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      1.Informacje organizacyjne 
       
              W 2009 roku w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sierpcu zatrudnionych 
było 29 osób. Zatrudnienie 19 osób finansowane było ze środków Wojewody, natomiast 
pozostałe ze środków własnych miasta. Ponadto Ośrodek zatrudnia w ramach umowy-
zlecenia 3 specjalistów-konsultantów (prawnik, pedagog, psycholog), świadczących 
poradnictwo na rzecz mieszkańców naszego miasta oraz radcę prawnego, który świadczy 
pomoc prawną pracownikom MOPS-u 
             Wśród stałych pracowników etatowych 14 osób legitymuje się wyŜszym 
wykształceniem, z tego 13 posiada tytuł magisterski; 13 osób posiada wykształcenie średnie 
ogólne lub zawodowe; 2 osoby zawodowe. Pracownicy ustawicznie podnoszą swoje 
kwalifikacje podejmując studia, uzupełniając wykształcenie na studiach magisterskich, 
specjalizacjach, studiach podyplomowych oraz szkoleniach zawodowych. Zadania z zakresu 
pomocy społecznej realizują m.in.: pracownicy socjalni (7 os.), w tym trzech specjalistów 
pracy socjalnej; pielęgniarka (specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi - 2 os.); opiekun (świetlica); pracownicy obsługi (kuchnia, świetlica); 
pracownicy administracyjni (świadczenia socjalne, rodzinne, księgowość, usługi opiekuńcze, 
księgowość). Zgodnie z zapisem ustawy o pomocy społecznej Ośrodek powinien zatrudniać 
pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności gminy w stosunku jeden 
pracownik na 2 tys. mieszkańców. W naszym mieście ten warunek nie jest spełniony, w 
Ośrodku powinno być zatrudnionych 10 pracowników socjalnych.  
               W strukturze organizacyjnej Ośrodka funkcjonują działy: Pomocy Środowiskowej, 
Świadczeń Socjalnych, Świadczeń Rodzinnych, Finansowo-Księgowy oraz samodzielne 
stanowisko ds. organizacyjno-kadrowych. 
               W strukturach Ośrodka działają równieŜ Środowiskowe Ognisko Wychowawcze 
oraz Dzienny Dom Pomocy. ŚOW jest świetlicą, do której uczęszczają dzieci z sierpeckich 
szkół podstawowych oraz gimnazjum. DDP jest placówką o charakterze dziennym, do której 
uczęszczają emeryci i renciści, osoby samotne, nie mogące własnym staraniem zapewnić 
sobie posiłków. W ramach DDP funkcjonuje takŜe stołówka z bezpłatnymi zupami 
przeznaczonymi dla najniŜej uposaŜonych mieszkańców naszego miasta. 
            

2.  Pomoc społeczna 
 

2.1   Zadania zlecone gminie.  
 
Tabela nr 1 

 
 

Rodzaje  świadczeń 
               rok 2009              rok 2008 

  l.gosp. 
domowych 

kwota 
świadczeń 

l.gosp. 
domowych 

kwota 
świadczeń 

 składki zdrowotne                  92         31.704             101          30.358 

specjalistyczne usługi opiekuńcze                  8          64.697             15          82.998 

zasiłki celowe na pokrycie 
wydatków związanych z klęską  

-              -             34           32.000  

 
Źródło: sprawozdania MOPS 
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      PowyŜsza tabela wskazuje, Ŝe zmniejszyła się liczba osób, którym opłacono składki na 
ubezpieczenie zdrowotne (8,9%), natomiast wzrosła kwota świadczeń (4,4%). Wszystkie 
osoby, którym opłacono składkę to klienci pobierający zasiłki stałe oraz świadczenia 
pielęgnacyjne, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innych tytułów.  
      Kolejnym zadaniem zleconym gminie jest organizacja specjalistycznych usług 
opiekuńczych dla osób chorych psychicznie (7os.) i niepełnosprawnych intelektualnie (1os.). 
Koszt tych usług wyniósł 64.697 zł. Spośród osób chorych psychicznie 5 to kobiety, 2 
męŜczyźni, wszyscy w wieku powyŜej 46 roku Ŝycia. Jedna osoba niepełnosprawna 
intelektualnie to męŜczyzna w przedziale wiekowym 31-45 lat. 6 osób prowadziło 
samodzielne gospodarstwa domowe, natomiast 2 zamieszkiwały z rodziną. Ośrodek 
świadczył następujące rodzaje usług: uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do 
samodzielnego Ŝycia, usługi pielęgnacyjne będące wsparciem procesu leczenia, rehabilitacja 
fizyczna, współpraca ze specjalistami w zakresie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego i 
edukacyjno-terapeutycznego. 
      Do m-ca czerwca usługi świadczyła organizacja pozarządowa PCK oraz pielęgniarka 
psychiatryczna zatrudniona MOPS-ie. Po rozwiązaniu umowy z PCK i zatrudnieniu 
odpowiednio przygotowanej osoby usługi świadczyły pielęgniarki psychiatryczne. Wykonano 
3.975 godzin usług, średni koszt 1 godziny wyniósł 16,28 zł. Z tytułu odpłatności pobranej od 
klientów zwrócono do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego kwotę 4.435 zł.  
     W ubiegłym roku nie wypłacono świadczeń z tytułu klęski Ŝywiołowej lub ekologicznej. 
  
 
 2.2  Zadania własne gminy. 

 
Tabela nr 2 

 
Rodzaje                   rok 2009                  rok 2008 
świadczeń l.osób kwota 

świadczeń 
l.osób kwota 

świadczeń 
zasiłki stałe                 107            379.851              122        382.354 
posiłek            1.527            477.507             1.509         434.618 
zasiłek okresowy               265                     349.998                327         531.970 
inne zasiłki celowe i w naturze 
w tym specjalne 

              380 
                90 

           352.239 
             27.205 

               429 
                 41 

        316.214 
          14.960 

pobyt w dps                 14            213.413                  10         155.804 
poradnictwo specjalistyczne               170                       -                   70                     - 
praca socjalna               217                       -                150                     - 
usługi opiekuńcze                 91            428.657                  83         340.098 
sprawienie pogrzebu                   2                4.740                    2             4.408 
zdarzenie losowe                   1                4.000                     -                    - 
schronienie                   8              17.635                    8             6.316 
ubranie                 25                3.000                  12                550 

 
Źródło: sprawozdania MOPS 
 
        W 2009 roku ustawa o pomocy społecznej dodała do zadań własnych o charakterze 
obowiązkowym wypłatę zasiłków stałych. Świadczenia te nadal finansowane są ze środków 
budŜetu państwa. Dane przedstawione w tabeli wskazują, Ŝe liczba zasiłkobiorców stałych 
zmniejszyła się w stosunku do ubiegłego roku o 15 osób czyli 12,3%. TakŜe wydatki na ten 
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cel obniŜyły się ale zdecydowanie mniej dynamicznie bo tylko 0,7%. Było to spowodowane 
wyŜszymi jednostkowo świadczeniami. 

  Kolejną pozycją w tabeli jest posiłek. Wskazuje ona realizację i wydatki związane z 
programem rządowym „Pomoc państwa w zakresie doŜywiania” .  Skorzystało z niego        
1 527 osób tj. o 1,2% więcej niŜ w roku ubiegłym. Wzrosły takŜe wydatki o prawie 9,9% tj. o 
kwotę 42.889 zł. W ramach Programu pomocą objęto 59 dzieci do 7 roku Ŝycia, 348 uczniów 
do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej oraz 1 120 pozostałych osób. 467 osób (w 
zdecydowanej większości dzieci) otrzymało pomoc w formie posiłku, natomiast 1.060 w 
formie zasiłku celowego na Ŝywność.  

 Spośród osób korzystających z pomocy w formie posiłku 32 otrzymały całodzienne 
wyŜywienie, 355 pełen obiad, 60 jedno danie gorące (zupę) oraz 20 kanapkę, mleko lub 
herbatę. Opłacono łącznie 77 407 posiłków z czego 4 129 stanowiło całodzienne wyŜywienie, 
natomiast 51 167 pełen obiad. Koszt posiłków to kwota 214.114 zł a średni pojedynczego 
świadczenia 2,77 zł. 

  W sprawach o zasiłki celowe na Ŝywność wydano decyzje 380 osobom, wypłacono 
1613 świadczeń na łączną kwotę 263.393 zł. Średni koszt jednego świadczenia wyniósł 
163,29 zł. Ogółem dofinansowaliśmy posiłki w 11 punktach Ŝywieniowych, z tego 10 to 
stołówki szkolne lub przedszkolne i 1 stołówka funkcjonująca w Dziennym Domu Pomocy 
przy MOPS-ie. Ogólny koszt Programu to kwota 477.507 zł, z czego 209.161 zł pochodziło 
ze środków własnych gminy, natomiast 268.346 zł to dotacja z budŜetu państwa. Nie objęto 
pomocą 18 dzieci z powodu niechęci do tej formy pomocy zarówno rodziców, jaki dzieci. 

Zasiłki okresowe to kolejne zadanie własne gminy finansowane z dotacji budŜetu 
państwa. W ubiegłym roku zmniejszyła się w stosunku do roku ubiegłego liczba osób 
korzystających z tej formy pomocy (18,9%), jak równieŜ zmniejszyła się kwota środków 
przeznaczonych na ich wypłatę (34,2%). Przyczyn tego stanu rzeczy dopatrujemy się w 
kryzysie ekonomicznym, który dotknął nasz kraj i ograniczeniem finansowania niektórych 
świadczeń ale równieŜ zmniejszeniem się liczby świadczeniobiorców pomocy społecznej.  
Wszystkie wypłacone zasiłki finansowane były z dotacji. Najczęściej przyznawano 
wymienione świadczenie z powodu bezrobocia (188 rodzin), długotrwałej choroby (61) oraz 
niepełnosprawności.     

TakŜe mniejsza liczba osób otrzymała pomoc w formie zasiłków celowych (mniej o 
11,4%), natomiast wydatki wzrosły o 11,4%. Zasiłki celowe przyznawane są w celu 
zaspokojenia niezbędnych potrzeb bytowych w szczególności na pokrycie części lub całości 
kosztów zakupu Ŝywności, leków i leczenia, opału, odzieŜy, niezbędnych przedmiotów 
uŜytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu. W szczególnie 
uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie moŜe być przyznany specjalny zasiłek 
celowy i takich zasiłków udzieliliśmy w ub. roku 90 rodzinom na kwotę 27.205 zł. 

W stosunku do roku 2008 wzrosła liczba osób skierowanych do domów pomocy 
społecznej (40%!) i nieco mniej (36,9%) wydatki na utrzymanie tych osób w dps-ach. 
Zwracaliśmy uwagę juŜ wcześniej na to zjawisko spowodowane starzeniem się naszego 
społeczeństwa. Podkreślić naleŜy jednocześnie, Ŝe do dps-u kierowane są osoby, którym 
zarówno rodzina, jak i gmina nie są w stanie zapewnić właściwej opieki w miejscu 
zamieszkania. Opłatę za pobyt w dps wnoszą w kolejności mieszkaniec domu (70% 
posiadanego świadczenia), małŜonek, zstępni przed wstępnymi oraz gmina.  

Zgodnie z naszymi sugestiami Rada Miejska zwiększyła kwotę przeznaczoną na 
organizację usług opiekuńczych na terenie gminy. Jak przewidywaliśmy wzrasta liczba osób 
chętnych do skorzystania z pomocy w formie usług opiekuńczych. Liczba naszych 
podopiecznych wzrosła o 9,6%, z kolei w wydatkach zanotowano wzrost o 26%. Wzrost ten 
spowodowany był głównie wzrostem najniŜszego wynagrodzenia i koniecznością 
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aneksowania umów z wykonawcami czyli Polskim Czerwonym KrzyŜem i Polskim 
Komitetem Pomocy Społecznej.  

W ramach poradnictwa specjalistycznego udzielano porad prawnych, psychologicznych, 
rodzinnych. Skorzystało z nich ok.170 osób z terenu naszego miasta. Porad udzielają  
specjaliści: psycholog, pedagog, prawnik i są one nieodpłatne. 

Pracy socjalnej udzielono 591 osobom w 217 rodzinach. 
Kolejnym zadaniem obowiązkowym gminy jest zapewnienie schronienia jeŜeli osoba 

lub rodzina są go pozbawione. Schronienia udziela się przez przyznanie tymczasowego 
miejsca noclegowego w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i innych 
miejscach do tego przeznaczonych. Ośrodek opłaca pobyt osób bezdomnych i w ubiegłym 
roku wsparto w ten sposób 8 osób na łączną kwotę 17.635 zł. Ośrodek wypłacił takŜe 25 
osobom świadczenia o łącznej wartości 3.000 zł, na zakupienie odpowiedniego ubrania. 

Ze środków gminnych sprawiono pogrzeb 2 osobom na łączną kwotę 4 740 zł. 
Z powodu zdarzenia losowego wsparto 1 rodzinę wypłacając świadczenie w wysokości 

4.000 zł. 
 
 
  2.3  Struktura zadań pomocy społecznej.      
 

PoniŜsza tabela przedstawia świadczenia pomocy społecznej przyznane w 2009 roku z 
podziałem na zadania własne i zadania zlecone gminie oraz rzeczywistą liczbę osób objętych 
pomocą z tych środków. Obowiązek zapewnienia realizacji zadań pomocy społecznej 
spoczywa na jednostkach samorządu terytorialnego oraz na organach administracji rządowej 
w zakresie ustalonym ustawą o pomocy społecznej. 
 
 
     Tabela nr 3 

 
 
       

                 LICZBA RODZIN    

     LICZBA OSÓB,     LICZBA OSÓB  

 WYSZCZEGÓLNIENIE   
KTÓRYM 

PRZY- OGÓŁEM w tym: W RODZINACH  
     ZNANO DECY-   NA WSI *    

     ZJĄ ŚWIAD.        

 0   1 2 3 4  
 Świadczenia przyznane w ramach            

 
zadań zleconych i zadań 
własnych            

 
 / bez względu na ich 
rodzaj,formę,            

 liczbę oraz źródło finansowania / 1 1 030 684   1 703  
              
 Świadczenia przyznane w ramach            

 
zadań zleconych / bez względu na 
ich            

 rodzaj,formę i liczbę / 2 115 115                              188  
              
 Świadczenia przyznane w ramach            

 
zadań własnych / bez względu na 
ich            

 rodzaj,formę i liczbę / 3 971 625   1628  
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 Pomoc udzielana w postaci pracy            

 socjalnej - ogółem 4 x 217   591  
              
 w tym:            
 wyłącznie w postaci pracy            
 socjalnej 5 x 30   110  

    
Źródło: sprawozdania MOPS 
 
 
  2.4  Charakterystyka rodzin korzystających z pomocy społecznej.  
   

  PoniŜsze tabele przedstawiają szczegółową charakterystykę rodzin, które korzystają z 
pomocy społecznej. Pierwsza przedstawia przyczyny trudnej sytuacji Ŝyciowej, które 
powodują konieczność zwrócenia się o pomoc socjalną. Druga tabela zawiera szczegółowy 
podział na typy rodzin objęte pomocą społeczną.    

 
 
 

 
Tabela nr 4      

     

     

                LICZBA RODZIN LICZBA OSÓB  
 POWÓD TRUDNEJ       W RODZINACH  

 SYTUACJI śYCIOWEJ   OGÓŁEM w tym:    

       NA WSI*    

 0   1 2 3  
            
 UBÓSTWO 1 387   1 025  
            
 SIEROCTWO 2 1   1  
            
 BEZDOMNOŚĆ 3 8                                             12  
            
 POTRZEBA OCHRONY          
 MACIERZYŃSTWA 4 35                                           101  
 W TYM:          

 
           
WIELODZIETNOŚĆ 5 2   9  

            
 BEZROBOCIE 6 445   1 228  
            
 NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ 7 245   507  
            

 
DŁUGOTRWAŁA LUB 
CIĘśKA          

 CHOROBA 8 219   453  
            

 
BEZRADNOŚĆ W 
SPRAWACH OPIEK-          

 
WYCH. I PROWADZENIA 
GOSPO-          

 
DARSTWA DOMOWEGO 
- OGÓŁEM 9 162   609  
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 W TYM:          

 
               RODZINY 
NIEPEŁNE 10 125   387  

            

 
               RODZINY 
WIELODZIETNE 11 37   222  

            
 PRZEMOC W RODZINIE 12 75   239  
            
 ALKOHOLIZM 13 40   98  
            
 NARKOMANIA 14 1   1  
            

 
TRUDNOŚCI W 
PRZYSTOSOWANIU          

 
DO śYCIA PO 
ZWOLNIENIU Z          

 ZAKŁADU KARNEGO 15 
                        

                   14   28  
            

 
BRAK UMIEJ ĘTNOŚCI 
W PRZYSTO-          

 
SOWANIU DO śYCIA 
MŁODZIEśY          

 
OPUSZCZAJĄCEJ 
PLACÓWKI          

 
OPIEKUŃCZO-
WYCHOWAWCZE 16 1   3  

            

 
TRUDNOŚCI W 
INTEGRACJI OSÓB,          

 
KTÓRE OTRZYMAŁY 
STATUS          

 UCHODŹCY 17 0   0  
            
 ZDARZENIE LOSOWE 18 1   3  
            

 
SYTUACJA 
KRYZYSOWA 19 0   0  

            

 
KLĘSKA śYWIOŁOWA 
LUB          

 EKOLOGICZNA 20 0   0  

    
Źródło: sprawozdania MOPS 

 
 
Najczęstszym powodem korzystania z pomocy społecznej jest bezrobocie. Od kilku lat 

jest to jedna z głównych przyczyn powodujących trudną sytuację Ŝyciową. W ubiegłym roku 
z tego powodu pomoc otrzymało 445 rodzin tj. o 12,9% mniej niŜ w roku ubiegłym. NaleŜy w 
tym miejscu zaznaczyć, Ŝe bezrobocie moŜe, i najczęściej tak jest, dotyczyć kilku członków 
rodziny, zarówno rodziców, jak i dorosłych dzieci. 

Z powodu ubóstwa udzielono pomocy 387 rodzinom czyli o 128 rodzin (24,8%) mniej 
niŜ w roku ubiegłym.  
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Następną pod względem wielkości grupą korzystającą z pomocy są niepełnosprawni. Z 
powodu inwalidztwa z pomocy skorzystało 245 rodzin i było to więcej o 69 rodzin  (39,2%) 
niŜ rok wcześniej.  

Kolejną najczęściej pojawiającą się przyczyną trudnej sytuacji była długotrwała lub 
cięŜka choroba. Objęto pomocą 219 takich rodzin tj. mniej o 23,4% w stosunku do roku 
ubiegłego.  

Dość częstym problemem w rodzinach niepełnych i wielodzietnych jest bezradność w 
sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego. Ogółem tę 
przyczynę podawały 162 rodziny (16,9% mniej). Zaznaczyć naleŜy, Ŝe problem ten częściej 
pojawiał się w rodzinach niepełnych niŜ wielodzietnych (odpowiednio: 125 i 37 rodzin). 

Zwraca równieŜ uwagę fakt wzrostu rodzin z problemem przemocy. W stosunku do 
roku ubiegłego liczba ich była wyŜsza o 43 rodziny, tj. o 134,3% (!). JednakŜe (na co 
zwracaliśmy uwagę w roku ubiegłym) skłaniamy się ku twierdzeniu, Ŝe nie wszystkie 
przypadki przemocy domowej były zgłaszane do odpowiednich instytucji i słuŜb. Tezę tę 
potwierdzają dane za lata 2007 i 2006, kiedy to odnotowaliśmy przemoc domową w 70 
rodzinach. 

Zmniejszyła się liczba rodzin korzystających z pomocy socjalnej z powodu alkoholizmu 
(prawie 50%), natomiast znacząco wzrosła z powodu potrzeby ochrony macierzyństwa (o 30 
rodzin). 

Jak wspomniano wyŜej z powodu bezdomności udzielono pomocy 8 osobom, i to 
zarówno w formie opłacenia schronienia, jak i pomocy finansowej. 

W związku z trudnościami w przystosowaniu do Ŝycia po zwolnieniu z zakładu karnego 
pracownicy socjalni interweniowali w przypadku 14 osób. Pojedyncze przypadki stanowiły 
osoby dotknięte sieroctwem, narkomanią, zdarzeniem losowym i brakiem umiejętności w 
przystosowaniu do Ŝycia po opuszczeniu placówki opiekuńczo-wychowawczej. 
 
 
 Tabela nr 5    
 
 

 
  

         LICZBA RODZIN 
LICZBA 
OSÓB  

   WYSZCZEGÓLNIENIE       
W 

RODZINACH  

      OGÓŁEM  w tym:    

         NA WSI    

   0   1 2 3  

 RODZINY OGÓŁEM            

  / wiersz 2+3+4+5+6+7/   1 714 0 1 813  

   
        o liczbie osób      
                   1                         2 267   267  

   2 3 125   250  

   3 4 122   366  

   4 5 120   480  

   5 6 48   240  

                6 i wi ęcej 7 32   210  
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  w tym / z wiersza 1 /            

  rodziny z dzie ćmi ogółem            

 
 /wiersz 
9+10+11+12+13+14+15/   8 402 0                833  

   
      o liczbie dzieci       
                  1 9 

                               
147   147  

   2 10 144   288  

   3 11 70   210  

   4 12 28   112  

   5 13 6   30  

   6 14 6   36  

                 7 i wi ęcej 15 1   10  

 RODZINY NIEPEŁNE OGÓŁEM            

  /wiersz 17+18+19+20/   16 183 0 356  

     o liczbie dzieci      1 17 77   77  

   2 18 56   112  

   3 19 33   99  

                4 i wi ęcej 20 17   68  

 

 
RODZINY EMERYTÓW I 
RENCISTÓW OGÓŁEM            

 /wiersz 22+23+24+25/   21 129 0 202  

    o liczbie osób         1 22 95   95  

   2 23         7   14  

   3 24          15   45  

                4 i wi ęcej 25           12       48  

 

 
 
Źródło: sprawozdania MOPS 

 
Tabela nr 5 przedstawia typy rodzin, które zostały objęte pomocą społeczną. Ogółem 

pomoc otrzymało 714 rodzin, w których było 1 813 osób, z czego największą liczbę stanowiły 
gospodarstwa jednoosobowe (267) i kolejno dwu- (125), trzy- (122), i czteroosobowe (120). 
Spośród wszystkich rodzin objętych pomocą, 402 stanowiły rodziny z dziećmi. Najwięcej 
było tych z jednym (147) i dwojgiem (144) dzieci. 111 rodzin było wielodzietnych, wśród 
których jedna miała na wychowaniu siedmioro i więcej dzieci, a po sześć pięcioro i sześcioro 
dzieci.   
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25,6% ogólnej liczby rodzin stanowiły rodziny niepełne, z czego 133 posiadało 1 i 2 
dzieci. Natomiast 50 spośród niepełnych to były rodziny wielodzietne (z trojgiem i większą 
liczbą dzieci). Liczba rodzin niepełnych wzrosła w stosunku do roku ubiegłego o 27,9%. 

Wzrosła takŜe liczba rodzin emerytów i rencistów, co przypuszczalnie spowodowane 
jest wzrostem kosztów utrzymania związanych z leczeniem i niepełnosprawnością. Wzrost 
ten wynosi 26,3%. Największą grupę w tym typie rodzin stanowią osoby samotne (95). 

 
 

2.5 Współpraca z innymi instytucjami i organizacjami. 
   

Ośrodek pomagając mieszkańcom miasta wielokrotnie korzysta z pomocy innych 
instytucji i organizacji pozarządowych. W wielu przypadkach jest to juŜ wieloletnia 
współpraca. Utrzymujemy stały kontakt z Policją, zwłaszcza z dzielnicowymi, korzystając ze 
swojej wiedzy i doświadczenia. Otrzymujemy informacje dot. interwencji domowych, 
zaniedbywania obowiązków rodzicielskich, naduŜywania alkoholu, zwłaszcza przez rodziców 
mających pod opieką nieletnie dzieci. Policja informuje nas takŜe o wszczętych procedurach 
„Niebieska Karta”. Jest to postępowanie prowadzone w rodzinach, w których dochodzi do 
aktów przemocy czy to fizycznej, czy psychicznej. Osobom, którym załoŜono ”Kartę” 
udzielamy pomocy przewidzianej przepisami prawa oraz zgodnie z naszymi moŜliwościami 
(pomoc finansowa, rzeczowa, poradnictwo prawne, psychologiczne, pedagogiczne). W ub. r. 
zgłoszono 32 takie przypadki. Do kaŜdej z tych osób docierają pracownicy socjalni, 
informując o moŜliwościach pomocy, będącej w naszej kompetencji oraz o moŜliwościach 
uzyskania pomocy w innych instytucjach. W wielu rodzinach nasza pomoc nie jest 
przyjmowana, zdarzały się przypadki wypraszania pracowników z mieszkania lub 
bagatelizowania problemu przemocy.  
            KaŜdego roku włączamy się w Kampanię Społeczną pod nazwą „Niebieski Tydzień”, 
inicjowaną przez Komendę Powiatową Policji w Sierpcu. AngaŜują się w nią takŜe 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Sąd Rejonowy w Sierpcu – Zespoły Sądowej SłuŜby 
Kuratorskiej, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna oraz gminne ośrodki pomocy 
społecznej na terenach swojego działania. W tym czasie pracownicy naszej, jak i 
wymienionych placówek udzielają porad prawnych, informacji o uprawnieniach ofiarom 
przemocy w rodzinie.  

   Kampania społeczna ma przede wszystkim charakter edukacyjny. Ma na celu 
podniesienie świadomości obywateli w zakresie praw i obowiązków ofiar przestępstw, pomoc 
osobom, które zostały skrzywdzone w wyniku przestępstwa i nie wiedzą, co dalej robić, gdzie 
i do kogo się zwrócić o pomoc, jak równieŜ przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Podczas 
ubiegłorocznej kampanii szczególna uwaga instytucji i podmiotów pomagających, zwrócona 
była na dziecko – świadka lub ofiarę czynów zabronionych oraz postępowanie z dziećmi i 
młodzieŜą niepełnosprawnymi fizycznie i umysłowo podczas prowadzonych czynności 
procesowych. 

Od wielu lat bardzo dobrze układa się współpraca ze szkołami, a przede wszystkim z 
pedagogami szkolnymi, którzy przekazują pracownikom socjalnym informacje, wymieniają 
się opiniami nt. uczniów szkół. Współpraca dotyczy szczególnie doŜywiania w szkołach, 
niepokojących zachowań dzieci, absencji szkolnych, kłopotów wychowawczych czy z nauką.           

Pracownicy socjalni pozostają w stałym kontakcie z Sądem, zwłaszcza kuratorami 
zawodowymi i społecznymi. Zgłaszamy niepokojące nas przypadki nieprawidłowego 
wykonywania obowiązków rodzicielskich, przyjmujemy zgłoszenia dotyczące udzielenia 
pomocy socjalnej, wymieniamy się informacjami dotyczącymi funkcjonowania naszych 
podopiecznych w środowisku lokalnym. Występujemy takŜe do Wydziału Rodzinnego i 
Nieletnich SR z wnioskami o ograniczenie  lub pozbawienie praw rodzicielskich. Dyrektor 
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Ośrodka ma takŜe uprawnienia do występowania o roszczenia alimentacyjne na rzecz 
obywateli. 

 Utrzymujemy wieloletnią juŜ współpracę z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w 
zakresie spraw będących przedmiotem naszego zainteresowania. Są to m. in. sprawy rodzin 
zastępczych, przeprowadzanie wywiadów środowiskowych na zlecenie Centrum i Sądu, 
ustalanie stopnia niepełnosprawności, szkolenia pracowników a takŜe organizacja 
wypoczynku letniego. Na prośbę PCPR-u skierowaliśmy 5 dzieci na wyjazd letni w ramach 
akcji „Pogodne lato” organizowany przez Mazowieckie Kuratorium Oświaty. 

 Współpracujemy takŜe ze słuŜbą zdrowia: pielęgniarkami środowiskowymi, lekarzami 
rodzinnymi w zakresie prowadzonych spraw, Poradnią Leczenia UzaleŜnień. Ośrodek 
występuje do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z wnioskami o 
podjęcie działań wobec osób naduŜywających alkoholu, a takŜe rekrutuje dzieci na 
wypoczynek letni finansowany przez MKRPA.  W ubiegłym roku skierowaliśmy 10 osób na 
obóz sportowy w Wąbrzeźnie dofinansowany przez  Komisję, 13 osób obóz harcerski w Słupi 
oraz 16 osób na półkolonie letnie. 

 Od wielu lat współpracujemy z Caritas Diecezji Płockiej. Organizujemy zabawę 
choinkową dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, dotkniętych patologiami, alkoholizmem. W 
ub. r. wzięło w niej udział 221 dzieci z całego miasta, dzięki środkom pochodzącym z 
funduszu profilaktyki alkoholowej ( 4.000 zł ) i sponsorów. W jej przygotowanie angaŜują się 
pracownicy i wolontariusze Caritas, pracownicy MOPS oraz Dyrekcja, pracownicy Domu 
Kultury, członkowie zespołów występujących w czasie zabawy.   

Kierowaliśmy takŜe do tej organizacji osoby potrzebujące pomocy rzeczowej. Caritas w 
ub. r. udzielała pomocy Ŝywnościowej w postaci mleka, ryŜu, makaronu i innych produktów.                  

Ośrodek współpracuje z Zarządami Osiedli, w zakresie pomocy rodzinom i osobom 
zamieszkującym na ich terenie. Pomoc często jest udzielana przez Ośrodek, jak i przez 
Zarządy. Sprawdzamy listę najbardziej potrzebujących dzieci, które otrzymują paczki 
choinkowe wręczane przez Zarządy Osiedli czy wyjeŜdŜają na wycieczki krajoznawcze. 

  Od lat kontynuujemy współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi. Polski 
Czerwony KrzyŜ, który realizuje usługi opiekuńcze dla mieszkańców miasta, organizuje 
zbiórki pienięŜne na pomoc osobom potrzebującym. Z pomocy Ŝywnościowej korzystają 
osoby korzystające z usług opiekuńczych, a takŜe młodzieŜ szkolna. PCK zajmuje się takŜe 
zbiórką odzieŜy.  Kierujemy tam zarówno darczyńców, jak i osoby potrzebujące. 

   Polski Komitet Pomocy Społecznej w ubiegłym roku i w latach poprzednich 
zaangaŜował się w wydawanie Ŝywności, finansowanej ze środków europejskich. Przy 
pomocy wolontariuszy wydano ok. 52 ton Ŝywności: ryŜ, mąka, cukier, ser, mleko, makaron, 
kasze, płatki, konserwy. Pracownicy socjalni Ośrodka przygotowali listy osób potrzebujących 
z terenu miasta, jednocześnie monitorując proces wydawania Ŝywności. Działania te podjęto, 
aby udzielona pomoc nie była „dublowana” i aby nie korzystały z niej te same osoby.  

Od 2007 roku kontynuujemy współpracę z Fundacją „Serce-sercu”. Dzięki tej 
współpracy mieszkańcy naszego miasta mogli kilkakrotnie w kolejnym roku otrzymać 
dodatkową pomoc Ŝywnościową w postaci mleka, serów, kasz, makaronów, płatków itp. 

 
 

   2.6  Praca socjalna.         
 

   Praca socjalna to działalność zawodowa mająca na celu pomoc osobom i rodzinom we 
wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez 
pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu 
celowi. Prowadzona jest z osobami i rodzinami w celu rozwinięcia lub wzmocnienia ich 
aktywności i samodzielności Ŝyciowej; ze społecznością lokalną w celu zapewnienia 
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współpracy i koordynacji działań instytucji i organizacji istotnych dla zaspokajania potrzeb 
członków społeczności.  
           Udzielenia pomocy w formie pracy socjalnej nie poprzedza przeprowadzenie wywiadu 
środowiskowego, nie wymaga równieŜ prowadzenia postępowania administracyjnego, a tym 
samym wydania decyzji administracyjnej. 
           Istota pracy socjalnej polega głównie na niesieniu pomocy i wsparcia w uzyskaniu 
samodzielności poprzez poradnictwo, pomoc w załatwieniu indywidualnych spraw, 
motywowanie do wykorzystania własnych moŜliwości i uprawnień. W praktyce sprowadza 
się m.in. do utrzymywania stałego kontaktu z klientami, prowadzenia rozmów motywujących 
i wspierających, wskazywaniu moŜliwości rozwiązywania własnych problemów, ale takŜe 
kierowania do zespołu ds. orzecznictwa o niepełnosprawności, pisania pozwów lub 
występowanie do sądu o ustalenie alimentów lub skierowanie klienta do dps-u bez jego 
zgody, pomoc w załatwianiu innych świadczeń, naleŜnych z tytułu zabezpieczenia 
społecznego (świadczenia emerytalno-rentowe, zasiłki, alimenty itp.), pomoc w załatwieniu 
róŜnych spraw urzędowych, pomoc prawna, psychologiczna, kierowanie do domów pomocy 
społecznej, poszukiwanie pomocy w ofercie organizacji pozarządowych, organizowanie 
wypoczynku dla dzieci i młodzieŜy, pomoc przedświąteczna, kontakty i współpraca z 
kuratorami sądowymi w sprawach właściwego wykonywania władzy rodzicielskiej, z 
Poradnią Leczenia UzaleŜnień, z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, z pedagogami szkolnymi. Kontaktujemy się równieŜ z pielęgniarkami 
środowiskowymi oraz lekarzami w indywidualnych przypadkach wymagających pomocy 
słuŜby zdrowia.  

W ubiegłym roku pracownicy socjalni Ośrodka prowadzili równieŜ pracę socjalną w 
oparciu o kontrakt socjalny. Kontrakt zawiera się w celu określenia sposobu współdziałania w 
rozwiązywaniu problemów osoby lub rodziny znajdujących się w trudnej sytuacji Ŝyciowej, 
jak równieŜ w celu wzmocnienia aktywności i samodzielności Ŝyciowej, zawodowej lub 
przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. W 2009 roku pracownicy socjalni podpisali 20 
takich kontraktów. 

W ciągu całego roku prowadzimy równieŜ zbiórkę odzieŜy uŜywanej, sprzętu 
gospodarstwa domowego, zabawek, ksiąŜek, które przekazywane są osobom potrzebującym. 
JednakŜe ze względu na brak odpowiednich pomieszczeń magazynowych akcja ta nie jest 
prowadzona na szeroką skalę.  
 

 
3. Świadczenia rodzinne 

 
MOPS realizuje świadczenia rodzinne od maja 2004 roku. Są to zadania zlecone gminie 

z zakresu administracji publicznej. W rozdziale 85212 na realizację świadczeń rodzinnych w 
tym takŜe świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydatkowano łącznie 5.419.369 zł, z tego 
wyłącznie na świadczenia 5.267.016 zł. Pozostałe środki (2,8%) przeznaczono na obsługę 
świadczeń tj. wynagrodzenia osobowe, szkolenia, zakup sprzętu, programów, licencji, opłaty 
bankowe, pocztowe, materiały biurowe, obsługę prawną. 

Wyłącznie na świadczenia rodzinne wydatkowano kwotę w wysokości 4.015.807 zł. 
Szczegółową informację dotyczącą świadczeń funduszu alimentacyjnego przedstawiono w 
kolejnym rozdziale.  

Wydatki na świadczenia rodzinne przedstawiały się następująco: 
1. zasiłki rodzinne – 1.394.347 zł tj. 21 607 świadczeń 
 - w tym na dzieci do ukończenia 5 r. Ŝ. – 249.904 zł, 
 - pow. 5 r. Ŝ. do ukończenia 18 r. Ŝ. – 978.297 zł, 
 - pow. 18 r. Ŝ. do ukończenia 21 r. Ŝ. – 161.190 zł, 
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 - pow. 21 r. Ŝ. do ukończenia 24 r. Ŝ. – 4.956 zł; 
2. dodatki do zasiłków rodzinnych – 1.020.555 zł tj. 7.873 świadczeń 
 - w tym z  tytułu urodzenia dziecka 108.000 zł, 
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 215.695 zł, 
- samotnego wychowywania  dziecka – 194.730 zł, 
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 165.920 zł, 
- podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania – 16.510 zł, 
- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 213.760 zł 
   Razem zasiłki rodzinne wraz z dodatkami – 2.414.902 zł. 
 
1. zasiłki pielęgnacyjne – 1.253.835 zł tj. 8.195 świadczeń; 
2. świadczenia pielęgnacyjne – 171.070 zł, tj. 394 świadczeń. 
   Razem świadczenia opiekuńcze – 1.424.905 zł. 
 
1. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka  tzw. „becikowe”– 176.000 zł. 
 

Na opłacenie składek dla osób korzystających ze świadczeń wykorzystano kwotę – 
27.003 zł, z tego 19.846 zł to składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla osób 
rezygnujących z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością opieki 
nad innym członkiem rodziny. Składki na ubezpieczenie zdrowotne, za osoby, które nie 
podlegają ubezpieczeniu z innych tytułów zostały przedstawione w podrozdziale 2.1.  

Stan naleŜności na rzecz Ośrodka z tytułu nienaleŜnie pobranych przez klientów 
świadczeń rodzinnych na koniec ub. roku wynosił 16.293 zł. 

Natomiast w ciągu roku budŜetowego odzyskano świadczenia rodzinne nienaleŜnie 
pobrane w wysokości 7.767 zł w tym podlegające zwrotowi do budŜetu państwa 6.244 zł. 
Pozostała kwota 1.523 zł stanowi dochód gminy. 

Liczba osób pobierających świadczenia rodzinne w miesiącu grudniu wyniosła 1.418, w 
tym zasiłek rodzinny 922 ( na 1 dziecko – 446; na 2 dzieci – 343; na 3 dzieci – 102; oraz na 4 
i więcej – 31).  

Od 2009 roku początek okresu zasiłkowego został przesunięty z 1 września na 1 
listopada i trwa do 30 października następnego roku. 
 

 

4. Fundusz alimentacyjny 
  

Dnia 1 października 2008 roku weszła w Ŝycie ustawa o pomocy osobom uprawnionym 
do alimentów. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego zastąpiły dotychczas wypłacane 
zaliczki alimentacyjne.  

Wydatki na świadczenia z funduszu alimentacyjnego wyniosły 1.231.363 zł (3 953 
świadczenia). 

  Wypłacono następujące świadczenia (z tego na dzieci): 
 - do lat 17 – 950.563 zł, 
 - 18 – 24 lat – 278.550 zł, 
 - 25 lat i więcej – 2.250 zł. 

Ze świadczeń korzystały (stan na ostatni miesiąc 2009 roku) 233 rodziny na 313 
uprawnionych osób w tym: 
- z 1 os. uprawnioną – 178, 
- z 2 os. uprawnionymi -35, 
- z 3 os. uprawnionymi – 14, 
- z 4 i więcej os. uprawnionymi – 6. 
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Spośród 313 osób uprawnionych do świadczeń z FA, największą grupę (131 os.) 
stanowiły osoby w stosunku do których zostały zasądzone świadczenia alimentacyjne w 
przedziale 200 - 300 zł i kolejno: 300 – 400 zł (89 os.), 400 – 500 zł (51 os.), 100 – 200 zł (30 
zł), do 100 zł (7 os.), 500 – 700 zł (4 os.) i 700 – 900 zł (1 os.). NaleŜy tu jednak zaznaczyć, 
Ŝe Ośrodek wypłaca świadczenia w wysokości bieŜąco ustalonych alimentów, jednak nie 
wyŜszej niŜ 500 zł. 

Fundusz alimentacyjny to nie tylko wydatki. Na podstawie przepisów ustawy 
zobowiązani jesteśmy, jako organ właściwy dłuŜnika, do podjęcia działań zmierzających do 
odzyskania świadczeń wypłaconych osobie uprawnionej. W związku z tym podejmujemy 
szereg czynności zmierzających do zwiększenia skuteczności egzekucji, m.in.  
-  współpraca z komornikiem sądowym (wymiana informacji mających wpływ na egzekucję 
zasądzonych świadczeń, ustalanie miejsca pobytu dłuŜników);  
- przeprowadzanie wywiadu alimentacyjnego, w celu ustalenia sytuacji rodzinnej, 
dochodowej i zawodowej dłuŜnika alimentacyjnego, a takŜe jego stanu zdrowia oraz przyczyn 
niełoŜenia na utrzymanie osoby uprawnionej, oraz odbieranie od niego oświadczenia 
majątkowego;  
- współpraca z PUP i zobowiązanie dłuŜnika alimentacyjnego do zarejestrowania się jako 
bezrobotny albo jako poszukujący pracy w przypadku braku moŜliwości zarejestrowania się 
jako bezrobotny; 
-  informowanie właściwego powiatowego urzędu pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej 
dłuŜnika alimentacyjnego. 

W przypadku gdy dłuŜnik alimentacyjny uniemoŜliwia przeprowadzenie wywiadu 
alimentacyjnego lub odmówił: 
1) złoŜenia oświadczenia majątkowego, 
2) zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotny albo poszukujący 
pracy, 
3) bez uzasadnionej przyczyny, w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i 
instytucjach rynku pracy, przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy 
zarobkowej, wykonywania prac społecznie uŜytecznych, prac interwencyjnych, robót 
publicznych, prac na zasadach robót publicznych albo udziału w szkoleniu, staŜu lub 
przygotowaniu zawodowym dorosłych 
- jako organ właściwy dłuŜnika składamy do prokuratury wniosek o ściganie za przestępstwo 
określone w art. 209 § 1 kk oraz kierujemy wniosek do starosty o zatrzymanie prawa jazdy 
dłuŜnika alimentacyjnego.  W ubiegłym roku skierowaliśmy do prokuratury 77 wniosków o 
ściganie za uporczywe uchylanie się od wykonania ciąŜącego obowiązku opieki i tyle samo 
do Starosty o zatrzymanie prawa jazdy. Zwrot zatrzymanego prawa jazdy następuje takŜe na 
wniosek organu dłuŜnika gdy ustaną przyczyny zatrzymania. 

NaleŜy tu takŜe podkreślić, Ŝe w przypadku bezskuteczności egzekucji kaŜda osoba 
uprawniona moŜe złoŜyć do organu właściwego wierzyciela wniosek o podjęcie działań 
wobec dłuŜnika alimentacyjnego. Nie ogranicza tego prawa fakt pobierania lub nie świadczeń 
z funduszu alimentacyjnego.  

W wyniku podejmowanych czynności część wypłaconych świadczeń udało się 
„odzyskać” (mamy jedną z najlepszych „ściągalności” w województwie mazowieckim): 
1.  Kwoty zwrócone przez dłuŜników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z   
   funduszu alimentacyjnego ogółem – 142.105 zł 
   - w tym przekazane na dochody budŜetu państwa -  94.411 zł, 
   - na dochody własne gminy wierzyciela – 24.172 zł, 
   - na dochody własne gminy dłuŜnika – 23.522 zł. 
2. Dochody własne gminy z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego zwróconych przez   
   dłuŜników alimentacyjnych – 46.986 zł 
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   - w tym przekazane przez gminę na dochody własne – 38.169 zł, 
  -  przekazane przez inne gminy – 8.817 zł. 
3.  Kwota odzyskanych nienaleŜnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego –    
     3.381 zł (1.300 zł podlegało zwrotowi do budŜetu państwa). 
4.  Kwota odzyskanych nienaleŜnie pobranych zaliczek alimentacyjnych – 2.683 zł (zwrot  
     całej kwoty do budŜetu państwa)   

W ubiegłym roku nie umorzono Ŝadnych naleŜności od dłuŜników alimentacyjnych. Z 
powodu śmierci dłuŜników wygasły naleŜności w wysokości 11.109 zł. 

Na terenie naszej gminy zamieszkuje 256 dłuŜników alimentacyjnych, wobec których 
prowadzone są postępowania mające na celu wyegzekwowanie długu. 
 

 

5. Dodatki mieszkaniowe 
 
MOPS od kilku lat prowadzi postępowania administracyjne w sprawie dodatków 

mieszkaniowych. W 2009 roku wypłacono 4 545 świadczeń na łączną kwotę 708.626 zł. 
Wypłacono o 347 dodatków mniej niŜ w roku ubiegłym jednakŜe za wyŜszą o 24.246 zł 
kwotę. Ubiegłoroczny wzrost wypłaconej kwoty z tytułu dodatków mieszkaniowych 
spowodowany jest prawdopodobnie znacznym wzrostem kosztów utrzymania mieszkań. 
Tendencja obniŜania się liczby wypłacanych świadczeń daje się zauwaŜyć w kilku 
poprzednich latach. TakŜe znacząco, w stosunku do np. roku 2006, spadły wydatki z tego 
tytułu ( o 116.396 zł). MoŜna wnioskować, iŜ mniejsza liczba mieszkańców spełnia warunki 
przewidziane w ustawie o dodatkach mieszkaniowych. 

 Wydatki z podziałem na poszczególne zasoby przedstawiają się następująco: 
- gminny – 2 062 św. na kwotę 326.921 zł, 
- spółdzielczy – 1 874 św. na kwotę 295.126 zł, 
- wspólnoty mieszkaniowe – 35 św. na kwotę 3.865 zł, 
- prywatny – 445 św. na kwotę 63.630 zł, 
- TBS – 94 św. na kwotę 13.658 zł, 
- inne (PKP) – 35 św. na kwotę 5.426 zł. 

Ogółem odnotowano wzrost liczby dodatków tylko w zasobie prywatnym (5%), w 
pozostałych spadek. Największy dotyczył mieszkań TBS (prawie 31%), najmniejszy w 
gminnym (3%), w zasobie wspólnot mieszkaniowych i PKP pozostał na podobnym poziomie.  

Wzrost wydatków na świadczenia dotyczył zasobów: gminnego (9,3%), prywatnego 
(12,1%) oraz innych (8,8%). 
 
 

6. Dzienny Dom Pomocy 
 

W Dziennym Domu Pomocy funkcjonują dwie stołówki. Jedna z nich mieszcząca się na 
parterze budynku przeznaczona jest dla emerytów i rencistów, osób samotnych, starszych, 
które mają trudności z przygotowaniem sobie posiłku. Stołówka pełni jednocześnie rolę 
świetlicy, w której moŜna spędzić czas wolny. W ub. roku korzystało z niej 56 osób. Były 
wśród nich takŜe osoby, które korzystały z posiłków „na wynos”. Dla osób, które nie są w 
stanie odebrać posiłku samodzielnie, posiłki dostarczają opiekunki PCK i PKPS-u. Osoby 
korzystające z posiłków wnosiły odpłatność za tzw. „wsad do kotła”, natomiast koszty 
utrzymania stołówki pokrywa samorząd miejski. Odpłatność za cały obiad wynosiła 4,20 zł, 
wydano 11.525 posiłki. 

W ciągu roku odbywają się spotkania integracyjne, uroczystości, na które zapraszamy 
dzieci z przedszkoli, które przedstawiają programy artystyczne z okazji Dnia Babci i Dziadka, 
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młodzieŜ z Zespołu Szkół nr 2 z programami poetycko-muzycznymi. Na Spotkanie 
Opłatkowe tradycyjnie zapraszamy władze miejskie oraz przedstawicieli zaprzyjaźnionych z 
nami organizacji pozarządowych. Organizujemy takŜe uroczyste  Spotkania Wielkanocne i 
przygotowujemy paczki świąteczne dla naszych podopiecznych. 

Druga stołówka z bezpłatnymi zupami, oferuje ciepłe posiłki osobom nie posiadającym 
dochodu lub bardzo niskie. Zupy wydawane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 
12.00 do 13.30, w okresie zimowym takŜe w soboty i niedziele od 11.30 do 12.30. W ub. roku 
wydaliśmy 16.490 posiłków tj. mniej niŜ w roku ubiegłym o 1 930.  Łączny ich koszt wyniósł  
- 25.213 zł, z tego tylko w soboty i niedziele – 4.311 zł.  Koszt jednego posiłku to ok. 1,53 zł. 
Wydawaliśmy ok. 70 zup dziennie, w soboty i niedziele 40. W okresach świątecznych (np. na 
BoŜe Narodzenie, Nowy Rok, Wielkanoc) przygotowywano paczki Ŝywnościowe dla osób 
korzystających ze stołówki. 

     
 

7. Środowiskowe Ognisko Wychowawcze 
 
 

Do świetlicy Środowiskowego Ogniska Wychowawczego od 1.01.2009 r. zapisane były 
22 osoby. Wychowankowie, którzy uczęszczali do świetlicy to dzieci ze Szkół Podstawowych 
Nr 2 i 3 oraz Gimnazjum Miejskiego w Sierpcu.  

Zajęcia w świetlicy odbywały się od poniedziałku do piątku w godzinach od 1100 do 
1900, a w dni wolne od zajęć szkolnych (ferie zimowe, wakacje, przerwa świąteczna) od 
godziny 900 do 1700.  

Pracę opiekuna stałego wspomagała raz w tygodniu pomoc psychologa oraz pedagoga. 
W czasie pobytu wychowankowie otrzymywali podwieczorek (bułka słodka, zwykła z serem, 
dŜemem, wędliną itp. owoc i herbata), a w czasie dni wolnych od zajęć: śniadanie, obiad 
(zupa z wkładką), podwieczorek. Przez cały rok zorganizowano dzieciom doŜywianie w 
soboty i niedziele. Ponadto dzieci otrzymywały paczki Ŝywnościowe lub z artykułami 
papierniczymi z okazji Świąt BoŜego Narodzenia, Wielkanocy, Dnia Dziecka, Andrzejek, 
Nowego Roku, Mikołajek.  

Przez cały rok organizowano wiele atrakcyjnych zajęć, których celem było: 
• zapewnienie opieki wychowawczej, 
• rozwijanie sprawności fizycznej, 
• rozwijanie umiejętności społecznych, współpracy w grupie poprzez wykonywanie 

wspólnych zadań, 
• modelowanie zachowań, nagradzanie, 
• wzmacnianie właściwych zachowań, 
• wyrabianie i utrwalanie nawyków higienicznych, 
• stymulowanie rozwoju emocjonalnego: rozpoznawania, nazywania i wyraŜania 

uczuć, pobudzania do empatii, 
• kształtowanie umiejętności kulturalnego i bezpiecznego zachowania się w świetlicy, 

miejscach publicznych, 
• przeciwdziałanie uzaleŜnieniom i innym zachowaniom destrukcyjnym, 
• stworzenie warunków do nauki własnej, 
• rozwijanie zainteresowań do sportu i wypoczynku, 
• rozwijanie umiejętności plastyczno – technicznych, 
• wdraŜanie wychowanków do szanowania sprzętu i urządzeń znajdujących się w 

budynku i na placu zabaw, 
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• minimalizowanie zaniedbań pedagogicznych poprzez pomoc w zrozumieniu 
przerabianego materiału, pomoc w odrabianiu zadań domowych i nadrobieniu 
ewentualnych zaległości szkolnych, 

• pomaganie w opanowaniu techniki pisania, czytania, liczenia, tabliczki mnoŜenia, 
• rozwijanie sprawności logicznego myślenia, koncentracji uwagi, pamięci.  
 

WyŜej wymienione cele były realizowane poprzez róŜnorodne formy pracy: 
• zajęcia plastyczno – techniczne z wykorzystaniem materiałów znajdujących się w 
świetlicy (kredki, farby, bibuła, plastelina, mazaki, kolorowe papiery itp.), 

• zajęcia rekreacyjno – sportowe na wolnym powietrzu i w sali gimnastycznej w Szkole 
Podstawowej Nr 3 (turnieje, zabawy ruchowe, gry w piłkę itp.), 

• wycieczki do Miejskiej Biblioteki Publicznej (zwiedzanie wnętrz, projekcje filmów), 
• wycieczka do Państwowej StraŜy PoŜarnej (zapoznanie z wyposaŜeniem samochodów 

straŜackich, z pracą straŜaków i ich obowiązkami, zwiedzanie wnętrza budynku), 
• wycieczka do Muzeum Wsi Mazowieckiej – obejrzenie wystawy pt: „Świat 

Toruńskich pierników”, wykonanie kwiatka z bibuły, 
• pobyt w Ognisku Pracy Pozaszkolnej – zwiedzanie prac znajdujących się w galerii, 

zajęcia warszatatowe, zapoznanie z technikami malarskimi i rysunkowymi (malarstwo 
olejne na płótnie, malarstwo witraŜowe na szkle, monotypia akwarelowa), 

• pobyt w cyrku „Korona” – pokazy akrobatów, 
• przedstawienie teatralne ze Studia Małych Form Teatralnych Scenografii i ReŜyserii 

„ART. – RE” z Krakowa – „Dwie Dorotki”, „Muzykanci z Breny”, „Kot w butach”, 
„Śpiąca Królewna”, „Rubinowy KsiąŜe”, 

• pobyt w Sierpeckim Domu Kultury – projekcje filmów, 
• konsultacje indywidualne dla dzieci i ich rodziców mające na celu poradnictwo 

odnośnie trudności zgłaszanych przez nich, 
• zajęcia grupowe, podczas których rozwijane były funkcje poznawcze, 

spostrzegawczość, koncentracja uwagi, sprawności grafomotoryczne, 
• realizacja programu „Tajemnica zaginionej skarbonki”, „Radość bez alkoholu”, 

„Wakacje bez ryzyka”, „Moja rodzina”, „Drzewo genealogiczne”, „Nie wpuszczam 
obcych do domu”, „Co moŜna, a czego nie moŜna jeść”, „Niebezpieczne zabawy”, 

• ćwiczenia i zabawy utrwalające zasady ortograficzne – domina ortograficzne, 
wierszyki z cyklu „Ortografia i gramatyka na wesoło”, 

• ćwiczenia relaksacyjne – ruch i relaks w czasie nauki, 
• ćwiczenia i zabawy z zakresu kinezjologii edukacyjnej, 
• elementy programu profilaktyki uzaleŜnień, 
• zabawy i gry znajdujące się w wyposaŜeniu świetlicy (gry towarzyskie, edukacyjne, 

puzzle, domina, warcaby, kolorowanie malowanek, chińczyk, gry planszowe, gry 
stolikowe itp.,  

• korygowanie zaburzonych funkcji psychofizycznych poprzez ćwiczenia rozwijające: 
� percepcję wzrokową (spostrzegawczość, analizę i syntezę, pamięć wzrokową) 
� koordynację wzrokowo – ruchową, koncentracje ruchową, 
� sprawności grafomotoryczne, 
� orientację przestrzenną i wyobraźnię, 
� percepcję i pamięć słuchową. 

• jednodniowa wycieczka na trasie Sierpc – Warszawa – Dziekanów Nowy – Sierpc 
(zwiedzanie Łazienek Królewskich, Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa, Muzeum 
Powozowni, pobyt w Pepelandzie – zabawy w Małpim Gaju, odwiedziny Mini ZOO, 
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zwiedzanie czołgu, helikopterów, przejazd samochodem z przyczepą, pobyt na placu 
zabaw (zjeŜdŜalnie, huśtawki, karuzela, ping – pong), 

•  realizacja programów edukacyjno – profilaktycznych: „Czy potrafisz odmawiać”, 
„Czego się wstydzimy”, „Jak to rozwiązać”, „Zdrowe czy nie zdrowe”, „Jadalne – nie 
jadalne, szkodliwe”, 

• wycieczka do skansenu – zwiedzanie chałup wiejskich, kulig, pieczenie kiełbasek, 
obejrzenie filmu multimedialnego „Zwyczaje i obrzędy BoŜonarodzeniowe”, 

• wykonywanie stroików z okazji Świąt BoŜego Narodzenia i Wielkanocy, a takŜe 
gazetek okolicznościowych z  róŜnych okazji,  

• organizowanie dyskotek, mikołajek, wieczoru andrzejkowego, balu karnawałowego 
(tańce przy muzyce, konkursy, zabawy, gry), 

• oglądanie filmów na video, gry komputerowe, 
• wykonywanie kwiatów i innych upominków z okazji „Dnia Kobiet”, „Dnia Babci”, 

„Dnia Dziadka”, „Dnia Ojca”, „Dnia Matki”, 
• przygotowywanie inscenizacji boŜonarodzeniowej, 
• wyjścia na Pływalnię Krytą, 
• spacery do lasu, do parku, nad rzekę, ulicami miasta. 

 
Na działalność ŚOW  w 2009 roku wydatkowano łączną kwotę 142.107 zł.  z czego  

58.960 zł stanowiło środki na wynagrodzenia plus 21.582 zł pochodne od wynagrodzeń. 
Wynagrodzenia dla specjalistów-konsultantów (pedagoga, psychologa, radcy prawnego) 
oraz dla osoby wydającej  w soboty posiłki dla dzieci,  to wydatki w wysokości 25.500 zł. 
Na artykuły Ŝywnościowe wydatkowano 19.888 zł, natomiast na zakup energii, wody, gazu, 
usług remontowych, odzieŜy roboczej, opłaty bankowe, telefon, ubezpieczenie mienia oraz 
organizację wycieczek i występy teatrzyku – 24.950 zł.  Na zakup materiałów i 
wyposaŜenia wydatkowano 16.248 zł. Na zakup pomocy naukowych wydatkowano 480 zł                   

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych  przekazała kwotę  w 
wys. 4.311 zł na zakupienie artykułów  Ŝywnościowych w celu przygotowania zup, 
wydawanych nieodpłatnie mieszkańcom miasta w soboty i niedziele. Ze środków 
przeznaczonych na profilaktykę MOPS zorganizował wspólnie z CARITAS choinkę 
noworoczną dla  najuboŜszych dzieci z całego miasta ( koszt 4.000 zł ). 

Na świadczenia pomocy społecznej,  dla osób podejmujących leczenie odwykowe lub 
rodzin z problemem alkoholowym,  wydatkowano łączną kwotę – 6.500  zł (34 
świadczenia). 

Łącznie w  rozdziale 85154, MOPS wydatkował kwotę 182.419  zł.   
Ponadto w 2009 roku Ośrodek dysponował kwotą 18.977 zł, przeznaczoną przez 

MKRPA na zwalczanie narkomanii. Środki powyŜsze w wys. 16.017 zł przeznaczono na 
opłacenie doŜywiania dzieci i młodzieŜy w szkołach i przedszkolach, za kwotę 2.960 zł  
zakupiono spektakle z zakresu profilaktyki uzaleŜnień. Z programu „Magiczny parasol” 
skorzystali uczniowie klas trzecich szkół podstawowych, natomiast z programu „UŜywki to 
fałszywki” skorzystali uczniowie klas szóstych. Profilaktyką pierwszorzędową objęto 
łącznie 392 uczniów. Zajęcia odbyły się w szkołach. 
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      9.  Wydatki budŜetowe w poszczególnych rozdziałach 
 
 
85154 –    182.419 zł -  Środowiskowe Ognisko Wychowawcze (z. własne, śr. gminy); 
85202 –    418.029 zł -  Dzienny Dom Pomocy (z. własne, śr. gminy);  
85212 – 5.419.369 zł -  świadczenia rodzinne (z. zlecone, śr. budŜetu państwa); 
85213 –      38.860 zł -  składki na ubezp. zdrowotne (z. zlecone, śr. budŜetu państwa); 
85214 -     258.109 zł -  świadczenia społeczne (zas. celowe, z. własne, śr. gminy); 
85214 –    729.849 zł -   świadczenia społeczne (zas. stałe i okresowe, z. własne, śr. budŜetu  
                                       państwa); 
85215 –    750.827 zł -  dodatki mieszkaniowe (z. własne, śr. gminy); 
85219 –    309.539 zł -  utrzymanie Ośrodka  (z. własne, śr. budŜetu państwa); 
85219 –    338.533 zł -  utrzymanie Ośrodka (z. własne, śr. gminy); 
85228 –    428.657 zł -  świadczenia społeczne (usługi opiekuńcze z. własne); 
85228 –      64.697 zł -  świadczenia społeczne (specjalistyczne usługi opiekuńcze, z.  
                                      zlecone); 
85295 –    270.000 zł -  świadczenia społeczne (doŜywianie uczniów, z. własne, śr. budŜetu  
                                      państwa); 
85153 –      18.977 zł -  świadczenia społeczne (profilaktyka narkomanii, z. własne); 
      
 Razem : 9.227.865 zł  w tym 
 z. własne:  3.704.939 zł 
 z. zlecone:  5.522.926 zł  
Wydatki przeznaczone na pomoc społeczną 
(bez świadczeń rodzinnych i dodatków mieszkaniowych):   3.057.669 zł 
 
 
 
Z powaŜaniem 
 
Alina Olszewska 
Dyrektor MOPS w Sierpcu 
 


