
Uchwała Nr 410/2021 
Rady Miasta Siemianowic Śląskich 

z dnia 28 października 2021 r. 

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Siemianowicach Śląskich za 2020 rok 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 110 ust. 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.) 

Rada Miasta Siemianowic Śląskich 
uchwala: 

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Siemianowicach Śląskich za 2020 rok, w brzmieniu załącznika do niniejszej Uchwały. 
§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Siemianowice Śląskie. 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
   

Przewodniczący Rady 
Miasta Siemianowic 

Śląskich 
 
 

Adam Cebula 
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1. WPROWADZENIE 

 

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (dalej zwany MOPS lub Ośrodek) jest jednost-

ką organizacyjną miasta Siemianowice Śląskie powołaną uchwałą  nr XV/54/90 Miejskiej 

Rady Narodowej w Siemianowicach Śląskich z dnia 27 lutego 1990 roku, której  statut zo-

stał nadany uchwałą nr 66/2011 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 26 maja 2011 r. 

Przedmiotem działalności Ośrodka są zadania wynikające w szczególności  z: 

1) ustawy o pomocy społecznej, 

2) ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 

3) ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnospraw-

nych (w tym realizacja zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabili-

tacji Osób Niepełnosprawnych, w ramach pilotażowego programu Aktywny Samorząd oraz 

zadań wykonywanych przez Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności), 

4) o wsparciu kobiet w ciąży i ich rodzin „Za życiem”, 

5) ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, 

6) ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 

Środki na realizację zadań pomocy społecznej pochodzą ze środków budżetu miasta  

 z dotacji rządowych oraz funduszy Unii Europejskiej, a zadania dzieli się odpowiednio na 

zadania własne i zadania zlecone. 

WYJAŚNIENIA SKRÓTÓW UŻYTYCH W SPRAWOZDANIU 

 MOPS/Ośrodek - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich, 

 MZON - Miejski Zespół d/s Orzekania o Niepełnosprawności w Siemianowicach  

Śląskich, 

 Placówka SD1 - Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego dla Dzieci w  

Siemianowicach Śląskich, 

 Placówka SD2 -  Placówka Wsparcia Dziennego dla Dzieci w Siemianowicach  

Śląskich, 

 CUS – Centrum Usług Społecznych w Siemianowicach Śląskich, 

 KIS - Klub Integracji Społecznej w Siemianowicach Śląskich, 
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 Zespół - Zespół Interdyscyplinarny realizujący Miejski Program Przeciwdziałania  

Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie, 

 UM – Urząd Miasta Siemianowice Śląskie, 

 PUP – Powiatowy Urząd Pracy w Siemianowicach Śląskich, 

 OIK – Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Siemianowicach Śląskich, 

 DPS – Dom Pomocy Społecznej, 

 PFRON – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 

 UE – Unia Europejska, 

 EFS – Europejski Fundusz Społeczny, 

 FEAD - Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym, 

 RPO WSL – Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 –  

2020, 

 PO WER – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. 
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2. PRACOWNICY MOPS 

2.1. Zatrudnienie 

 Na dzień 31.12.2020 roku  MOPS zatrudniał łącznie 152 pracowników w ramach 

140,5 etatu, w tym: 

 asystenci rodziny – 4 pracowników na 3 etatach; 

 koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej – 4 pracowników na 3,5 etatu; 

 w ramach projektu pn. „Inwestuj w siebie” - 5 pracowników na 3 etatach; 

 w ramach projektu pn. „Rozwój usług społecznych w Siemianowicach Śląskich” -      

 3 pracowników na 2,5 etatu; 

 Placówka SD1 – 11 pracowników na 9,5 etatu; 

 Placówka SD2 – 6 pracowników na 5 etatach; 

 CUS – 1 pracownik na 0,5 etatu; 

 MZON - 3 pracowników na 3 etatach; 

 w ramach robót publicznych – 2 pracowników na 2 etatach; 

 pozostałe stanowiska pracy - 113 pracowników na 108,5 etatu. 

Strukturę zatrudnienia przedstawia poniższa tabela. 

 
Tabela nr 1. Struktura zatrudnienia pracowników MOPS na dzień 31.12.2020 r. 

Lp. Stanowisko Ilość osób 

1 Dyrekcja 3 

2 Kierownicy 14 

3 Samodzielne stanowiska 11 

4 Pracownik socjalny 42 

5 Asystent rodziny 4 

6 Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 4 

7 Pracownicy merytoryczni 41 

8 Wychowawca 6 

9 Pedagog 2 

10 Psycholog 1 

11 Przewodniczący MZON 1 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 856B5978-ADAB-4106-812E-5693BA93F1DE. Podpisany Strona 6



Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich w 2020 roku 

 

Strona 7 z 85 

 

12 Pracownicy administracyjno – obsługowi 23 

13 RAZEM 152 

   Opracowanie własne na podstawie danych MOPS. 

 

 

Wykres nr 1. Struktura zatrudnienia ze względu na poziom wykształcenia pracowników MOPS  

na dzień 31.12.2020r. 

 

Opracowanie własne na podstawie danych MOPS. 

 

3. REALIZACJA WYDATKÓW  MOPS  W 2020 R. 

W 2020 r. MOPS wydał na realizację ustawowych zadań gminy i powiatu ogółem 

26.997.471,26 zł. Źródła finansowania wydatków Ośrodka w roku 2020               

przedstawia tabela. 

 

Tabela nr 2. Źródła finansowania wydatków MOPS w 2020 r. 

Źródła finansowania wydatków Kwota (w zł) 

budżet miasta 17 795 767,44 

budżet Państwa 7 721 175,00 

Środki unijne 1 474 578,82 

Fundusz Pracy 5 950,00 
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RAZEM 26 997 471,26 

Opracowanie własne na podstawie danych MOPS. 

 

Tabela nr 3. Struktura wydatków MOPS w 2020 r. 

      Źródło finansowania Kwota (w zł) % wydatków MOPS 

Budżet miasta 

w tym: 

17.795.767,44 65,92 

a) zadania gminy 

w tym: wkład własny do projektów 
finansowanych ze środków UE 

14.988.201,89 

175.302,81 

55,52 

0,65 

b) zadania powiatu 2.632.262,74 9,75 

Budżet państwa 

w tym: 

7.721.175,00 28,60 

a) zadania gminy 6.356.213,22 23,54 

b) zadania powiatu 1.364.961,78 5,06 

EFS 1.474.578,82 5,46 

Fundusz Pracy 5.950,00 0,02 

Razem 26.997.471,26 100 

Opracowanie własne na podstawie danych MOPS. 

 

 

 

Wykres nr 2. Struktura wydatków  MOPS wg źródła finansowania w 2020 r. 
 
 

 
 

 

Opracowanie własne na podstawie danych MOPS. 
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Środki finansowe z budżetu państwa w wysokości 7.721.175,00 zł były wydatkowane na 

zadania gminy i powiatu w następujący sposób: 

6.356.213,22 zł na zadania gminy, z tego na: 

a)   realizację zadań zleconych gminie 219.494,58 zł w tym: 

-   49.825,00 zł – specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 

- 117.820,00 zł – pokrycie kosztów związanych z wydawaniem decyzji przyznających   

prawo do świadczeń  opieki zdrowotnej dla osób nieubezpieczonych, 

- 51.849,58 zł – wypłata wynagrodzeń opiekunom prawnym za sprawowanie opieki nad 

osobami całkowicie ubezwłasnowolnionymi wraz z kosztami obsługi zadania; 

b)   realizację zadań własnych gminy 6.136.718,64 zł, w tym: 

- 2.578.967,34 zł – zasiłki stałe, 

- 213.711,74 zł – opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające 

zasiłek stały, dzieci nieubezpieczone do czasu rozpoczęcia realizacji obowiązku 

szkolnego oraz osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego  

w Centrum Integracji Społecznej, 

-     2.124.251,50 zł – zasiłki okresowe, 

-  418.292,00 zł –  realizacja programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu”, 

-    11.770,13zł – realizacja projektu „Wspieraj Seniora”; 

 - 789.725,93 -  dofinansowanie do kosztów utrzymania Ośrodka 

1.364.961,78zł na zadania powiatu, z tego na: 

     realizację zadań zleconych powiatowi 1.364.961,78zł: 

- 356.162,05zł –  działalność Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, 

 1.008.799,73zł – wypłata świadczenia 500+ dla dzieci umieszczonych w pieczy 

zastępczej oraz świadczenia Dobry Start 300+ wraz z kosztami obsługi. 
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Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatkowania środków finansowych z budżetu 

państwa. 

 
 
 
Wykres nr 3. Podział wydatków MOPS finansowanych z budżetu państwa w 2020 r. 

 
 
Opracowanie własne na podstawie danych MOPS. 

 

Środki finansowe z budżetu miasta w wysokości 17.795.767,44 zł były wydatkowane                

na zadania gminy i powiatu w następujący sposób: 

 

     1)  14.988.201,89 zł na zadania gminy, z tego m.in.: 

-   1.128.244,41zł – funkcjonowanie  placówek wsparcia dziennego, w tym 327.415,22zł 

środki funduszu przeciwalkoholowego, 166.393,48 zł wydatki na asystentów rodzin, 

-   3.959.816,56zł - pokrycie  odpłatności   za    pobyt    mieszkańców     Siemianowic    

Śląskich umieszczonych w  domach pomocy społecznej po 1 stycznia 2004 r.,         

-    1.609.632,94zł -  usługi opiekuńcze, 

-    146.221,12zł -  działalność Centrum Usług Społecznych, 

-    7.047.207,13zł –  działalność ośrodka pomocy społecznej; 

-    175.302,81zł  - wkład własny do projektów realizowanych ze środków UE, z tego: 

 142.125,77zł – „Inwestuj w siebie”; 

Zadania zlecone gminie - 2,84 
% 

Zadania własne gminy - 79,48 
% 

Zadania zlecone powiatowi - 
17,68 % 
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 23.892,04zł – „Dobrze mieć sąsiada”; 

 1.150,32zł – „Rodzina razem”; 

 8.134,68zł – „Rozwój usług społecznych w Siemianowicach Śląskich”. 

2)  2.632.262,74 zł na zadania powiatu, z tego: 

-  2.376.799,58zł - pomoc dla rodzin zastępczych, usamodzielnianych wychowanków 

rodzin zastępczych i wynagrodzenie dla zawodowych rodzin zastępczych, osób 

prowadzących rodzinne domy dziecka, osób do pomocy przy sprawowaniu prac 

gospodarskich i opiece nad dziećmi oraz koordynatorów, diagnozę psychologiczno-

pedagogiczną kandydatów na rodziny zastępcze, szkolenia, transport dzieci do pieczy 

zastępczej; 

- 176.914,83zł - pomoc dla usamodzielnianych wychowanków placówek opiekuńczo- 

wychowawczych; 

-    6.809,84zł -  mieszkanie chronione; 

-  70.021,00zł - koszty obsługi  z PFRON; 

-  1.717,49zł - działalność Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. 

Na poniższym wykresie została przedstawiona struktura wydatkowania środków 

finansowych z budżetu miasta. 
 

Wykres nr 4. Podział wydatków MOPS finansowanych z budżetu miasta w 2020 r. 

 
Opracowanie własne na podstawie danych MOPS. 
 

Zadania powiatu - 14,79 % 

Zadania gminy: wkład 
własny do projektów UE - 
0,99 % 

Zadania gminy: pozostałe 
wydatki - 84,22 % 
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W ramach realizacji projektów finansowanych ze środków UE, wydatkowano 

1.474.578,82zł, pozyskanych z EFS w tym: 

-    projekt „Dobrze mieć sąsiada” – 223.503,58zł, 

-    projekt „Inwestuj w siebie” – 408.721,62zł, 

-   organizacja    kursów   i   staży    dla    uczestników    Centrum    Integracji 

      Społecznej  – 72.352,52zł, 

-   projekt „Rodzina razem” – 317.174,23zł, 

-   projekt „SORSAL” – 204.194,45zł, 

-   projekt COVID – 167.475,05zł, 

-   projekt „Nowe rozwiązania” – 7.049,43zł, 

-   projekt „Rozwój usług społecznych w Siemianowicach Śląskich” – 74.107,94 zł. 

 
 
4. RODZAJE ŚWIADCZEŃ, NALEŻĄCYCH DO ZADAŃ GMINY, REALIZOWANYCH W OPARCIU 

O USTAWĘ O POMOCY SPOŁECZNEJ 

 

ZADANIA FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA (5.436.130,91zł) 

ZADANIA ZLECONE GMINY (wydatkowano 100.908,33zł): 

specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi przyznano             

4 osobom, świadczonych było 1.993 godziny, koszt 1 godziny usług wynosił  25zł, 

ogólny koszt za świadczone usługi wynosił 49.825,00zł; 

wynagrodzenie dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki nad 17 osobami 

całkowicie ubezwłasnowolnionymi wypłacono 17 osobom na kwotę 51.083,33zł, 

191 świadczeń. 

ZADANIA WŁASNE GMINY  (wydatkowano 5.335.222,58zł): 

zasiłek okresowy - od maja 2004r.  pomoc w formie zasiłku okresowego jest zadaniem 

własnym gminy o charakterze obowiązkowym, na realizację którego gmina  
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otrzymuje zgodnie z art. 147 ust.7 ustawy o pomocy społecznej dotację celową  

z budżetu państwa. Zasiłki okresowe przyznawane w minimalnej wysokości 

gwarantowanej przez w/w ustawę tj. w przypadku osoby samotnie gospodarującej 

i rodziny – 50% różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie 

gospodarującej a dochodem tej osoby/rodziny; z tej formy pomocy skorzystało 862 

środowisk, o łącznej liczbie osób w rodzinie 1.987, na kwotę 2.124.251,50zł, 

średnia miesięczna wysokość zasiłku wyniosła 353,45zł; 

zasiłek celowy na zakup żywności lub posiłku i opłacenie gorącego posiłku - w 2020r. 

realizowany był program wieloletni „Posiłek w szkole i w domu”, w ramach którego 

pomoc w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności bądź posiłku 

przyznawana była nieodpłatnie, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub 

dochód na osobę w rodzinie nie przekraczał  kryterium dochodowego, o którym 

mowa odpowiednio w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej;  

od 14 lutego 2014r., dzięki wejściu w życie Uchwał Rady Miasta ww. pomoc 

przysługiwała również nieodpłatnie osobom/rodzinom, których dochód nie 

przekraczał 150% powyższego kryterium; zasiłek celowy na zakup żywności lub 

posiłku  przyznano 1.057 środowiskom na kwotę 405.000,00zł, wysokość 

świadczenia  na miesiąc dla jednej osoby  wynosiła 40,00zł; opłacono również w 

ramach Programu gorący posiłek osobom bezdomnym w schroniskach na kwotę 

13.292,00zł, ilość świadczeń :1.603; 

zasiłek stały przyznano 479 osobom, całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku  

lub niepełnosprawności (I i II grupa inwalidzka, znaczny bądź umiarkowany stopień 

niepełnosprawności lub całkowita niezdolność do pracy), wydatkowano kwotę 

2.578.967,34zł,  średnia wysokość świadczenia wynosiła 519,01zł; 

składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacono 384 osobom otrzymującym zasiłek stały 

nie podlegającym obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu, 3 dzieciom, które 

nie rozpoczęły realizacji obowiązku szkolnego oraz 14 osobom objętym 

indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego w ramach realizacji projektu 

Centrum Integracji Społecznej, średnia wysokość świadczenia wynosiła 50,46zł,  

wydatkowano 213.711,74zł. 
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Wykres nr 5. Zadania gminy - struktura wykorzystania przez MOPS środków finansowych 
otrzymanych z budżetu państwa w 2020 roku. 

Opracowanie własne na podstawie danych MOPS. 

 

ŚWIADCZENIA FINANSOWANE Z BUDŻETU MIASTA 

ZADANIA WŁASNE GMINY: 

    1) na zasiłki i pomoc w naturze –  1.386.838,37zł, w tym w szczególności: 

- 114.741,50zł  wydatkowano na opłacenie gorących posiłków w schroniskach, opłacono je 

86 osobom bezdomnym, 

14.136  świadczeń,  średnia  wysokość  świadczenia  8,12zł;                                                        

       - 46.196,00zł wydatkowano na śniadania i kolacje spożywane przez osoby bezdomne 

w schroniskach, głównie w schronisku dla osób bezdomnych z usługami 

opiekuńczymi, świadczeń 9.238, średni koszt posiłku 5,00zł;                                                                                                    

 - 524.130,17zł przeznaczono na opłacenie schronienia,  przyznano je 86 osobom, 16.064 

świadczeń;             

- 39.615,00zł wydatkowano na pomoc na zakup odzieży i obuwia, 780 świadczeń, dla 238 

świadczeniobiorców;                                                                                                                 

- 63.409,06zł przeznaczono na pomoc na zakup leków, 1.589 świadczeń, dla 268 

świadczeniobiorców;        

- 6.168zł przeznaczono na zasiłki związane z ogrzewaniem mieszkań, z pomocy skorzystało 

14 rodzin. 
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- 4.751,13zł  przeznaczono na zasiłki celowe, 

- 33.699,37zł przeznaczono na zasiłek celowy specjalny, przyznano go 104 osobom, 

głównie na zakup leków i odzieży, w tym 23 osobom korzystającym z usług opiekuńczych 

znajdującym się w trudnej sytuacji socjalno-bytowej przyznano pomoc na zakup opału po 

436 zł, łącznie wydatkowano na zakup opału 10.028zł; 

- 1.886,50zł – przeznaczono na zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku 

zdarzenia losowego dla 4 rodzin; 

- 224.311,00zł przeznaczono na zapewnienie miejsca do odbycia kwarantanny wraz  

z wyżywieniem osobom bezdomnym oraz  opłacenie wyżywienia dla osób przebywających 

na kwarantannie domowej z uwagi na wprowadzenie stanu epidemicznego;                                                                                                            

- 97.059,67zł  przeznaczono dla 34 osób biorących aktywny udział w projekcie „Inwestuj  

w siebie” na zasiłki celowe, m.in. na dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych,  

zakup wyposażenia domowego, materiałów  remontowych i opał; 

-5.813,10zł wydatkowano na opłacenie obiadów dzieciom uczęszczającym do 

Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego dla Dzieci przy ul. Śniadeckiego,  obiad dla 

dzieci młodszych kosztował 3,60zł (wydatkowano łącznie 5.238zł), zaś dla dzieci starszych 

4,26zł (wydatkowano 575,10zł);                                     

- 38.136zł przeznaczono na zadania związane ze sprawianiem pogrzebu; 18 osobom; 

2) usługi opiekuńcze – 1.609.632,94zł    

270 osobom przyznano pomoc w formie usług opiekuńczych, świadczonych było 78.459 

godzin, koszt 1 godziny usługi opiekuńczej podstawowej wynosił 20,54zł; 

3) domy pomocy społecznej – 3.959.816,56zł      

138 osobom został opłacony pobyt w domach pomocy społecznej, łącznie 1.504 

świadczeń, na kwotę 3.959.816,56zł, średni miesięczny koszt, jaki ponosiła gmina za pobyt 

swojego mieszkańca w domu pomocy społecznej wynosił 2.632,86 zł. 

Poniższy wykres obrazuje procentową strukturę wykorzystania środków finansowych 

pochodzących z budżetu miasta na realizację zadań własnych gminy. 
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Wykres nr 6. Zadania gminy - struktura wykorzystania przez MOPS środków finansowych                            
z budżetu miasta w 2020 roku. 

 
 

Opracowanie własne na podstawie danych MOPS. 

 

Na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID – 19  w 2020r. wydatkowano 

środki w wysokości  - 450,978,43 zł w tym: 

- kwarantanna, żywienie, zasiłki celowe 224.704,13 zł 

- wsparcie dla rodzin zastępczych (komputery, maski, rękawiczki, płyny) 167.475,05 zł 

- ochrona pleksi, poczta usługi, doładowania telefonu  28.844,76 zł 

- dezynfekcja, maski, rękawiczki, ozonator, dozowniki 18.184,36 zł 

- program „Wspieraj seniora” 11.770,13 zł. 

 

Przyznanie świadczeń pomocy społecznej następowało w formie decyzji administracyjnych. 

W roku 2020 wydano 11.297 decyzji. Poza decyzjami wydawanymi  

w oparciu o ustawę o pomocy społecznej, wydano również 685 decyzji dotyczących prawa 

do świadczeń opieki zdrowotnej w oparciu o ustawę o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych. 

Ponadto wystawiono 206 zaświadczeń dla wnioskodawców oraz udzielono 577 informacji 

dla instytucji. 
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5. USŁUGI SPOŁECZNE 
 

5.1.Usługi opiekuńcze 

Usługi opiekuńcze to m.in. pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, 

pielęgnacja, opieka higieniczna oraz w miarę możliwości, zapewnienie kontaktu  

z otoczeniem. Do szczególnych potrzeb, wynikających z rodzaju schorzenia lub 

niepełnosprawności, są dostosowane specjalistyczne usługi opiekuńcze, świadczone przez 

osoby ze specjalistycznym przygotowaniem. Wsparcie udzielane w formie usług 

opiekuńczych umożliwia beneficjentom funkcjonowanie w środowisku zamieszkania, 

równocześnie ograniczając zapotrzebowanie na umieszczanie osób starszych  

i niepełnosprawnych w placówkach całodobowej opieki. 

W 2020 r. pomoc w formie usług opiekuńczych przyznano 274 osobom. 

W ramach zadań własnych gminy przyznano usługi opiekuńcze podstawowe 270 osobom z 

264 rodzin – zrealizowano 78.459 godzin (średnio 24 godziny na osobę miesięcznie) . Na 

realizację usług wydatkowano 1.609.632,94 zł, równocześnie osiągając dochód za 

odpłatne świadczenie usług w wysokości 336.306,46 zł (poziom odpłatności za usługi 

opiekuńcze na podstawie uchwały Rady Miasta Siemianowice Śląskie  uzależniony jest od 

dochodów w gospodarstwie domowym, osoby  których dochód nie przekracza kryterium 

dochodowego określanego na podstawie ustawy o pomocy społecznej  zwolnione są  

z odpłatności ). 

Realizując zadania zlecone gminy w formie  specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób 

z zaburzeniami psychicznymi świadczenie przyznano 4 osobom z 4 rodzin. Zrealizowano 

1.993 godziny (42 godziny na osobę na miesiąc), które łącznie kosztowały 49.825,00 zł, 

dochód z tytułu odpłatności za usługi wyniósł 44.747,74 zł. 

W roku 2020 liczba osób korzystających z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług 

opiekuńczych , była na takim samym poziomie, jak w roku poprzednim . W poprzednich 

latach corocznie następował zauważalny wzrost liczby osób zainteresowanych tą formą 

pomocy. W roku sprawozdawczym taka sytuacja nie miała miejsca, co było spowodowane 

stanem epidemii COVID-19. 
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5.2. Dzienne Domy Pomocy Społecznej 

Oprócz usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych  

w miejscu zamieszkania osoby w wieku poprodukcyjnym korzystały z usług ośrodków   

wsparcia prowadzonych  w formie dziennych domów pomocy społecznej. Ta forma 

pomocy dla mieszkańców Siemianowic Śląskich była świadczona  w 2020 r. w : 

 Dziennym Domu Pomocy Społecznej (DDPS) przy  Domu Pomocy Społecznej przy ul. 

Św. Barbary 5 w Siemianowicach Śl. prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr 

Boromeuszek, na podstawie umowy zawartej z gminą Siemianowice Śląskie. 

DDPS zobowiązany był do udzielania ww. pomocy dla maksymalnie 20 osób 

niezdolnych do pracy z tytułu wieku lub niezdolnych do pracy w rozumieniu przepisów 

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, 

przez 7 dni w tygodniu. Pensjonariuszom zapewniano: dzienny pobyt, dostęp do 

kultury i rekreacji, w razie potrzeby świadczenia w zakresie higieny osobistej, zajęcia 

usprawniające psychofizycznie oraz wyżywienie. W ciągu roku 2020 z usług 

świadczonych przez DDPS skorzystało 19 osób. 

  Dziennym Domu Pobytu dla Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, 

Psychiczną  

i Niepełnosprawnościami Sprzężonymi w Chorzowie prowadzonym przez Polskie 

Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Chorzowie oraz 

Placówki 25+ prowadzonej przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób  

z Upośledzeniem Umysłowym w Warszawie, Koło Katowice – Giszowiec. W roku 

sprawozdawczym 7 osób skorzystało z pomocy w tych ośrodkach zapewniających posiłek 

oraz świadczenia z zakresu opieki i pielęgnacji, aktywizacji społecznej, terapii grupowej, 

rehabilitacji ruchowej. 

 Z powodu epidemii COVID-19, przez znaczną część 2020 roku ośrodki wsparcia były 

zamknięte. W tym okresie część podopiecznych korzystała z posiłku dostarczanego do 

miejsca zamieszkania. 
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5.3.  Placówki  Wsparcia Dziennego dla Dzieci 

 W strukturze organizacyjnej MOPS funkcjonują  dwie placówki wsparcia dziennego 

dla dzieci: 

1) Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego dla Dzieci (Placówka SD1)                            

przy ul. Śniadeckiego 13. 

2) Placówka Wsparcia Dziennego dla Dzieci (Placówka SD2) przy ul. Matejki 4 

Obie Placówki świadczą usługi społeczne dla dzieci  znajdujących się  w trudnej sytuacji 

emocjonalnej, ekonomicznej i społecznej. Pomoc obejmuje działania wychowawcze, 

opiekuńcze i edukacyjne.  Wspierają również rodzinę w pełnieniu jej podstawowych 

funkcji. Wypełniając swe zadania Placówki współpracują z rodzicami i opiekunami dziecka 

a także placówkami oświatowymi oraz podmiotami leczniczymi. Pomoc jest                  

skierowana do: 

 dzieci w wieku przedszkolnym (od 3 do 5 roku życia, przy czym w uzasadnionych 

przypadkach, po uprzedniej ocenie umiejętności samoobsługowych pomocą może zostać 

objęte dziecko 2,5 letnie); 

 dzieci i młodzieży w wieku szkolnym (od 6 do 16 roku życia). 

Placówki są  czynne w dni robocze, od poniedziałku do piątku. Dzieci w wieku od 2,5 do 5 

lat korzystają z  usług w godzinach od 7.30 do 13.00, a dzieci w wieku od 6 do 16 lat  

w godzinach od 13.00 do 18.00. 

Zajęcia dla dzieci, były prowadzone przez kadrę obejmującą wychowawców, 

psychologów, pedagogów i pracownika socjalnego. 

 W związku z panującą epidemią COVID -19 zajęcia w formie stacjonarnej były 

zawieszone w okresie od 16.03.2020 roku do 30.06.2020 roku oraz od 5.11.2020 roku do 

31.12.2020 roku. Od 1.07.2020 roku do 4.11.2020 roku zajęcia stacjonarne były 

prowadzone w podwyższonym reżimie sanitarnym, zgodnie z opracowanymi dla Placówek  

procedurami bezpieczeństwa. 

W czasie kiedy zajęcia w formie stacjonarnej były zawieszone, kadra merytoryczna 

pozostawała przede wszystkim w kontakcie telefonicznym z rodzinami, ale także 

przygotowywała materiały informacyjne, edukacyjne i psychoedukacyjne dla opiekunów, 

które były publikowane na specjalnie stworzonej platformie kontaktowej w postaci 
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zamkniętej grupy na portalu społecznościowym. Dla najmłodszych podopiecznych  

przygotowano odpowiednie zestawy kart pracy do wykonania z rodzicami w domu,  

a dzieciom starszym stworzono możliwość  kontaktu z wychowawcami poprzez dostępne 

formy komunikacji na odległość, m.in. aplikację Meet.  Świadczona była pomoc  

w odrabianiu lekcji  oraz rozwiązywaniu bieżących problemów dzieci. Ogłoszono 2 

konkursy plastyczne służące aktywizacji dzieci i rodziców, w ramach których dzieci miały 

wykonać prace o tematyce jesiennej oraz portret świętego Mikołaja. 

 W roku sprawozdawczym zatrudnieni w Placówkach psycholodzy pozostawali do 

dyspozycji rodziców podopiecznych, jak również samych dzieci. Rodzice mogli 

kontaktować się z psychologiem we wszelkich kwestiach, które chcieli przedyskutować – 

najczęściej były to zagadnienia wychowawcze. Dzieci miały możliwość indywidualnego 

kontaktu ze specjalistą oraz udziału w grupowych formach pracy. W czasie spotkań 

indywidualnych zwykle poruszano konkretne tematy wynikające wprost z obserwacji 

zachowania dziecka na terenie Placówek – zatem były to rozmowy wspierające, ale 

również dyscyplinujące czy psychoedukacyjne. Psycholodzy  na bieżąco wymieniali                              

i konsultowali swoje spostrzeżenia, płynące z obserwacji psychologicznych,                               

z wychowawcami poszczególnych podopiecznych, brali udział w tworzeniu adekwatnych 

planów pracy indywidualnej i grupowej, a także uczestniczyli w pracy zespołów 

dokonujących  oceny aktualnej sytuacji dziecka w rodzinie. 

W okresie zawieszenia stacjonarnej pracy z podopiecznymi  psycholodzy pozostawali do 

ich dyspozycji w kontakcie telefonicznym oraz wirtualnym. Rodzice lub dzieci mogli  

w łatwy sposób kontaktować się ze specjalistą, o czym byli odpowiednio poinformowani. 

Psycholodzy przygotowywali również materiały psychoedukacyjne dla opiekunów, które 

były publikowane na specjalnie stworzonej platformie kontaktowej w postaci zamkniętej 

grupy na Facebooku. 

 Zatrudniony w Placówce SD1 pedagog wspierał pracę wychowawczą z dziećmi 

poprzez prowadzenie: zajęć korekcyjno – kompensacyjnych, zajęć socjoterapeutycznych, 

rozmów oraz indywidualnych zajęć z wychowankami w zakresie przeciwdziałania 

zachowaniom agresywnym oraz społecznie nieakceptowanym, zajęć służących 

kształtowaniu pozytywnych postaw prospołecznych. 

 Pracownik socjalny w roku sprawozdawczym prowadził z rodzinami pracę  
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w zakresie rozwijania kompetencji wychowawczych rodziców. Jego działania, realizowane 

w trakcie spotkań z rodzicami (w tym spotkań indywidualnych) oraz wizyt w domach 

podopiecznych, były wspierane przez wszystkich pracowników Placówki. Pracownik 

socjalny w ramach projektu „ Kooperacje 3D” prowadził  także pracę z rodzinami. 

 Realizując swoje zadania Placówki współpracują z różnymi instytucjami, 

organizacjami pozarządowymi i firmami. Są to, m.in. Poradnia Psychologiczno – 

Pedagogiczna w Siemianowicach Śl., Samodzielny Publiczny Zakład Terapii Uzależnień                      

i Współuzależnienia w Siemianowicach Śl., placówki służby zdrowia, Sąd Rodzinny, Komenda 

Miejska Policji w Siemianowicach Śląskich. 

W  roku 2020 przebywało narastająco : 

1) w Placówce SD1  47 dzieci z 35 rodzin mieszkających przede wszystkim w centrum 

Siemianowic Śląskich, na osiedlach „Hugo” i „Nowy Świat”, a także  

w Michałkowicach. Usługi świadczono dla  dzieci  w wieku od 2,5 do 13 lat. Dzieci są 

uczniami siemianowickich szkół podstawowych nr 3, 5, 6, 11, 13. 

2) w Placówce SD2 przebywało narastająco 36 dzieci z 23 rodzin mieszkających przede 

wszystkim w centrum Siemianowic Śląskich oraz na osiedlu „Hugo”. Wiek dzieci zawierał 

się w zakresie od 3 do 15 lat. Dzieci są uczniami siemianowickich szkół podstawowych nr 3, 

5, 11, 13, Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego  i Publicznej Szkoły Podstawowej w 

Siemianowicach Śląskich oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych  im. Jana 

Pawła II w Siemianowicach Śląskich. 

W obu  Placówkach dzieci korzystały z pomocy w formie wyżywienia. W SD1  dzieci  

w wieku od 2,5 do 5 lat otrzymywały śniadania i obiady, natomiast dzieci starsze w dni 

szkolne korzystały z kolacji, a w dni robocze wolne od nauki szkolnej z obiadów i kolacji. W 

Placówce SD2 dzieci młodsze otrzymywały śniadania, natomiast dzieci starsze w roku 

szkolnym korzystały z podwieczorków. 

W 2020 r. Placówki  realizowały następujące działania dla dzieci: 

 zajęcia kształtujące umiejętność prawidłowej realizacji obowiązku szkolnego; 
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 cotygodniowe zajęcia prowadzone w koedukacyjnych grupach wiekowych dla dzie- 

ci w wieku szkolnym oraz codzienne spotkania w grupach, mające na celu m.in. In- 

tegrację grupy oraz profilaktykę; 

 zajęcia plastyczne i praktyczno – techniczne; 

 zajęcia muzyczne; 

 zajęcia sportowe; 

 zajęcia  kulinarne; 

 zajęcia ekologiczne; 

 edukację czytelniczą; 

 zajęcia artystyczno – teatralne; 

 kształtowanie i utrwalanie nawyków higienicznych u dzieci, promowanie zdrowia; 

 bieżące monitorowanie sytuacji szkolnej i socjalno – bytowej dziecka; 

 imprezy okolicznościowe, wycieczki, wyjścia, spacery: 

◦ dla grupy dzieci w wieku przedszkolnym – m.in. zajęcia z okazji Dnia Babci 

 i Dziadka, Dnia Morza, Dnia Ziemi, Dnia Pszczółki Mai, Dnia Brokatu,               Dnia Dino-

zaura, Dnia Smerfa, Dnia Kubusia Puchatka, pierwszego dnia jesieni, Dnia Misia, Dnia Kota, 

Dnia Czekolady,  wyjścia do Teatru Lalki i Aktora „Ateneum” w Katowicach, do kina „Cine-

ma City”, spacer na Rynek Miejski, do Parku Miejskiego, do Parku Hutnik, zabawy ruchowe 

w kompleksie sportowym „Sporcik”, wyjścia do Miejskiej Biblioteki Publicznej, do kina w 

Parku Tradycji, wyjazd do Mediateki w Sosnowcu, spacery na Rynek Miejski, do Parku 

Miejskiego, do Parku „Hutnik”, do Parku „Górnik”, spotkania grillowe dla podopiecznych 

zorganizowane na pobliskim placu zabaw, bal karnawałowy oraz z  okazji  Halloween; 

◦ dla grupy dzieci w wieku szkolnym – m.in. ferie zimowe pod hasłem „Ferie  

z Tytusem, Romkiem i A'Tomkiem”, karnawałowy bal przebierańców, liczne       zajęcia kre-

atywne, wyjścia na Lodowisko „Pszczelnik” i basen miejski, do kina „Cinema City”, kręgielni 

„Renoma”, Jamy Bazyliszka w „Legendii”, wycieczka do Kopalni Guido w Zabrzu (gdzie 

dzieci miały okazję zwiedzić podziemia              korzystając ze specjalnej trasy o nazwie 

"Podziemna przygoda Tytusa, Romka  

i A'Tomka"), zajęcia prozdrowotne w ramach projektu  pn. „Beboki na rajzie”, czyli  wy-

cieczki ścieżkami rowerowymi Siemianowic Śląskich z elementami    
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edukacji przyrodniczej, zajęcia z wykorzystaniem psychodramy oraz zajęcia prozdrowotne, 

zajęcia i zawody sportowe w tenisie stołowym oraz skakaniu na skakance, bal karnawało-

wy oraz z okazji Halloween, warsztaty nauki gry na gitarze, zajęcia fryzjerskie i kosmetycz-

ne (skierowane szczególnie do nastoletnich dziewcząt), spotkania grillowe,  spacery do 

Parku „Hutnik”, do Parku „Górnik”, do Parku Tradycji, zabawy ruchowe na boisku „Sporcik” 

oraz boisku szkolnym „Cogito”, wyjazd do parku trampolin. 

 Ponieważ przez dużą część 2020 roku stacjonarne zajęcia w Placówckach były                

zawieszone,  nie było możliwości zorganizowania większości wycieczek, wyjść i spotkań   

integracyjnych z rodzicami. W związku z powyższym, spotkanie z Mikołajem zostało        

wyjątkowo zorganizowane dla każdego dziecka indywidualnie. Świąteczne spotkania co 

roku odbywają się w wyjątkowo rodzinnej i ciepłej atmosferze – w roku sprawozdawczym      

udało się utrzymać ten wyjątkowy klimat pomimo tego, że całe przedsięwzięcie odbywało 

się w podwyższonym reżimie sanitarnym. Dzięki środkom z budżetu projektu pn. „Rodzina 

razem” dzieci otrzymały świąteczne paczki pełne słodyczy, co pomogło im odczarować ten 

czas, wyjątkowo trudny dla każdego. 

Stałym elementem życia Placówek jest obchodzenie urodzin każdego dziecka objętego 

wsparciem. 

Dzięki systematycznej pracy z dziećmi i ich rodzinami, szkołami oraz innymi instytucjami 

udało się częściowo zniwelować zaniedbania socjalno-bytowe i wychowawcze u dzieci 

poprzez: 

 poprawę ich funkcjonowania w społeczeństwie; 

 zmniejszenie prawdopodobieństwa sięgnięcia przez nie po alkohol i narkotyki; 

 lepsze radzenie sobie ze stresem i problemami dnia codziennego; 

 odkrywanie swoich mocnych stron i potencjału; 

 wzmocnienie poczucia własnej wartości; 

 nabycie umiejętności nawiązywania i utrzymywania bliskich relacji z innymi ludźmi, 

rozwinięcie umiejętności komunikacyjnych (w tym konstruktywnego wyrażania emocji, 

uczuć i potrzeb); 

 lepsze radzenie sobie w grupie rówieśników; 

 poprawę wyników w nauce; 
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 nabycie umiejętności konstruktywnego spędzania czasu wolnego; 

 częściową poprawę w zakresie pełnienia przez rodziców ich ról. 

W 2020 r. na bieżąco dokonywano przeglądów, audytów i remontów w Placówkach. 

W Placówce SD 1 zostały pomalowane sale zabaw dla dzieci, kuchnia i zmywalnia.   

Sala, która do tej pory służyła wyłącznie do spożywania posiłków, została doposażona  

w stoliki dla dzieci, regały na zabawki, tablicę flipchart, nowe zabawki oraz dywany. Dzięki 

temu największe pomieszczenie Placówki SD1 może służyć również jako miejsce do 

zabawy i nauki. Placówka została doposażona w nową konsolę Xbox z grami i akcesoriami. 

Zakupiono naklejki na ścianę, żeby pomieszczenia stały się bardziej przytulne. 

W Placówce SD2 pomalowano cały obiekt oraz dokonano niewielkich napraw sprzętu. 

Placówka SD2 została doposażona w nową konsolę Xbox z grami i akcesoriami. 

Wymienione zostały dyski i baterie w laptopach przeznaczonych dla podopiecznych, 

zakupiono profesjonalny stojak do tablicy multimedialnej oraz kolorowe, wygodne pufy 

dla dzieci, przydatne podczas zajęć integracyjnych. 

W związku z funkcjonowaniem Placówek w podwyższonym reżimie sanitarnym, zakupiono 

ozonator do dezynfekcji zabawek i pomieszczeń (SD1), ponadto na bieżąco dokonywano 

zakupów płynów do dezynfekcji, maseczek, rękawiczek. 

 

W roku 2020 w Placówce SD1 kontynuowano realizowany od 01.06.2019 roku projekt pn. 

„Rodzina razem”, który obejmuje następujące zajęcia dla podopiecznych: 

 dla wychowanków w wieku od 2,5 do 5 lat: 

◦ zajęcia z języka angielskiego; 

◦ ogólnorozwojowe zajęcia ruchowe; 

◦ wyjścia do kina, teatru, muzeum itp.; 

◦ zajęcia warsztatowe z robotyki; 

◦ wycieczki edukacyjne (Gospodarstwo Agroturystyczne „Ranczo”  

w Proboszczowicach, „Zatorland” w Zatorze, „Aquadrom” w Rudzie Śl.); 

 dla wychowanków w wieku od 6 do 16 lat: 

◦ zajęcia z języka angielskiego; 

◦ zajęcia prozdrowotne; 
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◦ zajęcia artystyczne; 

◦ zajęcia warsztatowe z robotyki; 

◦ wycieczki edukacyjne (np. podziemia Rynku w Krakowie, Sztolnia „Królowa Luiza” 

w Zabrzu, Leśny Park Niespodzianek w Ustroniu); 

◦ wycieczka integracyjna do Parku Miniatur w Inwałdzie; 

◦ wyjścia do kina, teatru, muzeum itp.; 

◦ specjalistyczne wsparcie psychologa, prowadzone przede wszystkim w formie zajęć 

grupowych z wykorzystaniem elementów psychodramy. 

 Na stronie internetowej MOPS (http://www.mops.siemianowice.pl/wp/)             

 w zakładce „Specjalistyczna Placówka – SD1 - Aktualności” regularnie ukazują się relacje         

z zajęć odbywających się w Placówce SD1 w poszczególnych miesiącach.  

 W Placówce SD2 od  1 września 2020 roku  jest realizowany projekt pn. „Rozwój 

usług społecznych w Siemianowicach Śląskich”, który obejmuje następujące zajęcia dla 

wychowanków młodszych (w wieku od 2,5 do 5 lat) oraz starszych (w wieku od 6 do 16 lat): 

 ogólnorozwojowe zajęcia ruchowe; 

 wyjścia do kina, teatru, muzeum itp.; 

 zajęcia warsztatowe z robotyki; 

 zajęcia taneczne; 

 wycieczki krajoznawcze; 

 zajęcia z logopedą i psychologiem. 

W ramach budżetu wyżej wymienionego projektu dla podopiecznych zakupiono sprzęt 

sportowy oraz specjalistyczne zestawy klocków Lego. 

 

5.4. Centrum Usług Społecznych 

 Centrum Usług Społecznych (CUS) jest komórką organizacyjną MOPS z siedzibą   

przy ul. Okrężnej 19 . Jest czynne w dni powszednie w godzinach urzędowania MOPS, tj.  

w poniedziałki od 7:00 do 16:00, we wtorki, środy i czwartki od 7:00 do 15:00, w piątki  

od 7:00 do 14:00, przy czym asystenci rodziny wykonują swoje obowiązki służbowe  

w godzinach od 7:00 do 15:00. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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 Działalność CUS jest skierowana do osób zagrożonych lub dotkniętych wyklucze-

niem społecznym, w szczególności do osób mających trudności opiekuńczo-wychowawcze, 

osób niepełnosprawnych, seniorów w ramach Klubu Seniora. Na terenie Centrum odbywa-

ły się całoroczne zajęcia plastyczne, w których brali udział seniorzy oraz osoby niepełno-

sprawne. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną powstałą w 2020 roku wszystkie spotkania 

grupowe, dotychczas realizowane w CUS zostały wstrzymane do odwołania. Odbyły się 

jedynie trzy spotkania grupowe skierowane do osób niepełnosprawnych w październiku 

oraz sześć spotkań grupowych w ramach Klubu Seniora w październiku i listopadzie. 

Realizacja projektu pn. „Rozwój usług społecznych w Siemianowicach Śląskich” w CUS roz-

poczęła się 1 września 2020 roku i ma być kontynuowana do 30 listopada 2022 roku. 

Wsparcie w ramach projektu obejmuje: 

 40 osób mających problemy opiekuńczo-wychowawcze lub w prowadzeniu 

gospodarstwa domowego, korzystających z pomocy społecznej; 

 20 osób niepełnosprawnych, przy szczególnym uwzględnieniu osób o 

znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, z niepełnosprawnością 

sprzężoną, zaburzeniami psychicznymi (w dalszej kolejności wsparcie będzie kiero-

wane również do osób legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności w 

stopniu lekkim); 

 10 seniorów w wieku 60+, będących osobami niesamodzielnymi. 

Do udziału w projekcie są rekrutowane osoby, które dotychczas nie korzystały z żadnych 

form wsparcia realizowanych w ramach CUS. Powyższe założenie ma służyć rozszerzeniu 

dostępności do usług społecznych wysokiej jakości w środowisku osób zagrożonych lub 

dotkniętych wykluczeniem społecznym. 

 Od 1 września do 31 grudnia 2020 roku w toku realizacji projektu w CUS 

wsparciem objęto łącznie 37 osób, w tym: 22 osoby z rodzin przejawiających trudności 

opiekuńczo-wychowawcze lub w prowadzeniu gospodarstwa domowego, 11 osób 

niepełnosprawnych, 4 seniorów. 

W ramach projektu osoby należące do wszystkich jego grup docelowych mogą korzystać    

z poradnictwa psychologicznego oraz prawnego, które jest prowadzone przez  
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pracowników MOPS. W roku sprawozdawczym zrealizowano 28 godzin konsultacji 

psychologicznych oraz 13 godzin konsultacji prawnych. 

W związku z sytuacją epidemiczną konsultacje prowadzone były również zdalnie a zajęcia 

grupowe zostały zawieszone do odwołania. 

 

Poniżej znajduje się charakterystyka zadań realizowanych przez CUS w ramach projektu 

„Rozwój  Usług Społecznych w Siemianowicach Śląskich”. 

 

Usługi społeczne dla osób z problemami opiekuńczo-wychowawczymi i w prowadzeniu 

gospodarstwa domowego. 

1) Wsparcie asystenta rodziny. 

Do zadań asystenta należy w szczególności: 

 opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną; 

 udzielanie rodzinom pomocy w poprawie sytuacji życiowej, zdobywaniu 

umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego; 

 udzielanie wsparcia w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, socjal-

nych  

i psychologicznych; 

 wspieranie w aktywizacji społecznej; 

 udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymaniu pracy za-

robkowej, motywowanie do podnoszenia kwalifikacji zawodowych; 

 motywowanie do udziału w zajęciach grupowych podnoszących kompeten-

cje wychowawcze; 

 podejmowanie działań interwencyjnych w przypadku zagrożenia bezpie-

czeństwa dzieci i rodzin; 

 realizowanie zadań określonych w Ustawie z dnia 4 listopada 2016 roku  

o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”; 

 prowadzenie dokumentacji pracy z rodziną; 

 dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, monitorowanie funkcjonowania 

rodziny po zakończeniu pracy z nią; 

 sporządzanie na wniosek sądu opinii o rodzinie i jej członkach; 
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 współpraca z instytucjami rządowymi i samorządowymi, organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami specjalizującymi się w działaniach na rzecz 

dziecka i rodziny. 

W roku sprawozdawczym asystenci objęli swoją pracą łącznie 18 rodzin. Pomimo sytuacji 

epidemicznej asystenci rodziny prowadzili swoje czynności osobiście oraz w sposób zdalny 

(kontakt telefoniczny z klientami). 

2) Trening kompetencji wychowawczych. 

Z uwagi na wprowadzone obostrzenia sanitarne związane z epidemią COVID-19, w 2020 

roku nie prowadzono tej formy wsparcia. Przewiduje się, że w czasie trwania projektu 

„Rozwój usług społecznych w Siemianowicach Śląskich” skorzysta z niej 40 osób. 

3) Grupa samopomocowa dla osób mających problemy opiekuńczo-wychowawcze              i 

w prowadzeniu gospodarstwa domowego 

Z powodu wprowadzonych obostrzeń sanitarnych związanych z epidemią COVID-19,  

w 2020 roku nie prowadzono tej formy wsparcia. Według założeń w czasie trwania 

projektu „Rozwój usług społecznych w Siemianowicach Śląskich” skorzysta z niej 20 osób. 

4) Indywidualne poradnictwo pedagogiczno-psychologiczne. 

Poradnictwo indywidualne ma na celu poprawę funkcjonowania uczestników (głównie  

w roli rodzica, małżonka/partnera) oraz pozytywne oddziaływanie na funkcjonowanie ca-

łego systemu rodzinnego. W ramach konsultacji możliwe jest przeprowadzenie diagnozy 

potrzeb uczestnika, jego możliwości, zasobów oraz ograniczeń. W roku sprawozdawczym 

spotkania indywidualne były również alternatywą dla form wsparcia grupowego, które nie 

mogły być prowadzone ze względu na epidemię  COVID-19. W 2020 roku przeprowadzono 

35 godzin konsultacji w ramach indywidualnego poradnictwa,  

z którego skorzystało 11 osób. 

Usługi społeczne skierowane do osób niepełnosprawnych. 

1) Wsparcie asystenta osoby niepełnosprawnej. 

Asystent osoby niepełnosprawnej zatrudniony w CUS wykonuje pracę niezależnie od 

trwającego projektu „Rozwój usług społecznych w Siemianowicach Śląskich”. Jego główne 

zadania to: 

 usługi towarzyszące, m.in. rozmowy wspierające, wsparcie w realizacji pasji, 

hobby i zainteresowań; 
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 usługi komunikacyjno-transportowe, m. in. pomoc w przemieszczaniu się  

pieszo oraz z wykorzystaniem środków transportu publicznego; 

 usługi rehabilitacyjno-zdrowotne, m. in. asysta podczas wizyt lekarskich  

i rehabilitacji,  pomoc w planowaniu wizyt lekarskich; 

 usługi doradcze, m. in. pomoc w pisaniu i interpretowaniu pism, wypełnia 

nie druków urzędowych, współdziałanie z pracownikiem socjalnym oraz in-

nymi specjalistami; 

 asysta domowa, m. in. pomoc w wykonywaniu czynności związanych  

z prowadzeniem gospodarstwa domowego. 

Usługa asystencka jest świadczona w sposób zindywidualizowany, uwzględniający rodzaj            

i stopień niepełnosprawności, wiek oraz indywidualne potrzeby osoby  

z niepełnosprawnością. 

W 2020 roku opieką asystenta osoby niepełnosprawnej zostały objęte trzy osoby. 

2) Grupa wsparcia dla osób niepełnosprawnych. 

Spotkania grupy mają charakter samopomocowy. Uczestnicy mogą uzyskać wsparcie emo-

cjonalne oraz podzielić się problemami z osobami będącymi w podobnej sytuacji. To sprzy-

ja wzrostowi samooceny i wiary we własne możliwości oraz zmianie sytuacji życiowej. 

Działania grupy są wspierane przez specjalistę z doświadczeniem w pracy  

z osobami niepełnosprawnymi, który prowadzi zajęcia ukierunkowane na rozwój osobisty i 

społeczny uczestników, a także odkrywanie potencjałów i rozwój zainteresowań. 

W 2020 r. odbyły się 3 spotkania grupy wsparcia, w których łącznie wzięło udział 11 osób. 

Usługi społeczne dla seniorów. 

W ramach CUS funkcjonuje Klub Seniora, czyli miejsce, w którym osoby 60+ mogą w 

sposób konstruktywny spędzać czas i realizować swoje zainteresowania. W ramach 

projektu „Rozwój usług społecznych w Siemianowicach Śląskich” przewidziano realizację 

takich zadań, jak: 

 warsztaty informatyczne polegające na zapoznaniu osób starszych  

z podstawowymi funkcjami i programami komputerowymi, bezpieczną obsługą In-

ternetu oraz zagrożeniami świata wirtualnego; 

 wyjścia kulturalne, m.in. do kina, teatru czy muzeum (przewidziano 10 ta-

kich wyjść w okresie trwania projektu); 
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 „Spotkania przy kawie” mające charakter grupy samopomocowej, podczas  

których uczestnicy mają możliwość podzielenia się swoimi sukcesami i pro-

blemami, a także szukania wspólnych rozwiązań trudnych sytuacji w ich ży-

ciu. 

Powyższe działania mają na celu zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób starszych. 

Częstotliwość spotkań Klubu Seniora wynosi 3 razy w tygodniu. Ponadto w godzinach 

funkcjonowania CUS uczestnicy Klubu mają możliwość skorzystania z komputerów oraz 

kijków nordic-walking. 

 W 2020 roku w CUS przeprowadzono drobne prace remontowe mające na celu 

zwiększenie estetyki lokalu, tj. malowanie pomieszczeń oraz montaż odbojnic ściennych 

przy biurkach pracowników. Ponadto zmodernizowano sprzęt komputerowy poprzez 

zakup dysków twardych oraz pakietu Microsoft Office dla trzech pracowników. 

 

6. POMOC INSTYTUCJONALNA 

Jednym z zadań MOPS jest kierowanie i umieszczanie osób w domach pomocy 

społecznej (DPS). DPS zapewnia całodobową opiekę oraz zaspokaja niezbędne potrzeby 

bytowe, społeczne, edukacyjne i religijne. Osoba wymagająca całodobowej opieki może 

ubiegać się o skierowanie do DPS w przypadku, gdy pomoc w formie usług opiekuńczych w 

miejscu zamieszkania jest niewystarczająca. 

W 2020 roku do DPS skierowano 21 osób (10 kobiet, 11 mężczyzn), wobec 29 osób 

skierowanych w 2019 roku. Natomiast na przestrzeni roku sprawozdawczego na 

umieszczenie w DPS oczekiwały łącznie 52 osoby (w 2019 r. - również 52 osoby). Spośród 

osób oczekujących na wolne miejsce, we właściwych DPS w ciągu 2020 r. zostało 

umieszczonych 17 osób (12 kobiet i 5 mężczyzn), wobec 22 osób umieszczonych w roku 

2019. 8 osób zrezygnowało z oczekiwania lub zmarło. Na dzień 31.12.2020 r. na miejsce  

w DPS oczekiwały 23 osoby (rok wcześniej liczba osób oczekujących wynosiła 27). 

Poniższa tabela przedstawia strukturę osób oczekujących na umieszczenie oraz 

umieszczonych w poszczególnych typach DPS. 
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Tabela nr 4. Osoby umieszczone i oczekujące na umieszczenie w DPS w 2020r.,  
według typów DPS. 

 Liczba osób: 

 
 
 
 
 
Typy DPS 

skierowanych 
do DPS 

w 2020 r. 
 

oczekujących 
na 

umieszczenie w 
DPS 

(narastająco) 
 

umieszczonych 
w DPS w 2020 r. 

przebywają-
cych w DPS w 

2020 r. 

oczekujących na 
umieszczenie w DPS 

(stan na 31.12. 
2020 r.) 

dla osób 
w 
podeszłym 
wieku 

9 13 5 21 4 

dla osób 
przewlekle 
somatycz-
nie chorych 

6 11 4 27 3 

dla osób 
przewlekle 
psychicznie 
chorych 

4 18 5 56 8 

dla 
dorosłych 
niepełno-
sprawnych 
intelektual-
nie 

1 7 2 15 5 

dla osób 
niepełno-
sprawnych 
fizycznie 

1 5 1 17 3 

dla dzieci 
 i młodzieży 
niepełno-
sprawnych 
intelektual-
nie 

0 0 0 2 0 

 
Razem 
 

21 52* 17 138 23 

   * Dwie osoby oczekiwały na miejsce w dwóch typach domów. 

   Opracowanie własne na podstawie danych MOPS. 

W 2020 r. MOPS opłacał pobyt w DPS dla 138 osób. Na dzień 31.12.2020 roku w DPS 

przebywało 125 osób. Łączny koszt to kwota 3.959.816,56 zł. Zapłacono za 1.504 osobodni. 

Średni miesięczny koszt pobytu 1 osoby w DPS wynosił 2.632,86 zł. Przeciętnie 1 osoba 

przebywała w DPS około 11 miesięcy. 
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Poniższa tabela obrazuje zmiany kosztów pobytu w DPS w ostatnich latach. 

 

Tabela nr 5. Odpłatność za pobyt mieszkańców Siemianowic Śląskich  w DPS. 

Rok 
Liczba  mieszkańców 

przebywających                        
w DPS w ciągu roku 

Całkowita kwota, którą 
miasto zapłaciło za pobyt 
mieszkańców w DPS (w zł)                

Średni miesięczny koszt 
pobytu 1 osoby w DPS 

(w zł) 

2016 148 3.395.253,76 2.219,12 

2017 144 3.487.430,86 2.353,19 

2018 133 3.500.805,23 2.467,09 

2019 139 3.645.431,10 2.549,25 

2020 138 3.959.816,56 2.632,86 

Opracowanie własne na podstawie danych MOPS. 

  

 Członkowie rodzin osób umieszczanych w DPS są zobowiązani  na mocy ustawy do 

partycypacji w kosztach utrzymania mieszkańca DPS.  Łączna kwota wpłat uiszczonych 

przez członków rodzin osób przebywających w DPS na częściowe pokrycie kosztów ich 

pobytu wyniosła w 2020 r. 40.073,44 zł. 

 W Siemianowicach Śląskich funkcjonują dwa DPS, które przyjmują mieszkańców 

miasta, jak również osoby spoza niego. W 2020 r. w DPS dla osób przewlekle psychicznie 

chorych przy ul. Św. Barbary 5 umieszczono 5 osób (w tym 4 mieszkańców Siemianowic 

Śląskich). Na przestrzeni całego roku ze wsparcia tej placówki skorzystały 93 osoby  

(90 miejsc). W DPS dla dorosłych kobiet niepełnosprawnych intelektualnie przy ul. 

Maciejkowickiej 8 umieszczono 1 osobę. Na przestrzeni całego roku ze wsparcia tego DPS 

skorzystało 45 osób (44 miejsca). 

 

7. POWODY TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ  PODOPIECZNYCH MOPS 

 Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, do osób i rodzin, 

które nie są w stanie przezwyciężyć trudnych sytuacji życiowych wykorzystując własne 

uprawnienia, zasoby i możliwości, są skierowane świadczenia przyznawane w ramach 

pomocy społecznej. 
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Prawo do świadczeń pomocy społecznej w 2020 r. przysługiwało  osobie samotnie 

gospodarującej, której dochód nie przekraczał kwoty 701 zł oraz osobom w rodzinie,  

w której dochód na osobę nie przekraczał kwoty 528 zł. 

W poniższej tabeli są wymienione przyczyny przyznania pomocy. Zostały wykazane w 

kolejności częstotliwości ich występowania. 

Tabela nr 6. Powody przyznania pomocy MOPS w 2020 roku. 

 
Powód trudnej sytuacji życiowej 

Liczba  
rodzin 

Liczba osób 
w rodzinach 

1 Ubóstwo 1085 2023 

2 Niepełnosprawność 619 972 

3 Bezrobocie 560 1274 

4 Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych                   

i prowadzeniu gospodarstwa domowego - ogółem 

w tym: 
rodziny niepełne 
 
rodziny wielodzietne 

394 

 

79 

33 

1131 

 

258 

191 

5 Długotrwała lub ciężka choroba 312 438 

6 Bezdomność 120 125 

7 Potrzeba ochrony macierzyństwa 

w tym wielodzietność 

99 

56 

484 

319 

8 Alkoholizm 30 40 

9 Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu 
karnego 

16 17 

10 Sytuacja kryzysowa 6 18 

11 Przemoc w rodzinie 5 16 
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12 Narkomania 5 7 

13 Zdarzenie losowe 4 12 

14 Klęska żywiołowa lub ekologiczna 0 0 

15 Potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi 0 0 

16 Sieroctwo 0 0 

17 Trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy 
lub ochronę uzupełniającą 

0 0 

Opracowanie własne na podstawie sprawozdania MPiPS-03. 

 
 

 

Wykres nr 7. Liczba rodzin, którym przyznano pomoc MOPS w 2020 r. wg poszczególnych 
powodów przyznania wsparcia. 

 

Opracowanie własne na podstawie sprawozdania MPiPS-03. 
 
 

Ubóstwo, niepełnosprawność, bezrobocie, bezradność w sprawach opiekuńczo-

wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego – to główne przyczyny 

ubiegania się o pomoc. W tym zakresie sytuacja w roku 2020 była podobna, jak  

w poprzednich latach. W ramach powodów udzielanej pomocy istotne miejsce zajmuje 

bezdomność. 
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Poniższa tabela zawiera informacje dotyczące tej grupy podopiecznych. 

 

Tabela nr 7. Osoby bezdomne w latach 2016-2020. 

 
Ogólna liczba osób 
bezdomnych 

Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 

132 132 127 111 120 

Liczba osób 
bezdomnych, które 
skorzystały z 
pomocy w formie 
schronienia 

95 101 85 63 74 

Opracowanie własne na podstawie danych MOPS. 

 

 Na podstawie zawartych umów, w 2020 r. MOPS kierował bezdomnych do 

schroniska prowadzonego przez Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło 

Siemianowickie, zlokalizowanego w Siemianowicach Śląskich, schroniska Chrześcijańskiego 

Stowarzyszenia Dobroczynnego w Dąbrowie Górniczej oraz schroniska prowadzonego 

przez Fundację „Zacisze Grażyny” w miejscowości Niewiesze. 

Osoby bezdomne, które ze względu na wiek, długotrwałą chorobę, niepełnosprawność 

wymagały szczególnego wsparcia, korzystały z usług opiekuńczych i całodziennego 

wyżywienia w schronisku Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego. 

Ze względu na epidemię COVID-19, zostały stworzone odpowiednie warunki pobytu  

w schroniskach dla osób bezdomnych objętych kwarantanną/izolacją.  

 Poza udzielaniem pomocy w formie schronienia, MOPS wspierał osoby bezdomne 

poprzez zapewnienie posiłku, pomocy finansowej oraz pracy socjalnej. Ponadto osoby 

bezdomne uczestniczyły w projektach mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu 

społecznemu, realizowanych przez MOPS oraz Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta 

Koło Siemianowickie. 

  

8. PRACA SOCJALNA I PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE 

 

8.1. Praca socjalna 

 Praca socjalna jest profesjonalną działalnością pracowników socjalnych polegającą 

na udzielaniu jednostkom, grupom lub społecznościom pomocy we wzbogacaniu lub 
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odbudowywaniu ich zdolności do społecznego funkcjonowania oraz na tworzeniu 

sprzyjających warunków społecznych. Stanowi zespół umiejętnie zaplanowanych  

i powiązanych ze sobą działań.  Praca socjalna spełnia szereg istotnych funkcji, m.in.: 

 edukacyjną, ponieważ uczy samodzielności w rozwiązywaniu własnych problemów; 

 profilaktyczną w zakresie zapobiegania wykluczeniu społecznemu; 

 ratowniczą, gdyż jest mechanizmem ratującym jednostki i rodziny w sytuacjach 

kryzysowych; 

 partycypacyjną, czyli angażującą środowiska do współdziałania i budującą lokalne 

powiązania, koalicje na rzecz rozwiązywania problemów społecznych. 

W ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej praca socjalna została 

zdefiniowana jako 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. 

Główne metody pracy socjalnej to praca z indywidualnym przypadkiem, praca 

socjalna z grupą oraz animowanie środowiska lokalnego. Podstawową metodą pracy 

socjalnej stosowaną w pomocy społecznej była i nadal jest praca z indywidualnym 

przypadkiem. Obszarem jej zastosowania jest każde środowisko, z którym pracownik ma 

kontakt. Do pracy z indywidualnym przypadkiem włącza się pracę z rodziną, polegającą na 

pomocy w rozwiązywaniu życiowych problemów poprzez bezpośrednie oddziaływanie na 

klienta i jego najbliższych. 

W roku sprawozdawczym pracownicy socjalni motywowali i kierowali 

podopiecznych MOPS do udziału w projektach na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym. 

 Narzędziem najczęściej stosowanym w pracy socjalnej jest wywiad środowiskowy. 

Służy rozeznaniu sytuacji osobistej, rodzinnej, zawodowej, zdrowotnej i dochodowej. Jest 

przeprowadzany w celu udzielenia pomocy osobom i rodzinom. W 2020 roku 

przeprowadzono 3.856 rodzinnych wywiadów środowiskowych, w tym: 615 wywiadów 

środowiskowych cz. I, 2.979 wywiadów cz. IV (tzw. aktualizacje), 162 wywiady u osób  
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zobowiązanych do alimentacji, a także 100 wywiadów cz. VIII i IX na zlecenie UM.  

UM zlecał przeprowadzenie wywiadów w celu potwierdzenia sprawowania opieki przez 

osoby ubiegające się albo pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna, 

specjalny zasiłek opiekuńczy lub świadczenie wychowawcze. Przeprowadzenie wywiadów 

było zlecane także w sytuacji wystąpienia wątpliwości odnośnie tego, czy świadczenie 

wychowawcze jest wydatkowane zgodnie z celem i czy nie jest marnotrawione. 

 Ponadto pracownicy socjalni sporządzali na potrzeby Sądu Rejonowego opinie  

i informacje dotyczące m.in. funkcjonowania rodzin z problemami opiekuńczo-

wychowawczymi oraz osób częściowo lub całkowicie ubezwłasnowolnionych. Sporządzali 

także informacje i protokoły dla innych ośrodków pomocy społecznej i powiatowych 

centrów pomocy rodzinie, głównie na temat sytuacji rodzin biologicznych dzieci 

umieszczonych w pieczy zastępczej poza Siemianowicami Śląskimi. 

 Pracownik socjalny MOPS przeprowadzał dla ośrodków pomocy społecznej  

z całego kraju wywiady środowiskowe w Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach 

Śląskich. Wywiady dotyczyły głównie objęcia pacjentów CLO prawem do świadczeń opieki 

zdrowotnej, a także umieszczenia pacjentów w domu pomocy społecznej, zakładzie 

opiekuńczo-leczniczym, schronisku dla osób bezdomnych. 

 W ramach prowadzonych procedur „Niebieskiej Karty” pracownicy socjalni 

uczestniczyli w spotkaniach grup roboczych Zespołu Interdyscyplinarnego  

ds. Zapobiegania Przemocy w Rodzinie. 

 Sąd ustanawia pracowników MOPS, głównie pracowników socjalnych, opiekunami 

prawnymi osób całkowicie ubezwłasnowolnionych oraz kuratorami osób częściowo 

ubezwłasnowolnionych, w sytuacji gdy te osoby nie mają rodziny czy innych bliskich osób, 

które mogłyby i chciałyby sprawować nad nimi opiekę lub kuratelę. W roku 

sprawozdawczym 4 pracowników socjalnych sprawowało opiekę nad 5 osobami całkowicie 

ubezwłasnowolnionymi, natomiast 3 pracowników pełniło funkcję kuratorów dla 4 osób 

częściowo ubezwłasnowolnionych. 

 W roku sprawozdawczym pracownicy socjalni oraz inni pracownicy MOPS 

wykonywali nowe, dodatkowe zadania związane z przeciwdziałaniem epidemii COVID-19. 
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Poza działaniami, które zostały opisane w poszczególnych częściach niniejszego 

Sprawozdania, były to następujące zadania: 

 wsparcie dla osób przebywających w kwarantannie w postaci dostarczania  

gorącego posiłku, suchego prowiantu, środków higienicznych oraz w formie 

realizacji recept w aptekach; 

 całodobowe dyżury w celu udzielania osobom potrzebującym pomocy, zwłaszcza  

ludziom starszym i niepełnosprawnym, niezbędnych informacji dotyczących 

udzielanego wsparcia. 

  

8.2. Poradnictwo specjalistyczne 

 Na podstawie m.in. 46 ustawy o pomocy 38połeczneg poradnictwo jest 

świadczone osobom i rodzinom, które mają trudności lub wykazują potrzebę 38połeczn  

w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych, bez względu na posiadany dochód. 

Poradnictwo specjalistyczne świadczone przez MOPS obejmuje przede wszystkim 

poradnictwo prawne i psychologiczne. 

 

8.2.1. Poradnictwo prawne 

 Poradnictwo prawne polega na udzielaniu informacji o obowiązujących przepisach 

dotyczących m.in. 38połecznego38ia 38połecznego, prawa rodzinnego i opiekuńczego, 

ochrony praw lokatorów. Obejmuje porady ustne oraz pomoc w formie pisania pozwów     

i pism do sądów, urzędów i innych instytucji, w sprawach ważnych dla osób ubiegających 

się o takie wsparcie. 

Ogółem w 2020 roku z poradnictwa skorzystało 49 osób, którym udzielono 49 porad,  

z których 32 obejmowały przygotowanie różnego rodzaju pism. Wśród zagadnień, których 

dotyczyły porady, były sprawy rodzinno-opiekuńcze, rozwody, separacje małżeństwa, 

sprawy alimentacyjne (często łączone z ustaleniem ojcostwa), sprawy mieszkaniowe, 

świadczenia z ubezpieczenia społecznego, uprawnienia osób niepełnosprawnych itd.  

W związku ze skomplikowaną sytuacją rodzinną, bytową i zawodową osób korzystających z 

porad (głównie klientów pomocy społecznej), sprawy nierzadko były wielowątkowe. Dla 

osób otrzymujących porady, stanowiły one realną i konkretną pomoc w rozwiązywaniu 

trudnych problemów osobistych oraz rodzinnych. 
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8.2.2. Poradnictwo psychologiczne 

 Oferowana przez MOPS pomoc psychologiczna jest skierowana do mieszkańców 

Siemianowic Śląskich. Podobnie jak w poprzednich latach, w roku sprawozdawczym po 

pomoc zgłaszały się osoby znajdujące się w kryzysie, ale też pacjenci ze zdiagnozowanymi 

zaburzeniami psychicznymi, wymagający podejścia terapeutycznego. Część osób 

skorzystała z poradnictwa, które dotyczyło m.in. kwestii opiekuńczo-wychowawczych, 

spraw z zakresu szeroko rozumianej psychoedukacji. Każdorazowo częstotliwość 

odbywanych sesji była uzależniona od indywidualnych potrzeb i możliwości klientów. 

 

9. PROJEKTY SPOŁECZNE MOPS 

 W 2020 r. MOPS realizował różne projekty, w tym współfinansowane przez UE  

z EFS w ramach RPO WSL i PO WER oraz finansowane ze środków Funduszu 

Solidarnościowego. 

 

9.1. Projekt pn. „Rozwój usług społecznych w Siemianowicach Śląskich” (poddziałanie 

9.2.1 RPO WSL - ZIT) 

 MOPS rozpoczął realizację powyższego projektu we wrześniu 2020 roku. Projekt 

został dofinansowany przez UE z EFS w ramach RPO WSL. Dofinansowanie wynosi  

1.319.334,40 zł, natomiast łączna wartość projektu – 1.418.639,14 zł. Projekt będzie 

realizowany do 30.11.2022 roku (w związku z epidemią COVID-19, okres realizacji został 

wydłużony o 90 dni). 

Głównym celem jest wzrost dostępności oraz wzrost jakości usług społecznych dla 110 

osób zagrożonych lub dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym zamieszkujących 

w Siemianowicach Śląskich poprzez rozszerzenie oferty wsparcia Placówki SD2 oraz 

zapewnienie wsparcia w CUS. 

W 2020 r. zrealizowano następujące działania dla uczestników projektu: 

 w CUS: 

◦ indywidualne poradnictwo psychologiczne; 

◦ indywidualne poradnictwo prawne; 
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◦ merytoryczna praca 2 asystentów rodziny; 

◦ indywidualne poradnictwo pedagogiczno-psychologiczne; 

◦ zajęcia grupy wsparcia dla osób niepełnosprawnych; 

◦ zajęcia w ramach Klubu Seniora; 

 w Placówce SD2: 

◦ zajęcia ogólnorozwojowe dla 3 grup dzieci; 

◦ zajęcia taneczne dla 3 grup dzieci; 

◦ indywidualne lub grupowe zajęcia z logopedą; 

◦ grupowe lub indywidualne zajęcia z psychologiem. 

  

9.2. Projekt pn. „Nowe rozwiązanie” (PO WER) 

 Jest to projekt finansowany ze środków EFS (PO WER) w ramach projektu pn. 

„Ścieżki współpracy – wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową” 

realizowanego przez Fundację „Fundusz Współpracy” z siedzibą  

w Warszawie. 

MOPS otrzymał dotację w wysokości 82.091,00 zł. Realizacja projektu, rozpoczęta  

w listopadzie 2020 roku, ma trwać do 31.10.2021 roku. 

Głównym celem projektu jest wypracowanie modelu, który ma pomóc we wspieraniu 

rodzin mających problemy opiekuńczo – wychowawcze, a także rodzin zastępczych oraz 

ich wychowanków, poprzez współpracę międzynarodową. Partnerem zagranicznym jest 

organizacja EUROSOZIAL z Niemiec. 

W 2020 r. zrealizowano pierwszy kamień milowy projektu - „Plan współpracy  

z partnerem”. Zarządzeniem Dyrektora MOPS została powołana grupa robocza biorąca 

udział w tworzeniu modelu. Należą do niej osoby merytorycznie pracujące z osobami 

mającymi problemy opiekuńczo - wychowawcze, rodzinami zastępczymi i wychowankami 

rodzin zastępczych. Działania grupy są koordynowane przez zespół zadaniowy w formie 

biura projektu. W roku sprawozdawczym odbyły się 2 posiedzenia grupy oraz osób 

należących do biura projektu, które miały na celu przygotowanie do seminarium online. 

Seminarium online z partnerem zagranicznym odbyło się w dniu 25.11.2020 roku. Dzięki 

seminarium partnerzy wymienili wiedzę na temat swoich doświadczeń i uprawnień  
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a także opracowali harmonogram dalszej współpracy, uwzględniający sytuację  

epidemiologiczną. Zagadnienia, które były poruszane podczas seminarium, zostały ujęte  

w raporcie. 

 

9.3. Projekt pn. „SORSAL Siemianowicki Obszar Rewitalizacji Społecznej i Aktywności 

Lokalnej” (poddziałanie 9.1.1 RPO WSL /ZIT/) 

 Głównym celem projektu była aktywizacja społeczna i zawodowa 100 osób  

w wieku aktywności zawodowej, które należą do społeczności lokalnych zamieszkujących 

w Siemianowicach Śląskich tereny uznane w Lokalnym Programie Rewitalizacji za 

zdegradowane i wymagające rewitalizacji, czyli Michałkowice z "Nowym Światem" oraz 

Śródmieście ze Srokowcem. 

Projekt był realizowany w okresie 01.06.2018 roku do 31.05.2020 roku. Jego łączna  

wartość wyniosła 966.465,00 zł, natomiast uzyskane dofinansowanie - 918.141,75 zł. 

W roku 2020 zostały zrealizowane następujące działania skierowane do uczestników 

projektu: 

 praca środowiskowa prowadzona przez 3 pracowników socjalnych; 

 grupa wsparcia dla osób niepełnosprawnych; 

 treningi kompetencji wychowawczych; 

 indywidualne poradnictwo pedagogiczno-psychologiczne; 

 grupa samopomocowa dla osób mających problemy opiekuńczo -wychowawcze i w    

prowadzeniu gospodarstwa domowego; 

 doradztwo zawodowe; 

 6 miesięczne staże; 

 wsparcie dla dzieci uczestników projektu w formie „Pogotowia edukacyjnego” oraz  

opieki nad dziećmi rodziców uczestniczących w zajęciach programowych. 

 

9.4. Projekt pn. „Dobrze mieć sąsiada” (poddziałanie 9.2.5 RPO WSL) 

 Łączna wartość projektu wyniosła 750.431,25zł, natomiast uzyskane 

dofinansowanie z EFS – 697.901,06 zł. Projekt był realizowany w okresie od 01.09.2018 

roku do 29.11.2020 roku (w związku z epidemią COVID-19, czas realizacji projektu został 

wydłużony o 90 dni). 
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Głównym celem był wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających 

ubóstwu i wykluczeniu społecznemu dla 30 osób niesamodzielnych ze względu na wiek 

(osoby nieaktywne zawodowo w wieku 60+) oraz wzrost kompetencji 15 opiekunów 

faktycznych w zakresie opieki nad osobą niesamodzielną ze względu na wiek. 

 W roku 2020 zostały zrealizowane następujące działania skierowane do uczestni-

ków projektu: 

 funkcjonowanie zespołu interdyscyplinarnego; 

 świadczenie usług sąsiedzkich dla osób niesamodzielnych ze względu na wiek; 

 grupa edukacyjno – wspierająca; 

 zajęcia dla seniorów; 

 zakup artykułów spożywczych dla seniorów na „Spotkania przy kawie”; 

 wyjścia do instytucji kultury oraz wycieczki edukacyjne dla seniorów. 

 

9.5. Projekt pn. „Inwestuj w siebie” (poddziałanie 9.1.6 RPO WSL) 

 W 2020 roku realizowana była trzecia edycja wyżej wymienionego projektu. Będzie 

trwał do 31.03.2021 r. (w związku z epidemią COVID-19, czas jego realizacji został 

wydłużony o 90 dni). Przyznana kwota dofinansowania wyniosła 2.038.775,15 zł, 

natomiast całkowita zaplanowana wartość projektu to 2.398.559,00 zł. Głównym celem 

projektu jest wzrost aktywności społecznej i zawodowej 180 mieszkających  

w Siemianowicach Śląskich osób zagrożonych lub dotkniętych wykluczeniem społecznym. 

W 2020 roku uczestnicy projektu byli objęci następującymi działaniami: 

 pracą socjalną realizowaną przez dwóch pracowników socjalnych i dwóch 

asystentów rodziny; 

 indywidualnym poradnictwem psychologicznym; 

 indywidualnym poradnictwem pedagogiczno – psychologicznym; 

 treningami komunikacji i asertywności; 

 treningami twórczości; 

 warsztatami dotyczącymi kreowania własnego wizerunku; 

 treningami kompetencji wychowawczych; 

 warsztatami aktywnego poszukiwania pracy; 

 zajęciami grupy wsparcia dla osób niepełnosprawnych; 
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 rehabilitacją indywidualną; 

 indywidualnym doradztwem zawodowym; 

 6-miesięcznymi stażami oraz szkoleniami podnoszącymi/zmieniającymi  

kwalifikacje zawodowe; 

 wsparciem dla rodzin uczestników projektu w formie „Pogotowia  

edukacyjnego” i opieki nad dziećmi rodziców uczestniczących w zajęciach. 

 

9.6. Projekt pn. „Rodzina razem” (poddziałanie 9.2.5 RPO WSL) 

 Realizacja projektu rozpoczęła się w roku 2019 i będzie trwać do 29.08.2021 roku 

(w związku z pandemią COVID-19, czas realizacji projektu został wydłużony o 90 dni). 

MOPS uzyskał dofinansowanie z EFS w kwocie 883.355,79 zł, natomiast łączna wartość 

projektu wynosi 949.844,94 zł. Głównym celem projektu jest: 

 rozwinięcie środowiskowych form opieki nad dziećmi i młodzieżą poprzez 

rozszerzenie oferty wsparcia Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego dla Dzieci w 

Siemianowicach Śląskich (Placówki SD1) dla 49 osób; 

 poprawa funkcjonowania 40 osób pełniących funkcję rodzin zastępczych  

z Siemianowic Śląskich, poprzez doskonalenie ich kompetencji oraz kompetencji 33 

wychowanków rodzin zastępczych; 

 poprawa funkcjonowania 5 osób z rodzin mających problemy opiekuńczo – 

wychowawcze i w prowadzeniu gospodarstwa domowego. 

W roku sprawozdawczym w ramach projektu realizowano następujące działania 

skierowane do uczestników: 

 zajęcia z robotyki dla 5 grup dzieci; 

 zajęcia z języka angielskiego dla 5 grup dzieci; 

 ogólnorozwojowe zajęcia ruchowe dla 2 grup dzieci; 

 wyjście do Śląskiego Teatru Lalki i Aktora ATENEUM w Katowicach na spektakl pt.  

"O królewnie Wełence"; 

 wyjścia: na lodowisko dla dzieci, do kina Cinema City w Katowicach, do Śląskiego  

Wesołego Miasteczka "Legendia", do kręgielni; 

 wycieczka edukacyjna do Kopalni Guido w Zabrzu (zwiedzanie specjalnej trasy pn.  

„Podziemna przygoda Tytusa, Romka i A'Tomka”); 
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 zajęcia z psychodramy; 

 zajęcia grupy korekcyjnej dla dzieci z rodzin zastępczych, prowadzonej przez  

psychologa i pedagoga; 

 funkcjonowanie 5 rodzin wspierających, pomagających rodzinom mającym  

problemy opiekuńczo–wychowawcze; 

 dwudniowa wycieczka do Zakopanego dla rodzin zastępczych; 

 jednodniowe wycieczki edukacyjne do Żarek, Bielska-Białej. 

 

9.7. Projekt pn. „Centrum Integracji Społecznej w Siemianowicach Śląskich” 

(poddziałanie 9.1.5 RPO WSL) 

 W roku sprawozdawczym MOPS zakończył realizację wyżej wymienionego projektu, 

w którym uczestniczył jako partner. Partnerem Wiodącym była Fundacja Siemianowickie 

Centrum Integracji. 

W okresie od 01.01.2020 roku – 31.03.2020 roku 9 uczestników projektu zrealizowało 

staże u pracodawców. 

 

9.8. Projekt pn. „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia 

osób i rodzin” (POWER 2.5) 

 W roku sprawozdawczym MOPS zakończył realizację wyżej wymienionego projektu 

współfinansowanego ze środków EFS, w którym uczestniczył od 2019 roku. Celem projektu 

było zwiększenie oraz poprawa współpracy pomiędzy instytucjami pomocy i integracji 

społecznej, a podmiotami innych polityk sektorowych, m.in. edukacji, zdrowia, 

sądownictwa i policji. 

Projekt był realizowany w partnerstwie czterech ośrodków polityki społecznej  

z makroregionu. Liderem był Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa 

Śląskiego, zaś partnerami: Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, Regionalny 

Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej  

w Opolu. 

W 2020 roku odbyły się cztery spotkania Partnerskiego Zespołu Kooperacyjnego,  

w których wzięły udział różne instytucje z obszaru Miasta Siemianowice Śląskie. Swoje 

działania rozpoczęły Zadaniowe Zespoły Kooperacyjne. Przedstawiciele instytucji z terenu  
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Siemianowic Śląskich mogli podnosić swoje kompetencje uczestnicząc w wyjazdowych 

warsztatach kooperacyjnych. 

 
9.9. Program pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020 

 W ramach wyżej wymienionego programu w okresie od 01.03.2020 r. do 

31.12.2020 r. zrealizowano 1.166 godzin zegarowych usług asystenckich dla 10 

uczestników. Celem programu było: 

 wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla 

pełnoletnich osób niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o znacznym lub 

umiarkowanym stopniu niepełnosprawności; 

 umożliwienie osobom niepełnosprawnym korzystania z pomocy asystenta przy 

wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym; 

 ograniczenie skutków niepełnosprawności, stymulowanie osób niepełnosprawnych 

do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia; 

 przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu 

społecznemu osób niepełnosprawnych, umożliwienie osobom niepełnosprawnym 

uczestnictwa  w życiu lokalnej społeczności. 

 

9.10. Asystenci rodziny rok 2020 

 MOPS otrzymał z Funduszu Pracy środki w kwocie 5.950 zł, przeznaczone na 

dofinansowanie kosztów wypłaty dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny 

aktywnie działających na rzecz rodzin w okresie epidemii COVID-19. Była to dotacja  

w ramach „Programu Asystent Rodziny na rok 2020”. 

 

9.11. Projekt pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii 

COVID-19” 

 MOPS jako organizator rodzinnej pieczy zastępczej brał udział w realizacji wyżej 

wymienionego projektu współfinansowanego przez UE z EFS w ramach PO WER (Działanie 

2.8). Liderem projektu jest Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. 
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 Celem głównym projektu jest zapobieganie negatywnym skutkom wystąpienia 

COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej, a celem szczegółowym wsparcie dzieci, rodziców 

zastępczych i pracowników rodzinnych oraz instytucjonalnych podmiotów pieczy 

zastępczej w sytuacji zagrożenia epidemią. Otrzymana w ramach projektu kwota 

dofinansowania wyniosła 167.850,00 zł. Dzięki tym środkom MOPS oraz Placówka 

Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 w Siemianowicach Śląskich zakupiły: 

 45 komputerów przenośnych typu laptop z oprogramowaniem; 

 30 kompletów słuchawek bezprzewodowych; 

 środki ochrony indywidualnej, tj. maseczki, rękawiczki, środki dezynfekcyjne. 

Komputery oraz sprzęt multimedialny służą dzieciom z rodzinnej  

i instytucjonalnej pieczy zastępczej do wyrównywania braków szkolnych i podnoszenia 

kompetencji w realizowaniu zadań zdalnego nauczania. Środki ochrony indywidualnej są 

przeznaczone dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i osób pełniących funkcję 

rodziców zastępczych, a także wychowanków i pracowników Placówki Opiekuńczo-

Wychowawczej nr 1 w Siemianowicach Śląskich. 

  

9.12. Program pn. „Aktywny Samorząd” 

 W 2020 roku MOPS kontynuował realizację wyżej wymienionego programu 

finansowanego ze środków PFRON. W ciągu roku sprawozdawczego przyznano 

dofinansowanie w łącznej kwocie 247.517,81 zł,  natomiast rzeczywiście poniesione 

wydatki wyniosły łącznie 247.498 zł. W programie „Aktywny Samorząd” wyodrębniono 

dwa moduły. W ramach modułu I złożono 18 wniosków. 15 z nich rozpatrzono pozytywnie. 

Natomiast w module II złożono 32 wnioski, z których 23 rozpatrzono pozytywnie. Względy 

formalne były przyczyną negatywnego rozpatrzenia niektórych wniosków. 

 

Poniższe tabele zawierają szczegółowe informacje dotyczące  przedsięwzięć 

dofinansowanych  w ramach modułów programu w roku 2020. 
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Tabela nr 8. Dofinansowania przyznane w 2020 r. w ramach modułu I programu „Aktywny 
Samorząd”. 

Nazwa zadania Liczba 
pozytywnie 

rozpatrzonych 
wniosków 

Wysokość przyznanego 
dofinansowania 

Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego 
elementów oraz oprogramowania. 

4 11.482 zł 

Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej 
posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie 
elektrycznym. 

1 859 zł 

Pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej 
poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej. 

4 2.216,81 zł 

Pomoc w zakupie protezy kończyny. 2 117.240 zł 

Pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o 
napędzie elektrycznym. 

1 7.275 zł 

Pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie 
elektrycznym. 

3 42.000 zł 

Opracowanie własne na podstawie danych MOPS. 
 
 

Tabela nr 9. Dofinansowania przyznane w 2020 r. w ramach modułu II programu „Aktywny 
Samorząd”. 

Nazwa zadania Liczba 
pozytywnie 

rozpatrzonych 
wniosków 

Wysokość przyznanego 
dofinansowania 

Pomoc w uzyskaniu wykształcenia poprzez dofinan-

sowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, 

kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego 

stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia 

magisterskie, studia podyplomowe lub                 

doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w 

systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjo-

narnym / wieczorowym / zaocznym lub eksterni-

stycznym, w tym również za pośrednictwem Inter-

netu). 

23 66.445 zł 

Opracowanie własne na podstawie danych MOPS. 

 

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 856B5978-ADAB-4106-812E-5693BA93F1DE. Podpisany Strona 47



Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich w 2020 roku 

 

Strona 48 z 85 

 

 

9.13. Program pn. „Wspieraj Seniora” 

 W 2020 roku MOPS  brał udział  programie „Wspieraj Seniora”  Ministra Rodziny  

i Polityki Społecznej adresowanym do seniorów, którzy dla własnego bezpieczeństwa 

zdecydowali się pozostać w domu w czasie epidemii COVID-19. Wsparcie  było udzielane w 

formie zakupów artykułów pierwszej potrzeby, takich jak: artykuły spożywcze, środki 

higieniczne oraz leki. 

Program  był skierowany do osób w wieku powyżej 70 roku życia, przy czym  

w szczególnych przypadkach pomoc była udzielana osobie poniżej 70 roku życia. Łącznie ze 

wsparcia w ramach programu skorzystało 15 osób. 

 

9.14. Akcja pn. „Paczuszka dla staruszka” 

 MOPS organizuje i koordynuje wyżej wymienioną akcję już od kilku lat, w okresie   

bożonarodzeniowym i wielkanocnym. Akcja polega na zbieraniu paczek oraz 

przekazywaniu ich najbardziej potrzebującym osobom starszym. W 2020 roku udało się 

zebrać około 150 paczek, które zostały przekazane przez siemianowickie instytucje i 

przedsiębiorstwa oraz osoby prywatne. Przekazane seniorom paczki zawierały produkty 

żywnościowe, artykuły świąteczne, kartki z życzeniami. Znajdowały się w nich również 

Koperty Życia, przekazane przez Komendę Miejską Policji w Siemianowicach Śląskich. Taka 

koperta, wypełniona przez osobę starszą, w przypadku zagrożenia życia jest przydatna dla 

służb medycznych. 

Dla obdarowanych osób ważna jest nie tylko zawartość paczki. Najważniejszy jest fakt, że 

w tym świątecznym czasie ktoś o nich pamiętał, odwiedził ich i złożył życzenia. 

 

9.15. Program pomocy sąsiedzkiej 

 Zwrócenie uwagi na potrzebę integracji i aktywizacji społecznej sąsiadów w ich 

lokalnym środowisku oraz propagowanie idei pomocy sąsiedzkiej w Siemianowicach 

Śląskich – to cel programu „Dobrze mieć sąsiada”, który od kilku lat jest realizowany przez 

MOPS. 
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10. WYBRANE ZAGADNIENIA Z DZIAŁALNOŚCI MOPS 

 

10.1. Wsparcie dla rodzin biologicznych oraz rodzinna piecza zastępcza 

10.1.1. Rodziny biologiczne 

 Zgodnie z ustawą  z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 821 z późn. zm.) piecza zastępcza jest sprawowana  

w przypadku niemożności zapewnienia dziecku opieki i wychowania przez rodziców.  

W przypadku wystąpienia różnego typu problemów w rodzinie, rodzice biologiczni są 

obejmowani wieloma formami pomocy. Decyzja o umieszczeniu dzieci w pieczy zastępczej 

powinna być podejmowana dopiero z chwilą wyczerpania wszystkich form pomocy 

rodzinie niewydolnej w sprawach opiekuńczo-wychowawczych. W 2020 roku, podobnie 

jak w latach poprzednich, często zdarzały się sytuacje, w których z powodu zagrożonego 

dobra i bezpieczeństwa dziecka Sąd wydawał postanowienie o jego niezwłocznym 

(interwencyjnym) zabraniu ze środowiska rodzinnego i umieszczeniu w pieczy zastępczej. 

 Głównymi powodami umieszczania dzieci w pieczy zastępczej były: bezradność 

opiekuńczo-wychowawcza rodziców, ich uzależnienie od środków psychoaktywnych, 

choroba somatyczna lub psychiczna, zaniedbania w zakresie podstawowych potrzeb 

psychofizycznych dziecka, przemoc w rodzinie, wyjazd za granicę, pozbawienie wolności 

lub umieszczenie w DPS. Z reguły dzieci przebywające w pieczy zastępczej są sierotami 

społecznymi, ale zdarzają się przypadki sierot zupełnych i tzw. eurosierot. Wyjeżdżając do 

pracy za granicę rodzice pozostawiają dzieci pod opieką najbliższej rodziny, najczęściej 

dziadków. Z biegiem czasu kontakty rodziców z dziećmi rozluźniają się, a następnie są 

zrywane. Czasami rodzice utrzymują bardzo słaby kontakt z dziećmi poprzez media 

społecznościowe. 

 W związku z powyższym niezbędne były realizowane przez MOPS działania 

wspierające dzieci i rodziców biologicznych w podtrzymywaniu wzajemnych kontaktów, 

odbudowie więzi rodzinnych i tworzeniu pozytywnych relacji między nimi oraz rodzinami 

zastępczymi. Część rodziców biologicznych była objęta wsparciem asystenta rodziny. Byli 

to samotni rodzice lub rodziny, które nie radzą sobie z wychowaniem dzieci, jak również 

rodziny, które odzyskały dzieci lub starają się o ich odzyskanie. Rodzice biologiczni w miarę  
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potrzeb korzystali z bezpłatnej pomocy prawnika i psychologa, byli objęci pracą socjalną. 

W działaniach na rzecz rodziców biologicznych są wykorzystywane plany pracy z rodziną. 

Plan pracy z rodziną obejmuje zakres realizowanych działań, które mają na celu 

przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, a także zawiera terminy ich realizacji  

i przewidywane efekty. Rodziny były też objęte pomocą rodzin wspierających, które 

pomagały w opiece i wychowaniu dzieci, prowadzeniu gospodarstwa domowego oraz 

kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych. 

 Rodzice mają prawo i obowiązek utrzymywania kontaktów z dzieckiem, które 

zostało umieszczone w pieczy zastępczej. Sąd opiekuńczy, orzekając w sprawie kontaktów 

z dzieckiem, może zobowiązać rodziców do określonego postępowania, w szczególności 

skierować ich do placówek albo specjalistów zajmujących się terapią rodzinną  

i poradnictwem lub świadczących rodzinie inną stosowną pomoc, z jednoczesnym 

wskazaniem sposobu kontroli wykonania wydanych zarządzeń. Kontakty z dzieckiem 

obejmują w szczególności przebywanie z nim, bezpośrednie porozumiewanie się, 

korzystanie z korespondencji oraz innych środków porozumiewania się na odległość, 

 w tym ze środków komunikacji elektronicznej. Jeżeli wymaga tego dobro dziecka, Sąd 

opiekuńczy ogranicza utrzymywanie kontaktów rodziców z dzieckiem. Może  

w szczególności zakazać spotykania się z dzieckiem, zakazać zabierania dziecka poza 

miejsce jego stałego pobytu, zezwolić na spotykanie się z dzieckiem tylko w obecności 

drugiego z rodziców albo opiekuna, kuratora sądowego lub innej osoby wskazanej przez 

Sąd, ograniczyć kontakty do określonych sposobów porozumiewania się na odległość. 

Jeżeli utrzymywanie kontaktów rodziców z dzieckiem poważnie zagraża dobru dziecka lub 

je narusza, sąd zakazuje ich utrzymywania. W sytuacji braku porozumienia pomiędzy 

opiekunem zastępczym oraz rodzicem odnośnie sposobu kontaktów z dzieckiem, jest 

możliwe wystąpienie do Sądu z wnioskiem o uregulowanie kontaktów. 

 W 2020 roku z uwagi na panującą epidemię COVID-19, w trosce o zdrowie obu 

stron, osobiste kontakty dzieci z rodzicami były znacząco ograniczone. 

 MOPS prowadzi postępowania administracyjne w przedmiocie ustalenia opłaty za 

pobyt dziecka w pieczy zastępczej, jako jednostka właściwa ze względu na miejsce 

zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu 

dziecka czy placówce opiekuńczo-wychowawczej. Ustalenie opłaty następuje w drodze 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 856B5978-ADAB-4106-812E-5693BA93F1DE. Podpisany Strona 50



Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich w 2020 roku 

 

Strona 51 z 85 

 

decyzji administracyjnej, od której służy odwołanie na zasadach określonych w kodeksie 

postępowania administracyjnego. 

 Zgodnie z zapisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 

rodzice biologiczni są zobowiązani do ponoszenia opłaty za pobyt ich dzieci w pieczy 

zastępczej. Szczegółowe warunki umarzania opłaty w całości lub w części, łącznie  

z odsetkami, odraczania terminu płatności, rozkładania na raty lub odstąpienia od 

ustalania opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej reguluje uchwała Rady Miasta 

Siemianowic Śląskich nr 537/2014 z dnia 30.10.2014 roku. Decyzja w sprawie ustalenia 

opłaty lub odstąpienia od niej jest wydawana na podstawie protokołu, który umożliwia 

rozeznanie sytuacji socjalno-bytowej rodziny, a w szczególności jej sytuacji materialnej. 

 Zgodnie z zapisami wyżej wymienionej ustawy rodzice ponoszą opłatę od dnia 

umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej i odpowiadają za nią solidarnie. Od opłaty 

naliczane są odsetki ustawowe od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu,  

w którym decyzja ustalająca opłatę stała się ostateczną. Należności z tytułu nieponoszenia 

opłaty podlegają egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym. 

 W roku sprawozdawczym w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych 

wydano 191 decyzji dotyczących przedmiotowej opłaty, w tym dwie decyzje o ustaleniu 

opłaty oraz 189 decyzji o odstąpieniu od ustalenia opłaty. Najczęstszymi przyczynami 

zwolnienia rodziców biologicznych z odpłatności były: zbyt niskie dochody, długotrwała 

choroba, niepełnosprawność, bezrobocie, bezdomność, pobyt w zakładzie karnym lub 

domu pomocy społecznej, partycypowanie w kosztach utrzymania dziecka w pieczy 

zastępczej poprzez płacenie alimentów lub wychowywanie  

w rodzinie innych małoletnich dzieci. Obciążenie odpłatnością nie może stanowić 

zagrożenia dla egzystencji rodzica oraz osób pozostających na jego utrzymaniu (często są 

to inne dzieci). 

 W roku 2020 MOPS gromadził dokumentację niezbędną do określenia aktualnej 

sytuacji życiowej rodziców biologicznych dzieci przebywających w rodzinach zastępczych 

oraz placówkach opiekuńczo – wychowawczych. W tym celu występował z wnioskami  

o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych do różnych podmiotów (np. 

urzędów skarbowych, urzędów stanu cywilnego, zakładów karnych, ośrodków pomocy 

społecznej, urzędów miast, powiatowych urzędów pracy, zakładów pracy). 
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 MOPS współpracuje z organizatorami pieczy zastępczej lub placówkami opiekuńczo 

– wychowawczymi przekazując opinie na temat aktualnej sytuacji socjalno-bytowej 

rodziców biologicznych (m.in. pod kątem zgody na urlopowanie dzieci do domu 

rodzinnego, odzyskania władzy rodzicielskiej przez rodziców biologicznych, lub 

ewentualnego odebrania im władzy rodzicielskiej, a tym samym umożliwienia przekazania 

dzieci do adopcji). Zdarzają się sytuacje, w których jest konieczne szybkie zdobycie 

podpisów rodzica biologicznego na dokumentacji dotyczącej poddania dziecka badaniom 

w poradni specjalistycznej, wydania dowodu osobistego, wyjazdu na kolonie lub do 

sanatorium. Wtedy pracownik socjalny nawiązuje kontakt z rodzicem biologicznym, 

pozyskuje od niego podpisy na dokumentach, które następnie niezwłocznie przekazuje do 

placówki. Ponadto jest prowadzony monitoring w środowiskach, w których przebywają 

dzieci na urlopowaniu z placówek opiekuńczo-wychowawczych. MOPS zwraca się do 

Komendy Miejskiej Policji w Siemianowicach Śląskich z wnioskiem o sprawdzanie tych 

środowisk w godzinach poza czasem pracy MOPS. Często monitoring jest prowadzony 

przez asystenta rodziny oraz pracowników socjalnych. 

 

10.1.2. Opieka nad dziećmi umieszczonymi w rodzinach zastępczych 

1) Liczba rodzin zastępczych. 

 Na terenie Siemianowic Śląskich funkcjonują rodziny zastępcze zawodowe, 

niezawodowe oraz spokrewnione. Funkcję rodziny zastępczej spokrewnionej sprawują 

dziadkowie dziecka bądź starsze rodzeństwo. Ponadto funkcjonują dwa rodzinne domy 

dziecka (RDD), z czego jeden na terenie Siemianowic Śląskich, a drugi na terenie powiatu 

bielskiego (w Szczyrku). 

 W roku 2018 w Siemianowicach Śląskich było 136 rodzin zastępczych. W 2019 roku 

nastąpił spadek do poziomu 126 rodzin. W roku sprawozdawczym rodzin zastępczych było 

114. 

 W roku 2020 grupa rodzin zastępczych obejmowała 75 rodzin spokrewnionych 

(65,8 % ogółu), 35 rodzin niezawodowych (30,7 % ogółu), 3 rodziny zastępcze zawodowe 

(2,6 % ogółu) oraz 1 rodzinny dom dziecka (0,9 % ogółu). Istotnym problemem jest nadal 

brak zawodowych rodzin zastępczych specjalistycznych oraz zawodowych rodzin 

zastępczych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego. 
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Poniższy wykres przedstawia strukturę rodzin zastępczych na przestrzeni trzech ostatnich 

lat. 

 

Wykres nr 8. Struktura rodzin zastępczych wg rodzaju w latach 2018-2020. 

 

Opracowanie własne na podstawie danych MOPS. 

 
2) Liczba dzieci w poszczególnych typach rodzin zastępczych. 

Podobnie jak w poprzednich latach, w 2020 r. najwięcej było rodzin zastępczych 

wychowujących 1 przyjęte dziecko – łącznie stanowiły one 73 % ogółu rodzin zastępczych 

w Siemianowicach Śląskich. Rodziny opiekujące się 2 dzieci stanowiły 17 % wszystkich 

rodzin zastępczych. 11 rodzin wychowywało 3 dzieci (9 % ogółu). Rodzinny dom dziecka, 

stanowiący 1 % wszystkich rodzin zastępczych, opiekował się 5 dzieci. 

 

Tabela nr 10. Rodziny zastępcze w 2020 roku, według liczby przyjętych dzieci. 

Liczba 
przyjętych 
dzieci 

Rodziny 
spokrewnione 

Rodziny 
niezawodowe 

Rodziny 
zawodowe 

Rodzinny Dom 
Dziecka 

Razem 

L. b % L. b % L. b % L. b % L. b 

Rodziny z 1 
dzieckiem 

54 72 29 82,9 0 0 0 0 83 

Rodziny z 2 
dzieci 

16 21,3 2 5,7 1 33,33 0 0 19 

Rodziny z 3 
dzieci 

5 6,7 4 11,4 2 66,67 0 0 11 

94 

86 

75 

38 36 35 

3 3 3 1 1 1 

2018 2019 2020 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

100 

rodziny zastępcze spokrewnione 

rodziny zastępcze niezawodowe 

rodziny zastępcze zawodowe 

rodzinny dom dziecka 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 856B5978-ADAB-4106-812E-5693BA93F1DE. Podpisany Strona 53



Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich w 2020 roku 

 

Strona 54 z 85 

 

Rodziny z 4 
dzieci 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rodziny z 5 
dzieci 

0 
 

0 0 0 0 0 1 100 1 

Rodziny z 6 
dzieci 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Razem 75 100 35 100 3 100 1 100 114 

Opracowanie własne na podstawie danych MOPS. 

 

3) Typy rodzin zastępczych i liczba dzieci w nich umieszczonych. 

 W ciągu ostatnich lat następował spadek liczby dzieci wychowujących się w 

rodzinach zastępczych. W 2017 r. na terenie Siemianowic Śl. w rodzinach zastępczych 

różnych typów łącznie przebywało 192 dzieci, w 2018 r. – 188 dzieci, w 2019 r. - 176 dzieci. 

W 2020 r. w rodzinnej pieczy zastępczej przebywało 159 dzieci: 101 w rodzinach 

zastępczych spokrewnionych (64 % ogólnej liczby dzieci), 45 w rodzinach zastępczych 

niezawodowych (28 %), 8 w rodzinach zastępczych zawodowych (5 %), 5 w rodzinnym 

domu dziecka (3 %). 

Poniższy wykres przedstawia strukturę rozmieszczenia dzieci w 3 ostatnich latach. 

 

Wykres nr 9. Liczba dzieci w różnych typach rodzin zastępczych w latach 2018 – 2020. 

 

 

Opracowanie własne na podstawie danych MOPS. 
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4) Wiek dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych. 

 W 2020 r. wśród dzieci umieszczonych we wszystkich typach rodzin zastępczych 

były dwie duże grupy wiekowe – 57 dzieci w wieku od 7 do 13 lat (36 % ogólnej liczby 

dzieci w rodzinach zastępczych) oraz 61 dzieci w wieku od 14 do 18 lat (38 % ogólnej liczby 

dzieci). Mniej liczne grupy stanowili pełnoletni wychowankowie rodzin zastępczych (25 

osób – 16 %) oraz dzieci w wieku od 4 do 6 lat (10 osób – 6 % ogółu). 6 dzieci w wieku od 0 

do 3 lat stanowiło najmniejszą grupę (4 % ogółu). 

 

Tabela nr 11. Wiek dzieci przebywających w rodzinach zastępczych w latach 2018 – 2020. 
 

Przedział 
wiekowy 

 

Rodziny 
spokrewnione 

Rodziny 
niezawodowe 

 

Rodziny 
zawodowe 

Rodzinny 
 Dom Dziecka 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

0-3 1 0 2 2 0 0 0 0 0 2 3 4 

4-6 19 9 6 5 2 1 1 3 3 0 0 0 

7-13 44 44 39 18 21 17 1 1 1 0 0 0 

14-18 42 38 39 15 18 20 3 3 1 1 1 1 

powyżej 18 21 23 15 9 6 7 2 2 3 2 2 0 

Razem 127 114 101 49 47 45 7 9 8 5 6 5 

Opracowanie własne na podstawie danych MOPS. 
 

5) Liczba dzieci posiadających orzeczenie o niepełnosprawności/orzeczenie o stopniu 

niepełnosprawności w rodzinach zastępczych. 

 Ze względu na zły stan zdrowia (choroby przewlekłe, w tym choroby sprzężone) 

część wychowanków rodzin zastępczych posiada orzeczenia o niepełnosprawności (dzieci 

w wieku do lat 16) oraz orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (po ukończeniu 16 lat). 

W roku sprawozdawczym dzieci z orzeczeniami stanowiły 13 % wszystkich wychowanków 

przebywających pod opieką rodzin zastępczych - 21 ze 159 dzieci miało orzeczoną 

niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności na dłuższy lub krótszy okres czasu. 
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6) Wiek osób pełniących funkcję rodziny zastępczej. 

 W roku 2020 największą część rodzin zastępczych stanowiły rodziny, w których 

osoby pełniące funkcję rodziców zastępczych są w wieku 61-70 lat. Dużo było również 

rodziców zastępczych w wieku 51-60 lat, a także 71 lat i więcej. Wśród rodziców 

zastępczych nie było osób zaliczanych do najmłodszej kategorii wiekowej (wiek do 21 lat).   

7) Rodzaje sieroctwa. 

 Najczęstszym rodzajem sieroctwa wśród dzieci umieszczonych w różnych typach 

rodzin zastępczych jest sieroctwo społeczne, które w 2020 r. dotyczyło 125 dzieci, czyli    

79 % dzieci objętych tą formą opieki. Ze względu na półsieroctwo w rodzinach zastępczych 

przebywało 18 dzieci (11 %), natomiast z powodu sieroctwa zupełnego pod opieką rodzin 

zastępczych znajdowało się 16 dzieci (10 %). Informacje zawarte w poniższej tabeli 

świadczą o tym, że w ostatnich latach sytuacja w tym zakresie była stabilna: zdecydowanie 

najwięcej było sierot społecznych, a wyraźnie mniej półsierot oraz sierot zupełnych. 

 
Tabela nr 12. Rodzaje sieroctwa wśród dzieci przebywających w rodzinnej pieczy 
zastępczej w latach 2018-2020. 

Rodzaje sieroctwa Sieroctwo zupełne Sieroctwo 
społeczne 

Półsieroctwo Razem 

Rok L. b % L. b % L. b % L. b 

2018 15 8 151 80 22 12 188 

2019 16 9 135 77 25 14 176 

2020 16 10 125 79 18 11 159 

  Opracowanie własne na podstawie danych MOPS 

8) Rodzinny Dom Dziecka. 

 W 2020 r. w Siemianowicach Śląskich funkcjonował jeden rodzinny dom dziecka 

(RDD). Powstał w sierpniu 2017 r. w wyniku przekształcenia jednej z rodzin zastępczych 

zawodowych. Pod opieką osoby pełniącej funkcję RDD pozostaje 5 dzieci: jedno dziecko  

w wieku 1 roku, jedno w wieku 2 lat, dwoje w wieku 3 lat oraz jedno w wieku 17 lat. RDD 

jest objęty pomocą koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, który stara się na bieżąco 

wspierać członków rodziny w rozwiązywaniu problemów. 
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9) Świadczenia finansowe na rzecz rodzin zastępczych. 

 MOPS wypłacił rodzinom zastępczym, które funkcjonują na terenie Siemianowic 

Śląskich, następujące świadczenia: 

 1.625.294,15 zł - świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dzieci i pełnoletnich 

wychowanków w rodzinach zastępczych i rodzinnym domu dziecka; 

 5.300,00 zł - jednorazowe świadczenie na pokrycie kosztów związanych z potrze-

bami dzieci przyjmowanych do rodzin zastępczych i rodzinnego domu dziecka; 

 19.168,47 zł - środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego dla osoby pro-

wadzącej rodzinny dom dziecka; 

 1.230,00 zł - środki finansowe na pokrycie innych nieprzewidzianych kosztów zwią-

zanych z opieką i wychowaniem dziecka lub funkcjonowaniem rodzinnego domu dziecka 

dla osoby prowadzącej rodzinny dom dziecka; 

 763.917,40 zł - dodatek wychowawczy dla dzieci przebywających w rodzinach za-

stępczych i rodzinnym domu dziecka; 

 186.092,24 zł – dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego dla dzieci prze-

bywających w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej nr 1 w Siemianowicach Śląskich; 

 47.700,00 zł - świadczenie „Dobry start” dla dzieci przebywających w rodzinach 

zastępczych oraz rodzinnym domu dziecka, dla dzieci przebywających w Placówce Opie-

kuńczo-Wychowawczej nr 1 w Siemianowicach Śląskich, a także dla usamodzielnianych 

wychowanków. 

Ponadto MOPS wypłacił następujące wynagrodzenia wraz z pochodnymi: 

 123.922,68 zł  dla rodzin zastępczych zawodowych; 

 74.461,47 zł  dla osób prowadzących rodzinny dom dziecka; 

 53.941,00 zł dla osób zatrudnionych przy osobach prowadzących rodzinny 

dom dziecka do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach 

gospodarskich (stawka za godzinę wynosiła 17,00 zł brutto, natomiast łączna liczba 

przepracowanych godzin wynosiła 3.173). 
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10) Szkolenia dotyczące rodzicielstwa zastępczego. 

 W 2020 r. MOPS skierował na szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji rodzi-

ny zastępczej niezawodowej 2 rodziny. Szkolenie zostało przeprowadzone przez Śląski 

Ośrodek Adopcyjny w Katowicach. W związku z koniecznością zdobycia kwalifikacji do peł-

nienia wyżej wymienionej funkcji rodziny te zostaną w 2021 roku objęte diagnozą psycho-

logiczno-pedagogiczną przeprowadzoną pod kątem spełniania przez nie warunków w za-

kresie posiadania predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. 

 

10.1.3. Asystenci rodziny 

 Pomoc asystenta rodziny jest kierowana do rodzin przeżywających trudności  

w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Ta forma wsparcia jest wyrazem troski  

o dobro rodziny, a w szczególności dzieci. Asystent rodziny pracuje w środowisku 

zamieszkania rodziny lub miejscu wskazanym przez nią. Jego praca stanowi istotny 

element podejmowanych na terenie Siemianowic Śląskich systemowych działań, 

nakierowanych na przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych rodzin. 

 Zakres obowiązków asystenta rodziny został szczegółowo określony w ustawie  

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Do najważniejszych zadań asystenta 

należy edukacja w zakresie prawidłowego wychowania i opieki nad dziećmi, budowanie 

prawidłowych więzi i komunikacji między członkami rodziny, nauka prawidłowego 

prowadzenia gospodarstwa domowego, a także pomoc w rozwiązywaniu problemów 

socjalnych oraz opiekuńczo-wychowawczych. Ponadto asystent wspiera aktywność 

społeczną i zawodową rodziny, motywuje jej członków do podnoszenia kwalifikacji 

zawodowych. 

 W celu pomocy rodzinom i dzieciom w rodzinach asystent rodziny prowadzi 

działania w szerokim zakresie. Te działania umożliwiają określenie planu pracy z rodziną,  

a następnie dokonanie okresowej oceny sytuacji rodziny, sporządzanej nie rzadziej, niż co 

pół roku. Asystent współpracuje między innymi z instytucjami oświatowymi, poradniami 

zdrowia, sądem rodzinnym, kuratorami, policją, PUP, OIK, poradnią psychologiczno-

pedagogiczną oraz innymi podmiotami działającymi na rzecz poprawy funkcjonowania 

rodzin i dzieci. Asystent uczestniczy w pracy grup roboczych dotyczących rodzin, w których  
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została wszczęta procedura „Niebieskiej Karty” - w roku sprawozdawczym asystenci 

rodziny wspierali 18 rodzin objętych wyżej wymienioną procedurą. 

W 2019 roku takich rodzin było 10, a więc nastąpił duży wzrost liczby rodzin 

wymagających wsparcia w obliczu przemocy domowej. 

 Ponadto asystenci rodziny motywują członków rodzin do udziału w realizowanych 

przez MOPS projektach dofinansowanych z EFS (w 2020 roku dotyczyło to takich 

projektów, jak: „Inwestuj w siebie”, „Rozwój usług społecznych w Siemianowicach Śląskich” 

i „SORSAL Siemianowicki Obszar Rewitalizacji Społecznej i Aktywności Lokalnej”). W 

ramach projektów rodziny mogą uczestniczyć, m.in. w treningu kompetencji 

wychowawczych, indywidualnym poradnictwie psychologicznym i prawnym, szkoleniach 

oraz stażach zawodowych. 

 W ramach projektu pn.„Rodzina razem”, którego realizacja była kontynuowana  

w 2020 roku, przewidziano szereg działań dla rodzin z dziećmi, w tym pomoc rodziny 

wspierającej. Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, rodzina 

wspierająca przy współpracy asystenta rodziny, pomaga rodzinie, która przeżywa   

trudności w: 

 opiece i wychowaniu dziecka; 

 prowadzeniu gospodarstwa domowego; 

 kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych. 

W roku sprawozdawczym asystenci współpracowali z 5 rodzinami wspierającymi, a ta 

współpraca służyła działaniom na rzecz poprawy funkcjonowania 9 rodzin. 

 Zakres działań asystenta rodziny wynika również z ustawy z dnia 4 listopada 2016 

roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą 

wsparciem asystenta są objęte, m.in. kobiety w okresie ciąży i połogu, ze szczególnym 

uwzględnieniem kobiet w ciąży powikłanej oraz rodziny z dzieckiem posiadającym 

zaświadczenie potwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną 

chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju lub w czasie 

porodu. W wyżej wymienionych sytuacjach rodzina jest uprawniona do korzystania  

z poradnictwa w zakresie: 

 przezwyciężania trudności w pielęgnacji i wychowaniu dziecka; 

 wsparcia psychologicznego; 
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 pomocy prawnej, w szczególności w zakresie praw rodzicielskich i uprawnień  

pracowniczych; 

 dostępu do rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz świadczeń opieki zdrowotnej. 

Asystent rodziny ma za zadanie koordynację wyżej wymienionego poradnictwa. 

 W 2020 roku wsparcie asystenta w ramach ustawy „Za życiem” nie objęło żadnej 

rodziny. 

 

Tabela nr 13. Rodziny i dzieci objęte wsparciem asystenta rodziny w latach 2018-2020. 

Lp. 
Rodzaj 

rodziny 

Liczba rodzin 

 

Liczba dzieci w rodzinach 

 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 

1 
 

Pełna 
 

40 46 45 104 126 114 

2 
 

Niepełna 
 

31 25 24 55 40 40 

Razem 71 71 69 159 166 154 

 Opracowanie własne na podstawie danych MOPS. 

 

 W roku 2020, w stosunku do roku 2019, nastąpił nieznaczny spadek liczby rodzin 

korzystających ze wsparcia asystenta rodziny, jak również liczby dzieci w tych rodzinach. 

Na przestrzeni trzech ostatnich lat zmianie uległa struktura rodzin objętych wsparciem 

asystenta rodziny. W roku sprawozdawczym w stosunku do roku 2018 wzrosła liczba 

rodzin pełnych oraz liczba dzieci przebywających w nich. Dzięki temu więcej było rodzin, w 

których asystent miał możliwość pracy z dwojgiem rodziców w kierunku poprawy  

w funkcjonowaniu rodziny, zwłaszcza w obszarze opiekuńczo-wychowawczym.                

 W 2020 roku, pomimo epidemii COVID-19 i obowiązujących regulacji (m.in. 

konieczność zachowania dystansu społecznego, ograniczenia kontaktu), asystenci pozostali 

cały czas w kontakcie z rodzinami, stawiając czoło nowym problemom. Przy zachowaniu 
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wszelkich możliwych zasad bezpieczeństwa (maseczki, rękawiczki, płyny do dezynfekcji) 

odwiedzali rodziny w środowisku zamieszkania, a także kontaktowali się z nimi 

telefonicznie. Niewydolne wychowawczo rodziny nie pozostały bez wsparcia i pomocy 

asystenta rodziny lub rodziny wspierającej. Asystenci we współpracy ze szkołami 

podejmowali działania, aby pomóc dzieciom w zdalnym nauczaniu. Ponadto wspierali 

rodziców oraz motywowali ich do tego, żeby dbali o regularną obecność dzieci na lekcjach 

online. 

 

10.1.4. Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej 

 Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej wykonują zadania zgodnie z ustawą                         

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W 2020 roku zatrudnieni przez MOPS 

koordynatorzy wspierali 88 rodzin zastępczych, w tym 62 rodziny spokrewnione, 25 rodzin 

niezawodowych i 1 Rodzinny Dom Dziecka. 

 

 W poniższej tabeli są ujęte informacje odnośnie liczby rodzin zastępczych różnych 

typów, które były objęte pracą koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w latach 2018 - 

2020. 

 

Tabela nr 14. Liczba rodzin zastępczych objętych opieką koordynatorów w okresie 2018-2020. 

   Rodzaje rodzin Liczba rodzin 

w roku 2018 w roku 2019 w roku 2020 

Rodziny zastępcze 
spokrewnione 

69 65 62 

Rodziny zastępcze 
niezawodowe 

25 23 25 

Rodziny zastępcze 
zawodowe 

 0 0 0 

Rodzinny Dom Dziecka 1 1 1 

Razem 95 89 88 

Opracowanie własne na podstawie danych MOPS. 

 
 
 Rodziny zastępcze, które nie wnioskowały o wsparcie koordynatora, są objęte 

pomocą pracownika socjalnego. W 2020 roku pracownik socjalny miał pod opieką             
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26 rodzin zastępczych, w tym: 3 rodziny zastępcze zawodowe, 10 rodzin zastępczych 

niezawodowych i 13 rodzin zastępczych spokrewnionych.  

 Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, we współpracy z ustanowioną przez sąd 

rodziną zastępczą, sporządza roczny plan pracy. Następnie plan jest realizowany, czego 

podsumowaniem jest roczne sprawozdanie z pracy z rodziną zastępczą. Obowiązkiem 

koordynatora jest również sporządzanie okresowej oceny sytuacji dziecka w rodzinie 

zastępczej. Ocena jest sporządzana na bazie kontaktów z rodziną zastępczą oraz posiedzeń 

zespołu, który tworzą przedstawiciele instytucji wspierających rodzinę i dziecko, 

odpowiednio do sytuacji dziecka. Najczęściej w skład zespołu wchodzą pracownicy szkół, 

przedszkoli, poradni psychologiczno - pedagogicznej, kuratorzy sądowi, przedstawiciele 

ośrodka adopcyjnego, asystenci rodziny, pracownicy socjalni, a także opiekunowie 

zastępczy i rodzice biologiczni. W roku sprawozdawczym koordynatorzy powołali 37 takich 

zespołów. Z uwagi na ogłoszony stan epidemii, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 r. 

o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-

CoV-2 (Dz.U. z 2020 r. poz. 695) Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie zawiesił 

dokonywanie ocen sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej. W związku  

z powyższym koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej oraz pracownik socjalny 

sporządzali opinię o sytuacji dziecka w rodzinie zastępczej na podstawie pracy z rodziną i 

współpracy ze szkołą. Opinie były przekazywane do sądu. Pomimo trwającej epidemii 

każda rodzina zastępcza i umieszczone w niej dzieci były objęte wymaganym wsparciem. 

 Koordynator lub pracownik socjalny, we współpracy z psychologiem, wydaje dla 

sądu opinie o osobach będących kandydatami do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.  

W 2020 r. na wniosek sądu wydano 15 takich opinii (w roku 2019 - 4). 

 Polem działania koordynatorów jest również współpraca z instytucjami, 

stowarzyszeniami i innymi podmiotami działającymi na rzecz dziecka i rodziny – celem jest 

koordynacja działań wspierających. 

Dzięki stałemu kontaktowi z rodziną, koordynator jest w stanie dobrze ją poznać, 

zdiagnozować jej problemy, określić potrzeby i udzielić stosownego wsparcia. 

 
10.2. Umieszczanie dzieci w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych 

 W Siemianowicach Śląskich instytucjonalna piecza zastępcza do dnia 31.12.2020 

roku była sprawowana przez Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą nr 1 (w skrócie 
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„POW”). W ramach POW funkcjonowało 5 całodobowych mieszkań koedukacyjnych,  

w tym 1 mieszkanie stanowiące placówkę opiekuńczo – wychowawczą typu 

interwencyjnego. POW była przeznaczona dla 31 dzieci. Wychowankowie mogą 

kontynuować pobyt w instytucjonalnej pieczy zastępczej po osiągnięciu pełnoletności – do 

ukończenia 25 roku życia, jeżeli kontynuują naukę. POW spełniała podstawowe funkcje 

rodziny w zakresie opieki i wychowania, zapewniając wychowankom wszechstronną 

opiekę oraz stwarzając im warunki właściwe dla prawidłowego rozwoju. Ponadto 

pracowała z rodzinami dzieci w celu usprawnienia ich umiejętności opiekuńczo – 

wychowawczych oraz ewentualnego powrotu dzieci do domów rodzinnych. W sytuacji 

braku możliwości powrotu do rodziców biologicznych, POW współpracowała z ośrodkami 

adopcyjnymi w celu pozyskania dla wychowanków zastępczych form wychowania 

rodzinnego. 

 Poniżej znajduje się wykres obrazujący liczbę dzieci, które MOPS umieścił w pieczy 

zastępczej w latach 2016 - 2020. Jak widać, w latach 2018-2019 liczba małoletnich 

objętych tą formą pomocy wyraźnie spadła w odniesieniu do roku 2017, natomiast rok 

2020 przyniósł wzrost. 

 

Wykres nr 10. Liczba dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w latach 2016 – 2020. 

 

Opracowanie własne na podstawie danych MOPS. 
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 W 2020 roku MOPS umieścił w pieczy zastępczej łącznie 46 dzieci. Część z nich w 

ciągu roku zmieniała formę pieczy zastępczej. Szczegółowe informacje na ten temat 

przedstawiają się następująco: 

 14 dzieci zostało bezpośrednio i docelowo umieszczonych w Placówce 

Opiekuńczo-Wychowawczej nr 1 w Siemianowicach Śląskich; 

 7 dzieci zostało tymczasowo umieszczonych w Placówce Opiekuńczo-

Wychowawczej nr 1 w Siemianowicach Śląskich, a następnie: 

-2 z nich zostało umieszczonych w regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej 

funkcjonującej poza miastem; 

- 3 zostało umieszczonych w rodzinie zastępczej na terenie Siemianowic Śląskich.; 

-2 zostało umieszczonych w rodzinach zastępczych poza Siemianowicami Śląskimi.; 

 12 dzieci zostało bezpośrednio umieszczonych w placówkach opiekuńczo-

wychowawczych funkcjonujących na terenie innych powiatów; 

 2 dzieci zostało bezpośrednio umieszczonych w regionalnych placówkach 

opiekuńczo- terapeutycznych funkcjonujących poza miastem; 

 6 dzieci  zostało bezpośrednio umieszczonych w rodzinach zastępczych 

funkcjonujących na terenie Siemianowic Śląskich.; 

 5 dzieci  zostało bezpośrednio umieszczonych w rodzinach zastępczych 

funkcjonujących na terenie innych powiatów. 

 Szczególne trudności sprawia zapewnienie opieki dzieciom w wieku do dziesiątego 

roku życia. Zgodnie z art. 95 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 

takie dzieci powinny być umieszczane w rodzinnej pieczy zastępczej, niestety nie ma 

dostatecznej liczby chętnych osób – kandydatów na rodziców zastępczych. MOPS 

zapewnia małoletnim miejsca w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie całej Polski. W roku 

sprawozdawczym dzieci zostały umieszczone w rodzinach w Ostrołęce (woj. mazowieckie), 

Nowym Sączu (woj. małopolskie), Namysłowie (woj. opolskie), Białobrzegach (woj. 

mazowieckie), Włoszczowej (woj. świętokrzyskie). 

Pomimo tego, że w Siemianowicach Śląskich w ramach POW funkcjonowało  

5 mieszkań, konieczne było umieszczanie dzieci również w innych miejscowościach. 

Wynikało to z faktu, że liczba miejsc zapewnionych przez POW nie była wystarczająca  

w stosunku do potrzeb. Niewątpliwie umieszczanie dzieci na terenie Siemianowic Śląskich 
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pozwala na bardziej efektywną pracę z rodzicami biologicznymi i daje nadzieję, że więzi 

rodzinne nie będą zrywane, a w przyszłości dzieci będą wracały do domów rodzinnych. 

 W 2020 r. 19 wychowanków opuściło instytucjonalną pieczę zastępczą, w tym: 

 3 dzieci powróciło do domu rodzinnego; 

 12 osób po osiągnięciu pełnoletności rozpoczęło proces usamodzielnienia; 

 4 dzieci zostało przeniesionych do rodzinnej pieczy zastępczej na terenie kraju. 

 
 
Wykres nr 11. Przyczyny opuszczenia instytucjonalnej pieczy zastępczej przez wychowanków w 2020 roku. 

 
 

Opracowanie własne na podstawie danych MOPS. 

 

 Gdy dochodzi do umieszczenia małoletnich w innych powiatach, miasto 

Siemianowice Śląskie jest zobowiązane do ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie 

dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka, a także na 

pokrycie średnich miesięcznych kosztów utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-

wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej albo interwencyjnym 

ośrodku preadopcyjnym. Ten obowiązek ciąży na jednostce samorządu terytorialnego,  

w której dziecko zamieszkiwało, zanim zostało objęte pierwszą formą opieki zastępczej.  

W związku z tym są zawierane porozumienia między powiatami. 

W 2020 r. zawarto: 

 2 porozumienia dotyczące dzieci spoza Siemianowic Śląskich, które zostały 

umieszczone w siemianowickich rodzinach zastępczych; 

 7 porozumień w sprawie pokrycia kosztów utrzymania dzieci pochodzących  

Powrót do domu 
rodzinnego - 3 

Usamodzielnienie - 12 

Umieszczenie w rodzinie 
zastępczej - 4 
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z Siemianowic Śląskich, umieszczonych w rodzinach zastępczych w innych powiatach; 

 9 porozumień z powiatami, na terenie których w instytucjonalnej pieczy zastępczej  

zostały umieszczone dzieci pochodzące z Siemianowic Śląskich. 

 

10.3. Usamodzielnianie wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – 

wychowawczych 

 Osoby, które do uzyskania pełnoletności pozbawione były opieki własnych 

rodziców i pozostawały na mocy postanowień sądów w rodzinnej lub instytucjonalnej 

pieczy zastępczej, są osobami usamodzielnianymi. 

Pełnoletni wychowankowie mogą otrzymać wsparcie w formie niepieniężnej oraz 

pieniężnej.   

Forma niepieniężna obejmuje: 

 pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, m.in. w mieszkaniu 

chronionym; 

 pomoc w uzyskaniu zatrudnienia; 

 pomoc w postaci pracy socjalnej. 

Forma pieniężna obejmuje: 

 pomoc na kontynuowanie nauki; 

 pomoc na zagospodarowanie; 

 pomoc na usamodzielnienie. 

Poniższa tabela zawiera dane liczbowe dotyczące różnych form wsparcia, z których 

korzystali w 2020 roku usamodzielniani wychowankowie. 

   
 

 
Tabela nr 15. Rodzaje pomocy udzielonej usamodzielnianym wychowankom w 2020 r.         

 
Rodzaj pomocy 

Liczba wychowanków: 

rodzin zastępczych placówek 
pieczy zastępczej ogółem (rodzin i 

placówek) 

Pomoc na kontynuowanie 
nauki 

26 34 60 

Pomoc na 
usamodzielnienie 

9 6 15 
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Pomoc                                    
na zagospodarowanie 

8 3 11 

Praca socjalna 30 37 67 

   Opracowanie własne na podstawie danych MOPS. 

 

10.3.1. Pomoc na  kontynuowanie nauki 

 Pomoc na kontynuowanie nauki przysługuje osobie usamodzielnianej, która 

kontynuuje naukę: w szkole, w zakładzie kształcenia nauczycieli, na uczelni, na kursach 

(jeśli ich ukończenie jest zgodne z indywidualnym programem usamodzielnienia),  

u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego. Jeśli osoba usamodzielniana spełnia 

warunki określone w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, pomoc 

może zostać jej przyznana bez względu na wysokość dochodu. Wysokość kwoty pomocy 

wynosi 526 zł miesięcznie. Przynajmniej raz na 6 miesięcy otrzymująca ten rodzaj pomocy 

osoba ma obowiązek przedkładać zaświadczenie potwierdzające kontynuowanie nauki. 

W roku sprawozdawczym usamodzielnianym wychowankom rodzin zastępczych z tytułu 

przyznanej pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki wypłacono świadczenia w łącznej 

wysokości 122.890,67 zł, natomiast usamodzielnianym wychowankom placówek na kwotę 

133.460,83 zł. 

 

10.3.2. Pomoc  na usamodzielnienie 

 Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, pomoc na usamodzielnienie jest 

udzielana na wniosek pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej. Może zostać 

wypłacona jednorazowo lub w ratach, nie później, niż do ukończenia przez osobę 

usamodzielnianą 26 roku życia. Celem przyznania tego świadczenia jest poprawa 

warunków mieszkaniowych usamodzielnianych osób oraz podniesienie ich kwalifikacji 

zawodowych (kursy, szkolenia). 

 W 2020 roku 15 osobom przyznano decyzjami administracyjnymi, a następnie 

wypłacono pomoc na usamodzielnienie. Wszystkie świadczenia zostały wykorzystane na 

poprawę warunków mieszkaniowych (głównie remonty otrzymanych lokali z zasobów 

komunalnych oraz doposażenie mieszkań w meble i urządzenia gospodarstwa domowego). 

Ogólna kwota przekazanej pomocy pieniężnej wyniosła 76.333 zł. 
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10.3.3. Pomoc na zagospodarowanie 

 Usamodzielniani wychowankowie rodzin zastępczych i placówek, mają możliwość 

skorzystania z pomocy na zagospodarowanie. Pomoc ta przyznawana jest na wniosek 

wychowanka. Pomoc na zagospodarowanie jest przyznawana osobie usamodzielnianej, 

której dochód miesięczny nie przekracza kwoty 1200 zł, decyzją administracyjną  

i przekazana przez powiat, na terenie którego wychowanek faktycznie zamieszkuje.  

W przypadku, gdy miesięczny dochód przekracza tę kwotę, można mimo wszystko uzyskać 

pomoc na zagospodarowanie lub pomoc na usamodzielnienie, jeżeli jest to uzasadnione 

sytuacją mieszkaniową, dochodową, majątkową lub osobistą. Jest wypłacana jednorazowo, 

nie później, niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 26 roku życia. 

 W 2020 r. pomoc na zagospodarowanie w formie pieniężnej o łącznej wartości 

22.919 zł przyznano 11 usamodzielnianym wychowankom. Pomoc obejmowała materiały 

budowlane, meble, niezbędne przedmioty codziennego użytku. Jej celem było 

poprawienie warunków mieszkaniowych usamodzielnianych osób. 

 

10.3.4. Mieszkanie chronione 

 Mieszkanie chronione istnieje w Siemianowicach Śląskich od 10 lat. Funkcjonuje 

przy ulicy Hutniczej 17/3. Jest przeznaczone m.in. dla osób opuszczających całodobowe 

placówki opiekuńczo – wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego, rodziny 

zastępcze, schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, 

młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe 

ośrodki wychowawcze. Daje schronienie pełnoletnim osobom usamodzielniającym się, 

które nie mogą powrócić do domu rodzinnego na czas odpowiedni do uzyskania 

samodzielnego mieszkania oraz do nabycia umiejętności społecznych. Warunki ubiegania 

się o pobyt w mieszkaniu chronionym to: 

 ukończenie 18 roku życia, 

 realizacja indywidualnego programu usamodzielnienia, 

 udokumentowane podjęcie starań o uzyskanie samodzielnego mieszkania, 

 kontynuowanie nauki lub wykonywanie pracy zarobkowej. 
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 Osoba usamodzielniana może przebywać w mieszkaniu chronionym przez okres 

niezbędny do usamodzielnienia, ale maksymalnie do 25 roku życia. Czas trwania pobytu 

jest przedłużany co 6 miesięcy. 

 Od 2020 roku mieszkanie jest przeznaczone dla 3 osób. Znajdują się w nim  

3 pokoje. Wydatki na utrzymanie mieszkania są pokrywane ze środków MOPS. Poniższy 

wykres przedstawia strukturę kosztów utrzymania mieszkania chronionego w 2020 roku, 

które wyniosły 6.809,84 zł. 

Wykres nr 12. Struktura kosztów utrzymania mieszkania chronionego w 2020 roku. 

 

Opracowanie własne na podstawie danych MOPS. 

 

 W ciągu 2020 roku w mieszkaniu przebywał 1 wychowanek rodziny zastępczej oraz 

2 wychowanków placówki opiekuńczo-wychowawczej – łącznie 3 usamodzielniane osoby 

w wieku od 18 do 21 lat. Mieszkańcy pracowali lub kontynuowali naukę. Złożyli wnioski 

 o przydzielenie mieszkań socjalnych z zasobów miasta. 

 

10.3.5. Pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych 

 Usamodzielniani wychowankowie pieczy zastępczej zmagają się z istotnym 

problemem dotyczącym mieszkań. Nie są w stanie sami zdobyć ich na wolnym rynku 

poprzez wynajęcie lub zakup, ponieważ z racji swojego młodego wieku najczęściej uczą się, 

zwykle nie posiadają środków finansowych innych, niż pomoc na kontynuowanie nauki 

(niewielu wychowanków otrzymuje renty rodzinne lub alimenty). Część z nich podejmuje 

pracę zarobkową. Niestety jest ona nisko płatna. 

Bieżące utrzymanie – zakup 
energii elektrycznej, gazu, 
wody - 4.286,38 zł 

Zakup materiałów i 
wyposażenia - 2.434,56 zł 

Zakup usług pozostałych - 
88,90 zł 
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Niewielu wychowanków decyduje się na zawarcie umów najmu z prywatnymi 

właścicielami lokali. W 2020 r. w wynajętych mieszkaniach na terenie Siemianowic 

Śląskich oraz innych miast mieszkało 12 osób realizujących indywidualny program 

usamodzielnienia, natomiast 6 wychowanków otrzymało mieszkania socjalne lub 

komunalne z zasobów miasta. 

 
10.4. Wolontariat 

 W 2020 roku MOPS kontynuował opartą na wolontariacie pomoc dla swoich 

podopiecznych: dzieci, osób niepełnosprawnych i starszych. Celem prowadzonych działań 

jest propagowanie idei wolontariatu, kształtowanie pożądanych postaw prospołecznych, 

rozwijanie empatii i zrozumienia, inspirowanie do aktywnego spędzania czasu, współpraca 

z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność społeczną. Wyżej wymienione 

zagadnienia zawsze są istotne, a w czasie epidemii COVID-19 nabrały szczególnego 

znaczenia. MOPS nadal współpracował z Miejską Biblioteką Publiczną w Siemianowicach 

Śląskich, która udostępniała pomieszczenia dla działań związanych z wolontariatem. 

Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne, w roku sprawozdawczym został bardzo 

ograniczony wolontariat polegający na udzielaniu korepetycji. Młodzi, z reguły uczący się 

wolontariusze musieli pozostać w swoich domach. W związku z tym pracownicy socjalni 

MOPS przejęli większą część zadań, które wcześniej wykonywali wolontariusze. 

 MOPS przeprowadził kampanię informacyjno-promocyjną dotyczącą wolontariatu, 

która była skierowana do mieszkańców Siemianowic Śląskich. W ramach kampanii zostały 

wykorzystane następujące narzędzia: 

 publikacje w lokalnych mediach i Internecie; 

 plakaty, ulotki i broszury; 

 kontakt z parafiami na terenie miasta. 

 

10.5. Realizacja zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, 
finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych 
 

 Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych jest ważnym elementem różnych 

działań prowadzonych przez MOPS, dotyczy to m.in. części realizowanych projektów 

społecznych. Wyodrębnioną kategorię stanowią zadania, których realizacja jest 
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finansowana środkami pochodzącymi z PFRON. Realizacja tych zadań należy do MOPS 

zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej 

oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 426 z późn. zm.). 

Uchwałą Rady Miasta Siemianowic Śląskich Nr 202/2020 z dnia 7 maja 2020 roku  środki 

PFRON służące rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych w kwocie 

2.443.720 zł zostały podzielone i przeznaczone na poszczególne zadania. Na rehabilitację 

społeczną przeznaczono 2.259.080 zł, na rehabilitację zawodową 184.640 zł. Poniższy 

wykres przedstawia strukturę zaplanowanych wydatków. 

 

Wykres nr 13. Struktura przeznaczenia środków PFRON na rehabilitację społeczną i zawodową 
osób niepełnosprawnych w 2020 r. 

Opracowanie własne na podstawie danych MOPS. 

 

 MOPS realizuje  zadania związane z rehabilitacją społeczną, natomiast rehabilitacją 

zawodową zajmuje się PUP. Rzeczywiste wydatki w tym zakresie wyniosły 2.257.946 zł, co 

oznacza, że plan został zrealizowany  w 99,95 %. 

Poniższa tabela przedstawia sposób wydatkowania środków finansowych przekazanych 

przez PFRON na realizację celów związanych z rehabilitacją społeczną osób 

niepełnosprawnych. 

 

 

 

 

Rehabilitacja społeczna - 92,4 
% 

Rehabilitacja zawodowa - 7,6 
% 
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Tabela nr 16. Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych – wydatkowanie środków 
finansowych wg zadań w 2020 roku. 

Zadania Plan 
(w zł) 

Wykonanie 
(w zł) 

Pozostało 
(w zł) 

1. Dofinansowanie kosztów 
działania WTZ. 

1. 537. 200 1. 537. 200 0 

2. Likwidacja barier 
architektonicznych, w 
komunikowaniu się i technicznych. 

227.755 227. 754 1 

3. Dofinansowanie sprzętu 
rehabilitacyjnego (w tym dla 
instytucji), przedmiotów 
ortopedycznych, środków 
pomocniczych. 

473. 345 472. 958 387 

4. Dofinansowanie do turnusów 
rehabilitacyjnych. 

0 0 0 

5. Dofinansowanie sportu, kultury, 
rekreacji i turystyki. 

20. 780 20. 034 746 

Razem 2.259.080 2.257.946 1.134 

Opracowanie własne na podstawie danych MOPS. 
 

 

Liczba zrealizowanych wniosków, z rozróżnieniem na poszczególne zadania, jest 

przedstawiona poniżej w tabeli. 

 

Tabela nr 17. Rehabilitacja społeczna – realizacja wniosków wg zadań w 2020 r. 

Zadania Liczba wniosków 
złożonych 

Liczba wniosków 
zrealizowanych 

1. Dofinansowanie kosztów działania WTZ. 1 1 

2. Likwidacja barier architektonicznych, w 
komunikowaniu się i technicznych. 

58 43 

3. Dofinansowanie sprzętu rehabilitacyjnego 
(w tym dla instytucji), przedmiotów 
ortopedycznych, środków pomocniczych. 

210 164 

4. Dofinansowanie turnusów 
rehabilitacyjnych. 

268 0 

5. Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i 
turystyki. 

8 8 

Razem 545 216 

Opracowanie własne na podstawie danych MOPS. 
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10.5.1. Dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych 

 W roku sprawozdawczym w MOPS złożono 268 wniosków o dofinansowanie.  

Z uwagi na pandemię COVID-19, Rada Miasta Siemianowic Śląskich podjęła decyzję, że  

w 2020 roku dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych nie będzie 

udzielane. 

10.5.2. Dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny , przedmioty 
ortopedyczne i środki pomocnicze 

 Wnioski o dofinansowanie w ramach w/w zadania złożyło 207 osób oraz  

3 instytucje. Zrealizowano 164 wnioski. Na dofinansowanie przeznaczono kwotę 

wynoszącą 473. 345 zł, z której wydano 472. 958 zł. 

Instytucje otrzymały dofinansowanie do zakupu sprzętu do rehabilitacji ruchowej, aparatu 

do terapii ultradźwiękowej, pola magnetycznego, aparatu do elektroterapii. Natomiast  

w przypadku zdecydowanej większości zrealizowanych wniosków, które zostały złożone 

przez osoby, dofinansowanie dotyczyło zakupu: aparatów słuchowych, pieluchomajtek, 

protez, butów ortopedycznych, wózków inwalidzkich, balkoników, kul, materacy. 

10.5.3. Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych 

 W 2020 r. o dofinansowanie w wyżej wymienionym zakresie ubiegało się 8 osób 

prawnych, które złożyły 8 wniosków. Wszystkie uzyskały wsparcie. Łączna kwota 

przyznanego dofinansowania wyniosła 20.780 zł, z czego wydano 20.034 zł.  

Z dofinansowanych działań skorzystało około 100 osób niepełnosprawnych, będących 

członkami następujących stowarzyszeń i fundacji: 

 Siemianowickie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski „Imperium 
Słońca”, 

 Polski Związek Niewidomych, Koło w Siemianowicach Śląskich, 

 Siemianowickie Stowarzyszenie Amazonek „Razem”, 

 Śląskie Stowarzyszenie Kulturalne Osób Niepełnosprawnych, 

 Fundacja „Modus Vivendi”, 

 Fundacja „Piastun”, 

 Fundacja „Maltańska Służba Medyczna”, 
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 Fundacja „Siemianowickie Centrum Integracji”. 

10.5.4. Likwidacja barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych 

 W roku 2020 zostało złożonych 58 wniosków dotyczących likwidacji wyżej 

wymienionych barier, 43 z nich zostały zrealizowane. Na realizację przeznaczono kwotę  

w wysokości 227.755 zł, faktycznie wykorzystano 227.754 zł. Poniższa tabela przedstawia 

strukturę zrealizowanych wniosków wg rodzajów likwidowanych barier. 

 
Tabela nr 18. Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się             
i technicznych w 2020 roku. 

Rodzaj bariery Liczba zrealizowanych 
wniosków 

Wydatkowana kwota (w zł) 

Bariery architektoniczne 16 128.000 

Bariery w komunikowaniu się 9 19.261 

Bariery techniczne 18 80.493 

Suma 43 227.754 

Opracowanie własne na podstawie danych MOPS. 
 

10.5.5. Dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej 

 Przy Siemianowickim Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski 

„Imperium Słońca” działają Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ). W 2020 r. korzystało  

z nich 75 uczestników. Kwota dofinansowania wyniosła 1.708.000 zł. Środki zostały 

wykorzystane w całości. Zgodnie z art. 10b i art. 68c Ustawy o rehabilitacji zawodowej  

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, 90 % (1.537.200 zł)  kosztów 

działalności WTZ pokryły środki PFRON, a 10 %  (170.800 zł) środki powiatu (miasta). 

Wydatkowanie środków finansowych na poszczególne rodzaje kosztów przedstawia 

tabela zamieszczona poniżej. 

 
Tabela nr 19. Wydatkowanie środków finansowych przeznaczonych na działalność WTZ w 2020r. 

Lp. Rodzaj kosztów Wydatki w złotych 

środki PFRON środki powiatu 

1. Wynagrodzenia pracowników, w tym 
nagrody jubileuszowe 

1. 160. 880, 00 111. 620, 00 

2. Składki ZUS 203. 509, 90 19. 000, 00 

3. Materiały 19. 395, 86 - 

4. Materiały do terapii, w tym PGD 32. 450, 74 5. 000, 00 

5. Energia 34. 000, 00 10. 000, 00 
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6. Eksploatacja samochodu 14. 820, 00 9. 580, 00 

7. Usługi obce 30. 639, 07 5. 000, 00 

8. Szkolenia 1. 000, 00 - 

9. Ubezpieczenie uczestników i mienia 4. 366, 94 1. 600, 00 

10. Trening ekonomiczny 10. 500, 00 5. 000, 00 

11. Wycieczki - - 

12. Doposażenie 25. 637, 49 4. 000, 00 

Razem 1.537.200,00 170.800,00 

Łącznie 1.708.000,00 

Opracowanie własne na podstawie danych MOPS. 

  

 
 Powiat, którego mieszkańcy są uczestnikami rehabilitacji w warsztacie działającym 

na terenie innego powiatu, jest zobowiązany do pokrywania kosztów rehabilitacji  

w odniesieniu do swoich mieszkańców, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków 

PFRON, w wysokości i na zasadach określonych w porozumieniu zawartym z powiatem, na 

terenie którego działa warsztat. W związku z powyższym, w roku 2020 miasto 

Siemianowice Śląskie zawarło porozumienia z Chorzowem, Katowicami, Będzinem              i 

Piekarami Śląskimi w przedmiotowej sprawie. 

 We wrześniu 2020 r. MOPS rozpoczął kontrolę dotyczącą działalności WTZ w roku 

2019. Ze względu na epidemię COVID-19 i związane z nią zawieszenie działalności WTZ  

kontrola zostanie zakończona w roku 2021. 

 W roku 2020, podobnie jak w latach wcześniejszych, Dyrektor MOPS powołał 

komisję, która zajmowała się analizą złożonych wniosków dotyczących rehabilitacji 

społecznej osób niepełnosprawnych oraz przedstawianiem opinii i propozycji Dyrektorowi. 

Oprócz pracowników MOPS, do udziału w pracach komisji zostali zaproszeni: Pełnomocnik 

Prezydenta Miasta ds. Osób Niepełnosprawnych, przedstawiciele Rady Miasta, 

Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Organizacji Pozarządowych. 
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10.6. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 

 W roku sprawozdawczym przedstawiciele wszystkich instytucji realizujących 

Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy 

współpracowali, aby udzielać kompleksowej pomocy rodzinom uwikłanym w przemoc. 

Środowiskom udzielano  interdyscyplinarnego wsparcia, przede wszystkim w formach 

pomocy psychologicznej, prawnej i socjalnej. 

Dysponujący fachowym zapleczem MOPS pełni rolę centrum wsparcia dla osób 

potrzebujących różnego rodzaju pomocy. Zapewnia dostęp do wsparcia m.in. ze strony 

pracowników socjalnych oraz asystentów rodziny. Ich działalność jest niezbędna dla 

realizacji procedury Niebieskiej Karty, gdyż praca z rodziną jest silnie osadzona w obrębie 

pracy socjalnej. 

 W 2020 roku odbyły się 4 posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (zwanego „Zespołem”), któremu MOPS zapewnia 

obsługę techniczną. Przewodniczący Zespołu powołał 114 grup roboczych dla procedur 

Niebieskiej Karty wszczętych przez uprawnione podmioty. Ponadto praca w ramach 27 

procedur Niebieskiej Karty była kontynuowana. W 2020 roku w ramach prac grup 

roboczych zorganizowano łącznie 517 posiedzeń, w których uczestniczyli nie tylko 

przedstawiciele lokalnych instytucji pomocowych, ale także osoby, co do których istnieje 

podejrzenie doznawania i stosowania przemocy, celem ułożenia planu pracy ze 

środowiskiem. 

Po opracowaniu dogłębnej diagnozy środowiskowej, koordynatorzy grup roboczych, 

którymi są pracownicy socjalni, podejmowali decyzję o przydzieleniu tym rodzinom 

dodatkowej pomocy w formie usług asystenta rodziny bądź innych niezbędnych form 

wsparcia. 

W 2020 r. przeprowadzono 2 szkolenia wewnętrzne dotyczące problematyki 

występowania przemocy w rodzinie, które były skierowane do koordynatorów grup 

roboczych. 

 Sprawne  udzielanie pomocy rodzinom zmagającym się z problemem przemocy 

rozwija się dzięki spotkaniom  grup roboczych, w których biorą udział pracownicy socjalni, 

psycholodzy z MOPS i OIK, policjanci dzielnicowi, asystenci rodzin, pedagodzy szkolni,  

a w uzasadnionych przypadkach, także kuratorzy sądowi. Każdy z uczestników grupy 
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dokumentuje pracę prowadzoną w rodzinie, a okresowe wspólne spotkania umożliwiają 

elastyczne modyfikowanie planu pomocy. 

Zatrudniony w MOPS psycholog zapewniał odpowiednią pomoc osobom poszkodowanym. 

Jeśli była taka potrzeba, wykonywał swoją pracę w środowisku zamieszkania rodzin. 

Również psycholodzy OIK realizowali stosowne poradnictwo psychologiczne w 

przedmiotowym obszarze. Ponadto zapewniali oni dostęp do warsztatów podnoszących 

kompetencje rodzicielskie. 

 W Siemianowicach Śląskich problem przemocy w rodzinie dotyczy różnych grup 

wiekowych mieszkańców, jednak widoczna tendencja wzrostowa odnosi się do 

przypadków, w których przemocy doznają osoby w wieku produkcyjnym. Niezmiennie 

wśród czynników, które powodują destabilizację życia rodziny oraz towarzyszą 

występowaniu przemocy, znajdują się: 

 nieumiejętność rozładowywania konfliktów i  agresji wśród członków rodzin; 

 realizowanie negatywnych wzorców zachowania wyniesionych z rodzin 

generacyjnych (rodzin pochodzenia); 

 eliminowanie własnych problemów poprzez ucieczkę w różnego rodzaju używki, 

zwłaszcza alkohol oraz inne szybko uzależniające środki psychoaktywne. 

 

10.7. Ważne działania i przedsięwzięcia zapewniające prawidłowe funkcjonowanie 

MOPS 

 

Usługi i dostawy 

 Dokonano zakupów podnoszących standardy pracy i zwiększających jej wydajność, 

w tym m.in. kupiono sprzęt komputerowy, tonery, sprzęt biurowy (laminator, telefony 

stacjonarne, telefon komórkowy), materiały biurowe, środki czystości, materiały 

oświetleniowe i elektryczne, narzędzia (w tym kosę spalinową), materiały do bieżących 

prac gospodarczych, kalendarze, książki, prenumeraty. Ponadto dokonano aktualizacji 

oprogramowania, odnowiono podpisy elektroniczne, przedłużono dostęp do 

oprogramowania, kupiono dostęp do portalu online. 

Zakupiono czujnik gazu, odkurzacz, ekspres do kawy i inne niezbędne wyposażenie           

na potrzeby mieszkania chronionego. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 856B5978-ADAB-4106-812E-5693BA93F1DE. Podpisany Strona 77



Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich w 2020 roku 

 

Strona 78 z 85 

 

Zlecono usługę poligraficzną oraz niszczenie nośników danych. 

 Z uwagi na trwającą pandemię COVID-19, przeprowadzono szereg działań 

motywowanych troską o bezpieczeństwo pracowników oraz klientów, w tym między 

innymi: 

 ograniczono liczbę klientów mogących jednocześnie przebywać w MOPS; 

 zamontowano osłony pleksi w pokoju podawczym oraz sekretariacie; 

 zakupiono maski i rękawiczki ochronne, płyny do dezynfekcji oraz dozowniki,  

ozonator, termometry; 

 zakupiono doładowania do telefonów przeznaczonych dla osób dyżurujących          

w celu ewentualnego wsparcia osób przebywających na kwarantannie. 

 W ciągu roku na bieżąco były zawierane i realizowane umowy dotyczące usług 

warunkujących ciągłość pracy MOPS (dostawa energii elektrycznej i cieplnej, wody, 

odprowadzanie ścieków, dostarczanie gazu, telefonia stacjonarna i komórkowa, Internet, 

usługi pocztowe, ochrona, konwoje, monitoring, obsługa prawna, dzierżawa kserokopiarek, 

serwis toalety przenośnej itp.). 

 

Usuwanie awarii, remonty i prace budowlane 

 W roku 2020 zostały przeprowadzone następujące prace dotyczące budynków, 

którymi zarządza MOPS: 

 w związku z awarią zlecono naprawę instalacji elektrycznej oraz instalacji  

alarmowej w budynku przy ul. Wróblewskiego 10; 

 zlecono naprawę instalacji alarmowej w serwerowni w budynku przy                          

ul. Szkolnej 17; 

 zlecono konserwacje i przeglądy dźwigów w budynkach przy ul. Szkolnej 17 i  

Wróblewskiego 10; 

 zlecono naprawy komputerów i sprzętu biurowego. 

 

Naprawy realizowane z wykorzystaniem własnych zasobów 

 Systemem gospodarczym wykonywano drobne naprawy i usuwano awarie  

w siedzibie MOPS, budynku przy ul. Wróblewskiego 10, mieszkaniu chronionym przy ul.  
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Hutniczej 17/3. Te działania zostały zrealizowane przez pracowników gospodarczych MOPS. 

 

Zapewnienie prawidłowego stanu technicznego, konserwacja oraz ubezpieczenia 

 Zgodnie z przepisami Prawa budowlanego w 2020 r. MOPS zlecił wszystkie 

wymagane przeglądy techniczne i prace konserwacyjne w swojej siedzibie (głównym 

budynku), w oficynie – budynku szkoleniowym przy siedzibie, w budynku przy ul. 

Wróblewskiego 10. 

 

11. POTRZEBY W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ 

 Skutkiem działań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemianowicach 

Śląskich jest sukcesywne zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie pomocy 

społecznej. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich realizuje na 

bieżąco, zadania z zakresu wielu ustaw, które składają się na system zabezpieczeń 

socjalnych dla znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej mieszkańców Siemianowic 

Ślaskich. Realizuje ponadto zadania wykraczające poza ramy ustawowe, których celowość i 

zasadność wynika z rozeznanych potrzeb mieszkańców. Różnorodność form pomocy 

oferowanych przez MOPS jest jednym z elementów polityki społecznej miasta. 

Uzupełnieniem realizowanych na bieżąco zadań są potrzeby w zakresie pomocy społecznej 

przedstawione poniżej, których realizacja rozszerzy katalog dostępnych form pomocy dla 

mieszkańców Siemianowic Ślaskich. 

Tworzenie nowych rodzin zastępczych. 

Działania propagujące i wspierające rodzinną pieczę zastępczą (w tym festyny i pikniki, 

przy czym możliwości zorganizowania imprez w roku 2021 i kolejnych latach będą 

uzależnione od tego, jak będzie się kształtowała sytuacja związana z pandemią COVID-19). 

Organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodzin zastępczych. 

Zawieranie umów z kandydatami do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. 

Rozwijanie kampanii społecznych dotyczących pomocy sąsiedzkiej. 

Kontynuacja akcji mającej na celu angażowanie społeczności lokalnej w działania na rzecz 

najbliższego otoczenia, propagowanie idei pomocy sąsiedzkiej. Działanie skierowane            
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do mieszkańców miasta. Dotychczas ważnym elementem prowadzonych działań była 

organizacja festynów z okazji Europejskiego Dnia Sąsiada. Możliwości zorganizowania 

wyżej wymienionego festynu oraz innych imprez związanych z pomocą sąsiedzką w roku 

2021 i kolejnych latach będą uzależnione od tego, jak będzie się kształtowała sytuacja 

związana z pandemią COVID-19. 

Świadczenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej. 

Kontynuacja finansowanych z Funduszu Solidarnościowego działań, które MOPS prowadził 

w 2020 roku w ramach resortowego Programu „Asystent osobisty osoby 

niepełnosprawnej”. Celem  jest: 

 świadczenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób 

niepełnosprawnych; 

 umożliwienie osobom niepełnosprawnym korzystania z pomocy asystenta                    

przy wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym; 

 ograniczenie skutków niepełnosprawności, stymulowanie osób niepełnosprawnych 

do podejmowania aktywności oraz umożliwienie im realizowania prawa do niezależnego 

życia; 

 przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu 

społecznemu osób niepełnosprawnych, umożliwienie osobom niepełnosprawnym 

uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności, np. poprzez udział w wydarzeniach 

społecznych, kulturalnych, rozrywkowych czy sportowych; 

 zwiększenie wsparcia świadczonego przez asystentów ucznia ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi (ASPE) w zakresie wspierania niepełnosprawnych uczniów, także 

w innych wymiarach życia i funkcjonowania społecznego. 

Działanie jest skierowane do osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności                      

w stopniu umiarkowanym lub znacznym (lub orzeczenie równoważne) oraz dzieci w wieku 

do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: 

konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie 

ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału 

na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji  i edukacji. 

Kontynuacja programu pn. „Wspieraj Seniora”. 
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Kontynuacja działań, które MOPS prowadzi od 2020 roku w ramach Programu Ministra 

Rodziny i Polityki Społecznej skierowanego do seniorów w związku z pandemią COVID-19. 

Program jest adresowany do osób w wieku powyżej 70 roku życia, które dla własnego 

bezpieczeństwa zdecydowały się pozostać w domu w czasie epidemii. W szczególnych 

przypadkach pomoc może być udzielona osobie poniżej 70 roku życia. Wsparcie jest 

udzielane w formie zakupów artykułów pierwszej potrzeby, takich jak: artykuły spożywcze, 

środki higieniczne oraz leki. 

Potrzeby związane z przeciwdziałaniem epidemii COVID-19 oraz łagodzeniem 

problemów spowodowanych przez nią. 

Odpowiednia do bieżącej sytuacji zdrowotnej i społecznej kontynuacja działań 

prowadzonych przez MOPS w roku sprawozdawczym, opisanych w poszczególnych 

częściach niniejszego Sprawozdania, w tym następujących zadań: 

 wspieranie rodzin objętych działalnością Placówki SD1 oraz Placówki SD2,                          

np. poprzez opracowywanie materiałów informacyjnych, edukacyjnych                                        

i psychoedukacyjnych dla opiekunów oraz ich publikowanie na platformie 

kontaktowej w postaci zamkniętej grupy na portalu społecznościowym; 

 wsparcie dla osób przebywających w kwarantannie w postaci dostarczania  

gorącego posiłku, suchego prowiantu, środków higienicznych oraz w formie 

realizacji recept w aptekach; 

 udzielanie osobom potrzebującym pomocy, zwłaszcza ludziom starszym                               

i niepełnosprawnym, niezbędnych informacji dotyczących realizowanego wsparcia. 

Wsparcie w formie usług opieki wytchnieniowej. 

Działania w ramach resortowego Programu „Opieka wytchnieniowa” finansowanego          

ze środków Funduszu Solidarnościowego. Głównym celem Programu jest wsparcie 

członków rodzin lub opiekunów niepełnosprawnych dzieci oraz dorosłych osób 

niepełnosprawnych poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy                                                              

w  formie usług opieki wytchnieniowej. 

Program ma zapewnić członkom rodzin lub opiekunom osób z niepełnosprawnością: 

 czasowe odciążenie od codziennych obowiązków związanych ze sprawowaniem  

opieki, czas na odpoczynek i regenerację; 
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 wzmocnienie osobistego potencjału oraz ograniczenie wpływu obciążeń  

 psychofizycznych związanych ze sprawowaniem opieki, poprzez wsparcie  

psychologiczne lub terapeutyczne; 

 podniesienie poziomu kompetencji dotyczących wsparcia osoby niepełnosprawnej,  

poprzez naukę technik wspomagania, pielęgnacji, prowadzenia działań 

rehabilitacyjnych w warunkach domowych oraz poprzez objęcie specjalistycznym 

poradnictwem w zakresie psychologicznych i społecznych aspektów wsparcia osób 

z niepełnosprawnością, zagadnień profilaktyki zdrowotnej oraz zdrowego stylu 

życia. 

Utworzenie mieszkania treningowego dla bezdomnych mężczyzn. 

Głównym celem jest nabycie przez osoby bezdomne umiejętności społecznych 

umożliwiających im prawidłowe funkcjonowanie w społeczeństwie. Częściowe lub 

całkowite usamodzielnienie tych osób będzie możliwe dzięki wsparciu specjalistów                     

w wykonywaniu codziennych obowiązków, które będzie połączone z udziałem w różnych 

formach aktywizacji. Zajęcia aktywizacyjne będą dotyczyły trzech obszarów: 

 integracji społecznej, 

 rynku pracy, 

 terapii uzależnienia (głównie od alkoholu). 

Osoby bezdomne silnie zmotywowane do wprowadzenia zmian w swoim życiu                      

i realizujące wszystkie zobowiązania zawarte w kontrakcie socjalnym będą mogły otrzymać 

skierowanie na kurs zawodowy lub staż. Dzięki temu będzie im łatwiej podjąć zatrudnienie 

i uzyskać własny dochód, a w konsekwencji będą miały szansę otrzymania  lokalu z 

najmem socjalnym. 

 

12. WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI, FIRMAMI  I  INSTYTUCJAMI 

  Wypełniając swoje zadania, czyli udzielając pomocy wszystkim potrzebującym, 

MOPS współpracuje z szeregiem organizacji, firm i instytucji. W 2020 roku współpraca 

dotyczyła różnych podmiotów, w tym wymienionych poniżej. 

Śląskie Stowarzyszenie Charytatywne „Przystań” w zależności od potrzeb udzielało 

podopiecznym pomocy w formie posiłku lub paczek żywnościowych, odzieży używanej, 

kąpieli w łaźni, pralni. Pracownicy socjalni MOPS kwalifikowali osoby/rodziny będące  
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w trudnej sytuacji socjalno-bytowej do odbioru żywności w ramach Programu 

Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2019 (FEAD) – w roku 

sprawozdawczym 300 osób skorzystało z pomocy w tej formie. Dystrybucją żywności 

zajmowało się wyżej wymienione Stowarzyszenie. 

Poprzez przygotowanie paczek żywnościowych dla osób potrzebujących Stowarzyszenie 

odegrało istotną rolę w działaniach łagodzących skutki pandemii COVID-19. 

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 – współpraca w zakresie pieczy zastępczej. 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej – działania związane z trudnymi sytuacjami 

wymagającymi pilnej pomocy. 

Urząd Miasta – współpraca w ramach różnych zadań realizowanych przez MOPS (np. 

pomoc Wydziału Zarządzania Kryzysowego w formie dostarczenia maseczek ochronnych). 

Firma „Eco-Team” - podczas pandemii COVID-19 ten darczyńca kilkukrotnie zorganizował  

i przekazał paczki (artykuły żywnościowe, artykuły chemiczne i kosmetyki oraz produkty 

świąteczne) dla najbardziej potrzebujących osób starszych oraz rodzin z dziećmi z terenu 

Siemianowic Śląskich. Łącznie w ciągu roku było to 115 paczek. 

TAURON oraz ING Bank Śląski – wymienione firmy, w ramach wspólnego projektu 

elektromobilności, nieodpłatnie udostępniły samochód elektryczny, który był 

wykorzystywany m.in. w celu dostarczenia paczek osobom potrzebującym. 

Straż Miejska – np. transport osób do łaźni Stowarzyszenia „Przystań”. 

Powiatowy Urząd Pracy – współpraca opierała się głównie na kontaktach pomiędzy 

obsługującymi tę samą część miasta pośrednikami pracy i pracownikami socjalnymi. 

 Ponadto MOPS współpracował m.in. z organizacjami pozarządowymi (np. 

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta - Koło Siemianowickie, Siemianowickie 

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski „Imperium Słońca”), z Centrum 

Pomocy Rodzinie „Modus Vivendi”, ze szkołami (głównie z pedagogami szkolnymi),  

z przedszkolami w sprawach dotyczących najmłodszych, placówkami ochrony zdrowia, 

Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, Sądami, Prokuraturą, Komendą Miejską Policji, 

parafiami, jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej. 
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