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PROGRAM FUNKCJONOWANIA POMOCY

SPoŁECZNEJ w ŻynłRDowIE NA RoK 2000.
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o

skuteczności pracy socjalnej, a szerzej pomocy społecznej decyduje

trafna dlagnoza obiektywnie występujących potrzeb w tym zakresie, co
dotyczy zarowno indywidualnych osób oraz rodzin, jak i caĘ społeczności
lokalnej' Dlatego podstawą opracowania programu pomocy społecznej W
naszym mieście na rok 2000 jest sporządzona na początku b.r. przez
,,Diagnoza problemow społecznych występujących w

MoPs

,

Żyrardowie''.

a

'
t'il'

Wiodącą instytucją realizującą zadania

z

zakresu pomocy społecznej

jest Miejski ośrodekPomocy Społecznej. Jego dzĺałalnoścopiera się na pracy

zespołu pracowników socjalnych, ktorzy na podstawie przeprowadzonego
wywiadu środowiskowego - po wnikliwym rozpoznaniu indywidualnych potrzeb

oraz uwzględnieniu wszystkich okoliczności, jakie doprowadziĘ do powstania
sytuacji kryzysowej - planują rodzĄ i zakres udzielanej pomocy' Często
okazuje się, lże najbardziej adekwatną formą takiej pomocy jest po prostu
motywowanie podopiecznych do podjęcia własnej aktywności i samodzielnego
rozwiązania powstałych problemów.

Dodać wypada, Że codzienna działalnośćośrodka obejmuje realizację

wszystkich zadan wymienionych W przepisach obowiąującej ustawy o
pomocy społecznej, a więc zarowno zadania zlecone gminie, jak i zadania
własne gminy, na ktÓre składają się z jednej strony świadczenia pienięŻne, zaś
z drugiej świadczenia niepienięzne.
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Na

podstawie sporządzonej ,,Diagnozy..''' ustalono,

nĄw aŻnldszY cn

p ro b

lemów społecz nych

n

a

szeg o

m ia

że

sta naleŻy zaliczy

do

c:

1. wzrost ,tiob1 osób w wieku poprodukcyjnym,

2. wysokl odsetek osob l rodzin dotknlętych ubóstwem,

3'

stosunkowo wysokie bezrobocie występujące w mieście

a

l

'

4.
5. pzestępczośc i przemoc w rodzinie.
Mając to na uwadze, proponujemy, by program pomocy społecznej W
alkoho|izm ijego społeczne następstwa,

Żyrardowie

na 2ooo r. objął przede

wszystkim przedsięwzięcia słuzące

pzeclwdzi ała n iu owym problemo m oraz łag odzen u ich skutków.
i

l.

PoMoc osoBoM

W W|EKU PoPRoDUKCYJNYM

o NAJNtŹszYcH

DOCHODACH.

o

t

wypłatá zasiłków celowych z przeznaczeniem na leczenie i zakup leków,
remont mieszkań, na zakup odzieży,

o
o

zabezpieczenie opału na zimę,

podejmowanie działan W celu

jak najdłuższego utrzymania

osób

starszych w ich własnym Środowisku poprzez zapewnĺenie im usług
opiekuńczych,

.

WsPołpraca

z

Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie W zakresie

kom pletowan ia pełnej dokum

e

ntacj i doty czącej umieszczen ĺa osób tego

wymagających w Domach Pomocy Społecznej.

ll.

PoMoc osoBoM t RoDzlNoM DoTKNIĘTYM UBÓSTWEM.
1. Wypłata wszystkich rodzajów

o
o

o

ĺ il"

świadczeń pieniężnych, a w tym:

ZäPeWnĺeniedozywĺania dzieci i młodzieŻy z rodzin najubozszych w
placÓwkach oświatowych,

ZäPeWnienie gorącego posiłku osobom bezdomnym

i

pozbawionym

dochodów,
ZäoPátrzenie osob i rodzin tego potrzebujących w odzieŻ i podstawowe
sprzęty gospodarstwa domowego,

J

zapewnienie dzieciom z rodzin najuboższych Wypoczynku letniego
zĺmowego,
a

dla osob całkowicie niezdolnych do pracy

z

inwalidztwa i spełniających kryterium dochodowe

i

powodu wieku i/lub

-

wypłata zasiłków

stałych wyrównawczych,

a

dla osób całkowĺcieniezdolnych do pracy z powodu inwalidztwä. iĺ,'
l
powstałego przed skończeniem 1B roku życia wypłata rent
socjalnych,

o

dla kobiet nie podejmujących lub rezygnujących z pracy W celu
wychowania dziecka Wymagającego stałej opieki i pielęgnacji - zasiłkĺ
stałe,

a

utraciły zasiłek dla bezrobotnych, a samotnie
wychgwującym dzieci do 15 roku Życia gwarantowane zasiłkĺ

dla kobiet, które

okresowe,
a

dla kobiet od 8 miesiąca ciąŻy i dwa miesiące po urodzeniu dziecka,
przy spełnienĺu kryterium dochodowego, - zasiłki okresowe z tytułu
ochrony macierzy nstwa,

a

dla osób i rodzin o niskich dochodach lub nie posiadających zadnego
dochodu _ zasiłki okresowe,

a

dla osob i rodzin w związku z koniecznością zaspokojenia niezbędnej

a

potzeby bytowej - zasiłki celowe,
opracowanĺe biuletynu zawierającego podstawowe ĺnformacje o
zasadach, formach i mozliwościach korzystania ze świadczeń pomocy

społecznej i pzekazanĺe tego materiału do Powiatowego Urzędu
Pracy, parafii i zyrardowskich szkÓł,

a

biezący kontakt z dyrektorami szkół i pedagogami szkolnymi w sprawie

sytuacji dzieci

z

rodzin najubozszych, sygnalizowanie

nowych

pzypadków,
a

udzielanie pomocy w formĺe świątecznych paczek zywnościowych dla
dzieci i osob dorosłych,
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o

Wspołpraca

z

Powiatowym Zespołem ds. orzekania

Niepďnosprawności

-

o

Stopniu

udział pracownika MOPS W posiedzeniach

zespďu w celu wydawania opinii o kierowanych osobach,
il1.

.

PoMoc osoBoM l RoDzlNoM DoTKN|ĘTYM BEzRoBoclEM.
udzielanie przez MOPS informacji osobom bezrobotnym, które tracą
uprawnienia

.

do zasiłku, o możliwościachkorzystania

z

ĺóŻnych forn1 iľ

pomocy społecznej i zasadach jej przyznawania,

utworzenie zespołu w celu wypracowania metod aktywizacji zawodowej

bezrobotnych klientów

MoPS. Zastosowanie techniki

pozwoli na to, by uzyskanie pomocy

-

kontraktu, ktora

jej forma, okres świadczenia,

wysokoŚc wypłat - uzależnione były od udokumentowanej aktywności

bezrobotnego

.

usta lonego

i

jego rodziny; monitorowanĺe reallzacji planu działań

z bezrobotnym,

prouĺadzenie indywidualnego poradnictwa psychospołecznego

i udzielanie

konsultacji w celu reaktywizacji zawodowej osób długotrwale bezrobotnych

korzystających

.

z

pomocy

MoPs i

ich powrotu do pełnej akĘwności

społecznej,

prowadzenie pracy socjalnej służącejpromocji indywidualnego rozwoju
zawodowego i zdobywaniu takich kwalifikacji, które zwiększają szanse na
rynku pracy (współpraca z PUP),

PRzEclWDzlAŁA
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lE PAToLoG ll.

Zintensyfikowa nie działań w cel u przeciwdziałanĺa patologĺom społecznym

uruchomienĺe poradnictwa prawnego dla osob

z

problemem alkoholowym

oraz dla osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji zyciowej

.
.
.
.

(sprawy alĺmentacyjne, rozwodowe, przemoc w rodzinie),

ścisławspółpraca z Komisją

ds. Rozwiązywanĺa Problemów

Alkoholowych,

objecie opĺeką i udzielanie pomocy osobom opuszczającym zakłady karne,
wspołdziałanie z zespołem kuratorów sądowych w zakresie readaptacji do
środowiska osób opuszczających zakłady karne,
organizowanie indywidualnej pomocy rodzinie, w której występuje zjawisko
przemocy:
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-

poradnictwo psychospołeczne

obejmujące indywidualny kontakt

z

PsYchologiem mający na celu wspierania w działaniu, edukacji, terapii)
poradnictwo prawne dotyczące informowania o możliwościachprawnego

rozwiązania problemu oraz pomocy W załatwianiu spraw urzędowych

o

(

sąd, policja itp'),

pomoc socjalna organizowana i prowadzona przez pracownikóW it,'
socjalnych, W tym informowanie o możliwościachuzyskania
wszechstron nej pomocy,

kierowanie do miejsc noclegowych ofiar w celu odizolowania ich od
sprawców przemocy,
podejmowanie interwencji kryzysowych w środowĺskachpatologicznych
(kurator, pedagog szkolny, policja, straż miejska, pracownik socjalny)

W toku realizowania przedstawionego Programu Funkcjonowania
Pomgcy Spďecznej w Żyrardowie w 2000 r' MOPS współpracować będzie

ściślez wszystkimi insýtucjami i organizacjami, które w mniejszym lub
większym stopniu zajmują się dzĺałalnościąpomocową.
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