Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej za rok 2004
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
w Częstochowie.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie na dzień
31 grudnia 2004 roku zatrudniał 481 osób, w tym 30 osób w ramach robót
publicznych. Na przestrzeni roku 2004 Ośrodek zatrudniał 3 osoby
w ramach prac interwencyjnych, 18 osób w ramach stażu dla
bezrobotnych absolwentów, 81 osób w ramach robót publicznych.
Ośrodek realizuje zadania w zakresie pomocy społecznej na
zasadach określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy
społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593).
W myśl cytowanej ustawy, prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy
społecznej przysługuje osobom, które nie mają żadnych źródeł utrzymania
lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza:
- na osobę samotnie gospodarującą – 461 zł,
- na osobę w rodzinie – 316 zł,
przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednej z wymienionych
okoliczności: sieroctwa, bezdomności, potrzeby ochrony macierzyństwa,
bezrobocia, upośledzenia fizycznego lub umysłowego, długotrwałej
choroby, bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych
i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych
lub
wielodzietnych,
alkoholizmu
lub
narkomanii,
trudności
w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego, klęski
żywiołowej lub ekologicznej.
Ośrodek ma obowiązek przyjmowania i rozpatrywania wniosków
zainteresowanych.
Po uprzednim rozeznaniu warunków i sytuacji osoby lub rodziny,
w oparciu o wywiad środowiskowy, kierownik Rejonowego Zespołu
Pomocy Społecznej jest uprawniony do podjęcia decyzji o rozmiarach
i formie niezbędnej pomocy. Potrzeby zostają uwzględnione, jeśli
odpowiadają celom i możliwościom pomocy społecznej, a osoby i rodziny
korzystające ze świadczeń pomocy społecznej zobowiązane są do
współudziału w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej.
W budżecie miasta na prawach powiatu Częstochowa na dział Opieka
Społeczna, w 2004 roku zaplanowano kwotę 65451508 zł, z czego
zrealizowano 61575662 zł, co stanowi 94,08% planu, w tym na zadania
gminy zaplanowano 45812451 zł, z czego zrealizowano 42278131 zł, co
stanowi 92,29% planu. Na zadania powiatu dysponowano kwotą
19639057 zł, z czego wydatkowano 19297530zł, co stanowi 98,26%
planu.
W ramach tego działu finansowano w 2004r. następujące zadania:
I.
1.

Pomoc w formie zadań zleconych i pomoc w formie zadań własnych.
Świadczenia wypłacane
w szczególności:

jako

rządowe

zadanie

zlecone

to
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rodzin,
gwarantowany zasiłek okresowy – przydzielono 46 osobom,
macierzyński zasiłek okresowy – przydzielono dla 185 rodzin,
macierzyński zasiłek jednorazowy – przydzielono dla 158 rodzin,
świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne – przydzielono dla 9525 rodzin,
specjalistyczne usługi opiekuńcze – przydzielono dla 98 rodzin.

2. Świadczenia wypłacane jako zadanie własne gminy, to forma zasiłku
celowego i pomocy rzeczowej:
- zasiłek celowy – przyznano dla 5436 rodzin,
- zasiłek okresowy – przyznano dla 2060 rodzin,
- zasiłek celowy na pokrycie kosztów pogrzebu – przyznano dla
27 rodzin,
- zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia
losowego – przyznano dla 1 rodziny,
- zasiłek celowy specjalny – przyznano dla 177 rodzin,
- pomoc w formie opału – przyznano dla 510 rodzin,
- posiłek w Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn – przyznano dla
9 osób,
- usługi opiekuńcze – przyznano dla 471 rodzin.
MOPS realizował również różne programy i projekty socjalne:
„Dożywianie dzieci w szkołach”, którego celem było zapewnienie dzieciom
ciepłego posiłku w okresie szkolnym. Z dożywiania skorzystało, zarówno
w szkołach podstawowych i gimnazjach, łącznie 2474 dzieci.
Z wypoczynku letniego w formie kolonii letnich dla dzieci, przy współpracy
różnych organizacji, w roku 2004 skorzystało 213 dzieci. Łączny koszt zorganizowanej akcji letniej pokryty ze środków MOPS w 2004r. wyniósł
59950 zł.

Kolonie letnie organizowane przy współpracy z Caritas, z których
skorzystało 12 dzieci z placówek. Koszt jednego uczestnika wyniósł
250 zł, ogółem koszt 3000 zł (środki z MKRPA).

Kolonie organizowane przez Fundacje im. G.Kolosy dla 91 dzieci.
Koszt wypoczynku dziecka uczęszczającego do szkoły podstawowej –
350 zł, dziecka uczęszczającego do gimnazjum – 450 zł. Ogólny koszt
kolonii – 31950 zł.

Kolonie letnie zorganizowane przez firmę turystyczną „Hawo”
(organizator wyłoniony w przetargu) dla 50 dzieci. Koszt pobytu
jednego dziecka bez względu na wiek 500 zł. Ogólny koszt kolonii –
25000 zł.

Ponadto 28 dzieci pojechało za pośrednictwem Śląskiego Kuratorium
Oświaty. Ośrodek nie ponosił żadnych kosztów pobytu.

Z Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na
kolonie wyjechało 32 dzieci z rodzin z problemem alkoholowym.
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Talony żywnościowe realizowane z zadań własnych i zadań zleconych
gminie otrzymało łącznie 316 rodzin udzielając im 829 świadczeń.
Z okazji Mikołaja w Klubie Politechnik została zorganizowana impreza,
w której
uczestniczyło
220
dzieci,
przygotowano
100
paczek
żywnościowych oraz ponad 100 paczek żywnościowych sfinansowanych
przez różnych sponsorów wraz z upominkami (zabawki).
II.

Świadczenia rodzinne i opiekuńcze.

Sekcja ds. Świadczeń Rodzinnych swoją działalność rozpoczęła
01.05.2004r. Zadaniem Sekcji jest realizacja świadczeń rodzinnych
i pielęgnacyjnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia
23 listopada 2003r. (Dz. U. 228 poz. 2255 z późn. zm.).
Sekcja swoim działaniem objęła w 2004r. 9525 rodzin (29210 osób).
W 2004r. złożono 14168 wniosków o przyznanie świadczeń, wydano
15539 decyzji. Zadania realizowane przez Sekcję ds. Świadczeń
Rodzinnych finansowane są ze środków budżetu państwa. W 2004r. na
działalność Sekcji wydano ogółem 19802307 zł, w tym na wypłatę
świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych – 18942669 zł.
W roku 2004 wypłacono 99740 zasiłków rodzinnych oraz 74199 dodatków
do zasiłków rodzinnych, w tym :

419 dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka,

6632 dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem
w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,

591 dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego
wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na
skutek upływu ustawowego okresu,

46401 dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego
wychowywania dziecka,

639 dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji
dziecka niepełnosprawnego do 5 roku dziecka,

3272 dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia
i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku dziecka,

8229 dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku
szkolnego,

84 dodatków do zasiłku rodzinnego na pokrycie wydatków związanych
z zamieszkaniem w miejscowości w której znajduje się szkoła,

41 dodatków do zasiłku rodzinnego na pokrycie wydatków związanych
z dojazdem do miejscowości w której znajduje się szkoła,

5665 zasiłków pielęgnacyjnych,

1681 świadczeń pielęgnacyjnych.
III.

Opieka nad dzieckiem i rodziną.
W 2004r. zadaniami priorytetowymi były:
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założenie zawodowych, niespokrewnionych z dzieckiem rodzin
zastępczych o charakterze pogotowia rodzinnego;
2. przeprowadzenie akcji propagującej rodzicielstwo zastępcze „Masz
serce - otwórz do niego drzwi”;
3. zapoczątkowanie pracy zespołu opiniująco-doradczego w sprawie
rodzin zastępczych.
Podejmując działania w ramach założonych priorytetów Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej w Częstochowie w lutym 2004r. przeprowadził akcję
propagującą rodzicielstwo zastępcze. W ramach tej akcji przeprowadzono
kampanię informacyjną poprzez plakatowanie, udzielanie informacji
w lokalnych mediach – radio, telewizja, prasa. Udostępniono również
infolinię, w której udzielano fachowych informacji na temat dotyczących
idei rodzin zastępczych. W ramach akcji gotowość do pełnienia funkcji
rodziny zastępczej zgłosiło sześć osób – dwie zostały dyrektorami nowo
powstałych pogotowii rodzinnych, cztery przyjęły niespokrewnione dzieci
do rodziny zastępczej. Zainteresowanie akcją było duże. Informacji
o zasadach funkcjonowania rodzin zastępczych udzielono 56 osobom.
Ośrodki Adopcyjne przeprowadziły 90 adopcji dzieci. Akcja „Masz serce
otwórz do niego drzwi” zwróciła uwagę wszystkich na sytuację dziecka
pozbawionego odpowiedniej opieki rodziców biologicznych.
W październiku 2004r. powstały dwie zawodowe, niespokrewnione
z dzieckiem, rodziny zastępcze o charakterze pogotowia rodzinnego. Do
końca 2004r. przebywało w nich siedmioro dzieci.
Rozpoczęły również swoją działalność zespoły opiniująco-doradcze
w sprawie rodzin zastępczych, w których brali udział pracownicy Sekcji
Opieki nad Dzieckiem i Rodziną, kuratorzy sadowi, przedstawiciele Sądu,
ośrodków
adopcyjno-opiekuńczych,
placówek
opiekuńczowychowawczych, psycholodzy, pedagodzy.
1.

Liczba rodzin zastępczych w roku 2004r.:
1. ogólna liczba rodzin zastępczych –

5.

322
liczba rodzin korzystających z pomocy pieniężnej –
321
ogólna liczba dzieci przyjętych do rodziny zastępczej –
liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie 407
liczba rodzin spokrewnionych z dzieckiem –

6.

liczba rodzin niespokrewnionych z dzieckiem -

7.

pogotowie rodzinne -

2.
3.
4.

408

268
52

2
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Środki finansowe przeznaczone na rodziny zastępcze:
1. ogólna kwota udzielonej pomocy –
2.

2782868zł
kwota pomocy dla rodzin niespokrewnionych –

3.

kwota pomocy dla pogotowi rodzinnych -

4.

kwota wynagrodzeń za pełnienie funkcji pogotowia
rodzinnego

421208zł
10146zł

10385zł
Liczba wydanych decyzji do dnia 31.12.2004r.:
1. pomoc jednorazowa – 48,
2. pomoc comiesięczna – 697.
Zostały przeprowadzone następujące wywiady środowiskowe:
1. wywiady środowiskowe część I przeprowadzone u rodzin zastępczych
w związku ze zmianą ustawy o pomocy społecznej – 312,
2. wywiady przeprowadzone na wniosek Sądu V i VI Wydziału
Rodzinnego i Nieletnich dotyczące ustalenia sytuacji materialnobytowej kandydatów na rodziny zastępcze – 37,
3. wywiady środowiskowe część VI przeprowadzone u rodzin pierwszy
raz ubiegających się o pomoc pieniężną na częściowe pokrycie
kosztów utrzymania dzieci w rodzinie zastępczej – 58,
4. wywiady środowiskowe część VII dotyczące oceny sytuacji
opiekuńczo-wychowawczej dziecka umieszczonego w rodzinie
zastępczej – 624.
W ramach działań mających na celu ocenę funkcjonowania dziecka
w rodzinie zastępczej utrzymywano stały kontakt z pedagogami
szkolnymi,
pedagogami
i
psychologami
poradni
pedagogicznopsychologicznych i kuratorami sądowymi.
W ramach działań mających na celu pomoc rodzinie zastępczej
w prawidłowym funkcjonowaniu współpracowano z Sądem Rejonowym
w Częstochowie – V i VI Wydziałem Rodzinnym i Nieletnich, ośrodkami
adopcyjno-opiekuńczymi i świetlicami środowiskowymi działającymi na
terenie miasta Częstochowy.
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Odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach
zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
1. Liczba decyzji dotyczących zwolnienia rodziców biologicznych
z odpłatności za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych – 409.
2. Ogólna
liczba
wywiadów
środowiskowych
przeprowadzonych
u rodziców biologicznych pod kątem ustalenia odpłatności za pobyt
dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach
zastępczych – 746, w tym:
 przeprowadzone na prośbę Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie
i Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej z terenu całego kraju –
185,
 przeprowadzone dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Częstochowie – 551.
Współpraca z placówkami opiekuńczo-wychowawczymi.
Na przestrzenie roku współpracowano także ściśle z placówkami
opiekuńczo-wychowawczymi wsparcia dziennego, które objęły swoją
opieką dzieci i otrzymały dotację za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Częstochowie.
Placówki dotowane ze środków powiatu:

Środowiskowe Ognisko Wychowawcze „U Nas” Częstochowskiego
Towarzystwa
Ognisk
Wychowawczych,
Częstochowa,
ul. Sieroszewskiego 16,

Środowiskowe
Ognisko
Wychowawcze
„Otwarte
Drzwi”
Częstochowskiego
Towarzystwa
Ognisk
Wychowawczych,
Czestochowa, ul. Kozia 18,

Środowiskowe Ognisko Wychowawcze „Skaut” Związek Harcerstwa
Polskiego, Częstochowa, ul. Wilsona 34,

Środowiskowe Ognisko Wychowawcze „Zawodzie” Częstochowskiego
Towarzystwa Ognisk Wychowawczych, Częstochowa, ul. Orla 4/8,

Świetlica Terapeutyczna dla Dzieci i Młodzieży Autystycznej oraz
z Zaburzeniami
Pokrewnymi
Częstochowskiego
Stowarzyszenia
Pomocy Osobom z Problemami Autyzmu, Częstochowa, ul. Staszica
10,

Świetlica
Socjoterapeutyczna
Towarzystwa
Przyjaciół
Dzieci,
Częstochowa, ul. Nowowiejskiego 15,
 Środowiskowa Świetlica Socjoterapeutyczna „Uśmiech Dziecka II”,
Częstochowa, ul. Manganowa 12A,

Środowiskowe Ognisko Wychowawcze „Skaut 2” Związku Harcerstwa
Polskiego, Częstochowa, ul. Legionów 19/21.
Prowadzone przez ww. świetlice programy z zakresu socjoterapii
pozwalają na promowanie pozytywnych wzorców zachowań i stymulowanie
rozwoju psychicznego wychowanków świetlic. W ramach zadań
programowych placówki opiekuńczo–wychowawcze wsparcia dziennego
realizowały w 2004r. następujące przedsięwzięcia:
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pomoc dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych, zagrożonych demoralizacją,
przestępczością i uzależnieniami,
tworzenie dzieciom i młodzieży warunków do trzeźwego i zdrowego
stylu życia,
wczesna profilaktyka dzieci pochodzących z rodzin z problemem
alkoholowym,
pomoc dziecku krzywdzonemu,
pomoc na rzecz rodzin biednych, bezrobotnych, wielodzietnych,
dożywianie oraz pomoc materialna.

Usamodzielnieni wychowankowie z rodzin zastępczych i placówek
opiekuńczo-wychowawczych:

dla
75
pełnoletnich
wychowanków
placówek
opiekuńczowychowawczych, zakładów poprawczych, młodzieżowych ośrodków
wychowawczych i specjalnych ośrodków wychowawczych wypłacono
pomoc na kontynuowanie nauki na łączną kwotę 280864 zł,

dla 13 wychowanków tych samych placówek wypłacono pomoc
pieniężną na usamodzielnienie na kwotę 54375 zł,

dla 159 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych wypłacono
pomoc na kontynuację nauki w łącznej kwocie 747104 zł,

2 wychowanków rodzin zastępczych otrzymało pomoc pieniężną na
usamodzielnienie na łączna kwotę 9762 zł.
Pracownicy socjalni przeprowadzili 516 wywiadów środowiskowych
celem
zbadania
sytuacji
materialno-bytowej
usamodzielnianych
wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych.
Przeprowadzili również 154 wywiady u rodziców biologicznych
wychowanków, mających na celu sprawdzenie sytuacji ekonomicznej
i ewentualne ustalenie wysokości świadczonej pomocy na rzecz
wychowanków. Pomocy w postaci pracy socjalnej udzielono 460 osobom,
poprzez udzielanie porad, kierowanie do odpowiednich instytucji, pomoc
w załatwianiu spraw urzędowych, pisanie podań, wspieranie w kontaktach
z rodziną i środowiskiem, motywowanie do kontynuowania nauki
i podnoszenia kwalifikacji.
IV.

Usługi opiekuńcze.

Usługi opiekuńcze świadczone
były wobec
osób starszych,
niepełnosprawnych i obłożnie chorych przy zatrudnieniu 123 opiekunek. Tą
formą pomocy objęto 471 osób, wydatkując 2291963 zł.
Świadczone usługi są odpłatną formą pomocy. Odpłatność wynika
z ustawy o pomocy społecznej i uchwały Rady Miasta Częstochowy.
Na dochody z tego tytułu odprowadzono kwotę 413552 zł.
Natomiast pomoc usługowa realizowana z zadań zleconych obejmowała
specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone dla osób z zaburzeniami
psychicznymi, przy zatrudnieniu 26 opiekunek. Tą formą pomocy objęto
98 osób, wydatkując 390626 zł.
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V. Pomoc dla Osób Bezdomnych.
W ramach zadań wynikających z pracy Sekcji udzielono następującej
pomocy osobom bezdomnym:
1. z pomocy w postaci schronienia i usług świadczonych w ośrodkach
wsparcia dla osób bezdomnych łącznie w całym roku skorzystało 1843
osobom,
2. udzielono pomocy na zasiłki celowe na łączną kwotę 22994 zł,
3. udzielono pomocy w postaci zasiłków stałych 56 osobom bezdomnym,
4. udzielono schronienia w placówkach dla osób bezdomnych:
 w Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn ul. Krakowska 80/15,
 pobyt 1060 osób,
 noclegownia 347 osób,
 Przytulisku dla Kobiet „Oaza”, ul. Staszica 5 –
416 osób,
 Przytulisko dla Rodzin, ul. Krakowska 80/ 2 –
20 osób,
5. pomoc usługowa w postaci zabiegów higienicznych na terenie
Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn ul. Krakowska 80/15:
 pranie 711,
 kąpanie 1489,
 odwszawianie 125,
6. pomoc udzielona na terenie schroniska w postaci odzieży – 186,
7. na udzieloną pomoc wydano 817 decyzji administracyjnych, w tym:
 zasiłki celowe 341,
 zasiłki stałe 69,
 decyzje kierujące na pobyt w ośrodkach wsparcia dla osób
bezdomnych
397,
 postanowienia w sprawie 10.
W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi z terenu
Częstochowy, wykonującymi zadania na rzecz osób ubogich, bezdomnych,
niepełnosprawnych, zagrożonych patologią społeczną, rozpatrzono oferty
złożone na ogłoszony przez Prezydenta Miasta Częstochowy konkurs na
dotacje celowe.
1. Ilość przyznanych środków finansowych na wykonanie zadań
z rozpatrzonych ofert 175000 zł, w tym:
 zadanie nr 1 - Świadczenie pomocy socjalnej osobom i rodzinom
znajdującym się w trudnej sytuacji materialno–bytowej 85000 zł,
 zadanie nr 2 - Udzielenie wsparcia osobom niepełnosprawnym, ich
rodzinom oraz rodzinom wielodzietnym w przezwyciężeniu
trudnych sytuacji życiowych 90000 zł.
2. Ilość wszystkich złożonych ofert – 84.
3.
Ilość ofert przyjętych z podpisaniem umów na wykonanie
zadania – 56.
4. Ilość ofert odrzuconych – 28.
5. Łączna kwota środków finansowych na dotacje przekazanych na
konta organizacji 159950 zł.
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VI.

Pomoc instytucjonalna.

Zakres zadań realizowanych przez Sekcję Pomocy Instytucjonalnej:
1. kompletowanie niezbędnych dokumentów i kierowanie dzieci
pozbawionych całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej, do
placówek
opiekuńczo–wychowawczych
typu
interwencyjnego
socjalizacyjnego,
2. naliczanie odpłatności za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo–
wychowawczych, utrzymywanie stałego kontaktu z V i VI Wydziałem
Rodzinnym i Nieletnich Sądu Rejonowego w Częstochowie,
z Zespołem Kuratorów Sądowych oraz szkołami,
3. doprowadzanie dzieci do placówek opiekuńczo – wychowawczych,
w sytuacjach nagłych,
4. kompletowanie niezbędnych dokumentów i kierowanie osób do
domów pomocy społecznej,
5. naliczanie odpłatności za pobyt osób w domach pomocy społecznej,
6. kompletowanie niezbędnych dokumentów i kierowanie osób do
ośrodków wsparcia funkcjonujących na terenie miasta Częstochowy,
7. naliczanie odpłatności za pobyt osób w ośrodkach wsparcia,
8. stała współpraca z Częstochowskim Bankiem Żywności,
9. prowadzenie akcji mających na celu nieodpłatne pozyskiwanie
artykułów szkolnych i biurowych z przeznaczeniem dla najuboższych.
W 2004 roku podejmowano następujące zadania:
Wydano ogółem 126 skierowań dla dzieci częściowo lub całkowicie
pozbawionych opieki rodzicielskiej i umieszczono je w placówkach
opiekuńczo-wychowawczych położonych na terenie miasta Częstochowy,
zgodnie z postanowieniem sądu lub na prośbę rodziców:
1. Domu Małych Dzieci w Częstochowie - 53 skierowania,
2. Katolickiej Placówce Wychowawczej „Nasz Dom” w Częstochowie –
4 skierowania,
3. Rodzinnym Domu Dziecka w Częstochowie - 2 skierowania,
4. Pogotowiu Opiekuńczym w Częstochowie– 67 skierowań.
Ogólna liczba dzieci w wieku od 7 do 18 lat, które miały postanowienie
sądu
o
umieszczeniu
w
placówce
opiekuńczo–wychowawczej
socjalizacyjnej - 34 dzieci.
W związku z powyższym pracownicy Sekcji wielokrotnie występowali
do starostw powiatowych, powiatowych centrów pomocy rodzinie na
terenie całego kraju z prośbą o wydanie skierowań do placówek
opiekuńczo–wychowawczych socjalizacyjnych 415 razy.
W
placówkach
opiekuńczo–wychowawczych
typu
socjalizacyjnego
umieszczono 12 dzieci na terenie całego kraju.
Systematycznie analizowano stopień wykorzystania miejsc w placówkach
opiekuńczo–wychowawczych funkcjonujących na terenie miasta, tj.:
1. Domu Małych Dzieci, ul. Kazimierza 1 w Częstochowie,
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2.

3.
4.

Katolickiej Placówce Wychowawczej „Nasz Dom”, ul. Wręczycka 54
w Częstochowie,
Pogotowiu Opiekuńczym, ul. Legionów 58 w Częstochowie,
Rodzinnym Domu Dziecka, ul. Gajcego 6 w Częstochowie.

W ramach działań mających na celu umieszczenie dzieci
w wymienionych typach placówek opiekuńczo–wychowawczych Sekcja
współpracowała z:

dyrektorami i pedagogami szkolnymi,

pracownikami V i VI Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu
Rejonowego w Częstochowie,

kuratorami sądowymi,

funkcjonariuszami Straży Miejskiej,

Wydziałem Ewidencji Ludności Urzędu Miasta Częstochowy oraz
Urzędem Stanu Cywilnego.
Jednocześnie brano udział w interwencjach nagłych dotyczących
odbioru dzieci, wobec których:

orzeczono
sądowne
umieszczenie
w
placówce
opiekuńczo–
wychowawczej,

nie zapewniono należytej opieki, co zagroziłoby ich dalszemu
funkcjonowaniu,
z domów rodzinnych lub ze szkoły w celu umieszczenia ich w odpowiedniej
placówce (15 dzieci umieszczono w Pogotowiu Opiekuńczym, 9 dzieci
w Domu Małego Dziecka). Każdorazowo w umieszczaniu dzieci brali udział,
funkcjonariusze Straży Miejskiej w Częstochowie.
Wydano 114 decyzji dotyczących odpłatności ponoszonych przez
rodziców biologicznych i opiekunów prawnych za pobyt dzieci w Pogotowiu
Opiekuńczym w Częstochowie, w tym:

naliczenie odpłatności – 19 decyzji,

odstąpienie od naliczania odpłatności – 95 decyzji.
Wydano 100 decyzji dotyczących odpłatności ponoszonej przez
rodziców biologicznych i opiekunów prawnych za pobyt dzieci w Domu
Małych Dzieci w Częstochowie, w tym:

naliczenie odpłatności – 16 decyzji,

odstąpienie od naliczania odpłatności – 84 decyzje.
Wydano 10 decyzji dotyczących odpłatności ponoszonej przez rodziców
biologicznych i opiekunów prawnych za pobyt dzieci w Rodzinnym Domu
Dziecka w Częstochowie, w tym:

naliczenie odpłatności – 1 decyzja,

odstąpienie od naliczania odpłatności – 9 decyzji.
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Wydano 14 decyzji dotyczących odpłatności ponoszonej przez rodziców
biologicznych i opiekunów prawnych za pobyt dzieci w Katolickiej Placówce
Wychowawczej „Nasz Dom” w Częstochowie, w tym:

odstąpienie od naliczania odpłatności – 14 decyzji.
Brano również udział w pracach stałych zespołów do spraw okresowej
oceny sytuacji dziecka w całodobowych placówkach opiekuńczowychowawczych na terenie miasta oraz powiatu częstochowskiego.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie kierował osoby
ubiegające się o umieszczenie w domu pomocy społecznej do czterech
znajdujących się na terenie Częstochowy domów:

Dom Pomocy Społecznej Z.S. W.A` Paulo w Częstochowie dla Osób
w Podeszły Wieku, ul. Wieluńska 1 - 145 miejsc,

Dom Pomocy Społecznej Z.S. Albertynek w Częstochowie dla
niepełnosprawnych
intelektualnie
kobiet,
ul.
Wesoła
14
- 80 miejsc,

Dom Pomocy Społecznej Z.B. Albertynów w Częstochowa dla
niepełnosprawnych intelektualnie mężczyzn, ul. św. Jadwigi 84/86 79 miejsc,
 Dom Pomocy Społecznej w Częstochowie dla osób przewlekle
psychicznie chorych, ul. Kontkiewicza 2 – 96 miejsc,
oraz do innych domów znajdujących się na terenie innych powiatów, na
podstawie wcześniejszych uzgodnień z prowadzącymi je Powiatowymi
Centrami Pomocy Rodzinie.
W 2004r. do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie
wpłynęły 94 wnioski o umieszczenie w domu pomocy społecznej, w tym:

80 spraw rozpatrzono,

4 wnioski oddalono,

1 sprawę przekazano zgodnie z właściwością terytorialną,

9 wniosków w trakcie uzupełniania dokumentacji.
W 2004r. umieszczono 17 osób z terenu miasta Częstochowy
w Domach Pomocy Społecznej na podstawie wniosków złożonych w latach
2000-2004r.:
w Częstochowie,
ul. Wesoła 14
2 osoby,
w Częstochowie,
ul. Wieluńska 1
11 osób,
w Lublińcu,
ul. Cyrana 10
2 osoby,
w Baszkowie,
Baszków 112
1 osoba,
w Turowie,
ul. Joahimowska 84
1 osoba.
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W 2004r. wydano 777 decyzji, w tym:

19 decyzji o umieszczeniu w Domu Pomocy Społecznej (w tym:
2 decyzje dla osób spoza terenu Miasta Częstochowy),

136 decyzji o skierowaniu do Domu Pomocy Społecznej,

158 decyzji uchylających (w tym 126 decyzji uchylonych z uwagi na
wejście w życie znowelizowanych przepisów ustawy o pomocy
społecznej wprowadzonych ustawą z dnia 13 listopada 2003r.
o dochodach jednostek samorządu terytorialnego),

5 decyzji odmownych, dotyczących umieszczenia w Domu Pomocy
Społecznej,

6 decyzji wygaszających,

53 decyzje umarzające postępowanie w sprawie umieszczenia
w Domu Pomocy Społecznej,

6 decyzji zmieniających,

40 decyzji o odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej,

352 decyzje zmieniające odpłatność za pobyt w Domu Pomocy
Społecznej.
Średni miesięczny koszt utrzymania w domach pomocy społecznej na
terenia miasta Częstochowy w roku 2004 wynosił:

Domu Pomocy Społecznej Z.S. W. A` Paulo w Częstochowie dla osób
starych, ul. Wieluńska 1 – 1720 zł,

Domu Pomocy Społecznej Z.S. Albertynek w Częstochowie dla
niepełnosprawnych intelektualnie kobiet, ul. Wesoła 14 – 1649 zł,

Domu Pomocy Społecznej Z.B. Albertynów w Częstochowie dla
niepełnosprawnych intelektualnie mężczyzn, ul. św. Jadwigi 84/86 1823,45 zł,

Domu Pomocy Społecznej w Częstochowie dla osób przewlekle
psychicznie chorych, ul. Kontkiewicza 2 – 1975 zł.
W 2004r. średnia miesięczna wojewódzka kwota dotacji na osobę
wyniosła dla wszystkich domów pomocy społecznej na terenie Miasta
Częstochowy 1235 zł.
Gmina Częstochowa przekazała kwotę 83178 zł na współfinansowanie
pobytu osób pochodzących z terenu miasta Częstochowy i umieszczonych
w domach pomocy społecznej od dnia 01.01.2004r. (Rozdz. 85202
§ 4300).
Do zadań własnych z zakresu pomocy społecznej, realizowanych przez
gminę, należy między innymi prowadzenie ośrodków wsparcia o zasięgu
lokalnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki.
Ośrodki wsparcia zapewniające całodzienny pobyt, podstawowe
świadczenia opiekuńcze, rekreacyjno-kulturalne, rehabilitacyjne i posiłek w
czasie pobytu to:

Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie,
ul. Jasnogórska 36 - 115 osób,
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Dom Dziennego Pobytu dla Dzieci i Młodzieży z Upośledzeniem
Umysłowym, ul. Focha 71a - osób,

Hostel funkcjonujący przy Domu Dziennego Pobytu dla Dzieci
i Młodzieży z Upośledzeniem Umysłowym, ul. Focha 71a - osób,

Dzienny Dom Pomocy Społecznej, Al. Wolności 20 - 50 osób,
natomiast realizując zadania nałożone przez ustawę z dnia 19 sierpnia
1994r. o ochronie zdrowia psychicznego, kieruje się osoby do
Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami
Psychicznymi, ul. Lakowa 101 – skierowano 30 osób.


W roku 2004 przyznano pomoc dla 306 osób w postaci pobytu i usług
świadczonych przez ww. dzienne placówki pomocy społecznej, w tym:

Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie,
ul. Jasnogórska 36, do końca roku 2004 korzystało 154 dzieci,

Dom Dziennego Pobytu dla Dzieci i Młodzieży z Upośledzeniem
Umysłowym ul. Focha 71a, do końca roku 2004 korzystało 40 osób,

Dzienny Dom Pomocy Społecznej Al. Wolności 20, do końca roku
2004 korzystało 75 osób,

Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Lakowa 101, do końca roku
2004 korzystało 37 osób,

Hostel funkcjonujący przy Domu Dziennego Pobytu dla Dzieci
i Młodzieży z Upośledzeniem Umysłowym, ul. Focha 71a, do końca
roku 2004 korzystało 5 osób.
Na terenie miasta Częstochowy funkcjonuje mieszkanie chronione
przeznaczone dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi – 3 osoby.
W 2004 roku decyzję dotyczącą możliwości zamieszkania w mieszkaniu
chronionym otrzymała 1 osoba.
W ramach współpracy prowadzonej z Częstochowskim Bankiem
Żywności przeprowadzono:

wielkanocną zbiórkę żywności, Częstochowski Bank Żywności
przekazał ponad 350 kg żywności na świąteczne paczki żywnościowe,

zbiórkę żywności „Podziel się Posiłkiem” - 30 paczek,

bożonarodzeniową zbiórkę żywności - 100 paczek, które przekazano
dzieciom z najuboższych rodzin, podczas spotkania ze Świętym
Mikołajem.
Koordynowano akcję dystrybucji kart pomocy żywnościowej, w ramach
I Edycji Unijnego Programu Pomocy Żywnościowej dla Osób Najuboższych
– PEAD. W ramach ww. Programu wydano ponad 1400 kart, które były
podstawą do otrzymania produktów żywnościowych (ryż, makaron i mleko
w proszku).
Dzięki współpracy podjętej z hurtowniami papierniczymi oraz
producentami artykułów papierniczych i biurowych, zorganizowano
I Zbiórkę Artykułów Szkolnych, dzięki której udało się wyposażyć 20 dzieci
w pełną wyprawkę szkolną (plecaki, zeszyty, długopisy, kredki, flamastry
i inne przybory szkolne – VI 2004r.).
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Dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem „Dziecięca Integracja”
z siedzibą w Strobowie, przyczyniono się do uczestnictwa wychowanki
Katolickiej
Placówki
Wychowawczej
„Nasz
Dom”Częstochowa
ul. Wręczycka 56, w I Ogólnopolskiej Pielgrzymce Dzieci z Domów Dziecka
do Rzymu (w lipcu 2004r.).
Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Częstochowie Al. Wolności 20,
w 2004 roku świadczył pomoc dla 50 osób w wieku emerytalnym, jak
również dla osób niepełnosprawnych w wieku przedemerytalnym. Dom,
działając w strukturach organizacyjnych Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Częstochowie, jest ośrodkiem wsparcia dziennego
zapewniającym opiekę i usługi osobom starszym i niepełnosprawnym,
które ze względu na wiek i różnego rodzaju schorzenia, mają trudności
w samodzielnym funkcjonowaniu w środowisku.
W 2004 roku w Dziennym Domu Pomocy Społecznej zrealizowane zostały
następujące założenia:
1. poprawa warunków w zakresie umożliwienia podopiecznym
wielogodzinnego przebywania w placówce,
2. aktywizacja pensjonariuszy Domu podczas codziennego pobytu,
3. utrzymywanie dobrej sprawności fizycznej pensjonariuszy,
4. rehabilitacja ogólnospołeczna, zaspokojenie potrzeb psychicznych
pensjonariuszy poprzez wsparcie i pomoc w trudnych sytuacjach
życiowych,
5. rehabilitacja kulturalna,
6. świadczenie doraźnej pomocy medycznej i profilaktyka geriatryczna,
7. działania propagujące i promujące placówkę,
8. podejmowanie działań w zakresie pozyskiwania sponsorów,
9. pomoc pensjonariuszom w załatwianiu ich spraw osobistych.
Środowiskowy Dom Samopomocy w Częstochowie ul. Lakowa 101,
jest jednostką organizacyjną Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
o zasięgu ponadlokalnym zleconą przez Wojewodę Śląskiego.
Placówka utrzymywana jest z dotacji Wojewody, która na rok 2004
wyniosła 352560 zł.
Placówka świadczy specjalistyczne usługi w zakresie:
 usprawnienia do funkcjonowania w społeczeństwie,
 wspieranie
psychologiczno-pedagogicznego
i
edukacyjnoterapeutycznego,
 psychiatrycznej opieki zdrowotnej.
Liczba miejsc w placówce – w formie dziennego pobytu – 30.
Kategorie klientów:
a) chorzy psychicznie,
b) upośledzeni umysłowo,
c) autystyczni.
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Dom Dziennego Pobytu dla osób z Upośledzeniem Umysłowym
w Częstochowie przy ul. Focha 71a.
W roku 2004 świadczył pomoc dla 38 osób upośledzonych umysłowo. W
strukturze Domu funkcjoonuje także hostel, z którego skorzystało na
przestrzeni roku 8 podopiecznych. Koszt pobytu w placówce wynosi
miesięcznie 900 zł.
Wiodącym celem placówki jest przede wszystkim przystosowanie dziecka
z upośledzeniem umysłowym, a także niepełnosprawnego ruchowo do
uczestnictwa w życiu społecznym oraz do pełnienia różnorodnych ról.
Do podstawowych zadań Domu należy:

zapewnienie osobom upośledzonym umysłowo dziennej opieki
i udziału w aktywnych formach współżycia w grupie oraz środowisku,

prowadzenie usług rehabilitacyjnych i terapeutycznych,

wspomaganie rozwoju każdej osoby korzystającej ze świadczeń
Domu,

kompleksowa edukacja obejmująca osobę upośledzoną umysłowo,
rodzinę i środowisko,

stworzenie osobom przebywającym w Domu odpowiednich warunków.
Na terenie Domu jak i w środowisku lokalnym, stosowane są różne
formy pracy z dziećmi i młodzieżą upośledzoną umysłowo. Działaniem
obejmujemy indywidualnego wychowanka jak i grupę. Wszelka terapia
prowadzona w różnorodnej formie dostosowana jest do indywidualnych
potrzeb
dziecka,
jego
zainteresowań,
umiejętności
i uzdolnień.
Traktowanie
osoby
upośledzonej
umysłowo
jako
“normalnej”
w podmiotowym aspekcie pozwala na zmniejszenie jej inności
w środowisku. Dużą rolę odgrywają tu koła zainteresowań, gdzie przez:
malowanie, rzeźbę, śpiew, mogą wyrazić to co czują i w ten sposób
nawiązać lepszą komunikację ze środowiskiem. Podstawowym działaniem
jest dokładne poznanie wychowanka w okresie adaptacyjnym, tak aby
dobrać dla każdego z nich jak najlepszą metodę terapii, która przyczyni się
do jego rozwoju.
Warsztaty terapii zajęciowej
Wychowankowie Ośrodka rozwijają swoje zdolności i umiejętności
w następujących pracowniach: stolarskiej, krawieckiej, komputerowej,
biologiczno-zoologicznej.
Wychowankowie rozwijają swoje umiejętności w pracowni artystycznej,
gdzie przez rysunek, rzeźbę i inne formy plastyczne ukazują nam swój
odbiór świata. Przekaz ten jest ważnym komunikatem dla wychowawcy
oraz rodziców.
Istotną rolę odgrywa współpraca z Państwowym Liceum Sztuk
Plastycznych w Częstochowie oraz z Wydziałem Artystycznym Wyższej
Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie gdzie wychowankowie uczestniczą
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w zajęciach plastycznych
środowiskiem.

i

mają

możliwość

integracji

z

innym

Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie
w Częstochowie ul. Jasnogórska 36.
W 2004 roku z rehabilitacji popołudniowej skorzystało 118 dzieci,
a z Domu Dziennego Pobytu 36. Z odpłatności zwolnionych zostało za
usługi rehabilitacyjne 41 podopiecznych, za pobyt w Domu Dziennego Pobytu zwolniono 9 podopiecznych.
Udzielono również wielu konsultacji w Ośrodku Poradnictwa i Konsultacji 193 konsultacji logopedycznych, 40 psychologicznych, 50 pedagogicznych,
330 medycznych . Wykonano 7224 godzin usług rehabilitacyjnych.
12 dzieci z rodzin o trudnej sytuacji materialnej i ze wskazaniami
medycznymi przez cały rok nieodpłatnie korzystało z hipoterapii w Ognisku
TKKF „Pegaz”.
Przez cały rok odbywały się spotkania szkoleniowo-instruktażowe dla
rodziców prowadzone przez terapeutów i rehabilitantów.
Uzupełniono „bank informacji” o możliwościach uzyskania pomocy
i wsparcia przez rodziny dzieci niepełnosprawnych. Pracę Ośrodka
wspierali również wolontariusze, praktykanci z WSP oraz Studium
Medycznego.
Dzięki pozyskaniu sponsorów otrzymano dwa wózki inwalidzkie dla
najmłodszych dzieci o wartości 3695,21 zł oraz krzesełko rehabilitacyjne
o wartości 1960 zł.
W grudniu przy pomocy ING Bank Śląski przeprowadzono w Filharmonii
akcje charytatywną, z której dochód przeznaczony zostanie w 2005 roku
na zakup sprzętu rewalidacyjnego (zadeklarowano kwotę 17000 zł).
Nawiązano kontakt z rodzicami wychowującymi dzieci niepełnosprawne
ruchowo, a nie korzystającymi do tej pory z pomocy „Centrum”.
W
listopadzie
zorganizowano
10-lecie
Ośrodka
z
udziałem
przedstawicieli władz, dyrektorów zaprzyjaźnionych Ośrodków, sponsorów,
mediów oraz absolwentów Domu Dziennego Pobytu.
VII. Pomoc rodzinie w kryzysie.
Podstawowym celem działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej
jest udzielanie wszechstronnej pomocy, w szczególności psychologicznej,
pedagogicznej i prawnej dla osób i rodzin będących ofiarami przemocy lub
znajdujących się w innej sytuacji kryzysowej.
Cel ten realizowano poprzez:







wspieranie rodziny we wszystkich jej funkcjach (działalność
profilaktyczna, doradcza, diagnostyczna oraz terapeutyczna),
wsparcie psychiczne oraz kontakt podtrzymujący,
poradnictwo psychologiczne,
poradnictwo pedagogiczne,
terapię krótkoterminową indywidualną i grupową,
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poradnictwo prawne w zakresie prawa cywilnego (głównie rodzinnego
i opiekuńczego), prawa karnego, prawa pracy,
inicjowanie działania w zakresie organizacji grup samopomocowych
i grup wsparcia,
działalność profilaktyczną oraz szkoleniowo-edukacyjną,
działalność opiekuńczo-wychowawczą,
w sytuacjach uzasadnionych zagrożeniem bezpieczeństwa klienta –
całodobowy, czasowy pobyt na terenie Ośrodka.

W roku 2004 z pomocy Ośrodka Interwencji Kryzysowej skorzystało
706 osób, w tym 491 kobiet, 116 mężczyzn i 99 dzieci, co stanowi
103,2% w stosunku do roku ubiegłego.
Analizując podłoże sytuacji kryzysowej, prawie połowa klientów, bo aż 351
osób (czyli 49,7%) doświadcza ze strony najbliższych (głównie mąż,
partner, ojciec) przemocy domowej, przyjmującej formy zarówno
przemocy fizycznej, jak również przemocy psychicznej, seksualnej,
ekonomicznej oraz wyrzucanie z mieszkania.
W przypadku 187 klientów pozostających w sytuacji kryzysowej, podłożem
kryzysu jest alkoholizm (26,5%).
Wśród klientów, którzy korzystali z profesjonalnej pomocy Ośrodka, w 353
przypadkach podłożem ich sytuacji kryzysowej były konflikty i trudności
rodzinne, którym w 78 przypadkach towarzyszyło bezrobocie i w 69
przypadkach ubóstwo.
W okresie 2004 roku ze schronienia w hostelu Ośrodka skorzystało
95 osób, tj. 46 kobiet i 49 dzieci – ofiar domowej przemocy.
Dyżurujący całodobowo pracownicy Ośrodka udzielili klientom 498
porad telefonicznych (w tym 226 porad w Poradni Rodzinnej).
Wobec wszystkich klientów przeprowadzono profesjonalną interwencję
kryzysową, polegającą na udzieleniu doraźnej pomocy psychologicznej
tj. wsparcia psychicznego i zapewnienia poczucia bezpieczeństwa.
Struktura pomocy specjalistycznej prezentuje się następująco:
a. z indywidualnej terapii psychologicznej skorzystało 121 osób,
b. 34 klientów korzystało z udziału w grupie wsparcia dla osób w kryzysie,
c. z szerokiej oferty poradnictwa skorzystało 329 klientów,
d. z pomocy socjalnej pojmowanej jako schronienie w hostelu skorzystało
95 osób,
e. z zajęć edukacyjno – profilaktycznych skorzystało 90 osób,
f. diagnostyką i konsultacją w zakresie zaburzeń psychicznych objęto 55
osób,
g. z zajęć opiekuńczo-wychowawczych w świetlicy środowiskowej w ciągu
całego roku korzystało 35 dzieci.
W celu zapewnienia dostępności usług, placówka pracuje w systemie
całodobowym. Dyżury specjalistów - psychologów i prawnika dostosowane
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są do potrzeb i oczekiwań klientów (zarówno w godzinach dopołudniowych
jak i popołudniowych).
Celem przybliżenia oferty pomocy, za pośrednictwem Biura Prasowego
Urzędu Miasta, prowadzona jest na bieżąco w mediach akcja informacyjna
o prowadzonych w Ośrodku Interwencji Kryzysowej zajęciach edukacyjno–
profilaktycznych i spotkaniach grupy wsparcia.
Świetlica Środowiskowa Ośrodka Interwencji Kryzysowej w ramach
swojej działalności w 2004 roku objęła opieką 35 dzieci.
Świetlica pracuje w dni robocze w godz. od 13.00 do 18.00.
Zajęcia realizowane były według rocznego planu zajęć i strategii pomocy
oraz zgodne z potrzebami i oczekiwaniami wychowanków.
Świetlica Środowiskowa w ramach zadań opiekuńczo–wychowawczych
zrealizowała założone w roku 2004 cele główne:
1.
wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci,
2.
poprawa społecznego funkcjonowania dzieci oraz kształcenie
umiejętności unikania zagrożeń i radzenia sobie z nimi,
3.
higiena i ochrona zdrowia, promowanie zdrowego stylu życia,
4.
rozwijanie wrażliwości moralnej, aktywnych postaw społecznych,
5.
współpraca z rodzicami, pedagogiem szkolnym, wychowawcami,
środowiskiem lokalnym.
VIII . Pomoc osobom niepełnosprawnym.
Dział Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Częstochowie realizuje zadania z zakresu rehabilitacji
zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych wynikające z Ustawy
z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z późn.
zm.).
Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej dotyczące osób dorosłych,
dzieci i młodzieży niepełnosprawnej obejmują:
1. dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii
zajęciowej,
2. dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów
w turnusach rehabilitacyjnych,
3. dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu
się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób
niepełnosprawnych,
4. dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób
niepełnosprawnych,
5. dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty
ortopedyczne
i
środki
pomocnicze
przyznawane
osobom
niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów.
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Zadania z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej obejmują:
zobowiązania
dotyczące
zwrotu
kosztów
wynagrodzeń
osób
niepełnosprawnych i składek na ubezpieczenie społeczne,
1. udzielanie osobom niepełnosprawnym pożyczek na rozpoczęcie
działalności gospodarczej albo rolniczej,
2. udzielanie dofinansowania do wysokości 50% oprocentowania
kredytów bankowych zaciągniętych przez osoby niepełnosprawne na
kontynuowanie działalności gospodarczej, prowadzenie własnego lub
dzierżawionego gospodarstwa rolnego,
3. dokonywanie zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę
w związku z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk
pracy, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności osób
na nich zatrudnionych oraz z rozpoznaniem przez służby medyczne
tych potrzeb,
4. dokonywanie zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę
na szkolenia osób niepełnosprawnych.
Rehabilitacja społeczna:
1. dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii
zajęciowej.
Na terenie Miasta Częstochowy działa 1 warsztat terapii zajęciowej
funkcjonujący
przy
Stowarzyszeniu
na
Rzecz
Osób
Niepełnosprawnych „Integracja” w Częstochowie.
W zajęciach terapeutycznych uczestniczy 30 dorosłych osób
niepełnosprawnych. W 2004 roku na działalność warsztatu
przekazano ogółem 487280 zł, zgodnie z zawartą umową i aneksami
w sprawie finansowania warsztatu terapii zajęciowej,
2. dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów
w turnusach rehabilitacyjnych.
Dorosłe osoby niepełnosprawne.
Ogółem wpłynęło 1871 wniosków o dofinansowanie pobytu na
turnusach rehabilitacyjnych osób dorosłych, 5 wniosków przekazano do
PCPR właściwego terytorialnie dla miejsca zamieszkania osoby
niepełnosprawnej.
Dofinansowanie przyznano 1849 osobom niepełnosprawnym w kwocie
1277319 zł.
Ogółem dofinansowano pobyt na turnusach rehabilitacyjnych 1437
dorosłym
osobom
niepełnosprawnym
i
266
opiekunom
osób
niepełnosprawnych w łącznej kwocie 963196 zł.
Dzieci i młodzież niepełnosprawna.
Ogółem wpłynęło 158 wniosków o dofinansowanie pobytu na turnusach
rehabilitacyjnych dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do 18 roku życia,
1 wniosek przesłano do PCPR właściwego terytorialnie dla miejsca
zamieszkania osoby niepełnosprawnej.
Dofinansowanie przyznano 157 osobom w kwocie 155576 zł.
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Dofinansowano turnusy rehabilitacyjne dla 143 dzieci i 112 opiekunów
w łącznej kwocie 141941 zł.
Ogółem na realizację tego zadania wydatkowano 1105137 zł, co
stanowi 85,6 % przyznanego limitu środków w kwocie 1291003 zł.
Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się
i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób
niepełnosprawnych.
W roku 2004 wpłynęły 252 wnioski na kwotę 1398977 zł (w tym 4
wnioski o równoczesne dofinansowanie do zakupu przedmiotów w ramach
likwidacji barier technicznych i w komunikowaniu się), 27 wniosków
o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych przesunięto do
rozpatrzenia w roku 2005 (22 na własną prośbę wnioskodawców,
5 wniosków ze względu na ich złożenie w końcu listopada i w grudniu),
Zawarto 215 umów przyznających dofinansowanie
Do realizacji pozostało 209 umów na łączną kwotę przyznanego dofinansowania w wysokości 670502 zł.
Faktyczna wartość wypłaconego dofinansowania wynosi 630780 zł.
Likwidację barier architektonicznych dofinansowano w kwocie 265226
zł (28 umów). W ramach tego dofinansowania przystosowano łazienki do
potrzeb
osób
niepełnosprawnych,
wybudowano
podjazd
oraz
zainstalowano windę dla osób niepełnosprawnych poruszających się na
wózkach inwalidzkich.
Likwidację barier w komunikowaniu się dofinansowano w kwocie
296896 zł (141 umów). W ramach tego dofinansowania osoby
niepełnosprawne zakupiły aparaty telefoniczne, telefaksy, dyktafony,
radiomagnetofony,
zestawy
komputerowe
i
specjalistyczne
oprogramowanie dla osób niepełnosprawnych (programy logopedyczne,
programy powiększające tekst, programy z syntezatorem mowy itp.).
Likwidację barier technicznych dofinansowano w kwocie 686580 zł
(40 umów). W ramach tego dofinansowania osoby niepełnosprawne
zakupiły podnośniki transportowe, rowery z napędem elektrycznym, łóżka
ortopedyczne, kuchenki mikrofalowe, gazowe i elektryczne, pralki
automatyczne, chłodziarko-zamrażarki, rolety antywłamaniowe, poduszki
osuszające do aparatów słuchowych, budzik wibracyjny oraz szafę
z systemem drzwi przesuwnych dostosowaną do potrzeb osoby
poruszającej się na wózku inwalidzkim.
Limit środków na realizację powyższego zadania w wysokości 828980 zł
wykorzystany został w 76,09 %.
Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.
Do dnia 30.11.2003r. z terminem realizacji w roku kalendarzowym 2004
zgłoszone zostały 33 wnioski, w tym 1 wniosek na realizację 2 zadań, na
kwotę 221632 zł.
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Zawarto 25 umów, na kwotę 85494 zł. Zrealizowano 23 umowy na organizację imprez, w których uczestniczyło 1470 osób niepełnosprawnych,
w tym 12 imprez dla 827 dzieci niepełnosprawnych. Do każdej z imprez,
dofinansowanie wyniosło 52795 zł.
Limit środków na realizację tego zadania w wysokości 91870 zł, wykorzystany został w 57,5 %.
Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.
Limit 1075000 zł, wydatkowano 973233 zł, wykonanie 90,5 %.
Sprzęt rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych.
W 2004 roku o dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego
wnioskowało 80 osób w tym 58 osób dorosłych i 22 wniosków dzieci
i młodzieży niepełnosprawnej.
Ogółem wypłacono dofinansowanie sprzętu rehabilitacyjnego dla 54 dorosłych osób niepełnosprawnych w kwocie 53712 zł oraz dla 19 dzieci i
młodzieży niepełnosprawnej w kwocie 22695 zł.
Sprzęt rehabilitacyjny dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie
posiadających osobowości prawnej.
Do realizacji w 2004 roku przyjęto 7 wniosków o dofinansowanie
sprzętu rehabilitacyjnego dla stowarzyszeń i organizacji działających na
terenie Miasta Częstochowy, wypłacono dofinansowanie w kwocie
29504 zł.
Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.
W 2004 roku o dofinansowanie zakupu sprzętu ortopedycznego
i środków pomocniczych wnioskowało ogółem 1105 osób w tym 909
dorosłych osób niepełnosprawnych oraz 196 dzieci i młodzieży
niepełnosprawnej.
Ogółem wypłacono dofinansowanie zakupu sprzętu ortopedycznego i środków pomocniczych dla 883 osób dorosłych w kwocie 740092 zł oraz dla
193 dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w kwocie 127227 zł.
Rehabilitacja zawodowa.
Zobowiązania dotyczące zwrotu kosztów wynagrodzeń osób
niepełnosprawnych i składek na ubezpieczenie społeczne. Refundacją
w roku
2004
z
tytułu
zwrotu
kosztów
wynagrodzeń
osób
niepełnosprawnych i składek na ubezpieczenie społeczne objęto 84 osoby
niepełnosprawne zatrudnione na stanowiskach pracy utworzonych w latach
2001-2002, w ramach 32 umów.
Wydatkowano na ten cel 297226 zł.
Przyznany limit środków na ten cel w kwocie 405462 zł, wykorzystany
został w 73,31 %.
Udzielanie pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
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Limit 95000zł, wykonanie 100 %. Pożyczki udzielono na rozpoczęcie
działalności handlowej artykułami przemysłowymi, oraz wykonywanie
usług budowlano-remontowych.
Przyznane środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych na realizację zadań w roku 2005, o których mowa
wyżej, w kwocie 4251801 zł, wydatkowano w kwocie 3682301 zł, co
stanowi 86,61 % limitu środków finansowych.
Ponadto w ramach realizacji programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „Program wyrównywania różnic między
regionami” zrealizowano umowę dotyczącą dofinansowania wyposażenia
nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych oraz umowę na likwidację barier transportowych poprzez dofinansowanie zakupu samochodów
dostosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych. W ramach
programu dofinansowano utworzenie 4 nowych stanowisk pracy dla osób
niepełnosprawnych w ZPCH „Jawo” spółka jawna i 1 stanowisko pracy w
Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Częstochowie przy ul. Ogrodowej.
Dofinansowano również zakup samochodu przystosowanego do przewozu
osób niepełnosprawnych dla uczestników WTZ działającego przy Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Integracja” i samochodu dla
mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Częstochowie przy ul.
Wieluńskiej 1.
IX. Przewozy dla niepełnosprawnych.
W 2004r. MOPS otrzymał dodatkowo do realizacji przewozów osób
niepełnosprawnych samochód Volgswagen Bus, zakupiony przez gminę
Częstochowa przy udziale środków z PFRON.
W 2004r. z usług w postaci przewozu osób niepełnosprawnych
skorzystało 3900 osób.
X. Realizacja zadań inwestycyjnych.
I. Budowa Domu Pomocy Społecznej w Częstochowie przy ul. Kontkiewicza
- II etap.
W grudniu 2004r. zakończono realizację zadania inwestycyjnego (protokół
odbioru końcowego z 30.12.2004r).
Na realizacje II etapu inwestycji w 2004r. poniesiono nakłady w wysokości
3804861 zł, w tym:

dotacja z budżetu państwa w ramach Kontraktu wojewódzkiego –
2974558 zł,

środki z budżetu gminy – 830303 zł.
II. Adaptacja poddasza na cele mieszkalne w budynku Schroniska dla
Bezdomnych Mężczyzn w Częstochowie ul. Krakowska 80/15 kontynuacja robót budowlanych i instalacyjnych.
Planowane nakłady z budżetu gminy - 100000 zł.
Wykorzystano środki finansowe w wysokości – 99962 zł.
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Z powodu braku pełnego zabezpieczenia środków finansowych
w 2004r. nie zakończono realizacji omawianego zadania inwestycyjnego.

Pogotowie Opiekuńcze w Częstochowie, ul. Legionów 58.
W roku 2004 do pogotowia przyjęto 202 wychowanków. Opieka całkowita
w grupach wychowawczych objęto 108 wychowanków.
Dzieci przyjmowano głownie na podstawie postanowień wydanych przez
Sądy:

Sąd Rejonowy w Częstochowie,

Sąd Rejonowy w Raciborzu,

Sąd Rejonowy w Chorzowie,

Sąd Rejonowy w Zawierciu.
77 dzieci zostało skierowane do placówki na podstawie spraw
opiekuńczych, ze spraw o demoralizacje skierowano 34 wychowanków,
1 wychowanek skierowany w sprawie karnej.
W 4 przypadkach toczyło się wobec nieletnich zarówno postępowanie
opiekuńcze, jak sprawa o demoralizację.
W czasie pobytu w pogotowiu dzieci realizowały obowiązek szkolny w:

szkołach podstawowych
- 57 wychowanków,

gimnazjach
- 37 wychowanków,

szkołach ponadgimnazjalnych - 14 wychowanków.
Wychowanków zakwalifikowano oraz skierowano do następujacych form
opieki:

rodzina własna


rodzina zastępcza



rodzinnych dom dziecka



dom dziecka






- 22 wychowanków,
- 10 wychowanków,
– 2 wychowanków,

- 32 wychowanków,
specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy - 3 wychowanków,
młodzieżowy ośrodek wychowawczy
- 4 wychowanków,
schronisko dla nieletnich
- 10 wychowanków,
pogotowie rodzinne
- 4 wychowanków.
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53 wychowanków
3 miesięcy.

przebywało

w

pogotowiu

opiekuńczym

powyżej

W 2004 roku program pracy opiekuńczo-wychowaczej realizowany
był zgodnie z założeniami. Dzieci miały możliwość zaspokajania potrzeb
materialnych, kształcenia, wyrównywania braków w nauce oraz
właściwego spędzania czasu wolnego.
W okresie wakacji 12 wychowanków skorzystało z wypoczynku letniego.
W placówce duży nacisk kładzie się na współprace z rodzicami
wychowanków, tak aby w miarę jak najlepiej zaspokajane były potrzeby
emocjonalne dzieci. Realizowany jest program Wideotreningu komunikacji
obejmujący wychowanków i ich rodziców. Działania te mają na celu
poprawę relacji dziecko - rodzic, a w efekcie powrót dzieci do domów
rodzinnych.
W 2004 roku dalszej poprawie uległy warunki bytowe wychowanków.
Ponadto placówka wzbogaciła się o 9 komputerów przekazanych przez
Bank PKO S.A.
Na przestrzeni roku współpracowano z policją, Policyjną Izbą Dziecka
i miejscowym dzielnicowym, aż 10 wychowanków zostało umieszczonych
w schroniskach dla nieletnich (jest to największa ilość umieszczonych
wychowanków w schronisku w dotychczasowej działalności Pogotowia).
Miejski
Ośrodek
Adopcyjno-Opekuńczy
w
Częstochowie,
ul. Sobieskiego 17b, jest placówką dostępną dla ogółu społeczeństwa.
Podstawowym zadaniem jest pozyskiwanie, szkolenie i kwalifikowanie
osób i rodzin zgłaszających gotowość prowadzenia rodzinnej opieki
zastępczej oraz udzielanie wsparcia psychologiczno–pedagogicznego
kandydatom na rodziców zastępczych oraz rodzicom biologicznym, których
dzieci przebywają w placówkach opiekuńczo–wychowawczych.
W minionym roku zatrudnionych było 5 osób (2 etaty pedagogiczne i 3
etaty administracyjne), przeciętne zatrudnienie za 2004 rok wynosiło 4,25
etatu.
Ośrodek prowadzi pełną obsługę finansowo–księgową Rodzinnego Domu
Dziecka mieszczącego się przy ul. Gajcego 6 w Częstochowie.
Wzorem lat ubiegłych w roku 2004 prowadzone były szkolenia dla
przyszłych rodziców adopcyjnych i zastępczych według autorskiego
programu Ośrodka pod nazwą „Szkolenie rodzin zastępczych”.
Obecnie jesteśmy w trakcie szkolenia grupy 11 osobowej, posiadamy
jednocześnie komplet zgłoszeń kandydatów na następne szkolenie,
przewidziane na przełom lutego i marca br. oraz na następne cykle
szkoleń.
Pracownicy merytoryczni zatrudnieni w placówce uczestniczyli
w spotkaniach i konferencjach, których celem było propagowanie akcji
mającej na celu poszukiwanie rodziców adopcyjnych i zastępczych.
Podejmowane działania to:
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udział psychologa Ośrodka w cyklicznych audycjach radiowych
(Polskie Radio – Olsztyn) w charakterze konsultanta ds. adopcji
i rodzin zastępczych,
spotkania z ordynatorami oddziałów noworodkowych szpitali,
udział w konferencji organizowanej przez MOPS w Częstochowie
w ramach akcji „Szukam Domu”,
systematyczny udział w posiedzeniach komisji ds. okresowej oceny
sytuacji Dziecka w Domu Małego Dziecka w Częstochowie,
współpraca z Sądami i innymi instytucjami na terenie kraju.
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