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RADY MIEJSKIE J ZYRARD OWA
z dnia 23 marca 2000r

rv spľalł,i e przy-ięcia s]]l'a\Vozdania Zaľząc\u Miasta z ľealizacji
Pl'ogľalnu Fulrkcjonolł,ania Potrlocy Społeczlle.j w l999 ľoku'

Na podstalvie art.7 pkt 6 ll, zlyiązku z art,l 8 ust.1 ustaw1, 2
dnia 8 marca 1990 ľoku o samoľządzie gminnyln ( jednolity tekst Dą.U
z 1996 ľoku Nľ 13, poz.74 zpőżniejszymi zlnianarni) uchwala się
co następuje:
s1
ę spľali,ozd anie Zarządu Mi asta z realizacji Pľopgramu
Funkcjonorvania Polrlocy Społecznej w 1999l'oku, stanolviąc e załącznik

Przyj muj e

si

do Uchwały

s2
Uchrvała lvchodzi rv ż;'cie z dniem podjęcia'

Przewod

Rady Miej
mgr

Wł

Zący
anowski

PoMoC SPOŁECZNA

I\A TERENIE

MIASTA ŻyRARDowA

REALI Z ACJ APRO GRAMU F'TINI(CJONTO WANIA

PoMoCY SPOŁECZNEJ W

ZYRARDÓW,

sryczpŃ

1999 R.

2000 R.

Wminionym,1999roku,wprowadzonazosÍałaWnaszymkrajureforma
ustawa o pomocy społecznej' Dla
administracyjna państwa, a takŻe znowel.ĺzowana

wypełniania zmodyfikowanych
MOPS i jego pracow.ników oznaczało to koniecznośó
z przyjętego 'Programu funkcjonowania pomocy społecznej w
zadan wynikających

warunkach' Należy podkreśliÓ' Że
Żyrardowie na 1999 r'' w nowych, zmienionych
postanowienia ustawy z dnia 29
program ten opracowany został w oparciu o
(tekst jednolity: Dz' U' Nr 64' poz' 414 z
listopada 1990 r. o pomocy społeczne)
lokalnych potrzeb pomocowych
póŹnĺejszymi zmianami) i uwzględniał specyfikę
dotkniętych w mieścieubistwem lub
zgłaszanych przez społecznośiosÓb i rodzin

wymagających wsparcia z innych powodów'
się, aby rodzĄ' charakter i
Realizując swe zadania w ubiegłym roku MoPS starał
i optymalny' tj'' by z jednej
rozmiar udzietanych świadczenbył zawsze adekwatny
zaśz drugiej specyfika
strony uwzględnione byľy moŻliwości finansowe ośrodka,
rodzina zgłaszającego Się
sytuacji kryzysowej, w której znalazła się osoba lub
decyzji o przyznaniu
podopiecznego orazprzyžzyny powstania tej sytuacji' Podjęcie
przez dyplomowanego
pomocy w każdym wypadku poprzedza przeprowadzenie

Zebrane6w toku
pracownika socjalnego wywiadu środowiskowego (rodzinnego)'
rodzaj przyznanej
wywiadu informacje pozwalď1ąwe właściwysposób dostosowai
po wsparcie osoby i
pomocy do sytuacji, w której znajdu)ą się zgłaszające się
jednej strony'
rodziny Prioýetem W pracy MoPs w Zyrardowie jest, z
jeślijest to tylko możliwe _ do
aktywizowanie podopiecznych i ich motywowanie problemów' z którymĺ sĺę
podjęcia wysiłku samodzielnego rozwiązania trudnoścĺi
skutecznych metod
borykają' zaśz drugiej ciągłe poszukiwanie nowych, bardziej

w funkcjonowaniu
podopiecznymi' W mĺnionym roku waŻnym elementem
na terenie mĺasta' które
ośrodkabyła współpracaz innymi instytucjami działającymi
pracy

z

rownieŻ zajmu)ąsię niesieniem pomocy społecznej'

27 'pracowników' którzy
Żyrardowski ośrodekPomocy Społecznej zatrudnia
Świadczeń oraz w obsłudze
pracują w Dziale Pomocy Środowiskowej, w Dziale
pełni rolę konsultantów i zajmuje się
administracyjno-księgowej. Dwóch pracowników
podzielone jest na 12 rejoniw'
poradnictwem prawnym i psychospołecznym. Miasto

)

które obsługĺwane Są przez poszczególnych pracowników socjalnych. W lV kwartale

minionego roku zatrudniony został w MoPs radca prawny oraz utworzono
stanowisko praoy dla osoby niepełnospĺawnej. Godnym odnotowania jest fakt, Że
wyposaŻenie tego stanowiska pracy sfinansowane zostało w całoŚci ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych , który przeznaczył
na ten cel kwotę 20 tys. PLN.

MOPS W Żyrardowie - zgodnie

z

obowiązującymi regulacjamĺ prawnymi w

obszarze pomocy społecznej _ zajmuje się realizaĄą zadan własnych gminy o
charakIerze fakultatywnym ioblĺgatoryjnym orazzadań zleconych gminĺe' W 1999 r.

na

realizację obu rodzĄów tych zadań oraz na bieŻącą działalnośiośrodka
przyznano globalny fundusz w wysokości 3'930'974 PLN' Z kwoty tej 991.900 PLN
(25,23%) pochodziło ze środków własnych gminy,

z

czego na bezpośrednĺe

fĺnansowanie świadczeń pomocowych przeznaczono 680.200 PLN, a 2.939'074 PLN
( 74,77%) przyznano na fĺnansowanĺe zadaŕ'l zleconych . Z kwoty tej na finansowanie

świadczeń składających síę nazadania zlecone pzeznaczono 2.508.074 PLN.

1. REALlzAcJA ZADAŃ
cHARAKTERzE

z

ZAKRESU

PoMocY sPoŁEczNEJ o

Pl ENl ĘŻNYM.

1.í. Realizacja zadań własnych gminy.
Jak juŻ wspomniano, na realizację zadań własnych przyznano MoPS w
Żyrardowie 991.9oo PLN. Z kwoty tej na bezpośrednie finansowanie świadczeń
pomocy społecznej W 1999 r' przeznaCzono 680.200 PLN, która to kwota

powiększona została o dodatkowe środkĺna dozywianĺe dzieci W szkołach
podstawowych W wysokości44.100 PLN, pochodzące z zewnątrz. Zgodnie z
postanowieniami ustawy o pomocy społecznej na zadania własne realizowane przez
ośrodki pomocy społecznej składają się następujące świadczeniai formy pomocy:
1l w zakresie zadań własnych o charakterze fakultatywnym:

o
o
o

plZýZf|awanie

i

wypłacanie zasiłków celowych i specjalnych celowych,

pfzýzflawanie pomocy rzeczowej,
przýzl1awanie pomocy na ekonomĺczne usamodzielnienie się
naturze bądżw postaci zasiłków lub poŻyczek,

osib i

rodzin w

3

oinneformypomocywynikającezrozeznanychpotrzebgminy.

2ĺw zakresie zadań własnych o charakterze obligatoryjnym:
. udzielanie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania osobom

tego

pozbawioľlYľTl,'.

n

usług opiekuńczych
świadc zenie uĹług opiekuńczych, W tym specjalistycznych

w miejscu zamieszkania,

o

nie objętych
pokrywanie wydatkÓw na świadczenia zdrowotne dla osób
posiadających zadnych
ubezpieczeniem społecznym - bezdomnych i nie

środków utrzymania,

o

powstałych w wyniku
udzielanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków
zdarzenia losowego,

o

poradnictwa prawnego
pl-oWädzenie pracy socjalnej, atakŻe specjalistycznego
i psYchologicznego,

o

Spl'äWianiepogrzebu.

o

zadaŕl
sposobie, w jaki zostały wykorzystane środkina finansowanie

poniższa tabela:
własnyc h o chara kterzeobowiązkowym i fakultatywnym informuje

Forma
pomocy

Pomoc ogółem
Posiłki ogółem
W tym:
dla dzieci
i młodzieŻy
Ubranie
Usługi
opiekuńcze
o ółem
Sprawianie
poqrzebu
Praca socjalna

l

Liczba rodzin

osób

rodzinach
R - rodzinY.
O - osobY.
X
R 272

i

W

Liczba
świadczeń

X
46.325
30.409

81.476

563
23

23

3.430

39.238

280.000

4

2.900

31

O:

116

R

4
4
927

o
R:

X

2,52
11,25
0,11
0,47
8,66
38,66
0 ,0 I
0 0

X

X

o"2223

jako kwotę ogólną3'232 374 PLN,
Przy ustalaniu waĺtościprocentolvychprzyjęto

rvlasnych 724.300 PLN

3,68
16,48

118.963

'165

86

ogółem
X

R:
O:

R:

kwocie

724

835

o

w
i

kwocie. zadaťl
własnýbh1
22,40

o

R

Udział %

Kwota
świadczeń

a

jako klvotę zadań

4

R:

Zasiłki

w

naturze
(wyprawka)

Zasiłki celowe

w

ogółem:

W tym

zasiłki

0,09
0,41

X

316.062

9,78
43,64

315

61.884

1,91

31

R: 1057

i

O:.3248

naturze

specjalne
celowe

2.945

31

O: 108

R:
O;

315
905

B
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Należy stwierdzió, że MoPS w Żyrardowie przyznane środkina fĺnansowanie
zadań własnych wykorzystałw 1999

Z

r, w

całości.

w tabeli danych wynika, Że w ramach realizacji zadań
własnych stosunkowo największe środkifinansowe przeznaczone zostały W
przedstawionych

minionym roku zwłaszcza na dwa rodzaje świadczeńpomocowych, tj. na:

o

zasiłki celowe i w naturze, w tym również na zasiłki specjalne

cetowe,

które przyznawane były przede wszystkim na sfinansowanie remontów mieszkań
podopiecznych, na zakup niezbędnej odzieŻy i obuwia, opału na sezon zimowy,
na zakup artykułów szkolnych, finansowanie wypoczynku letniego i zĺmowego

i

młodzieŻy, a takŻe na pomoc postpenitencjarną ( na zasiłki te
wydatkowano g,77o/o całego przYznanego MoPS funduszu i 43,64% środkiw
przyznanych na realizaĄę zadan własnych, a skorzystało z nic..! 1057

dzieci

Żyrardowskich rodzin, ti. 3248 osób),

'

świadczenie usług opiekuńczych, które przYznawane były na podstawie zleceń
wystawionych przez lekarza i informacji zebranych w toku przeprowadzanych
wywiadów środowiskowych, a które wykonywane były przez zawodowe opiekunki

PCK i PKPS ( na sfinansowanĺe tych świadczeń, z których korzystało 1 16 osób z
86 rodzin, wydatkowano 8,66% ogólnego funduszu oraz 38,66% kwoty na
zadania własne)'
Warto podkreślii, że przy udzielaníu pomocy w ramach zadań własnych gminy,
pracownicy ośrodka dokładalĺstarań, aby oferowane podopiecznym świad czenia, a

takŻe ich formy dostosowane były do konkretnego przypadku

i

uwzględniały

specyfikę sytuacji, w ktÓrej znajdowała się zgłaszająca się po Wsparcíe osoba ijej
rodzina. W praktyCe ozna;zało to niejednokrotnie, Że zakupy, o jakĺch była mowa,
dokonywane były przez pracowników naszego ośrodka, a nie przez podopiecznego,
co stanowiło gwaran cję, iŻ przyznane Świadczenie pienięzne zostanie wykorzystane
we właściwysposób. Taki tryb postępowania stosowan o z reguý w przypadku osób

i

5

i zagrożonych patologią
rodzin wywodzących się ze środowisk zmarginalizowanych
W kilku przypadkach
społeczną, zwłaszcza dotkniętych chorobą alkoholową'

a

sprzedawcy wydawać będą

z

wytypowanymi sklepami spoŻywczymi' Że
wskazanym' przez pracowników socjalnych

uzgadniano nawet W porozumieni,!

w wymiarze
podopiecznym pojstawowe artykuły Żywnościowedo określonej

dziennym kwotY.

Wspomniei

naleŻy,

Że zakres tego typu pomocy W 1999

r'

był

równieŹ wydawanie używanej
rzeczywistości szerSZy, poniewaŻ obejmowała ona
dostarczanych do MOP"S przez
odzieŻy, mebli, a nawet sprzętu AGD i RTV,
prze.kazywania ich najbardziej
mieszkańcow naszego miasta w darze w celu
potrzebującym osobom i rodzinom'

oŚrodek
Tradycyjnie juŻ W związku ze Świętami Bożego Narodzenia
dla dzieci z rodzin
przygotował paczki z ańykułami spożywczymi i słodyczami

najuboższych, z których skorzystało1000 osób'
1.2. Realizacja zadań zleconych gminie'
Żyrardowie środki
Na realĺza Ąę zadań zleconych gminie przyznano MSPS w
Czego na finansowanĺe Świadczeń z zakresu
PLN.,

w wysokości 2.g3g.o74

z

naątępujące
pomocy społecznej przeznaczono 2.508.074 PLN. Zadania te obejmują

świadczenia i formy pomocy:

o
o

.

plzfznawanĺe i wypłacanie zasiłków staých, rent socjalnych oraz przYsługujących
dodatków do świadczeń,

plzfznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych, gwarantowanych okresowych

i

specjalnych okresowYch,

nĺe pozostają w
opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne za osoby, które
wymagającym
zatrudnie niu z powodu konieczności opiekowania się dzieckiem
dla
stałej pielęgnacjĺ, a takŻe za osoby, które utraciľy prawo do zasiłku

o
o
.

bezrobotnychisamotniezajmująsięwychowywaniemdziecka,
powstałych w
pŻýzlawanie i wypłacanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków
związku z klęską żywiołową lub ekologiczną,
plzl/zr1awanie zasiłku celowego w formie biletu kredytowego'

przysługujących na podstawie
świadczeniespecjalistycznych usług opĺekuńczych,
przepisów o ochronie zdrowia psychicznego'

6

bądŹ innych
rządowych programóW pomocy społecznej
Życia osób irodzin ( po zapewnieniu
ustaw, mających na celu ochronę poziomu
zadania wynikające

a

z

odpowied nich środków)'

na realizację zadań
sposobie {ykorzystania środków p rżeznaczonych
MoP S w Żyrardowie na niesienie pomocy w
zleconych gminie i strukturze wydatków

o

info rmują dane zawaĺJ'e w poniŻszej tabeli:
roŻnych formach objętych tymi zadaniami
Udział % W
Kwota
Liczba rod AN Liczba
Forma pomocy

osób
rodzinach
R - rodzinY.
O - osobY'
X

Pomoc og ółem
R

Zasiłki stałe:

14

W

świadczeń

X

25.209

l.w

o

74

stałe R

137

1.525

w

o

185

osób

R

111

niezdolnYch do PracY

o

111

wychowującym dzieci
wymagające
na

Zasiłki

wyriwnawcze:

dla

samotnych,

powodu wieku lub

451.397

dla

osob
niezdolnych do PracY R

powodu wieku lub

inwalidztwa

Zasiłki okresowe

o

26

13,96
17,99

1.247

421.552

'ĺ3,04
16,81

inwalidztwa,

z

X

0,78

14
4B

2l

77,59

25.209

R

I

z

2.508.074

h

PrzYznan.e

nle
osobom
pozostającym w
zatrudnieniu

1t

ogółem

74

4B

tym:

kwocie

kwocie
zadań
zlecon

o

w tym

świadczeń

29.845

278

0,92
1,19

74
641

2.831

729.103

22,55
29,07

R'.119ĺ0:446

387
348
'1.539
93
464

83.1 38

2,57 13,31
2,19ĺ 2,B3

R:

o" 2.319
ogółem
z
w tym PtzYznane
powodu:

-długotr. Choroby
-niepełnospraw.

-braku możliwości
zatrudnienia
-okresowe sPec.
-inne

R: 9810.347

R:249lO:865
R: 32ĺ0'.124
R'.l143ĺ0"537

.014
442.594
15.476
71

1

16.881

13,69117,64
0,4Bĺ 0,62
3,61/ 4,66

i

Renty

socjalne

(dla osob calkowicie

niezdolnYch do PracY
z powodu inwa-

R:

150
487

O:

1.789

601,229

'18,60

23,97

lidztwa powstałego
przed ukończeniem
przez nielB

lat.

Dodatki do rentY R:

3

socjalnej

O:

B

0chrona

R:

macierzyństwa

O: 199

Zasiłki celowe
(bilet kredytowY)

R:
O:

10

0,02

B3B

0,03
192

46

1,24

39.966

'1,59

19

10

0,004

132

0,005

10

Specjalistyczne

R:

I

usługi opiekuńcze

O:

14

Zasiłki rodzinne

R:

184

7.250

2,06

66.682

2,66

2.112

2,26

73.021

2,91

O: 678
Zasĺłki

R: 109

pielęgnacyjne

O:235

Pomoc

dla

kombatantów

R:
O:

1,184

4,12

133.058

5,30
43

43

o*93

17.300

0,69

52

zadań
Przyznane MQPS W Żyrardowie środkipienięzne na finansowanie
moŻna
zleconych gminie wykorzystane zostaý W 1999 r' W całości'Jak się
zadan
zorientowaó, najwięcej środków otrzymanych na finansowanie tych
wydatkowano na:

o

.
.

Zasiłki okresowe, które otrzymało 2319 osÓb W 614 rodzinach

i

na

które

zadania zlecone'
wydatkow ano 29,O7% wszystkĺch środków przyznanych na

i na które
renty socjalne, które wypłacano 4B7 podopiecznYm ze 150 rodzin
wydatkow ano 23,97% kwoty zadan zleconych,
podopiecznych niezdolnych do
zasiłki stałe wyróWnawcze, które otrzymywało 1B5
pra^y

z powodu wieku lub inwalidztwa

wydatkowano

17 ,ggo/o

ze

137 rodzin i na ktÓre to świadczenie

kwoty przyznanei na zadania zlecone.

8

Z pomocy społecznej w formie pieniężnej w takiej lub innej postaci korzystały w
ubiegłym roku osoby i rodziny w róŻnym stopniu. Wańo więc przedstawić dane

o

infornlujące

przeciętnych kwotach przypadających na osoby

i

rodziny objęte tą

pomogą. Przy usta'laniu przeciętnej kwoty wýdatkowanej na pomoo przyjęto, Że
globallly fundusz MoPs rvynosił w 1999 r' 3'232'374 PLN, a skorzystalo z niej 3125

rodzin

i

9066 osób, obliczając wielkościprzeciętne w odniesieniu do pomocy

przyznanej w trybie decyĄi aciministracyjnej przyjęto, iz objęto nią2304 osoby i2198
rodzin' Trzeba też wyjaśnić,Że w wielu wypadkach kwoty w ujęciu per capita były w

rzeczywistoŚci wyższe' poniewaŻ

liczne osoby i rodziny

jednego świadczeniapienięzn ego i przez okres krotszy

korzystały z więcej niż

niŻ 12 miesięcy.

Przeciętna kwota Przeciętna kwota Przeciętna kwota Przeqiętna kwota
przypadď1ąca na przypadająca na przypadająca na przypadająca na
rodzinę w skali rodzinę w skali osobę w skali osobę w skali
miesiaca
roku
miesiąca
roku

Forma pomocy
(rodzaj
świadczenia)
1

Pomoc ogółem
(z uwzględnieniem

2

3

4

5

1034,36

B6 , 1 o

356,54

29,71

1470,60

122,50

1402,90

116,91

pracv socialnei)

Pomoc ogółem

udzielona

podstawie
decvzii

na

Przeciętna kwota
przypadająca na
rodzinę w skali
miesiąca
świadczenia
zakresu zadań włas
36,45
142,50
437,40
271,32
3255,80
2413,80

Przeciętna kwota Przeciętna kwota
przypadająca na przypadĄąca na
rodzinę w skali osobę w rodzinie
roku
w skali miesiąca

Forma pomocy

ne

Posiłki
Usługi
opiekuńcze

Zasiłkĺcelowe

w naturze

Zasiłki stałe

i

299,00

z

97,30

Przeciętna kwota
przypadająca na

osobę w

miesiąca

24,90

Wvbrane świadczenia z zakresu zadań zleconych.

Zasiłki

stałe
WyróWnaWcze

Zasiłki
okresowe
ogółem
Rentv socialne
Dodatki do rent
socjalnych
Ochrona
macierzvństwa
Specjalistyczne
usługi
opiekuńcze
Zasiłki
pielęgnacyine

11,90
201,15
B,'ĺ 'l

1800,60
3294,80

525,19
2439,90

150,05
274,60

43,76
203,33

1137,40

314,40

94,78

26,20

4008,20
279,30

1234,50
104,75

334,00
23,27

102,88
8,73

868,80

200,83

72,40

16,74

7409,10

4763,O0

617,42

376,90

1220,70

566,20

101,72

47,18

skali
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Z

najwyższe kwoty przeciętne w
powyŻsz_ych danych wynika, że stosunkowo
wydatkowane były na specjalistyczne usługi

przeliczeniu na rodziny

i

osoby

psychicznymi' oraz na
opiekuńcze, które świadczonesą dla osób z zaburzeniami
,zwykłe, usługi opiekuńcze, tj. usługi, jakimi obejmuje się osoby samotne' klore z
innych W
óhorony lub innych przyczyn wymagają pomocy

powodu wieku,

Że jednostkowe
zaspokajaniu codziennych potrzeb, Wańo zauwaŻyć,
związane

ze śwladczeniemusług opiekuńczych są około pięciokrotnie

koszty

niŻsze od

Społecznej'
przeciętnego kosztu pobytu osoby w Domu Pomocy

o CHARAKTERZE
2. REALlzAcJA ZADAŃ PoMoCY SPoŁECZNEJ
NlEPlENlĘŻNYM.

niepieniężnym była
Podstawowymi formami udzielania pomocy o charakterze
socjalna, poradnictwo prawne i
w działalnościMoPS w Zyrardowie w 1999 r. pra}a
cechą jest to' Że mają
psychosp ołeczne oraz inne przedsięwzięcia, których wspólną

zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin'
godnoŚci człowieka,
umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających
podopiecznych oraz sprzyjanie
doprowad zenie do życiowego usamodzietnienia się
działań pomocowych
ich integr acji ze środowiskiem lokalnym' Specyfiką tego typu

one na celu

jest ich bardziej pośredniniz bezpośredni charakter' PoniewaŻ ich głównym celem
jest wspieranie osób i rodzin W zakresĺe zwiększania możliwościnolmalnego
do samodzielnego
funkcjonowania W społeczeństwie i w odzyskaniu zdolności

wsparcie psychologiczne'
kierowania SWym Życiem,W grę wchodzi przede wszystkim
jego rodzina winni sobie pomÓc
udzielanĺe wskazówek i porad, jak podopieczny i

takŻe wyręczanie
samĺ i jak skutecznie rozwiązai występujące trudności,a często
i ĺnnych waznych
potrzebujących takiej pomocy w załatwianiu spraw urzędowych
Zazwyczaj praca tego
Spraw bytowych, których sami nĺe są W stanĺe załatwic'

w środowiskach rodzin
rodzaju prowadzona bywa przez pracowników socjalnych
i Życiowo niezaradnych' ale
zmarginalizowanych ( patologicznych i kryminogennych)
jednocześnie osobami długotrwale
takŻe wśród podopiecznych MoPS będących

bezradności'
bezrobotnymi i dotkniętymi tzw, syndromem Wyuczonej
W 1999 r, pracą socjalną objęto w Żyrardowie 3125 rodzin, które skupiały
to, Że pracątą objęto około 18%
ogółem 9066 osib, w tym 6046 kobiet. oznacza

t0

WsZyStkiC

h

Żyrardowskich rodzin3.

Z kolei pomocą udzieloną wyłącznie w

postaci

przyznanie żadnego innego
pracy socjalnej, a więc taką, ktirej nie towarzyszyło
skupiających 2223 osÓb' a w tym
świadczenie, objęto w ubiegłym roku 927 rodzin
ôię o pomoc w tej formie mają prawo
1435 kobiet. DodaĄ,wYpáda, ze do ubiegania

prawnie kryterium dochodowe' jak i
zarowno osoby oraz rodziny spełniające ustalone
przypadku praca socjalna jest
ci, ktorzy tego kryterium nie spełniają. W pierwszym
się zadaniem fakultatywnym'
zadaniem obowiązkowym gminy, w drugim zaśstaje

Praca socjalna

świadczon

a na

rzecz podopiecznych M9PS W

Żyrardowie

koncentrowała sĺę w 'l999 r, przede wszystkim na:

.

o
e
.

rozwiązywania ich problemów
motywowaniu podopiecznych do samodzielnego
poprzezwskazywanie dróg do tego prowadzących'
innych ważnych spraw bytowych'
załatwianiu podopiecznym spraw urzędowych i
kontaktów
pomocy w utrzymywaniu przez podopiecznych normalnych

udzielaniu

z

otoczeniem ĺ ich integrowaniu ze środowiskiem'

problemów
Wspieraniu podopiecznych W rozwiązywaniu ĺch szczególnych
skłonnościądo alkoholu
związanych z konfliktami rodzinnymi, zmaganiem się ze
itp.

poradnictwo prawne i
Nieodłączną częściąpracy socjalnej jest specjalistyczne
W ľ\'loPS W
psychospołeczne. Prowadzeniem tego poradnictwa za)mują Się
pienłszego z nich jest
Żyrardowie dwaj konsultanci: prawnik i socjolog. Domeną
przede
udzietanie porad i wymiernej pomocy zgłaszającym się podopiecznym
podopiecznymi są
wsżystkim w kwestiach rodzinnych. Potrzebującymi takiej pomocy
pomaga sporządzaô
zazwyczaj kobiety, którym konsuttant - prawnik udziela porad i
oraz udziela wyjaśnień'
pozwy sądowe W sprawach rozwodowych i alimentacyjnych

w jaki sposób

naleŻy postępowaó

w przypadku przemocy W rodzinie' Z

kolei

pomocy w zakresie reaktywizacji
konsultant _ socjolog koncentruje się na udzielaniu
z powodu długotwałego
zawodowej osób, które stały się podopiecznymi ośrodka
przez pracowników
bezrobocia, Z osobami tymi, ktÓre kierowane są do konsultanta
na tej podstawie szanse
socjalnych, przeprowadza on standardowy wywiad, ustala
pracy, a następnie stara się _ w miarę posiadanych

podopĺecznego na rynku

możliwościpomócWznalezieniustałegolubdoraŹnegozatrudnienia
wyręczając w pisaniu
przedstawiając oferty pracy, kierując do Klubu Pracy,
3

rodzin
Przyjmuje się, że w Żyrardowie Żyje okolo l7000

Curriculum

Vitae i

listów motywacyjnych, intenveniując

w szczególnie

złożonych

przypadkach w Powiatowym Urzędzie Pracy itp. W ubiegľym roku zgłosiłosię po
pomoc

w znalezieniu

pracy 117 osób,

z których 73 to kobiety' Wśród osób

tych

przewaŻali podopie czni raczej o niskich lub zgbła zadnych kwalifikacjach i naleŻący
do grup wieku, którä rynek pracy dyskryminuje, tj. bezrobotni w wieku co najmniej 40
lat.

3. cHARAKTERYSTYKA sPoŁEczNoŚcl PoDoPlECZNYCH MoPs
W ŻYRARDoW|E aEWZGLĘDU NA PoWoDY PRZYZNANIA PoMocY
o konieczności przyznaniawsparcia

zgłaszającym się do MoPS w Żyrardowie w

1999 r. osobom decydowaý rôŻne okolicznoŚci związane Ze specyfiką sytuacji, w
jakiej się one znalazý wraz ze swymi rodzinami. lnformację na ten temat zawiera
poniższa tabela:
P rzy czy

na trud n ej sytuacjĺ życiowej

Ubóstwo
Bezdomność
P otrzeba och ronV m acierzvństwa
Bezrobocie
NiepełnosprawnoŚc
Długotnľałachoroba
BezradnoŚć w sprawach opiekuńczo
- wychowawczych i w prowadzeniu
gospodarstwa domowego ogółem
1l rodziny niepełne:
2/ rodzinv wielodzĺetne
Choroba alkoholowa
Trudnościw adaptacji do Życia po
opuszczeniu zakładu karnego
:

Z

Liczba rodzin

Liczba osób w Liczba kobiet
w rodzinach
rodzinach

2198

oqółem
6843

6

6

46

199
1134
16'ĺ3

332
541
724

482
297
94
96
23

4611
149
741

1112

2106
1

1431

ĺ

699

1

963

195

721

448
224

311
102

31

4

przedstawionych danych wynika, Że najczęstszymi przyczynami przyznawania

pomocy społecznej mieszkańcomŻyrardowa i ich rodzinom W 1999 r. były:

.
.
.
.
.

ubóstwo, którym dotkniętych było 2198 rodzĺn skupiających 6843 osoby,
długotn,ĺałechoroby, z powodu których pomagano 724 rodzinom liczącym 2106
osób,

niepełnosprawność_ 541 rodzin skupiających 1613 osób,

bezradnośćW sprawach opĺekuńczo-wychowawczych

i w

gospodarstwa domowego _ 4B2 rodziny składające się z 1699 osób,
bezrobocie

-

332 rodziny z 1134 osobami.

prowadzeniu
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4. REALIZACJA PROGRAMU FUNKCJONOWANIA POMOCY
sPoŁEczNEJ W żyRnRoowle W í999 R. _ PoDsUMoWANlE l
wNlosKl.

MQPS W Żyrardowie realizował W minionym roku przyjęty program
funkcjonowania pomocy społecznej w mieście i starał się w miarę posĺadanych
moŻlĺwościwdraŻać zawarte W nim postanowienia oraz wykonywać zadania
uĺynikające z ustarłry o pomocy społecznej . W szczególności ośrodek nasz'.

1'

przyznawał i rłrypłacałzasiłki celowe i w naturze, na co złoŻyłosĺę dozywianie

dzieci w szkołach ĺ świetlicach profilaktycznych, udzielanie posiłków osobom
dorosłym i zaopatrywanie podopiecznych i ich rodzin w Żywność,odzieŻ i opał, a
ta}że takie formy pomocy, jak organizowanie vwpoczynku dla dzieci i młodzieŻy,

zaopatrywanie dzĺeci i młodzieŻy w artykuły szkolne ( piśmiennei edukacyjne)
oraz finansowan e remontów
i

2.

przyznawał

i

m

i

eszkań,

finansował w całościlub częściusługi opĺekuńcze, które

wykonywane były przez opiekunki PcK i PKPS,

3'

przyznawał i wypłacałświadczenia służąceochronie macierzyństwa,

4. niósł pomoc osobom nĺepełnosprawnym,
5. vúączałsię w rozwiązywanie problemów alkoholowych,
6. prowadził pracę socjalna, wtym tal<ze poradnictwo prawne ipsychospołeczne.
W toku realizaĄi programu MOPS w Żyrardowie współpracował z instytucjamĺ
organizacjami działĄącymi w mieście, które bezpośrednio zajmują się niesieniem
pomocy lub czynią to pośrednio. Do najwazniejszych z Íych jednostek naleŻały
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,

PCK i PKPS,
Domy Pomocy Społecznej, w tym Dom Dzĺennego Pobytu,
Parafie i organizacja Salezjańska,
Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych,
Warsztaty Terapi i ZĄęciowĄ,
Dom Dziennego Pobytu dla Dzĺeci Niepełnosprawnych,
Powiatowy Zespoł ds. orzekania o Stopniu Niepełnosprawności,

i
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Komisja Rozwiąywania Problemów Alkoholowych i Poradnia odwykowa,
Powi atouĺy Urząd P racy,

Sąd Rejonowy, Policja i Straż Miejska,
Stowarzys zenia i Fundacje.
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