizowane przez tut. 

Ośrodek oraz funkcjonowanie Ośrodka.  

4. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w dalszym ciągu zamierza wspierać się 

aktywnym udziałem sektora organizacji pozarządowych w realizacji 

różnorodnych działań mających na celu wsparcie mieszkańców gminy oraz 

rozwiązywanie lokalnych problemów. W tym zakresie planuje się dalszy 

rozwój form współpracy i budowanie relacji partnerskich, zarówno z 

organizacjami, z którymi współpracowano w latach poprzednich, jak  

i nawiązanie współpracy z innymi organizacjami, podmiotami i partnerami 

społecznymi. 
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5. Prowadzenie dalszych działań związanych ze wspieraniem rodziny i systemem 

pieczy zastępczej na terenie gminy i kontynuacja zatrudnienia asystenta 

rodziny.  

6. Ośrodek w 2017r. ponownie będzie brał udział w konkursie ogłaszanym przez 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, którego celem jest 

pozyskanie środków na dofinansowanie działań w zakresie przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie.  

7. Ośrodek w 2017r. ponownie będzie brał udział w konkursie ogłaszanym przez 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, którego celem jest 

pozyskanie środków na dofinansowanie zatrudnienia asystenta rodziny.  

8. Konieczność dalszego rozwoju bezpłatnego poradnictwa specjalistycznego. 

Poradnictwo specjalistyczne w szczególności: prawne, psychologiczne i 

rodzinne powinno być świadczone osobom i rodzinom, które mają trudności lub 

wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych, 

bez względu na posiadany dochód. Świadczone poradnictwo psychologiczne i 

prawne w 2016r. cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem wśród 

mieszkańców naszej gminy, a więc konieczne jest kontynuowanie tych form 

wsparcia.  

9. Rozwijanie pracy socjalnej z poszczególnymi grupami osób wymagającymi 

wsparcia oraz podejmowanie nowych działań mających na celu 

przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i marginalizacji. 

10. Poszerzenie programu Świetlicy Środowiskowej „Dziecięca Alternatywa” oraz 

doposażenie w nowy sprzęt i przybory. 

11. Kontynuacja realizacji działań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w 

rodzinie na terenie gminy Nałęczów, a w szczególności: - kontynuacja pracy 

Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie,  

12. Kontynuacja realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Uzależnień, którego celem jest zapobieganie powstawaniu 

problemów alkoholowych i innych uzależnień oraz podnoszenie świadomości 

lokalnej społeczności w zakresie szkodliwości używania środków 

psychoaktywnych, 

13. Wdrożenie i realizację ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.  

  


