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       1.Informacje organizacyjne 
       
              W 2008 roku w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sierpcu zatrudnionych 
było 28 osób. Zatrudnienie 18 osób finansowane było ze środków Wojewody, natomiast 10 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. 
             Wśród stałych pracowników etatowych 14 osób legitymuje się wyŜszym 
wykształceniem, z tego 13 posiada tytuł magisterski; 11 osób posiada wykształcenie średnie 
ogólne lub zawodowe; 3 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 (usługi opiekuńcze); 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, 
Pomocy Socjalnej, 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 2007              rok 2008 

  l.gosp. 
domowych 

kwota 
świadczeń 

l.gosp. 
domowych 

kwota 
świadczeń 

 zasiłki stałe                  115        350.000            122        382.354 

 składki zdrowotne                  85         27.195             101          30.358 

specjalistyczne usługi opiekuńcze                  17          95.787             15          82.998 

zasiłki celowe na pokrycie 
wydatków związanych z klęską 
Ŝywiołową i ekologiczną 

-              -             34           32.000  
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zdarzenie losowe -             - -               - 

 
Źródło: sprawozdania MOPS 
 
 
              Jak wskazują dane z tabeli wzrosła zarówno liczba osób, jak i wysokość kwoty 
przeznaczonej na wypłatę zasiłków stałych. O 7 (6%) wzrosła liczba osób pobierających to 
świadczenie i ponad 32 tys. zł kwota świadczeń. Odnotowano takŜe wzrost liczby osób, 
którym Ośrodek opłaca składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Są to osoby pobierające zasiłek 
stały z pomocy społecznej niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego 
tytułu. Wzrost liczby świadczeniobiorców wynosi prawie 19%, natomiast kwota świadczeń 
podniosła się o 11,6%. 
              Ze środków zleconych finansowano takŜe pomoc w formie specjalistycznych usług 
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Skorzystało z nich mniej osób niŜ w 
roku poprzednim i za niŜszą kwotę. Pomocą objęto 10 kobiet i 4 męŜczyzn z chorobą 
psychiczną, w wieku 46-60 lat (4 osoby) i powyŜej 60 lat (10 osób) oraz 1 męŜczyznę w 
wieku 31-45 lat niepełnosprawnego intelektualnie. Wśród tych osób 11 samotnie 
gospodarowało, natomiast 4 zamieszkiwały z rodziną. Łącznie zrealizowano 7.466 godzin 
usług w miejscu zamieszkania. Świadczenia realizowała organizacja pozarządowa PCK 
Zarząd Rejonowy w Sierpcu na podstawie zlecenia MOPS. Zlecenie realizacji zadania z 
zakresu pomocy społecznej odbywa się po uprzednim przeprowadzeniu konkursu ofert. 
Usługi świadczyła takŜe pielęgniarka psychiatryczna zatrudniona przez MOPS. Osoby objęte 
pomocą korzystały z róŜnego rodzaju specjalistycznych usług opiekuńczych tj. z pomocy w 
formie uczenia i rozwijania umiejętności niezbędnych do samodzielnego Ŝycia (15 osób); z 
usług pielęgnacyjnych – jako wspieranie procesu leczenia (15 osób); z rehabilitacji fizycznej 
(5 osób).  
             W ubiegłym roku Ośrodek udzielił takŜe pomocy z powodu suszy, która 
spowodowała straty w wielu gospodarstwach rolnych. Na terenie Sierpca udzielono pomocy 
34 rolnikom na łączną kwotę 32.000 zł, odmówiono 8 osobom, poniewaŜ nie spełniły 
warunków określonych w rozporządzeniu. Jednym z warunków otrzymania pomocy było 
oszacowanie przez właściwą komisję szkód  średnio powyŜej 30% w gospodarstwie rolnym. 
Pomocy udzielano w zaleŜności od wielkości gospodarstwa: 500 zł w przypadku 
gospodarstwa o powierzchni do 5 ha uŜytków rolnych oraz 1000 zł o powierzchni powyŜej 5 
ha uŜytków rolnych. 
              W 2008 roku nie udzielono w ramach zadań zleconych pomocy z powodu zdarzenia 
losowego. 
                     
 
        2.2  Zadania własne gminy 

 
 

Tabela nr 2 
 

Rodzaje                   rok 2007                  rok 2008 
świadczeń l.osób kwota 

świadczeń 
l.osób kwota 

świadczeń 
posiłek            1.634            469.608             1.509         434.618 
zdarzenie losowe                   4                8.100                     -                    - 
zasiłek okresowy               402                     422.000                327         531.970 
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schronienie                   2                5.670                    8             6.316 
ubranie                   7                   700                  12                550 
inne zasiłki celowe i w naturze 
w tym specjalne 

              400 
                64 

           248.380 
             35.710 

               429 
                 41 

        316.214 
          14.960 

pobyt w dps                 11              92.941                  10         155.804 
poradnictwo specjalistyczne                 60                       -                   70                     - 
praca socjalna               320                       -                150                     - 
usługi opiekuńcze                 78            330.000                  83         340.098 
sprawienie pogrzebu                   1                2.113                    2             4.408 

 
Źródło: sprawozdania MOPS 
 
 

     Tabela powyŜsza wskazuje wydatki na poszczególne formy pomocy w zakresie 
zadań własnych gminy. Pozycja posiłek przedstawia liczbę osób i wysokość wydatków 
ogółem na realizację programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie doŜywiania” . Jest 
to zadanie obowiązkowe przypisane do realizacji samorządowi, jednakŜe jest 
dofinansowywane ze środków rządowych. Zarówno liczba beneficjentów jak i wydatki na ten 
cel w ubiegłym roku zmniejszyły się w stosunku do roku 2007. Program ogółem „kosztował” 
434.618 zł, z tego środki własne gminy to 176.870 zł, natomiast dofinansowanie ze środków 
rządowych to kwota 257.748 zł. Z Programu skorzystało łącznie 1.509 osób, w tym 469 
dzieci (83 do 7 r.Ŝ. oraz 386 do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej). Spośród osób 
objętych pomocą w formie doŜywiania 549 z nich otrzymało ciepły posiłek, natomiast 960 
zasiłek celowy na zakupienie Ŝywności. Nie skorzystały z pomocy 22 osoby, z powodu 
niechęci do tej formy wsparcia. Ogółem opłacono 83.143 posiłki na łączną kwotę 246.360 zł, 
w tym dla 67 osób całodzienne wyŜywienie, dla 377 pełne obiady, dla 80 jedno danie gorące i 
dla 25 bułki, kanapki, ciepły napój. Średni koszt jednego posiłku wyniósł 2,69 zł. Na zasiłki 
celowe w ramach Programu wypłacono kwotę 188.258 zł. Otrzymało je 349 rodzin (960 osób 
w rodzinach). Średni koszt jednego świadczenia wyniósł 137,92 zł przy ogólnej ich liczbie 
1.365. Osoby potrzebujące doŜywiano w 11 punktach Ŝywieniowych, w tym w 6 szkołach, 4 
przedszkolach i w pomieszczeniu do przygotowywania kanapek. 
              W ubiegłym roku udzielano pomocy takŜe w formie zasiłków okresowych. Wsparto 
w ten sposób 327 osób, tj. mniej niŜ w roku ubiegłym o 18,7%. Natomiast zwiększyła się 
kwota przeznaczona na tę formę pomocy o ok. 26% tj. do wysokości 531.970 zł. Wypłacono 
ogółem 2.280 świadczeń rodzinom, w których było 979 osób w rodzinach. Jest to świadczenie 
okresowe wypłacane od jednego miesiąca do kilkunastu. Głównym powodem przyznania 
zasiłku okresowego było bezrobocie i z tego tytułu przyznano decyzją świadczenie 247 
osobom, wypłacając 1.976 świadczeń na ogólną kwotę 464.214 zł. Innym waŜnym powodem 
przyznania świadczenia była długotrwała choroba i wypłacono w związku z tym 249 
świadczeń 69 rodzinom w łącznej wysokości 58.185 zł. Zasiłek okresowy przyznano takŜe 11 
rodzinom, w których dominującym problemem była niepełnosprawność. Wypłacono w 
związku z tym 55 świadczeń na kwotę 9.571 zł.  
              Kolejną pozycją pod względem wielkości wydatkowanych środków stanowią usługi 
opiekuńcze. Pomocą objęto 83 osoby z tego 80 to osoby samotne, natomiast pozostałe 
zamieszkiwały z innymi członkami rodziny. Na świadczenie usług opiekuńczych w miejscu 
zamieszkania wydatkowano kwotę 340.098 zł.  NaleŜałoby zwrócić w tym miejscu uwagę na 
wzrost liczby osób wymagających i korzystających z usług opiekuńczych. Nie wszystkie 
osoby, które wymagają pomocy w formie usług opiekuńczych korzystają z tych oferowanych 
przez MOPS, bowiem dość duŜa grupa osób decyduje się na zaangaŜowanie opiekunki 
prywatnie.  
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              Osobie, wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby, 
niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym Ŝyciu, której nie 
moŜna zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do 
umieszczenia w domu pomocy społecznej. W ubiegłym roku Ośrodek opłacał pobyt w dps 10 
osobom i koszt tego zadania wyniósł 155.804 zł. Zmniejszyła się liczba osób korzystających z 
tej pomocy, jednakŜe zwiększyła wysokość środków wydatkowanych na ten cel o prawie 
68% tj. do kwoty 155.804 zł. Wzrost ten jest spowodowany podwyŜszeniem średniej 
miesięcznej kwoty utrzymania mieszkańca w dps, a takŜe zwiększeniem udziału gminy w 
kosztach utrzymania mieszkańca. Opłatę za pobyt w dps wnoszą w kolejności mieszkaniec 
domu, małŜonek, zstępni przed wstępnymi oraz gmina.  
              Zarówno usługi opiekuńcze, jak i umieszczenie w dps to świadczenia skierowane 
przede wszystkim do osób w wieku podeszłym. Wzrost liczby beneficjentów oraz nakładów 
na te formy pomocy są efektem starzenia się społeczeństwa. Będzie to powodować 
konieczność dalszego rozwijania usług społecznych, skierowanych do tej grupy osób. Chodzi 
tu przede wszystkim o usługi opiekuńcze o szerszym zakresie, które pozwolą na jak 
najdłuŜsze „utrzymanie” osoby potrzebującej w środowisku lokalnym i uniknięcie kierowania 
do dps-u.  
              Wydatki na zasiłki celowe i w naturze w stosunku do roku ubiegłego zwiększyły się 
o 27,3% i wyniosły 316.214 zł, natomiast liczba osób, które skorzystały z pomocy wzrosła o 
7,25% i wyniosła 429 osób.  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 41 rodzinom na kwotę 14.960 zł. 
              Zadaniem obowiązkowym gminy jest m.in. 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. W ubiegłym roku wsparto w ten sposób 8 osób na łączną kwotę 
6.316 zł. Wypłacono takŜe 12 osobom świadczenia o łącznej wartości 550 zł, na zakupienie 
właściwego ubrania. 
               Ośrodek sfinansował takŜe koszty pogrzebu 2 osób, nie posiadających własnych 
źródeł utrzymania. Nie przyznano świadczeń z powodu zdarzenia losowego w ramach zadań 
własnych gminy. 
               Udzielano takŜe poradnictwa specjalistycznego w formie porad prawnika, pedagoga, 
psychologa dla 70 rodzin, a takŜe pracy socjalnej dla 150 rodzin (395 osób w rodzinach). 
 
 
         2.3 Struktura zadań pomocy społecznej.      
 
 
               PoniŜsza tabela przedstawia świadczenia pomocy społecznej przyznane w 2008 roku 
z podziałem na zadania własne i zadania zlecone oraz rzeczywistą liczbę osób objętych 
pomocą z tych środków. Zadania zlecone są to zadania wykonywane przez gminę z zakresu 
właściwości administracji rządowej. Obowiązek zapewnienia realizacji zadań pomocy 
społecznej spoczywa na jednostkach samorządu terytorialnego oraz na organach administracji 
rządowej w zakresie ustalonym ustawą o pomocy społecznej. 
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     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 1 135 618   1 530  
              
 Świadczenia przyznane w ramach            

 
zadań zleconych / bez względu na 
ich            

 rodzaj,formę i liczbę / 2 135 134   213  
              
 Świadczenia przyznane w ramach            

 
zadań własnych / bez względu na 
ich            

 rodzaj,formę i liczbę / 3 1 072 484   1521  
              
 Pomoc udzielana w postaci pracy            

 socjalnej - ogółem 4 x 150   395  
              
 w tym:            
 wyłącznie w postaci pracy            
 socjalnej 5 x 80   195  

 
Źródło: sprawozdania MOPS 
 
 

2.4 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 
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 
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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 jej 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 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.  

 
 

        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 to 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 takich przypadków 32. 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 
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młodzieŜą niepełnosprawnymi fizycznie i umysłowo podczas prowadzonych czynności 
procesowych. 
              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 
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. W ub. roku w ramach akcji „Pogodne Lato 2008” dokonaliśmy 
rekrutacji 6 dzieci na obóz organizowany przez Komendę Chorągwi Mazowieckiej ZHP w 
miejscowości Łąkie Wybudowane w woj. pomorskim 
              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. W ramach współpracy z 
MKRPA dokonaliśmy takŜe rekrutacji dzieci na wypoczynek letni finansowany ze  środków 
na profilaktykę. 20 dzieci skorzystało z wyjazdu na obóz do Słupi. 
              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 218 dzieci z całego miasta, dzięki środkom pochodzącym z 
funduszu profilaktyki alkoholowej ( 3.000 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.   
              W ub. roku Caritas była organizatorem wyjazdu rekreacyjnego do Ciechocinka. 
Skorzystała z niego 20-osobowa grupa dzieci wybranych przez pracowników socjalnych 
MOPS. 
              Kierowaliśmy takŜe do tej organizacji osoby potrzebujące pomocy rzeczowej. 
Caritas w ub. r. udzielała pomocy Ŝywnościowej w postaci mleka, ryŜu, makaronu i innych.   
              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. Sporządzamy listę najbardziej potrzebujących dzieci na paczki choinkowe wręczane 
przez Zarządy Osiedli czy 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. 45 ton Ŝywności: ryŜ, mąka, cukier, ser, mleko, makaron, 
kasze, płatki. 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.  
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              W 2007 roku podjęliśmy współpracę z Fundacją „Serce-sercu”. Była ona 
kontynuowana takŜe w roku ubiegłym. Dzięki tej współpracy mieszkańcy naszego miasta 
mogli otrzymać dodatkową pomoc Ŝywnościową w postaci mleka, serów, kasz, makaronów, 
płatków itp. 
 
 
        2.6  Charakterystyka rodzin korzystających z pomocy społecznej.  
 
 
              PoniŜej przedstawiona jest szczegółowa charakterystyka rodzin korzystających z 
pomocy społecznej MOPS. W tabeli wymienione są sytuacje z powodu, których w 
szczególności udzielana jest pomoc. Najczęstszy powód to ubóstwo (515 rodzin), bezrobocie 
(511 rodzin), długotrwała lub cięŜka choroba (286 r.), bezradność w prowadzeniu 
gospodarstwa domowego (195 r.) i niepełnosprawność (176 r.).  
              Bezrobocie występujące w rodzinie zwykle dotyczy przynajmniej 1 osoby, zarówno 
jednego lub obydwojga rodziców, a takŜe coraz częściej, pełnoletnich dzieci.   
              PodwyŜszyła się w stosunku do ubiegłego roku liczba korzystających z pomocy z 
powodu przewlekłego schorzenia i znacznego obniŜenia poziomu Ŝycia spowodowanego 
zwiększonymi wydatkami na leczenie. W 2007 roku było to 210 rodzin, natomiast w roku 
ubiegłym 286.  
              Problem bezradności w prowadzeniu gospodarstwa domowego dotyczy głównie 
rodzin niepełnych i wielodzietnych. Rodziny niepełne stanowią 67,9% % wszystkich 
bezradnych rodzin (132 r.), pozostałe 32,3% to rodziny wielodzietne (48 r.).  
              Kolejną  pod względem wielkości grupę osób korzystających z pomocy, stanowią 
osoby niepełnosprawne (176) zaliczone do wszystkich trzech stopni niepełnosprawności oraz 
dzieci zaliczone do osób niepełnosprawnych (w przypadku dzieci nie ustala się stopnia 
niepełnosprawności). 
              Zwraca teŜ uwagę dość wysoka liczba rodzin z problemem alkoholowym (82 r.), 
jednakŜe niŜsza niŜ w roku ubiegłym (95 r.) Dość duŜej liczby rodzin dotyczy problem 
przemocy, udzielono bowiem pomocy 32 rodzinom. W roku ubiegłym rodzin tych 
odnotowano 70. Optymistycznym wnioskiem byłoby stwierdzenie, Ŝe zmniejszyła się skala 
stosowanej w rodzinach przemocy, jednakŜe bliŜszy prawdy jest wniosek, iŜ nie zgłaszane są 
wszystkie takie przypadki do właściwych słuŜb i instytucji.  
               Pracownicy socjalni wspierali takŜe osoby mające trudności w przystosowaniu się 
do Ŝycia po opuszczeniu zakładu karnego. Skorzystało z niego 10 osób.  
               Bezdomność była przyczyną udzielenia pomocy 8 osobom, natomiast z powodu 
potrzeby ochrony macierzyństwa wsparto 5 rodzin. Tylko jedna osoba miała problemy w 
przystosowaniu do Ŝycia po opuszczeniu placówki opiekuńczo wychowawczej. 

 

 
 
Tabela nr 4      

     

     

                LICZBA RODZIN LICZBA OSÓB  
 POWÓD TRUDNEJ       W RODZINACH  

 SYTUACJI śYCIOWEJ   OGÓŁEM w tym:    

       NA WSI*    

 0   1 2 3  
            
 UBÓSTWO 1 515   1 339  
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 SIEROCTWO 2 1   2  
            
 BEZDOMNOŚĆ 3 8   8  
            
 POTRZEBA OCHRONY          
 MACIERZYŃSTWA 4 5   17  
 W TYM:          

 
           
WIELODZIETNOŚĆ 5 0   0  

            
 BEZROBOCIE 6 511   1 328  
            
 NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ 7 176   264  
            

 
DŁUGOTRWAŁA LUB 
CIĘśKA          

 CHOROBA 8 286   420  
            

 
BEZRADNOŚĆ W 
SPRAWACH OPIEK-          

 
WYCH. I PROWADZENIA 
GOSPO-          

 
DARSTWA DOMOWEGO 
- OGÓŁEM 9 195   546  

            
 W TYM:          

 
               RODZINY 
NIEPEŁNE 10 132   390  

            

 
               RODZINY 
WIELODZIETNE 11 48   271  

            
 PRZEMOC W RODZINIE 12 32   78  
            
 ALKOHOLIZM 13 82   213  
            
 NARKOMANIA 14 0   0  
            

 
TRUDNOŚCI W 
PRZYSTOSOWANIU          

 
DO śYCIA PO 
ZWOLNIENIU Z          

 ZAKŁADU KARNEGO 15 
                    

                   10   12  
            

 
BRAK UMIEJ ĘTNOŚCI 
W PRZYSTO-          

 
SOWANIU DO śYCIA 
MŁODZIEśY          

 
OPUSZCZAJĄCEJ 
PLACÓWKI          

 
OPIEKUŃCZO-
WYCHOWAWCZE 16 1   2  

            

 
TRUDNOŚCI W 
INTEGRACJI OSÓB,          

 
KTÓRE OTRZYMAŁY 
STATUS          

 UCHODŹCY 17 0   0  
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 ZDARZENIE LOSOWE 18 4   13  
            

 
SYTUACJA 
KRYZYSOWA 19 0   0  

            

 
KLĘSKA śYWIOŁOWA 
LUB          

 EKOLOGICZNA 20 32   bd  

    
Źródło: sprawozdania MOPS 
 
 
               Kolejna tabela przedstawia typy rodzin korzystających z pomocy społecznej wraz z 
liczbą osób w tych rodzinach. Poszczególne liczby wskazują, Ŝe najwięcej objętych jest 
pomocą rodzin z dziećmi ( w tym takŜe rodziny wielodzietne). Z ogólnej liczby 698 rodzin, 
pomocą objęto 169 posiadających dzieci. Wśród nich duŜą grupę stanowią rodziny z jednym i 
dwojgiem dzieci, rodzin z czworgiem i większą liczbą dzieci odnotowano 48. Kolejną grupą 
pod względem wielkości są rodziny niepełne (132), w których dominują te z jednym i 
dwojgiem dzieci. Trzynaścioro rodziców wychowywało samotnie 4 i więcej dzieci. Spośród 
wymienionych typów, najmniejszą grupę stanowią rodziny emerytów i rencistów. W ub. r. 
odnotowano ich 95. 
 
 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/   1 698 0 1725  

   
        o liczbie osób      
                   1                         2 264   264  

   2 3 128   256  

   3 4 119   357  

   4 5 115   460  

   5 6 44   220  

                6 i wi ęcej 7 28   168  

  w tym / z wiersza 1 /            

  rodziny z dzie ćmi ogółem            

 
 /wiersz 
9+10+11+12+13+14+15/   8 169 0 704  
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      o liczbie dzieci       
                  1 9 

                 
51   153  

   2 10 70   280  

   3 11 28   140  

   4 12 14   84  

   5 13 2   14  

   6 14 3   24  

                 7 i wi ęcej 15 1   9  

 RODZINY NIEPEŁNE OGÓŁEM            

  /wiersz 17+18+19+20/   16 132 0 390  

     o liczbie dzieci      1 17 54   108  

   2 18 43   129  

   3 19 22   88  

                4 i wi ęcej 20 13   65  

 

 
RODZINY EMERYTÓW I 
RENCISTÓW OGÓŁEM            

 /wiersz 22+23+24+25/   21 95 0 105  

    o liczbie osób         1 22 85    85  

   2 23         10   20  

   3 24          0   0  

                4 i wi ęcej 25           0       0  

 

 
 
Źródło: sprawozdania MOPS 

 
 

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 zaliczki alimentacyjnej oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego 
wydatkowano łącznie 5.277.739 zł. z tego wyłącznie na świadczenia 5.106.515 zł. Pozostałe 
środki (3,2%) przeznaczono na obsługę świadczeń tj. wynagrodzenia osobowe, szkolenia, 
zakup sprzętu, programów, licencji, opłaty bankowe, pocztowe, materiały biurowe, obsługę 
prawną i wdroŜenie nowego systemu świadczeń. 

Wyłącznie na świadczenia rodzinne wydatkowano kwotę w wysokości 4.102.696 zł. 
Zarówno wydatki na zaliczkę alimentacyjną, jak i na świadczenia z funduszu alimentacyjnego 
zostaną omówione w dalszej części sprawozdania. 
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Wydatki na świadczenia rodzinne przedstawiały się następująco: 
- zasiłki rodzinne – 1.489.392 zł tj. 24.371 świadczeń 
   w tym na dzieci do ukończenia 5 r. Ŝ. – 241 zł, 
   pow. 5 r. Ŝ. do ukończenia 18 r. Ŝ. – 1.078.336 zł, 
   pow. 18 r. Ŝ. do ukończenia 21 r. Ŝ. – 162.996 zł, 
   pow. 21 r. Ŝ. do ukończenia 24 r. Ŝ. – 7.004 zł; 
- dodatki do zasiłków rodzinnych – 1.096.784 zł tj. 8.488 świadczeń 
   w tym z  tytułu urodzenia dziecka 106.000 zł, 
   opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 241.214 zł, 
   samotnego wychowywania  dziecka – 205.660 zł, 
   kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 180.560 zł, 
   podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania – 13.090 zł, 
   wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 213.760 zł 
   Razem zasiłki rodzinne wraz z dodatkami – 2.586.176 zł. 
- zasiłki pielęgnacyjne – 1.152.090 zł tj. 7.530 świadczeń; 
- świadczenia pielęgnacyjne – 178.430 zł, tj. 426 świadczeń. 
   Razem świadczenia opiekuńcze – 1.330.520 zł. 
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – 186.000 zł. 

Na opłacenie składek dla osób korzystających ze świadczeń wykorzystano kwotę – 
35.283 zł. Były to osoby rezygnujące z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z 
koniecznością opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym. Odprowadzano składki zdrowotne 
jak i na ubezpieczenie emerytalno-rentowe. 

Stan naleŜności na  rzecz Ośrodka z tytułu nienaleŜnie pobranych świadczeń 
rodzinnych na koniec ub. roku wynosił 11.254 zł. 

Natomiast w ciągu roku budŜetowego odzyskano świadczenia rodzinne nienaleŜnie 
pobrane w wysokości 10.876 zł w tym podlegające zwrotowi do budŜetu państwa 8.891zł. 
Pozostała kwota 1.985 zł stanowi dochód gminy. 

Liczba osób pobierających świadczenia rodzinne w miesiącu grudniu wyniosła 
1.509, w tym zasiłek rodzinny 1.041 ( na 1 dziecko – 478; na 2 dzieci – 410; na 3 dzieci – 
118; oraz na 4 i więcej – 35).  
 

 
4. Zaliczki alimentacyjne 

 
 
Do września 2008 roku MOPS wypłacał zaliczki alimentacyjne. Z końcem tego 

miesiąca decyzje przyznające zaliczki wygasły z mocy prawa. Ich miejsce zajęły świadczenia 
z funduszu alimentacyjnego omówione w następnym rozdziale.  

Świadczenia powyŜsze finansowane były z budŜetu państwa a wydatki na ten cel 
przedstawiały się następująco: 
- wypłacone zaliczki alimentacyjne – 703.420 zł tj. 2.955 świadczeń (średnia wysokość 
świadczenia wypłaconego na jedną osobę uprawnioną wyniosła 238 zł); 
-  koszty obsługi zaliczek 21.101 zł; 
- zaliczki alimentacyjne zwrócone przez dłuŜników alimentacyjnych – 34.082 zł, z tego 
17.041 zł stanowiła dochód budŜetu państwa i 17.041 zł dochody budŜetu gminy. 
W ubiegłym roku nie umorzono naleŜności dłuŜników z tytułu wypłaconych zaliczek. 
                Do końca września odzyskano nienaleŜnie pobrane zaliczki alimentacyjne w 
wysokości 6.696 zł, z tego 5.736 zł z lat ubiegłych.  Na koniec roku stan naleŜności z tytułu 
nienaleŜnie pobranych zaliczek alimentacyjnych wynosiły 3.676 zł, natomiast odzyskano 
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nienaleŜnie pobrane zaliczki w wysokości 9.485 zł, z tego podlegające zwrotowi do budŜetu 
państwa 6.507 zł. 
 
 

5. Fundusz alimentacyjny 
          
 

Dnia 1 października 2008 roku weszła w Ŝycie ustawa o pomocy osobom 
uprawnionym do alimentów. Do realizacji zadań określonych w tej ustawie Burmistrz Miasta 
upowaŜnił Dyrektora MOPS. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego zastąpiły dotychczas 
wypłacane zaliczki alimentacyjne.  

Wydatki na świadczenia z funduszu alimentacyjnego przedstawiały się w sposób 
następujący: 
- świadczenia - 271.760 zł tj. 979 świadczeń (średnia wysokość świadczenia wypłaconego na   
  osobę uprawnioną wyniosła 278 zł) 
  w tym na dzieci do lat 17 - 211.050 zł, 
  18 – 24 lat – 59.960 zł, 
  25 lat i więcej – 750 zł; 
- kwoty zwrócone przez dłuŜników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z   
   funduszu alimentacyjnego – 25.363 zł 
   w tym przekazane na dochody budŜetu państwa -  15.407 zł, 
   na dochody własne gminy wierzyciela – 4.978 zł, 
   na dochody własne gminy dłuŜnika – 4.979 zł; 
- dochody własne gminy z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego zwróconych przez   
   dłuŜników alimentacyjnych – 8.898 zł 
   w tym przekazane przez gminę na dochody własne – 8.203 zł, 
   przekazane przez inne gminy – 695 zł. 
 - kwota odzyskanych nienaleŜnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 600 zł.            
               W ubiegłym roku nie umorzono Ŝadnych naleŜności od dłuŜników alimentacyjnych. 

W pierwszym kwartale obowiązywania nowej ustawy wydano 256 decyzji 
administracyjnych w sprawie przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Ze 
świadczeń korzystało (stan na ostatni miesiąc roku) 190 rodzin na 297 uprawnionych osób. 
Na terenie naszej gminy zamieszkuje 117 dłuŜników alimentacyjnych wobec których 
prowadzone są postępowania mające na celu wyegzekwowanie długu. 
 

          
6. Dodatki mieszkaniowe 

 
 

MOPS prowadzi takŜe postępowania w sprawie przyznawania dodatków 
mieszkaniowych. Ogółem wypłacono 4.892 dodatki mieszkaniowe czyli mniej niŜ w roku 
ubiegłym o 844 świadczenia. Koszt tych świadczeń wyniósł  684.378 zł tj. mniej o 107.136 zł 
w stosunku do roku 2007. 

Wydatki z podziałem na zasoby przedstawiają się następująco: 
- gminny – 2.125 św. na kwotę 299.218 zł, 
- spółdzielczy – 2.134 św. na kwotę 298.014 zł, 
- wspólnoty mieszkaniowe – 36 św. na kwotę 4.603 zł, 
- prywatny – 424 św. na kwotę 56.738 zł, 
- TBS – 136 św. na kwotę 20.820 zł, 
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- inne – 37 św. na kwotę 4.986 zł. 
                Dane powyŜsze wskazują, Ŝe zmniejszyła się zarówno kwota wydatków, jak i 
samych dodatków mieszkaniowych. W stosunku do roku 2007 znacząco spadła liczba 
wypłaconych dodatków w zasobach innych bo aŜ o 385 (91,2%); spółdzielczych o 616 św. 
(22,4%); i gminnym o 169 św. (7,4%). Nieznacznie zmniejszyła się liczba wypłacanych 
dodatków wśród mieszkańców TBS (o 10 św.) oraz wspólnot mieszkaniowych (o 2 św.) 
Natomiast znacząco wzrosła liczba świadczeń wypłacanych osobom zamieszkującym w 
zasobach prywatnych z 86 do 424 świadczeń a tym samym takŜe wydatków o 33.478 zł 
(144%). 

 
 

7. 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 3,80 zł, 
wydano 11.884 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, 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 18.420 posiłków tj. więcej niŜ w roku ubiegłym o 316.  Łączny 
ich koszt wyniósł  - 25.625 zł, z tego tylko w soboty i niedziele – 7.111 zł.  Koszt jednego 
posiłku to ok. 1,40 zł. Wydawaliśmy 75 zup dziennie, w soboty i niedziele 42. W okresach 
świątecznych (np. na BoŜe Narodzenie, Nowy Rok, Wielkanoc) przygotowywano paczki 
Ŝywnościowe dla osób korzystających ze stołówki. 

     
 
8. Środowiskowe Ognisko Wychowawcze. 

 

W świetlicy Środowiskowego Ogniska Wychowawczego od 01.01.2008r zapisanych 
było 25 osób, a od 01.09.2008r – 22 osoby. Wychowankowie, którzy uczęszczali do świetlicy 
to uczniowie Szkoły Podstawowej nr. 2 i 3 oraz Gimnazjum Miejskiego w Sierpcu. Zajęcia 
odbywały się od poniedziałku do piątku w godzinach od 11:00 do 19:00, a w dni wolne od 
zajęć szkolnych tj. przerwy świąteczne, ferie zimowe, przerwa wakacyjna od godziny 9:00 do 
17:00. Opiekuna stałego wspomagała raz w tygodniu  pomoc psychologa i pedagoga. W 
czasie pobytu w świetlicy wychowankowie otrzymywali podwieczorek (bułka z serem, 
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wędliną, dŜemem, herbata, owoc), a w czasie dni wolnych od zajęć szkolnych śniadanie, 
obiad (zupa z wkładką), podwieczorek (bułka słodka, owoc, herbata). 

Przez cały rok zorganizowano dzieciom doŜywianie w soboty i niedziele. 
Z okazji Świąt BoŜego Narodzenia, Wielkanocy, Dnia dziecka, Mikołajek, Nowego 

Roku wychowankowie otrzymywali paczki upominkowe w postaci słodyczy lub artykułów 
papierniczych. 

Celem działań wychowawcy, pedagoga i psychologa było: 
• Zapewnienie opieki wychowawczej nad dziećmi; 
• Kształtowanie konstruktywnego rozwiązywania konfliktów; 
• Przeciwdziałanie uzaleŜnieniom i innym zachowaniom destrukcyjnym; 
• Tworzenie warunków do nauki własnej i pomoc w odrabianiu prac domowych; 
• Wyrabianie i utrwalanie nawyków higienicznych; 
• Stymulowanie tolerancji na inność; 
• Kształtowanie umiejętności kulturalnego i bezpiecznego zachowania się w świetlicy, 

w miejscach publicznych, przestrzegania zasad bezpieczeństwa; 
• Rozwiązywanie umiejętności plastyczno – technicznych; 
• Wytwarzanie poczucia więzi wynikającej z przynaleŜności do grupy; 
• Kształtowanie umiejętności komunikowania się i Ŝycia w grupie; 
• Wyrabianie i utrwalanie nawyków higienicznych; 
• Rozwijanie zainteresowań do sportu i wypoczynku; 
• Pomoc dzieciom o obniŜonym poczuciu wartości w uzyskaniu wyŜszej samooceny; 
• Organizowanie samodzielnej działalności wychowanków , przygotowanie do pracy 

indywidualnej i zespołowej kształtujących formy współŜycia między wychowankami 
oparte o wzajemne zaufanie i Ŝyczliwość; 

• WdraŜanie dzieci do szanowania sprzętu i urządzeń znajdujących się w budynku i na 
placu zabaw; 

• Wzmacnianie czynników chroniących wychowanków, minimalizowanie czynników 
ryzyka; 

• Kształtowanie umiejętności społecznych: słuchania, mówienia, ponoszenia 
konsekwencji, przepraszania, asertywności, umiejętności radzenia sobie ze złością 
swoja i innych, wyraŜanie emocji w sposób społecznie akceptowany. 

WyŜej wymienione cele były realizowane poprzez róŜnorodne formy pracy: 
• Pomoc indywidualna w odrabianiu prac domowych, minimalizowanie zaniedbań 

pedagogicznych poprzez pomoc w zrozumieniu przerobionego materiału; 
• Systematyczne i dopasowane do wieku dzieci ćwiczenia poszczególnych funkcji 

percepcyjno – motorycznych, które uczestniczą w nauce: 
- ćwiczenia funkcji wzrokowych; 
- ćwiczenia funkcji słuchowych; 
- ćwiczenia funkcji kinestetyczno – ruchowych; 
- ćwiczenia koordynacji wzrokowo – ruchowych; 
- ćwiczenia orientacji w kierunkach; 
- ćwiczenia pamięci i koncentracji uwagi; 
- ćwiczenia logicznego myślenia; 
- ćwiczenia wzbogacające słownictwo i wiadomości dzieci. 

• Pomoc dzieci w opanowaniu techniki czytania, pisania, liczenia oraz tabliczki 
mnoŜenia; 

• Zajęcia plastyczno – techniczne (wykonywanie róŜnorodnych prac z plasteliny, 
bibuły, kolorowego papieru, z uŜyciem farb, mazaków, kredek, styropianu itp. 
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• Gry i zabawy towarzyskie, stolikowe, edukacyjne z uŜyciem pomocy znajdujących się 
w wyposaŜeniu świetlicy; 

• Zabawy i gry rekreacyjno – sportowe w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 
3; 

• Poprawianie relacji dzieci z ich rodzicami poprzez pomoc rodzicom w rozwiązywaniu 
ich trudności z dziećmi; 

• Rozmowy indywidualne z rodzicami niektórych wychowanków na temat stosowanych 
metod w wychowaniu i ich skuteczności; 

• Spacery ulicami miasta, nad rzeką, do parku; 
• Wycieczka do Ogniska Pracy Pozaszkolnej – udział w warsztatach plastycznych 

mających na celu poznanie nowych technik plastycznych, zwiedzanie galerii sztuki dla 
dzieci i młodzieŜy; 

• Wycieczka do Sierpeckiego Domu Kultury – projekcje filmów 
• Wycieczka do Państwowej StraŜy PoŜarnej – zapoznanie ze sprzętem 

przeciwpoŜarowym, samochodami straŜackimi, obowiązkami pracowników; 
• Wycieczka do Muzeum Wsi Mazowieckiej – oglądanie wystaw; 
• Wycieczka do Rogowa – zwiedzanie parku jurajskiego, podziwianie rekonstrukcji 

róŜnorodnych gatunków dinozaurów, zabawy na placu zabaw, pokonywanie toru 
sprawnościowego, przejazd kolejką wąskotorową śnin – Gąsawa; 

• Wycieczka do Skansenu – udział w programie „Zima w Skansenie” – zwiedzanie 
skansenu, przejazd powozem, pieczenie kiełbasek, obejrzenie filmu multimedialnego 
„Zwyczaje i obrzędy BoŜonarodzeniowe”; 

• Pobyt wychowanków na koloniach w Soczewce i w Słupi; 
• Wykonanie stroików okolicznościowych z okazji BoŜego Narodzenia, Świąt 

Wielkanocnych; 
• Wykonywanie prac plastycznych z róŜnorodnego materiału z okazji  „Dnia Babci i 

Dziadka”, „Dnia kobiet”, „Dnia ojca”; 
• Prace porządkowe w sali i w obejściu budynku – pielęgnowanie kwiatów ozdobnych; 
• Spotkania integracyjne z wychowankami Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w 

Sierpcu – oglądanie przedstawień teatralnych wystawianych przez artystów ze Studia 
Małych Form Teatralnych Scenografii i ReŜyserii ART. – RE z Krakowa: „Kozucha 
kłamczucha”, „W pustyni i w puszczy”, „Bazyliszek”; 

• Prowadzenie zajęć relaksacyjnych i ćwiczeń związanych z umiejętnością radzenia 
sobie ze stresem; 

• Organizowanie dyskotek, balu karnawałowego, mikołajek, wieczoru andrzejkowego 
(gry, zabawy, konkursy); 

• Oglądanie filmów na wideo, gry komputerowe; 
• Elementy programu edukacyjno – profilaktycznego : Czy potrafisz odmawiać? Czego 

się wstydzimy?, Jak to rozwiązać?, Zdrowe czy nie zdrowe?, Jadalne czy nie jadalne, 
szkodliwe?; 

• Organizowanie spotkań z okazji BoŜego Narodzenia  i Świąt Wielkanocnych; 
• Przygotowanie wierszy, piosenek, inscenizacji na uroczystości okolicznościowe; 
• Rozmowy, pogadanki z wychowankami; 
• Wyjścia na Pływalnię Krytą; 
• Realizacja programu przeciwdziałania uzaleŜnieniom – nabywanie wiadomości o 

uzaleŜnieniach i wpływie uŜywek na organizm człowieka; 
• Udział w akcji „Zbieraj nakrętki  - pomóŜ Mariuszowi” – zbiórka plastikowych 

nakrętek i przekazanie ich Stowarzyszeniu DOM RODZINA CZŁOWIEK (5 kg 20 
dag). 
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