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Akty prawne: 

 

1. Ustawy z zakresu pomocy społecznej 

• Ustawa o pomocy społecznej  z dnia 12.03.2004 (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1507 

z późń. zm. ) 

• Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. z 

2020 r. poz. 218 z późn. zm.) 

• Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (t.j, Dz. U. z 

2019 r. poz. 1111 z późn. zm.) 

• Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r.  o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz.U. z 2018 

r. poz. 1878 z późn. zm.) 

• Ustawa z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących 

ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 517 z 

późn. zm.) 

• Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 

(t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) 

• Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy  

(t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1482 z późn. zm.) 

• Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. z Dz.U. z 2020 r. 

poz. 111 z późn. zm.) 

• Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów  

(t.j. Dz.U. z  2019 r. poz 670 z późn. zm.) 

• Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 

(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz 1092). 

• Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci 

(t.j. Dz. U. 2019 poz. 2407). 

• ustawa z dnia 4 listopada 2016r. wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (t.j. 

Dz.U. z 2019r. poz. 473) 

2. Rozporządzenia wykonawcze 

3. Uchwały Rady Miejskiej w Tczewie 
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1. Wstęp 
 

MOPS w Tczewie jest jednostką organizacyjną Gminy Miejskiej Tczew, którego działalność ma 

na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych., których nie 

są w stanie pokonać samodzielnie, wykorzystując własne zasoby, uprawnienia i możliwości. 

Działalność Ośrodka finansowania jest z budżetu miasta, dotacji rządowych oraz środków 

pozabudżetowych. Główny cel działalności Ośrodka w 2019 roku, to kontynuacja procesu 

ograniczającego marginalizację osób i rodzin poprzez wspieranie ich w wysiłkach zmierzających do 

poprawy warunków bytowych a także zapobieganie i przeciwdziałanie sytuacjom utrudniającym 

życiowe usamodzielnienie się. Cel ten realizowano poprzez działania przedstawione 

w sprawozdaniu. 

Poza zadaniami z Ustawy o Pomocy Społecznej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje 

również zadania związane z kompleksowych wsparciem rodziny w oparciu o Ustawę o świadcze-

niach rodzinnych, Ustawę o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, Ustawę o ustaleniu i wy-

płacie zasiłków dla opiekunów, Ustawę o pomocy państwa w wychowaniu dzieci – 500 Plus, Pro-

gram rządowy'' Dobry Start'', Ustawę o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin '' Za życiem'' Ustawę 

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 
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2. Budżet MOPS w Tczewie 
 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie realizuje wszystkie zadania zgodnie 

z zatwierdzonym budżetem na 2019rok. 

 Budżet przyznany na realizację zadań wynosi  99.950.513 zł, z tego: 

 na działalność bieżącą  kwota - 99.850.513,00 zł, 

 środki inwestycyjne - 100.000,00 zł, 

Z przyznanego budżetu na działalność bieżącą wydatkowano kwotę 97.746.099,55 zł co 

stanowi 97,89 % wykonania planu. 

Wydatki inwestycyjne wyniosły 91.332,90, czyli 91,33% planu inwestycyjnego. 

Wydatki za 2019 rok kształtują się następująco: 

Tabela 1: Budżet MOPS 

Rozdzia
ł 

Nazwa 
Środki 

samorządowe 

Dot. celowe 
na zadania 

własne gmin 

Dot. celowe na 
zdania z 

zakresu adm. 
rządowej 

85195 Ochrona zdrowia - 7.045,90

85202 Domy Pomocy Społecznej 1.290.410,49

85203 Ośrodki Wsparcia: 
Zespół Opiekuńczy – Niepodległości 
                                 
Środowiskowe Domy Samopomocy: 
Klub Samopomocy „Razem” 
Dodatek „250” 

2.135.264,40 1.706,18

20.756,53
1.400,00

566.731,86
499.002,02
464.509,08
442.104,16
339.657,05

2.334.160,70

 
ŚDS  A+B 
ŚDS typ „C” 
ŚDS 
ŚDS 
ŚDS 
Razem ŚDS 

 
Niepodległości 10 
Niepodległości 10 
Nowowiejska 18 
Ar. Krajowej 55 
F. Chopina 33 

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie 

13.222,74

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 
opłacane za osoby pobierające niektóre 
świadczenia z pomocy społecznej 

163.491,88

85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w 
naturze oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe 

1.064.924,95 690.354,43
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85216 Zasiłki stałe 2.035.252,57

85219 Ośrodek Pomocy Społecznej 4.099.166,64 614.869,00 13.957,38

85220 Mieszkania Chronione 18.429,19

85228 Usługi opiekuńcze i specj. usł. opiek. 710.875,00 16.965,00

85230 Pomoc w zakresie dożywiania 108.822,70 390.000,00

85295 Pozostała działalność - Prace społeczno – 
użyteczne 
Projekt „Senior+” 
 

35.426,12

20.813,94

85501 Świadczenia wychowawcze 50.309.242,18

85502 Świadczenia rodzinne , świadczenie z 
funduszu alimentacyjnego oraz składki 
na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z 
ubezpieczenia społecznego 

27.425.196,32

85504 Wspieranie rodziny 90.392,03 43.759,58 2.268.162,42

85508 Rodziny zastępcze 1.271.820,33

85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 
opłacane za osoby pobierające niektóre 
świadczenia ze świadczeń rodzinnych 

231.067,13

85595 Pozostała działalność - Ustawa o 
wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za 
życiem” 

4.200,00

 Razem 10.838.754,59 3.960.247,58 82.609.997,03

85395 Projekt EFS „Profilak. Zdrowotna” -

środki EFS
wkład własny - środki kraj. (budżet państwa)

wkład własny – środki samorządowe

 
Projekt EFS „Pomost do aktywizacji” 
                                                 środki EFS 

wkład własny – środki samorządowe
 
  
 
 
Razem 

10.012,50

24.550,00

34.562,50

109.391,30 
9.291,85

77.584,46

196.267,61
92195 Projekt EFS „Społeczna od- nowa” 

                                     środki EFS 
       wkład własny – środki samorządowe 

10.750,00
95.520,24
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OGÓŁEM          10.884.067,09 4.252.035,43 82.609.997,03

 

 

Wydatki za 2019 rok w ogólnej kwocie 97.746.099,55 są zgodne ze sporządzonym 

sprawozdaniem z wykonania planu wydatków budżetowych Rb-28S. 

 Plan dochodów (spr.Rb 27S) na 2019r. Wynosi 1.403.000,00 i na dzień 31.12.2019r. 

został wykonany w kwocie 1.551.814,65 tj. 110,61% wykonania planu. 

Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych na 2019r. Wynosi 1.131.716,00 

i został zrealizowany w kwocie 1.705.491,85 tj. 150,70 % wykonania planu (sprawozdanie Rb-

27ZZ). 

Do dnia 01.01.2019 r.  do 31.12.2019 r. wykonano następujące dochody: 

Tabela 2: Wykonanie dochodów 

Rozdział Nazwa 
Dochody  

gminy 
Dochody 
rządowe 

85202 Odpłatność za pobyt w Domach Pomocy 
Społecznej 

50,00  

85203 Odpłatność podop. w Ośr. Wsparcia i zwroty z lat 
ubiegłych 

939.629,31 38.876,20 

85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za 
osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 
społecznej 

- 58,05 

85214 Zasiłki zwrotne, zwrot świadczeń nienal. pobranych 
i odsetek 

192.431,75       2.693,51 

85216 Zasiłki stałe - 22.690,71    
85219 Wpływy z lat ubiegłych, wynagrodz. płatnika 

składek i podatku 
4.378,67        - 

85220 Odpłatność  za Mieszkania Chronione 14.198,30 - 
85228 Odpłatność za usługi opiekuńcze 157.821,29 65.730,12                                   
85230 Nienależnie pobrane świadczenia z dożywiania 458,40 477,60 
85501 Nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze - 88.496,21 
85502 zal. aliment., fundusz aliment., odsetek od tych 

świadczeń, nienależnie pobrane świadczenia 
rodzinne i z funduszu alimentacyjnego 

- 1.713.649,88 
 

85504 Dobry Start - 962,74 
75814 Odsetki - konto bieżące 13.341,73 - 
85395 Odsteki - Prof. Zdrowotna + Pomost 1.182,40 - 
92195 Odsetki od projektu Społeczna Od-Nowa 179,63 - 

 OGÓŁEM: 1.323.671,48 1.933.635,02 
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3. Kadra Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
  

Zadania własne gminy oraz zadania zlecone miastu przez administrację rządową realizowało 

140 pracowników.   

Tabela 3: Zatrudnienie zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym 

Nazwa działu 
Zatrudnienie 

Etaty Osoby 

Dyrektor 1 1 

Z-ca dyrektora 2 2 

Dział Pomocy Środowiskowej 25 25 

Zespól ds. przeciwdziałania przemocy w 
rodzinie + psycholog 

5,75 6 

Dział Świadczeń Pomocy Społecznej 5 5 

Dział programów 3,75 4 

Dział Administracyjno – Gospodarczy 13,50 14 

Dział Finansowo – Księgowy 7 7 

Zespół Opiekuńczy 27 27 

ŚDS Typu C 4 4 

ŚDS ul. Chopina 33 4 4 

ŚDS ul. Niepodległości 10 4 4 

ŚDS ul. Nowowiejska 18 4 4 

ŚDS ul. Armii Krajowej 55 6 6 

Radca prawny 2 2 

Stanowisko ds. kadr 2 2 

Stanowisko ds. BiHP 0,25 1 

Stanowisko ds. informatyzacji 1 1 

Dział Świadczeń Rodzinnych 17 17 

Asystenci rodziny 4 4 

Ogółem 138,25 140 
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Liczba osób podnoszących swoje kwalifikacje 40 osób w tym: 

- 5 pracowników Ośrodka podnoszących wykształcenie, 

- 35 pracowników brało udział w szkoleniach zwiększających kompetencje zawodowe. 

 

4. Klienci systemu pomocy społecznej  

 

Na terenie miasta Tczewa zamieszkuje 56.672 / stan na 31 .12.2019 r. / ze wsparcia Ośrodka 

Pomocy w ramach ustawy o pomocy społecznej skorzystało 3.596 osób co stanowi 6,35%. W 

omawianym okresie sprawozdawczym pomocą zostały objęte osoby i rodziny, które spełniły 

następujące kryteria dochodowe: 

1) dochód osoby samotnie gospodarującej 701 zł 

2) dochód na osobę w rodzinie 528 zł 

-przy jednoczesnym występowaniu co najmniej jednego powodu wymienionego w art. 7 

ustawy o pomocy społecznej. 

Tabela 4: Rzeczywista liczba rodzin i osób objętych pomocą społeczną 

Wyszczególnienie 
Liczba osób,  

którym przyznano 
decyzją świadczenie 

Liczba 
rodzin 

Liczba osób  
w rodzinach 

Świadczenia przyznane w ramach zadań 
zleconych i zadań własnych (bez względu 
na ich rodzaj, formę, liczbę oraz źródło 
finansowania) 

1910 1401 2807 

w tym: świadczenia pieniężne 992 965 1875 
            świadczenia niepieniężne 1063 752 1877 
Świadczenia przyznane w ramach zadań 
zleconych bez względu na ich rodzaj, 
formę i liczbę 

66 65 214 

Świadczenia przyznane w ramach zadań 
własnych bez względu na ich rodzaj, 
formę i liczbę 

1863 1362 2666 

Pomoc udzielana w postaci pracy 
socjalnej 

X 1116 2271 

w tym: wyłącznie w postaci pracy socjalnej X 397 789 
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Tabela 5: Struktura rodzin objętych pomocą społeczną 

Wyszczególnienie Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach 

rodziny ogółem z pracą socjalną 1798 3596 

o liczbie osób w rodzinie 1 1067 1067 

2 254 508 

3 179 537 

4 124 496 

5 91 455 

6 i więcej 83 533 

rodziny z dziećmi ogółem 498 2015 

o liczbie dzieci 1 171 458 

2 150 557 

3 100 486 

4 43 254 

5 16 106 

6 9 72 

7 i więcej 9 82 

rodziny niepełne ogółem 230 832 

o liczbie dzieci 1 84 198 

2 75 243 

3 37 163 

4 i więcej 34 228 

rodziny emerytów i rencistów ogółem 403 548 

o liczbie osób 1 304 304 

2 70 140 

3 18 54 

4 i więcej 11 50 

 

 



 

 

 Wykres 1  Struktura gospodarstw domowych %

 

Tabela 6: Powody korzystania z pomocy

Powód trudnej sytuacji życiowej 

ubóstwo 

bezdomność 

potrzeba ochrony macierzyństwa 

w tym wielodzietność 

bezrobocie 

niepełnosprawność 

długotrwała lub ciężka choroba 

bezradność w sprawach opiek.-wychowawczych
 i prowadzenia gospodarstwa domowego 

w tym: 
rodziny niepełne 

rodziny wielodzietne 

przemoc w rodzinie 

alkoholizm 

narkomania 

trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu 
karnego 

14%

10%

7%

5%
5%
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Wykres 1  Struktura gospodarstw domowych % 

Tabela 6: Powody korzystania z pomocy 

 Liczba rodzin 

803 

97 

180 

144 

429 

845 

1085 

wychowawczych 
i prowadzenia gospodarstwa domowego - ogółem 

307 

191 

53 

38 

134 

18 

trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu  
34 

59%

5%

1 osoba

2 osoby

3 osoby

4 osoby

5 osób

6 osób i więcej

Liczba osób  
w rodzinach 

1556 

102 

930 

820 

1127 

1483 

2013 

959 

658 

281 

121 

218 

26 

43 

1 osoba

2 osoby

3 osoby

4 osoby

5 osób

6 osób i więcej



 

Powód trudnej sytuacji życiowej 

sytuacja kryzysowa 

 Wykres 2.  Liczba rodzin z uwagi na powód przyznania pomocy

Wykres 3. Przedziały dochodowe rodzin korzystających ze wsparcia (w %)

7%
8%

36%

7%

8%

36%
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 Liczba rodzin 

4 

Wykres 2.  Liczba rodzin z uwagi na powód przyznania pomocy 

Wykres 3. Przedziały dochodowe rodzin korzystających ze wsparcia (w %) 

28%

7%

7%

7%7%

0,00-100,00 zł

100,01-200,00 zł

200,01-300,00 zł

300,01-400,00 zł

400,01-528,00 zł

528,01-701,00 zł

701,01 zł i więcej

28%

7%

7%

7%

0,00-100,00 zł

100,01-200,00 zł

200,01-300,00 zł

300,01-400,00 zł

400,01-528,00 zł

528,01-701,00 zł

701,01 zł i więcej

Liczba osób  
w rodzinach 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100,00 zł

200,00 zł

300,00 zł

400,00 zł

528,00 zł

701,00 zł

701,01 zł i więcej

100,00 zł

200,00 zł

300,00 zł

400,00 zł

528,00 zł

701,00 zł

701,01 zł i więcej
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Tabela 7: Wywiady / decyzje wydane z zakresu pomocy społecznej. 

Liczba decyzji/wywiadów Ilość 

Wydanych decyzji administracyjnych z zakresu  pomocy społecznej 

w tym: 

decyzje odmawiające przyznanie pomocy 

decyzje wydane w sprawie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń 

6606 

 

42 

37 

Przeprowadzanych wywiadów rodzinnych i alimentacyjnych 4.298 

Przeprowadzonych wywiadów dla działu Świadczeń Rodzinnych 278 

Wywiady / 1 pracownika 191 
 

 

 

Strony wniosły 2 odwołania od decyzji z zakresu pomocy społecznej 
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5.  Zadania realizowane przez system pomocy społecznej 

 5.1  Wsparcie finansowe 
Przyznawanie świadczeń z pomocy społecznej na bieżące potrzeby rodziny jest wsparciem  w 

prowadzonej pracy socjalnej, mającej na celu usamodzielnienie klienta.  Świadczenia z pomocy 

społecznej udzielane są w szczególności w formie zasiłków stałych,  okresowych oraz celowych. 

Rodzaj i ilość świadczeń przyznanych decyzją administracyjną przedstawia poniższa tabela. 

 

Tabela 8: Świadczenia pieniężne – według decyzji administracyjnych 

Forma pomocy 

Liczba osób, 
którym przyznano 

decyzją 
świadczenia 

Liczba 
świadczeń 

Kwota 
świadczeń 

Liczba 
rodzin 

Liczba osób 
w rodzinach 

Zasiłki stałe - ogółem 413 3970 
2 067 
665,00 

407 494 

Zasiłki okresowe ogółem 487 2215 734 001,00 476 1115 

W tym przyznane z powodu: 

Bezrobocia 
291 1294 443 894,00 288 674 

Długotrwałej choroby 125 370 121 448,00 124 240 

Niepełnosprawności 76 304 82 851,00 75 202 

Możliwości utrzymania lub 

nabycia uprawnień do 

świadczeń z innych systemów 

zabezpieczenia społecznego 

3 5 1775,00 3 4 

Innego niż wymienione 

w wierszach powyżej 

(wielodzietność, samotne 

rodzicielstwo) 

97 242 84 003,00 95 283 

Zasiłki celowe i w naturze 655 X 429 644,00 640 1362 

W tym: 

specjalny zasiłek celowy 
153 269 61 754,00 153 292 

Zasiłki celowe na pokrycie 

wydatków powstałych w wyniku 

zdarzenia losowego 

0 0 0,00 0 0 
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 5.2  Wsparcie niematerialne 
 5.2.1  Pomoc środowiskowa 

 

 Pomoc środowiskowa – jest to pomoc niepieniężna dla osób lub rodzin mających problemy 

z samodzielnym funkcjonowaniu w środowisku. Pomoc ta obejmuje:   

 

1. Wsparcie rodziny w prawidłowym funkcjonowaniu 

 Współcześnie, mimo że rodzina nadal zajmuje wysokie miejsce w hierarchii deklarowanych 

powszechnie wartości, uwidacznia się w niej wiele niepożądanych zmian i zagrożeń przybierających 

różne oblicza patologii społecznych. Coraz więcej rodzin nie jest w stanie prawidłowo realizować 

swoich podstawowych funkcji i przez to zapewnić swoim członkom dobrych warunków do rozwoju. 

Ponadto rodziny przeżywające kryzys mają problem z samodzielnym przezwyciężaniem zaistniałych 

przejściowych lub długotrwałych sytuacji rodzinnych czy też uporaniem się z wewnętrznymi 

konfliktami. W związku z powyższym wymagają wsparcia pracowników Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej aby odbudować prawidłowe relacje rodzinne oraz prawidłowo wypełniać role w 

społeczeństwie. 

  

2. Usamodzielnianie rodziny 

 Rodzina w najczęściej jest postrzegana jako podstawowa grupa społeczna a nawet jako  

instytucja społeczna, ze względu na odpowiedzialność za dziecko- usankcjonowanymi przepisami 

prawnymi zawartymi głównie w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Dlatego też w pierwszej 

kolejności rodzina powinna mieć możliwość samoistnego poradzenia sobie z występującymi 

problemami. Pomoc udzielana rodzinie powinna opierać się na wykorzystaniu własnych zasobów 

i możliwości środowiska które w głównej mierze muszą doprowadzić do usamodzielnienia się 

rodziny. Nadmieniamy iż, rodziny objęte szerokim wsparciem pracowników socjalnych nie są 

biernymi odbiorcami tylko aktywnymi osobami uczestniczącymi w procesie usamodzielniania się. 

  

3. Zasada pomocniczości 

 Jako niezwykle przydatną w udzielaniu pomocy rodzinom z trudnościami uznaje się zasadę 

subsydiarności (pomocniczości). Nie jest możliwe prowadzenie pracy socjalnej z rodziną 

i skutecznej asysty bez działań kierowanych do społeczności lokalnych, w których rodziny żyją. 

Podejmując działania pomocowe na rzecz rodzin zmagających się z trudnościami należy podkreślić 
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iż, rodzina w pierwszej kolejności musi wykorzystać własne możliwości i zasoby. Ponadto rodziny 

są tak pokierowane przez pracownika socjalnego aby skorzystać ze wsparcia drzemiącego 

w środowisku lokalnym tj.: związki wyznaniowe, grupy samopomocowe, grupy edukacyjne, 

świetlice środowiskowe czy organizacje pozarządowe. Pomoc społeczna stanowi tylko część z zadań 

publicznych, kierowanych do rodzin znajdujących się w kryzysie a ma za zadanie doprowadzić do 

usamodzielnienia się rodziny i wyjścia z pomocy. 

    

4. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu 

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi działania mające na celu zwiększenie zakresu 

i form wsparcia dla osób czy grup narażonych na ryzyko wykluczenia społecznego.  

Wielowymiarowe działania pomocy społecznej które mają zapobiegać: bierności, dziedziczenia stylu 

życia oraz brak motywacji do integracji ze środowiskiem lokalnym, wymagają czasu 

i skoordynowanych działań wielu instytucji. 

   

 a ) Praca socjalna 

  Praca socjalna jest działalnością o charakterze pomocowym. Podstawowym jej celem jest 

niesienie pomocy ludziom w bardzo różnych sytuacjach, nie tylko w trudnościach materialnych, ale 

także psychicznych, emocjonalnych, a nawet duchowych. Definicje występujące w szeroko 

zakrojonych publikacjach wskazują na dosyć szeroki zakres zadań jakie stoją współcześnie przed 

pracą socjalną. W tym kontekście zaznaczyć należy, iż praca socjalna może przyjmować dalece 

zróżnicowane formy, od pomocy doraźnej, aż po długofalowe działania skierowane na wspieranie 

rozwoju jednostek, grup i całych społeczności. Pracą socjalną w okresie sprawozdawczym objęto 

1.116 osób w tym 397 wyłącznie w postaci pracy socjalnej. Jako najważniejsze działania w ramach 

pracy socjalnej prowadzonej przez pracownika socjalnego wymienia się: 

• pracownik socjalny w ramach pracy socjalnej zawiera kontrakty socjalne, typuje rodziny do 

objęcia wsparciem w formie asystenta rodziny ze względu na problemy opiekuńczo-

wychowawcze; 

•  praca socjalna na rzecz rozszerzania sieci kontaktów – działanie to polega na ułatwieniu 

klientowi nawiązania kontaktów i porozumiewania się z innymi ludźmi, współpracę 

z właścicielami i administratorami lokali mieszkalnych czy instytucjami– np. zarządcą domu, 

urzędem; 

• doradztwo, czyli udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania 

spraw życiowych osobom, które dzięki otrzymanemu wsparciu uporają się z problemami 
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będącymi przyczyną ich trudnej sytuacji. Należy wyodrębnić poradnictwo specjalistyczne – 

prawne, psychologiczne i rodzinne, świadczone osobom i rodzinom, które mają trudności lub 

wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych, bez względu 

na posiadany dochód; 

• pomoc i edukacja w zakresie gospodarowania budżetem domowym, realizowana przez tzw. 

trening ekonomiczny, kształtowanie umiejętności zarządzania pieniędzmi, kształtowanie 

nawyków terminowego i regularnego uiszczania koniecznych opłat, wskazywanie 

możliwości racjonalnego wydawania środków finansowych; 

• praca socjalna na rzecz zapewnienia klientowi niezbędnych środków materialnych 

i finansowych poprzez pomoc w uzyskaniu należnych świadczeń z pomocy społecznej oraz 

regulowanych innymi rozporządzeniami i ustawami, w uzyskaniu świadczeń emerytalno-

rentowych, pomoc w uzyskaniu pozostałych świadczeń z tytułu zabezpieczenia społecznego, 

w uzyskaniu ulg, umorzeń itp., w uzyskaniu pomocy materialnej od organizacji 

pozarządowych; 

• realizowanie projektów socjalnych, aktywizowanie środowiska lokalnego i wykorzystywanie 

jego zasobów skierowane szczególnie na nadzorowanie i kontrolę jakości świadczonych 

usług opiekuńczych i usług specjalistycznych.  Pracownicy socjalni skontrolowali jakość 

świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania 1262 razy; 

• podjęcie działań w celu częściowego lub całkowitego ubezwłasnowolnienia i ustanowienia 

opiekuna prawnego – dla osoby wymagającej ze względu na stan zdrowia tego rodzaju 

interwencji; 

• pomoc w załatwieniu różnych spraw urzędowych typu: pomoc w wyrobieniu dokumentu 

tożsamości; 

• praca socjalna na rzecz wykorzystania uprawnień osób niepełnosprawnych w tym praca 

socjalna na rzecz zapewnienia godziwych warunków mieszkaniowych, obejmująca pomoc 

w zakresie złożenia wniosku o przydział mieszkania socjalnego, uzyskania dodatku 

mieszkaniowego, załatwienia formalności związanych z zameldowaniem, dostosowania 

mieszkania do potrzeb osoby niepełnosprawnej, interwencji u administratora w celu 

przeciwdziałania eksmisji; 

• pomoc w pozyskaniu miejsca w placówce noclegowej; 

• współpracuje z Miejską Komisją do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 

rozpoznaje sytuację rodzinną pod kątem wystąpienia problemu uzależnienia od alkoholu czy 

uzależnienia mieszanego i kieruje wniosek ww. Komisji; 

• współpracuje z agencjami świadczącymi usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 
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opiekuńcze na rzecz dzieci, osób starszych i niepełnosprawnych; 

• bierze udział w działaniach akcyjnych dotyczących zdarzeń losowych; 

• współpraca z Policją, dzielnicowymi, Strażą Miejską w ramach której odbywają się cykliczne 

spotkania Grup Roboczych w ramach realizacji procedury Niebieskie Karty, mające na celu 

wymianę informacji, ustalanie wspólnych działań na rzecz środowisk zagrożonych przemocą 

oraz działania mające charakter interwencyjny; 

• współpracę z przedstawicielami szkół, przedszkoli, żłobków, świetlic środowiskowych, 

ognisk wychowawczych, poradni psychologiczno- pedagogicznej nakierowaną na 

zaspokojenie potrzeb dzieci; 

• udział w zespołach ds. okresowej oceny sytuacji dziecka w Centrum Administracyjnym 

Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych i podejmowanie działań na rzecz powrotu dziecka 

do rodziny biologicznej. Udział pracownika socjalnego i asystenta rodziny w posiedzeniu dot. 

oceny sytuacji dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej, o którym mowa w art. 130 

ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W 2019 roku w Placówce 

Opiekuńczo-Wychowawczej odbyło się 10 posiedzeń z udziałem pracownika socjalnego i 2 

z udziałem asystenta rodziny. W Zespole do spraw pieczy zastępczej odbyło się 59 posiedzeń 

z udziałem pracowników socjalnych i 7 spotkania z udziałem asystenta rodziny; 

• współpracę z Parafiami, związkami wyznaniowymi i organizacjami pozarządowymi 

działającymi w obszarze pomocy społecznej; 

• utrzymywanie stałej współpracy z przychodniami, szpitalami, mającej na celu zaspokojenie 

potrzeb klientów i udzielenie odpowiedniego wsparcia; 

• współrealizowanie Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 poprzez 

kwalifikację beneficjentów, wydawanie skierowań, informowanie o terminach wydawania 

żywności, rekrutowanie do udziału w organizowanych warsztatach żywieniowych; 

• pomoc w formalnościach związanych z pogrzebem lub jego organizacja; 

 

 b ) Kontrakt socjalny 

W celu określenia sposobu współdziałania w rozwiązywaniu problemów osoby lub rodziny 

znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej pracownik socjalny może zawrzeć kontrakt socjalny 

z tą osobą lub rodziną w celu wzmocnienia aktywności i samodzielności życiowej, zawodowej lub 

przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. W kontrakcie socjalnym opracowuje się ocenę sytuacji  

osoby/rodziny oraz formułuje cele, które ma osiągnąć osoba/rodzina dla przezwyciężenia trudnej 

sytuacji życiowej.  W związku z tym, kontrakt socjalny może być zawierany w określonym tempie 
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metodycznego działania, po pełnym rozpoznaniu i ocenie sytuacji osoby/rodziny ubiegającej się 

o pomoc. Pracownicy socjalni realizowali z rodzinami/osobami łącznie 126 kontraktów 

socjalnych, celem podjęcia działań na rzecz zmiany własnej sytuacji. W ramach kontraktu 

socjalnego usamodzielniło się 14 rodzin (17,64%). Niezrealizowanych zostało 30 (37,8%) 

kontraktów socjalnych. W rodzinach których są na utrzymaniu dzieci pomoc była tylko 

ograniczona.  

 c ) projekty socjalne 

Pracownik socjalny w swojej działalności posiada wiele narzędzi, którymi może się posłużyć 

zarówno w rozwiązywaniu trudnych spraw życiowych swoich klientów, jak i we wzmocnieniu ich w 

uzyskaniu samodzielności. Jednym z takich narzędzi, jest właśnie projekt socjalny. 

Projekt socjalny to narzędzie pracy wykonywanej przez pracownika socjalnego, które prowadzi do 

zmiany sytuacji klienta bądź rodziny na lepsze, jednocześnie doprowadzając do rozwiązania 

istniejącego problemu. Zatem, aby rozpocząć działania związane z przygotowaniem poszczególnych 

etapów i działań projektowych, należy na początku sformułować problem, który mamy rozwiązać. 

Przykładem takich rozwiązań mogą być działania kierowane do różnych kategorii klientów pomocy 

społecznej np. do seniorów, osób niepełnosprawnych, osób bezdomnych, uzależnionych, czy rodzin 

z dziećmi. W każdej z tych wymienionych kategorii klientów, pracownik socjalny borykają się na co 

dzień w swojej pracy. Mogą to być problemy z niewydolnością wychowawczą, uzależnieniem, 

samotnością i bezradnością w prowadzeniu gospodarstwa domowego, jak również z bezdomnością 

czy  z poczuciem braku integracj 

Zrealizowany  Projekt socjalny „Cała prawda o FASD”- Celem głównym było uświadomienie jak 

najmniejsza nawet dawka alkoholu wpływa na płód w okresie ciąży. Projekt  miał za zadanie 

uświadomienie środowisku rodzinnemu wagi szkodliwości picia alkoholu w trakcie oraz przed 

planowaną ciążą, jak i opisaniem zjawiska FASD.   

 

Projekt socjalny zakłada przeprowadzenie dwóch spotkań informacyjno – edukacyjnych, których 

czas trwania to 2 godziny w 2019r. i 2 godziny w 2020r. Klienci uczestniczyli w rozmowie na temat 

szkodliwości picia alkoholu, przeprowadzonej przez psychologa. W Projekcie wzięło udział 23 

rodziny tj. 92 osoby a jako formę przekazu wykorzystano prezentację multimedialną oraz ulotkę 

informacyjną i materiały edukacyjne. 

 d ) Usługi opiekuńcze zwykłe 

 Realizatorem zadania z zakresu usług opiekuńczych w ramach przetargu, w 2019r. był Zakład 

Usług Opiekuńczych „u Wiesi” ul. Kazimierza Wielkiego 11C w Tczewie, z którym Ośrodek zawarł 
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stosowną umowę. 

 Koszt 1 godziny usług opiekuńczych wyniósł 20,00 zł.  Na mocy Uchwały Nr XXII/181/2008 

z dnia 29 maja 2008 r.  Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 maja 2008 roku ponoszone są 

odpłatności zgodnie z tabelą za usługi opiekuńcze. 

 Zgodnie z kryterium dochodowym tj. 701,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 528,00 zł 

dla osoby w rodzinie została ustalona odpłatność klienta która odprowadzona została na dochody 

gminy. 

W roku sprawozdawczym z usług skorzystało 191 osób. Tutejszy Ośrodek zrealizował 

32.718,75 godzin usług opiekuńczych. 

Ze wsparcia usług opiekuńczych skorzystały osoby, które spełniły warunki do udzielenia 

pomocy wskazane w Ustawie o pomocy społecznej tj. osoba która ubiega się o wsparcie w formie 

usług opiekuńczych powinna posiadać skierowanie od lekarza pierwszego kontaktu informujące 

o wskazaniu do w/w formy pomocy. 

Usługi opiekuńcze świadczone były u osób, które z powodu wieku, choroby, 

niepełnosprawności lub innej przyczyny wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione. 

Realizowane są w miejscu zamieszkania i mają na celu umożliwienie tym osobom funkcjonowanie 

w dotychczasowym środowisku, pomimo ograniczeń w samodzielnym zaspokajaniu podstawowych 

i niezbędnych potrzeb oraz przeciwności w integracji ze środowiskiem.   

Koszt świadczonych usług opiekuńczych – 651.375,00 zł 

Partycypacja usługobiorców wyniosła – 157.821,29 zł – 22 % 

W trakcie realizacji usług opiekuńczych pracownicy socjalni dokonują systematycznych 

kontroli jakości świadczonych usług - przeprowadzono 1.261 kontroli. 

 e ) Usługi specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi finansowane  

ze środków rządowych. 

 Usługi specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi finansowane są ze środków 

rządowych. 

 Specjalistyczne usługi opiekuńcze to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb 

wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby 

ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. Usługi te świadczone są w miejscu zamieszkania 

dla niepełnosprawnych dzieci i osób dorosłych, mają na celu uczenie 

oraz rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, kształtowania umiejętności 

zaspakajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, 
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motywowanie do aktywności, leczenia lub rehabilitacji, prowadzenie treningów umiejętności 

samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie, także w formie asertywności 

w codziennych czynnościach życiowych. 

Usługi specjalistyczne kierowane do osób dorosłych jak i do dzieci, które są zgodnie 

 z zaleceniem lekarza prowadzącego. 

 Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi objęto 70 osób. 

Usługi dla osób dorosłych były realizowane przez pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Tczewie, natomiast usług dla dzieci realizowało w ramach konkursu ofert Stowarzyszenie na 

Rzecz Szkolnictwa Specjalnego w Tczewie. 

 

Tabela 9: Specjalistyczne usługi opiekuńcze 

Usługodawca Koszt godziny Klienci Liczba osób Dotacja Wykonanie 

Stowarzyszę na 
Rzesz 

Szkolnictwa 
Specjalnego  

Tczew 

37 zł Dzieci 60 430.000,00 415.356,00 

Miejski Ośrodek 
Pomocy 

Społecznej, 
Tczew 

30 zł Dorośli 10 18.000,00 16.965,00 

Ogółem   70 448.000,00 432.321,00 

 

Partycypacja klientów za świadczone usługi specjalistyczne wyniosły 65.730,12 zł. - 15,2 % 

 

 f ) Pomoc osobom bezdomnym 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie udziela wsparcia osobom z borykającym się 

z problemem bezdomności. W roku sprawozdawczym pomocą społeczną z tym problemem objęto 

102 osoby. Obok udzielania świadczeń omawianych powyżej, pomoc skierowana do osób 

bezdomnych obejmuje między innymi zabezpieczenie schronienia w placówkach dla osób 

bezdomnych, wdrażanie akcji pomocowych adresowanych do osób bezdomnych. 

Nadrzędnym świadczeniem, z którego korzystają bezdomni szczególnie w okresie zimowym 

jest zapewnienie schronienia. Według art. 6 pkt 8 Ustawy o pomocy z dnia 12 marca 2004 r. za osobę 

bezdomną uważa się osobę niezamieszkującą w lokalu mieszkalnym w rozumieniu przepisów o 

ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy i niezameldowana na pobyt stały, w 

rozumieniu przepisów o ewidencji ludności i dowodach osobistych, a także osobę niezamieszkującą 
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w lokalu mieszkalnym i zameldowaną na pobyt stały w lokalu, w którym nie ma możliwości 

zamieszkania. 

\ 

 

Tabela 10: Pomoc finansowa jaka została udzielona osobom bezdomnym 

Rodzaj pomocy - pieniężna 
Wysokość 

pomocy w zł 
Liczba 

świadczeniobiorców 

Ogółem, z tego: 914.144,69 zł  

Środki z budżetu państwa: 297.368,79 zł  

 Zasiłek stały 196.033,49 zł 41 

Składka FUZ od zasiłku stałego 16.398,10 zł 39 

Zasiłek okresowy 50.452,20 zł 39 

Zasiłki celowe z programu „Posiłek w szkole i w domu” 1.300 zł 3 

Dożywianie z programu „Posiłek w szkole i w domu” 33.185 zł 30 

Środki samorządowe: 616.775,90 zł  

 Zasiłki celowe 9.568,22 zł 29 

 Posiłki obiadowe 1.500 zł 2 

 Zasiłek celowy w formie biletu kredytowanego (bilet na 
przejazd do schronisk, szpitala) 

171,80 zł 12 

 Sprawienie pogrzebu 18.771,16 zł 5 

Schronienie 586.764,72 zł 58 

 

Tabela 11: Inne formy wsparcia pomocy osobom bezdomnym 

Inna formy wsparcia Liczba świadczeniobiorców 

Ogółem, z tego 31 

Prace społecznie użyteczne   1 

Pomoc żywnościowa w ramach Programu Operacyjnego 
Pomoc Żywnościowa 2014-2020 
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Uprawnienie do świadczeń bezpłatnej opieki zdrowotnej 11 

 
W celu zabezpieczenia schronienia i wyżywienia osobom bezdomnym zawarto umowy 

z trzema organizacjami pozarządowymi.  Do schronisk skierowano 58 osób, w tym 7 kobiet, 1 

dziecko i 50 mężczyzn. 
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Tabela 12: Wykaz schronisk i liczba osób umieszczonych placówkach dla osób bezdomnych 

Nazwa organizacji 
Prowadzone 
schroniska 

Odpłatność zł 
za dobę 

Liczba osób 
umieszczonych 

Stowarzyszenie Na Rzecz 
Osób bezdomnych AGAPE 

Borowy Młyn 
Nowy Staw 

65,00,- 32 

Stowarzyszenie Św. Faustyny 
FIDES 

Malbork 26,00,- 17 

Stowarzyszenie ''Prometeusz”              Gdańsk 
 

25,00,- 8 osób/1dziecko 

  

 Z osobami bezdomnymi realizowane są kontrakty socjalne i indywidualne programy 

wychodzenia z bezdomności jako narzędzie pracy socjalnej. Grupowe i indywidualne działania 

skierowane są na leczenie osób bezdomnych z uzależnienia od alkoholu i zwiększenie ich 

samodzielności między innymi poprzez naukę zdrowego stylu życia i przekazywanie umiejętności 

społecznych, niezbędnych do życia poza ośrodkiem. Program ten, polega na współpracy osoby 

bezdomnej ze specjalistą, który prowadzi osobę bezdomną, służąc radą i pomocą w rozwiązywaniu 

problemów rodzinnych, mieszkaniowych, uzyskaniu zatrudnienia oraz, jeśli to konieczne, kieruje na 

leczenie z uzależnienia. W ramach prowadzonej pracy socjalnej 4 osoby wynajęły lokal, 16 osób 

złożyło wniosek o przydział lokalu z zasobów miasta na rok 2020r., 1 osoba bezdomna świadczyła 

pomoc w formie usług wolontarystycznych. Prace społecznie użyteczne realizowała 1 osoba 

bezdomna. 

  

 W lutym, listopadzie i grudniu 2019 r.  pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Tczewie wraz z przedstawicielami Straży Miejskiej i Policji odwiedzili miejsca niemieszkalne, 

w których przebywają osoby bezdomne. W większości są to osoby zamieszkujące na działkach 

ogrodniczych w altanach, posiadające ogrzewanie piecowe i mające podłączoną energię elektryczną 

przez cały rok. W ramach wspólnych działań zdiagnozowano 46 osób. 

 Na terenie Tczewa osoby bezdomne mogą również korzystać z Ogrzewalni prowadzonej 

przez Towarzystwo im. Św. Brata Alberta przy ul. Orzeszkowej 6 dla bezdomnych mężczyzn. 

Oprócz schronienia w ogrzewalni bezdomni mogą otrzymać gorący napój oraz skorzystać z usług 

higienicznych i wymiany odzieży używanej. Osoby bezdomne przebywające w Ogrzewalni 
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deklarujące współpracę w celu rozwiązania swoich problemów otrzymują wsparcie w postaci pracy 

socjalnej, schronienia, pomocy finansowej, rzeczowej, decyzję potwierdzającą prawo do świadczeń 

opieki zdrowotnej. Liczba miejsc zabezpieczonych w ogrzewalni to 38. 

W okresie sprawozdawczym w placówce wsparcie otrzymały 126 osoby. 

 g ) Prace społecznie użyteczne 

Prace społecznie użyteczne organizowane są na podstawie Rozporządzenia Ministra Rodziny, 

Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 2017 r. oraz Porozumienia Nr 6/2019 z dnia 

08.04.2019 r. zawartego pomiędzy PUP Tczew a Gminą Tczew . 

Ogólne zasady organizacji prac społecznie użytecznych : 

1. do wykonywania prac społecznie użytecznych może zostać skierowany bezrobotny 

bez prawa do zasiłku, który korzysta ze świadczeń pomocy społecznej, 

2. prace społecznie użyteczne wykonywane są w miejscu zamieszkania lub pobytu  

bezrobotnego w wymiarze do 10 godzin w tygodniu, 

3. wykonywanie prac społecznie użytecznych odbywa się na podstawie porozumienia 

zawartego pomiędzy PUP Tczew a Gminą Tczew, 

4. w okresie wykonywania prac społecznie użytecznych bezrobotnemu przysługiwało 

świadczenie pieniężne: – w okresie od IV do V/2019 8,30 zł za każdą godzinę 

wykonywania tych prac, a od VI/2019 – 8,50 zł 

5. świadczenie nie przysługuje za okres niewykonywania pracy, w tym także za okres 

udokumentowanej niezdolności do pracy, 

6. prace społecznie użyteczne bezrobotny wykonuje w miejscu, w czasie i w sposób 

wskazany przez Gminę, 

7. starosta refunduje gminie ze środków Funduszu Pracy do 60% minimalnej kwoty 

 świadczenia wypracowanego przez bezrobotnego, 

8. osoba realizująca prace społeczno użyteczne zachowuje status osoby bezrobotnej. 

Koordynatorem prac jest Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie. 

W roku sprawozdawczym utworzono 32 stanowiska pracy . Do prac społecznie użytecznych 

realizowanych w okresie od IV do XI/2019 zweryfikowano 54 kandydatów. Ich realizacja 

odbywa się w 17 -tu podmiotach 

 

Środki zabezpieczone zgodnie z Porozumieniem na rok 2019 – 182.502,00 zł 

Środki wydane 74.555,80zł w tym: 

- refundacja z Funduszu Pracy 39 129,68 zł 
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- środki gminne 35 426,12 zł Plan zrealizowano w 90,36% 

Planowana liczba godzin 9.940 zrealizowano  8.818 godziny 

 

 

Tabela 13:  Zestawienie prac społecznie użytecznych dla bezrobotnych 

Lp. Podmioty w których realizowane były prace społecznie 
użyteczne 

PSU 

1 Zakład Usług Komunalnych 4 

2 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 9 

3 Centrum Kultury i Sztuki 1 

4 Szkoła Podstawowa nr 7 1 

5 Szkoła Podstawowa nr 10 1 

6 Szkoła Podstawowa nr 2 1 

7 Szkoła Podstawowa nr 5 1 

8 Szkoła Podstawowa nr 8 1 

9 Przedszkole nr 8 2 

10 Polski Komitet Pomocy Społecznej 2 

11 Świetlica Środowiskowa OAZA ul. Rokicka 1 

12 Świetlica Środowiskowa CARITAS EMAUS ul. Podmurna 1 

13 Fabryka Sztuk 1 

14 Klub Młodzieżowy „PRZYSTAŃ” 1 

15 Stowarzyszenie Tczewski Klub Abstynenta „SAMBOR” 2 

16 Stowarzyszenie na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego 1 

17 Miejska Biblioteka Publiczna 2 

RAZEM 32 

Tabela 14: Zestawienie PSU 

 PSU 

Liczba utworzonych miejsc pracy 32 
Liczba podmiotów, w których zorganizo-
wane są PSU 

17 

Liczba kandydatów zweryfikowanych do 
PSU 

54 
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Liczba osób, które powróciły na rynek pra-
cy 

7 

Liczba osób które, przerwały realizację 
PSU lub nie podjęły PSU 

 

14 
- zwolnieni z powodu naruszenia dyscypliny pracy – 
9; 
- przeciwwskazania zdrowotne – 2 
 -utrata statusu osoby bezrobotnej – 2 
- rezygnacja bez uzasadnienia  - 1 

 

 Mniejsza ilość wykorzystanych środków w stosunku do planowanych wynika jak co roku 

z okresu związanego z wyjaśnianiem przyczyn nieobecności, rekrutacją nowych kandydatów, 

wykonywaniem badań lekarskich przez kandydatów do PSU. Dodatkowo placówki zgłaszają 

większą potrzebę  zabezpieczenia pracy dla kobiet. 

 Plan przewiduje prace nieprzerwaną osób bezrobotnych a  środki finansowe nie były 

wypłacane za okresy niezdolności do pracy z przyczyn zdrowotnych. Okres ten uznawany był 

za usprawiedliwiony niepłatny. Ta forma aktywizacji zawodowej jest narzędziem pracy 

socjalnej umożliwiającym wyeliminowanie z systemu pomocowego osób uchylających się od 

aktywności zawodowej lub ograniczenie korzystania ze świadczeń pomocy społecznej. Daje 

możliwość zweryfikowania zgłaszanej gotowości do podjęcia aktywności zawodowej. 

 

 h ) Program "Posiłek w szkole i w domu"  w latach 2019-2023. 

Program „Posiłek w szkole i w domu” to wsparcie finansowe gmin w dożywianiu mieszkań-

ców – w formie posiłku, świadczenia pieniężnego (zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności) 

oraz w postaci produktów żywnościowych. 

Celem programu jest zapewnienie pomocy osobom starszym, niepełnosprawnym o niskich 

dochodach oraz dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji. 

Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia 

pieniężnego (w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności) oraz świadczenia rzeczo-

wego w postaci produktów żywnościowych. Przedmiotowa pomoc kierowana jest do dzieci i mło-

dzieży oraz osób dorosłych, którzy spełniają warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie o 

pomocy społecznej oraz kryterium dochodowe (150 proc. kryterium dochodowego uprawniającego 

do świadczeń z pomocy społecznej): 

- 1.051,50 zł dla osoby samotnie gospodarującej 

- 792,00 zł dla osoby w rodzinie. 
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Program jako zadanie własne gminy zakłada finansowanie w 60 % dotacji rządowej, a w 40% 

gmina. W oparciu o wniosek Prezydenta Miasta Tczewa zmniejszono udział własny Gminy do 20% 

przy udziale środków rządowych 80%. 

Na realizację Programu „Posiłek w szkole i w domu" wydatkowano: 

• środki rządowe - 390.000 zł 

• środki samorządowe – 108.823 zł 

• łącznie – 498.823 zł 

W ramach Programu wsparciem w postaci zasiłku celowego oraz posiłku objęto 672 osób 

w tym 8 dzieci w oparciu o decyzję Dyrektorów Szkół. 

Pomoc w formie posiłku – 591 osób 

Pomoc w formie zasiłku celowego na zakup żywności - 381 osób 

Dożywianie prowadzone było na bazie stołówek szkolnych, świetlic dla dzieci, przedszkoli, 

Środowiskowych Domów Samopomocy, stołówki MOPS. 

Tabela 15: Wykaz kosztów 

Środki finansowe Rodzaj pomocy 

 Zasiłek celowy na zakup żywności Posiłek 

Środki samorządowe 104.540  zł 4..283zł 

Środki rządowe 120.953 zł 269.047 zł 

Łącznie 225.493zł 273.330zł 

 

• średnia wysokość zasiłku celowego wyniosła – 157.04 zł 

• średni koszt posiłku wyniósł – 3,93 zł 

 

 i ) Piecza zastępcza 

 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nałożyła 

na gminę obowiązek partycypowania w kosztach utrzymania dzieci w pieczy zastępczej. Udział 

środków własnych gminy w kosztach pieczy zastępczej wynosi w kolejnych latach: 

• pierwszym roku pobytu wynosi 10%, 

• w drugim 30 % 

• w trzecim i każdym kolejnym 50% kosztu całkowitego. 
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Tabela 16: Piecza zastępcza – liczba dzieci, wydatki gminy 

Forma pieczy zastępczej Liczba dzieci Koszty gminy 

Instytucjonalna piecza zastępcza 46 805.085 

Rodzinna piecza zastępcza 101 466735 

Ogółem 1.271.820 

 

Umieszczonych w pieczy zastępczej było 147 dzieci - w tym 31 umieszczonych w roku 2019. 

 

 j ) PO - PŻ „Podprogram realizowany od sierpnia 2018 r. do czerwca 2019 r.” 

 Programy żywnościowe realizowane są cyklicznie, początek przypada na sierpień jednego 

roku a koniec na czerwiec drugiego roku.  W Podprogramie 2018  realizowanym od sierpnia 2018r. 

do czerwca 2019 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie wydawał skierowania do 

otrzymania pomocy żywnościowej. 

 

 Pomoc mogły otrzymać osoby/rodziny znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji, np. 

dotknięte: ubóstwem, sieroctwem, bezdomnością, bezrobociem, niepełnosprawnością, długotrwałą 

lub ciężką chorobą oraz uzyskujące dochód nieprzekraczający: 

 1402 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej, 

 1056 zł w przypadku osoby w rodzinie. 

  

Dystrybucją żywności na terenie naszego miasta wykonywały n/w organizacje pozarządowe: 

- Zarząd Miejski Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej 

- Stowarzyszenie ''Wspólnie dzieciom'' 

Tabela 17: Liczba osób objętych pomocą żywnościową wg kryterium dochodowego 

Kryterium Liczba osób 

Do 100 % 1072 

Od 100 % do 200 % 797 

Łącznie 1869 

 

 k ) Wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki 

Jednym z zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę jest 



 

29 

wypłacenie wynagrodzenia opiekunom za sprawowanie opieki. Opiekun prawny może wystąpić do 

sądu opiekuńczego o przyznanie mu wynagrodzenia za sprawowanie opieki.  

Sąd przyznaje opiekunowi wynagrodzenie oraz określa jego wysokość. Wynagrodzenie wypłacane 

jest ze środków budżetu państwa. 

  Tut. Ośrodek wypłacił wynagrodzenie za sprawowanie opieki 8 osobom, 109 świadczeń w 

kwocie 13.957,38 zł przy dotacji 14.000,00zł 

 l ) Potwierdzenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych. 

 Prawo do korzystania ze środków opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 

mają osoby, które nie są ubezpieczone i spełniają kryterium dochodowe określone w ustawie o 

pomocy społecznej. Dokumentem potwierdzającym prawo do świadczeń opieki zdrowotnej jest 

decyzja administracyjna. Pracownicy socjalni  przeprowadzili 116 postępowań administracyjnych na 

podstawie których wydano 151 decyzji. 

 

 m ) Sprawianie pogrzebów    

 Sprawiono 15 pogrzebów (w tym: 2 pochówki dzieci martwo urodzonych, 1 szczątek 

ludzkich, 5 pochówków osób bezdomnych), na łączną kwotę 40.091,60 zł. 

Pochówki były realizowane za pośrednictwem Firmy Handlowo-Usługowej ,,WRZOS”             

Kompleksowe Usługi Pogrzebowe Pruszcz Gdański na podstawie umowy na sprawowanie 

pochówku. 

 n ) Promowanie idei wolontariatu i pozyskiwania wolontariuszy do współpracy  

w realizowaniu zadań dotyczących rozwiązywania problemów społecznych 

Działania Ośrodka ukierunkowane są na rozwój wolontariatu, jako formy aktywizacji osób 

pozostających bez pracy. Inicjatywa ta ma na celu zarówno integrację osób wykluczonych ze 

środowiskiem, ale przede wszystkim jest elementem wsparcia w procesie aktywizacji zawodowej. 

Część wolontariuszy podejmuje długoterminową współpracę z Ośrodkiem. Inni włączają się  

w działania na okres od 3 do 12 miesięcy i zawieszają je z uwagi na zmianę sytuacji życiowej lub 

podjęcie innych działań aktywizacyjnych - prace społecznie użyteczne, udział w projekcie z zakresu 

aktywizacji społeczno - zawodowej, podjęcie zatrudnienia. 

Praca w formie wolontariatu odbywa się w oparciu o zawarte porozumienie. W celu 

skalkulowania wartości pracy zaangażowanych osób, przyjęto minimalna stawkę za godzinę pracy – 

14,70 zł. Szacunkowa wartość usług wolontarystycznych wyniosła  42.137,50 zł. 
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 Tabela 18: Świadczenie usług wolontarystycznych 

Miejsce świadczenia Zakres Liczba 
wolontariuszy 

Ilość godzin 

MOPS Donoszenie obiadów 3 470 

Prace porządkowe 5 921,5 

Dystrybucja żywności 9 410,5 

Prace porządkowe 5 254,5 

Prace porządkowe 1 10 

ŚDS Prace porządkowe 1 800 

Łącznie  23 2.866.5 
 

 

 5.2.2  Wspieranie rodziny - Asystenci rodziny 
 

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

(Dz. U 2019 poz.1111 ze zmianami) nałożony został na gminy obowiązek udzielania pomocy 

rodzinom dysfunkcyjnym z dziećmi. Pomoc ta realizowana jest poprzez działania asystenta rodziny, 

który wspiera rodzinę w przezwyciężaniu trudności związanych z opieką i wychowaniem 

małoletnich dzieci. Asystent towarzyszy rodzinie z dziećmi w poszukiwaniu rozwiązań trudnej 

sytuacji życiowej z wykorzystaniem zasobów i mocnych stron członków rodziny. 

 Asystent wskazuje rodzinie pozytywne wzorce zachowań, udziela wskazówek i mobilizuje 

rodziców do prawidłowego wypełniania ról społecznych aby doprowadzić do osiągnięcia 

podstawowej stabilizacji życiowej i nie dopuścić do umieszczania dzieci poza rodziną w placówkach 

lub rodzinach zastępczych. 

 Jeżeli dzieci znajdują się w pieczy zastępczej, rolą asystenta będą działania na rzecz ich jak 

najszybszego powrotu do rodziny. 

 

Do zadań asystentów rodziny należy m.in.: 

 opracowanie  i realizacja planu pracy z rodziną 

 bezpośrednia praca w środowisku rodzinnym 

 wspieranie rodziny w rozwiązywaniu różnorodnych problemów 

 współpraca z instytucjami oraz innymi podmiotami specjalizującymi się w działaniach 

na rzecz dziecka i rodziny 
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 udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, 

psychologicznych, wychowawczych z dziećmi 

 wspieranie aktywności społecznej rodzin i propagowanie pozytywnych wzorców 

funkcjonowania społecznego 

 współpraca z zespołem interdyscyplinarnym i grupą roboczą 

 prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną 

 sporządzanie na wniosek sądu opinii o rodzinach 

 monitorowanie i wspieranie  procesu zmian, wzmacnianie i pokazywanie rezultatów 

własnych osiągnięć, dalsze budowanie postawy aktywnej klienta 

 prowadzenie sprawozdawczości, dokonywanie analiz i przygotowywanie informacji 

z zakresu realizacji zadań. 

 W 2019 roku zatrudnionych było 4 asystentów rodziny, którzy realizowali zadania nałożone 

na gminę ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.   

 

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zgodnie z z zarządzeniem Dyrektora Nr 2a/2012 z dnia 

23 marca 2012r. kieruje się procedurą działań podejmowanych przez asystenta rodziny i pracownika 

socjalnego na rzecz rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-

wychowawczej. 

  

Tabela 19: Realizacja pracy asystentów rodziny: 

Liczba rodzin korzystających z usług 

asystentów rodziny, 

42 

 

do 3 miesięcy 9 

powyżej 3 do 12 miesięcy 22 

powyżej 1 roku 11 

Przeciętny czas pracy asystenta z rodziną 11 miesięcy 

Liczba rodzin, z którym asystent zakończył 

pracę, w tym: 

21 

Ze względu na osiągnięcie celów 13 

Ze względu na zaprzestanie pracy z rodziną 8 

Liczba rodzin objęta monitoringiem po 
zakończeniu współpracy 

25 

Liczba rodzin objętych wsparciem asystenta 
rodziny celem powrotu dzieci do domu 

4 
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Liczba rodzin  objętych wsparciem asystenta z 
postanowienia Sądu 

6 

Liczba rodzin  objętych wsparciem asystenta 
na wniosek pracownika socjalnego 

36 

 

 

Tabela 20: Wydatki na realizację zadania: asystent rodziny 

Wydatki na wynagrodzenie wraz z 

pochodnymi asystentów rodziny (w zł), z 

tego: 

Suma % 

Finansowane z budżetu gminy 

 

82 649,00zł 65,38 

Finansowane z rezerwy celowej Wojewody 

Pomorskiego 

43 760,00zł 34,62 

Łącznie 

 

126 409,00zł 100 

 

 5.2.3  Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 
 Zgodnie z Ustawą z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tj. Dz. U. 

 z 2015 r. poz 1390, z 2019 r. poz.730), Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 

(Dz. U z 2011 r. Nr 209 poz. 1245 ) oraz zgodnie z założeniami zawartymi m. in. w Gminnym 

Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 

2016-2020. 

   

 Na terenie miasta Tczewa prowadzono działania mające na celu udzielenie pomocy rodzinom 

dotkniętym problemem przemocy domowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

 

 Zespół Interdyscyplinarny do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie składał się z 14 

osób. 

 Skład Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

w Tczewie : 

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie- 5 osób, 

 Komenda Powiatowa Policji w Tczewie - 2 osoby, 

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie - 1osoba, 

 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Tczewie - 1osoba, 
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 Wydział Spraw Społecznych Urząd Miejski w Tczewie - 1 osoba, 

 Szkoła Podstawowa nr 1 w Tczewie  - 1 osoba, 

 Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej przy Sądzie Rejonowym w Tczewie - 2 osoby, 

 Prokuratura Rejonowa - 1 osoba. 

 

Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  uczestniczyli 

w 4 posiedzeniach. 

Pomoc rodzinom dotkniętym przemocą w rodzinie świadczyli profesjonaliści realizujący zadania na 

rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w najbliższym otoczeniu osób i rodzin dotkniętych tym 

problemem. 

 

Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest: 

1. diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, 

2. integrowanie i koordynowanie działań podmiotów, 

3. podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu 

przeciwdziałanie temu zjawisku, 

4. inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie, 

5. rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy 

w środowisku lokalnym, 

6. inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie. 

 

Zespół Interdyscyplinarny realizuje swoje zadania poprzez tworzenie grup roboczych, które : 

1. opracowują i realizują plan pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy 

w rodzinie, 

2. monitorują sytuację rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych 

wystąpieniem przemocy, 

3. dokumentują działania podejmowane wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efekty 

działań. 

 

Działania grup roboczych i członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie   : 

W związku z problemem występowania przemocy w rodzinie do Zespołu 

Interdyscyplinarnego w  roku  sprawozdawczym wpłynęło 158  formularzy „Niebieska Karta-A”. 
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Tabela 21:  Podmioty zakładające ,,Niebieskie Karty” 

Instytucja Ilość wszczętych procedur 

    Pomoc społeczna 61 

    Policja 81 

    Oświata 12 

    Gminna Komisja Rozwiązywania 
    Problemów Alkoholowych 

2 

    Ochrona Zdrowia 2 

    Razem 158 

    Zakończono - stan na 31.12.2019 87 

    Pozostało w realizacji 71 

 

Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i członkowie 

grup roboczych prowadzili pracę z 180 rodzinami z tego 57 rodzinami z lat ubiegłych. 

 W 124 przypadkach zakończono pracę i zamknięto procedurę ,,Niebieskie Karty". 

 

 

 

• Odbyło się  680 spotkań grup roboczych (w tym spotkania grup z osobami, wobec których istnieje 

podejrzenie, że  stosują przemoc  w rodzinie). 

• Wystosowano łącznie 73 wnioski do  Komendy Powiatowej Policji w Tczewie i Prokuratury 

Rejonowej w Tczewie z informacją o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z użyciem przemocy 

w rodzinie. 

• Złożono  7  wniosków do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

o skierowanie na badania przez biegłego celem wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od 

alkoholu. 

• Złożono 14 wniosków do Sądu Rejonowego o wgląd w sytuację rodziny z uwagi na dobro dzieci. 

• 1 rodzina  skorzystała z możliwości pobytu w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar 

Przemocy w Rodzinie w Rusocinie (łącznie 1 osoba), gdzie udzielono całodobowego wsparcia 

(poradnictwa specjalistycznego, schronienia, wyżywienia) 

• Prowadzono Punkt Informacyjno - Konsultacyjny dla Osób w Kryzysie (udzielono 477  porad), 

w ramach którego osoby uzyskały bezpłatną pomoc w zakresie poradnictwa psychologicznego, 

prawnego, rodzinnego oraz otrzymały szczegółowe informacje na temat świadczeń pomocy 
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społecznej i lokalnej bezpłatnej bazy pomocowej dla osób w kryzysie. 

 

 Realizacja indywidualnych planów pomocy w stosunku do osoby, wobec której istnieje    

podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie. 

 

 Członkowie grup roboczych: 

• diagnozują sytuację rodziny, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta 

przemocą; 

• przekazują informacje o konsekwencjach prawnych popełnianych czynów; 

• motywują do udziału w programach oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych, 

uzależnień,   aktywizacji zawodowej; 

• przeprowadzają rozmowę dotyczącą nadużywania alkoholu, środków odurzających, 

substancji psychotropowych lub leków; 

• przekazują informacje o koniecznych do zrealizowania działaniach w celu 

zaprzestania stosowania przemocy w rodzinie. 

 

 Realizacja indywidualnych planów pomocy w stosunku do osoby doświadczającej 

przemocy: 

 monitorowanie środowiska przez członków grup roboczych (wizyty w środowisku), 

 udzielenie wsparcia materialnego (żywienie, pomoc finansowa, bilet kredytowany, 

żywność 

  w naturze, pobyt w ŚDS, świetlicach środowiskowych), 

 porady specjalistyczne: psychologiczne, prawne, poradnictwo zawodowe (w tym 

aktywizacja zawodowa), poradnictwo rodzinne, 

 skierowanie wniosku do Sądu Rejonowego w Tczewie o wgląd w sytuację rodziny z 

uwagi na dobro dzieci/zawiadomienie organów ścigania o podejrzeniu popełnienia 

przestępstwa z użyciem przemocy, 

 objęcie dziecka pomocą psychologiczno - pedagogiczną w szkole, świetlicy, 

przedszkolu, 

 kierowanie do Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy, 

 motywowanie do udziału w grupach wsparcia dla osób współuzależnionych, 

 złożenie wniosku do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

 objęcie rodziny patronażem pielęgniarki środowiskowej, 
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 objecie wsparciem asystenta rodziny 

 skierowanie osoby doświadczającej przemocy do lekarza celem wydania 

zaświadczenia o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała, 

 konsultacja i diagnoza dzieci w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, 

 praca socjalna w środowisku. 

 

Działania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Tczewie 

 Rozpowszechnienie informacji dot. Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie w Tczewie i przedstawienie informacji o instytucjach, osobach 

i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym. 

 

1. W celu osiągnięcia dodatkowych umiejętności i kwalifikacji członkowie Zespołu 

Interdyscyplinarnego / grup roboczych uczestniczyli w szkoleniach: 

 

 Szkolenia dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w 

Rodzinie/ członków grup roboczych: 

 Dnia 18.03.2019 r. w FIS przy ul. Łaziennej 5 odbyło się szkolenie pt. ,,Cała prawda 

o kłamstwie”. 

W szkoleniu wzięło udział 16 osób. 

 Szkolenie dla członków grup roboczych Zespołu Interdyscyplinarnego oraz 

pracowników socjalnych MOPS w Tczewie i przedstawicieli instytucji współpracujących 

 Dnia 28.06.2019 r. w siedzibie Zespołu Interdyscyplinarnego odbyło się szkolenie pt. 

,,Rozpoznawanie symptomów krzywdzenia dzieci i podejmowania interwencji”. Celem 

szkolenia było przedstawienie słuchaczom zagadnień dotyczących rozpoznawania symptomów 

krzywdzenia dzieci oraz procedur związanych z podejmowaniem interwencji w tych sprawach. 

W szkoleniu wzięło udział 25 osób. Szkolenie prowadził Daniel Mróz. 

 

 Szkolenie dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych - pracowników 

socjalnych MOPS w Tczewie 

 Dnia 17.10.2019 r. w siedzibie Zespołu Interdyscyplinarnego  ds. Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie w Tczewie odbyło się  bezpłatne szkolenie dla zespołów interdyscyplinarnych 

skoncentrowane na pracy z ,,ofiarą”. Rozmawiano jak funkcjonuje osoba doznająca przemocy 

i w jaki sposób z nią rozmawiać w grupie roboczej. Szkolenie przeprowadziła Pani Małgorzata 
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Robaczek w ramach dofinansowania z Urzędu Wojewódzkiego i Marszałkowskiego w Gdańsku. 

W szkoleniu wzięło udział 10 osób. 

 W dniach 21-23.10.2019 r. ,,Dialog motywujący- skuteczne wsparcie w procesie zmiany” – 

Kościerzyna. Organizatorem był Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego 

w Gdańsku. 

 

 XXIII Ogólnopolska konferencja przeciw przemocy w rodzinie 

 W dniach od 20 do 22 maja 2019 r. - 3 osoby (członkowie grup roboczych ) uczestniczyli 

w konferencji w Krakowie organizowanej przez PARPA, podczas której odbywały się wykłady 

i warsztaty dotyczące różnych aspektów funkcjonowania osób starszych i ochrony ich przed 

przemocą. Ponadto uczestniczyli w warsztacie prowadzonym metodą WenDo. 

 

2. Informacje o działaniach Zespołu Interdyscyplinarnego: 

  

Spotkania edukacyjno informacyjne w FIS przy ul. Łaziennej 5 dla osób doświadczających 

przemocy w rodzinie. 

 W ramach wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie odbyły się spotkania 

edukacyjno informacyjne w terminach : 10.06.2019 r., 12.06.2019 r. i 19.06.2019 r. 

Spotkania prowadzili: psycholog MOPS, prawnik MOPS, przedstawiciel Sądu Rejonowego 

w Tczewie, pracownicy Zespołu Interdyscyplinarnego. 

 

 

 

 Dni profilaktyki 

 W dniach 21.01- 30.01.2019 r. w Szkole Podstawowej nr 4 w Tczewie  przeprowadzono dni 

profilaktyki, w ramach których odbyły się prelekcje  dla wybranych klas, które  w dniu 22.01.2019 r. 

przeprowadzili m. in. pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z Zespołu 

Interdyscyplinarnego ds Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Tczewie. 

Tematem spotkań była przemoc rówieśnicza, rodzaje i formy przemocy. Omówiono sposoby 

rozwiązywania sytuacji konfliktowych. 

 

 Szkolenie  dla pracowników WIK/ PCPR w Tczewie 

 Dnia 05.06.2019 r  przy ul. W. Polskiego 6 przeprowadzono szkolenie dla pracowników 

WIK/ PCPR w zakresie wszczynania procedury ,,Niebieskie Karty” i wypełniania formularzy 
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,,Niebieska Karta” zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 września 2011r. 

Omówiono jak przebiega procedura , na czym polega praca członków grup roboczych i członków 

Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Tczewie, udzielono 

odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia. 

W szkoleniu uczestniczyło 6 osób. 

 

 Warsztaty profilaktyczne dla wychowanków pieczy zastępczej w Powiatowym Centrum 

Pomocy Rodzinie w Tczewie. 

 W dniu 07.11.2019 r. w ramach propagowania działań profilaktycznych wśród 

wychowanków pieczy zastępczej oraz rodzin zastępczych członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego 

ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Tczewie przeprowadzili warsztaty dla młodzieży. 

W zajęciach uczestniczyło 9 osób. 

 

 Konferencja 2019 r. 

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie wraz z Zespołem Interdyscyplinarnym ds. 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Tczewie dnia 5 grudnia 2019 w Szkole Podstawowej  nr 

1 w Tczewie przy ul. Czyżykowskiej 69 zorganizował konferencje pt: " Jak rozpoznać symptomy 

krzywdzenia dzieci " w ramach Międzynarodowej Kampanii"16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze 

względu na Płeć" oraz współpracy podmiotów zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w 

rodzinie na terenie miasta Tczewa . 

Przedstawiono działania Zespołu Interdyscyplinarnego w 2019 r. 

 

 

Podczas konferencji wykład z prezentacją ,,Dziecko krzywdzone - rozpoznawanie symptomów, 

podejmowane interwencji” ( Rozmowa z dzieckiem krzywdzonym, rozmowa z rodzicem 

niekrzywdzącym, obowiązki instytucji interweniującej) prowadził Daniel Mróz ekspert z zakresu 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

W konferencji uczestniczyli członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie w Tczewie oraz zaproszeni goście- przedstawiciele instytucji zajmujących się 

problemem przemocy w rodzinie m. in. Sądu, Policji, oświaty, ochrony zdrowia, 

gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, jednostek organizacyjnych pomocy 

społecznej, itp. Na zakończenie wystąpili z przedstawieniem pt.,, Walka dobra ze złem” 

podopieczni ze Środowiskowych Domów Samopomocy w Tczewie. 

W konferencji wzięło udział ok. 80 osób. 
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 Konkurs ,, Stop przemocy” 

 17 grudnia 2019 r. w Urzędzie Miejskim odbyła się uroczystość wręczenia nagród 

w konkursie plastycznym ,,STOP PRZEMOCY"- IX edycja. Zdobywcy głównych nagród 

i wyróżnień otrzymali prezenty i pamiątkowe dyplomy. 

Konkurs realizowany był w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla miasta Tczewa na lata 2016-2020. Realizatorem konkursu 

był Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie oraz Zespół Interdyscyplinarny do Spraw 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Konkurs skierowany był do dzieci i młodzieży  w ramach 

uwzględnienia indywidualnych zainteresowań. 

Spośród 137 prac jury wyłoniło 19  zwycięskich prac i 13 wyróżnień. 

 

Prace dzieci zostały wyeksponowane w Urzędzie Miasta przy ul. 30 Stycznia 1. 

Ponadto w lokalnej telewizji TeTka były emitowane wywiady na temat zjawiska przemocy 

w rodzinie i działalności Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

w Tczewie. Ponadto w ramach kampanii społecznej, której celem było zwiększenie świadomości 

społecznej na temat zagrożeń płynących ze stosowania przemocy rozdawano ulotki ze wskazaniem 

lokalnej bazy pomocowej i informacji na temat zjawiska przemocy. 

 

 5.2.4  Pomoc Instytucjonalna 

 

a) Zespół Opiekuńczy MOPS  Tczew 
 

 Ośrodek Opiekuńczy 

Posiada miejsca interwencyjnych dla 30 osób starszych oraz niepełnosprawnych fizycznie, 

które z powodu wieku, stanu zdrowia, sytuacji życiowej i rodzinnej wymagają całodobowej opieki 

i pielęgnacji. Ośrodek realizuje funkcje usługowo-opiekuńcze w oparciu o indywidualne plany 

wsparcia mieszkańca. Nadrzędnym celem jest całodobowe zabezpieczenie mieszkańcom 

niezbędnych potrzeb życiowych, których zaspokojenie nie jest możliwe w środowisku. 

Ośrodek zapewnia wysoki poziom usług w zakresie: pracy socjalnej (zawierania kontraktów 

z rodziną), usług opiekuńczych,  podtrzymywania więzi z rodziną, działań wspomagających 

i realizacji potrzeb zdrowotnych. Zajęcia terapii manualnej, rehabilitacji, poradnictwa 

psychologicznego i konsultacji lekarzy specjalistów usprawniają rozwój psychofizyczny, 
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a w rezultacie umożliwiają osobom starszym i ich rodzinom przezwyciężać trudne sytuacje życiowe. 

Z tej formy pomocy skorzystało w 2019 roku 46 osób. Koszt 1 miejsca wynosi 3199,18 zł. 

Ponadto na bazie Ośrodka Opiekuńczego od sierpnia do grudnia 2019 r, utworzono 2 miejsca 

opieki wytchnieniowej – szczegółowy opis  Fundusz Solidarnościowy 

Partycypacja klientów i ich rodzin w kosztach  pobytu wynosi 73,11%. 

  

Dzienny Dom Pobytu 

Celem DDP jest zapewnienie dziennej opieki osobom starszym, wymagającym pomocy. 

Stworzenie odpowiednich warunków do zaspokojenia potrzeb seniorów pozwala na samodzielne 

funkcjonowanie w środowisku oraz uczestniczenie w życiu społecznym. 

Dzienny Dom Pobytu zapewnia uczestnikom pobyt 4godzinny (od 7.30 do 12.30 i od 12.30 

do 15.30) lub 8 godzinny (od 7.30 do 15.30). Zasady odpłatności reguluje Uchwała 

Nr XXXV/305/2009 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 czerwca 2009r. z późniejszymi zmianami 

w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach 

chronionych oraz zwrotu wydatków za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia. 

 

Klienci Dziennego Domu Pobytu biorą udział w zorganizowanych zajęciach terapii 

manualnej , rehabilitacji i relaksacji. Celem tych zajęć jest usprawnianie i utrzymanie aktywności 

psychoruchowej tych osób. Uczęszczanie do ośrodka stanowi zachętę do nawiązywania kontaktów 

międzyludzkich, a usprawnianie funkcji psychofizycznych  przeciwdziała procesom starzenia 

i pozwala uczestnikom na dalsze pozostawanie w środowisku bez konieczności zapewnienia 

całodobowej opieki instytucjonalnej, a ponadto zmniejsza koszty związane ze zorganizowaniem 

usług oparcia społecznego w miejscu zamieszkania. 

 W miesiącach letnich w ramach Akcji Lato odbywają się ,,Wczasy dla Seniora”. 

Koszt pobytu na 4 godziny wynosi 600,51 zł, natomiast na 

 8 godzin 1201,02 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 78 osób. Partycypacja klientów w kosztach 

pobytu wynosi 14,25%. 

 Ponadto na bazie Dziennego Domu Pobytu prowadzone są zajęcia aktywizujące osoby 

w wieku poprodukcyjnym w formie nauki języków obcych. Odbyło się 46 spotkań w których 

uczestniczyło 25 osób. 

 Kolejnym działaniem jest kontynuacja projektu ,,Bank czasu -bankiem życzliwości” ,który 

rozwija ruch samopomocy w środowisku lokalnym wśród seniorów. 

 Odbyło się 85 spotkań  w których uczestniczyło 47 osób. 
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Klub Senior + działa od 2 stycznia 2018 roku i dysponuje 30 miejscami. Prowadzony jest 

w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i 

Polityki Społecznej. Uczestnikami są seniorzy Gminy Miejskiej Tczew, nieaktywni zawodowo 

w wieku powyżej 60 roku życia. 

Klub Senior + jest czynny trzy razy w tygodniu (poniedziałki, środy, piątki). 

Celem Klubu Senior + jest rozwijanie ruchu samopomocy i wolontariatu, aktywowanie 

środowiska seniorów do wspólnego i zorganizowanego spędzania czasu poprzez rozpoznawanie ich 

potrzeb, rozwijanie zainteresowań, talentów i pasji. Organizowane zajęcia terapeutyczne, 

towarzyskie i kulturalne realizowane są adekwatnie do oczekiwań uczestników. Z tej formy wsparcia 

skorzystały 44 osoby. 

 

 Kawiarenka dla Seniora 

W kawiarence dla Seniora połączono ideę stworzenia miejsca przyjaznego osobom starszym 

z cyklicznie wdrażanym wielowymiarowym (kulturalno – społecznym, edukacyjnym) programem 

aktywizacji lokalnego środowiska seniorów, która jest realizowana poprzez różne formy aktywnego 

spędzania czasu, wzmacniania aktywności życiowej, umiejętności współżycia w małej społeczności, 

zabezpieczenia potrzeby bezpieczeństwa i tolerancji, umiejętności podtrzymywania kontaktów oraz 

nawiązania komunikacji międzypokoleniowej. 

Kawiarenka jest miejscem, w którym osoby starsze mogą nawiązać kontakty towarzyskie, 

spotkać się z liderami społecznymi, specjalistami z różnych dziedzin, współtworzyć grupę 

samopomocy, uczestniczyć w wielodziedzinowych zajęciach warsztatowych. Kawiarenka integruje 

środowisko seniorów, promuje równy dostęp osób starszych do wielu sfer życia kulturalnego 

i społecznego. 

Realizacja programu kawiarenki odbywają się w formie cyklicznych spotkań raz w tygodniu. 

Z tej formy skorzystało 110 osób biorąc udział w 36 spotkaniach.   

 Kuchnia w Zespole Opiekuńczym przygotowuje codziennie 422 posiłki. 

b) Środowiskowe Domu Samopomocy 

   W  Tczewie istnieje pięć Środowiskowych Domów Samopomocy udzielających wsparcia 

osobom zmagającym się z niepełnosprawnością intelektualną oraz psychiczną. W strukturach MOPS 

prowadzone są cztery takie placówki, oferujące pomoc dla 120 osób z problemami 

niepełnosprawności intelektualnej, choroby psychicznej oraz innymi przewlekłymi zaburzeniami 

czynności psychicznych. Natomiast piąta placówka w ramach przeprowadzonego konkursu 

 w sprawie ofert na zadanie z zakresu pomocy społecznej dotyczącego: prowadzenie ośrodka 
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wsparcia – Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób dorosłych, prowadzona jest przez 

Stowarzyszenie na rzecz Szkolnictwa Specjalnego. 

Tabela 22:   Wykaz Środowiskowych Domów Samopomocy 

Instytucja Liczba miejsc 

Środowiskowy Dom Samopomocy przy 
ul. Nowowiejskiej 18 

23 osoby 

Środowiskowy Dom Samopomocy przy 
ul. Armii Krajowej 55 

23 osób 

Środowiskowy Dom Samopomocy Typ C 
przy ul. Niepodległości 10 

31osoby 

Środowiskowy Dom Samopomocy przy 
ul. Chopina 33 

15 osób 

Środowiskowy Dom Samopomocy przy 
ul. Niepodległości 10 

28 osób 

 Razem: 120 osób 

Stowarzyszenie na Rzecz Szkolnictwa 
Specjalnego 

ul. Grunwaldzka  1 
25 osób 

 Łącznie: 145 

 

Placówki realizują swoje zadania w oparciu o rozporządzenie MPiPS z dnia 9 grudnia 2010 r.  

w sprawie ŚDS, ustawę o ochronie zdrowia psychicznego, ustawę o pomocy społecznej. 

    W ośrodkach prowadzona jest terapia zajęciowa rozwijająca uzdolnienia i pasje uczestników. 

Zajęcia odbywają się w pracowniach: plastyczno-technicznej, ceramicznej, metaloplastycznej, 

fotograficznej, małej poligrafii, florystycznej, krawieckiej, papieru czerpanego,  wytapiania świec, 

wyrobu mydełek, decupage, szkła artystycznego, witrażu oraz fusingu, multimedialnej, 

komputerowej, rzeźbiarskiej. 

 

 Dodatkowo odbywają się warsztaty z zakresu: muzykoterapii, ergoterapii, biblioterapii, 

relaksacji, teatru oraz rehabilitacji, które w znacznym stopniu poprawiają kondycję psychofizyczną 

osób niepełnosprawnych. Na pozytywny przebieg procesu readaptacji wpływają również 

prowadzone treningi uspołeczniające: budżetowe, lekowe, higieniczne, organizacji czasu wolnego, 

rozwiązywania konfliktów międzyludzkich; poradnictwo: psychologiczne, prawne, socjalne, 

zawodowe. 

 

 Działania placówek ukierunkowane są na wszechstronny rozwój uczestników, integrację oraz 

przełamywanie stereotypów związanych z negatywnym postrzeganiem osób niepełnosprawnych. 
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Każdy z  uczestników objęty jest indywidualnym planem wspierająco – aktywizującym 

dostosowanym do jego potrzeb i możliwości.   

  

Dodatkowo klienci mają możliwość korzystania z wielu atrakcji rekreacyjno - kulturalnych tj. 

wycieczki: rowerowe, autokarowe, piesze; wystawy; festyny; pikniki; imprezy okolicznościowe; 

Nordic Walking itp. 

 

W placówkach działa: 

• Klub Samopomocy „Razem” - Przeznaczony dla osób borykających się z problemem 

choroby psychicznej, którzy z uwagi na pracę zawodowa, życie osobiste nie mogą korzystać z 

dziennego pobytu. Uczestnicy zajęć spotykają się dwa razy w tygodniu i korzystają z 

wachlarza usług proponowanych przez placówkę. W ciągu roku z zajęć klubowych 

skorzystało 15 osób. 

• „Bank Czasu – Bankiem Życzliwości - os. Czyżykowo - os. Witosa”’ - Oferta  skierowana 

do osób niepełnosprawnych i starszych, polegający na pomocy innym, wymianie usług i 

wspólnym spędzaniu czasu. W osiedlowym banku czasu jest 27 uczestników. 

• Grup Wsparcia - Raz w miesiącu odbywają się spotkania Grupy Wsparcia, podczas których 

rodziny oraz opiekunowie osób chorych psychicznie i niepełnosprawnych intelektualnie 

uzyskują pomoc. Grupa ma charakter otwarty, uczestnicy dzielą się wiedzą, doświadczeniami, 

uzyskują fachową poradę. Ponadto angażują się w działania proponowane przez placówki. 

Ogółem wsparcie uzyskało 41 osób. 

 

Środowiskowe Domy Samopomocy MOPS w Tczewie, mając na uwadze zapewnienie 

osobom niepełnosprawnym odpowiedniej pozamedycznej opieki prowadzą kompleksową 

i długofalową terapię, która dotyczy wszystkich płaszczyzn funkcjonowania człowieka: fizycznej, 

psychicznej, intelektualnej oraz społecznej. Wykorzystując i rozwijając potencjalne możliwości 

uczestników oraz przygotowując ich do pełnienia ról społecznych w 2019 roku zrealizowaliśmy: 

• Uroczysta Msza Święta - Zorganizowana w ramach obchodów Ogólnopolskiego Dnia Walki 

z Depresją. Uczestnikami byli klienci ośrodków wsparcia, którzy czynnie włączyli się w 

przygotowania związane z oprawą Mszy św. 

• Przegląd Twórczości Teatralnej „Życie to teatr” - Przegląd uświetniający obchody Dnia 

Godności Osoby Niepełnosprawnej, jako forma aktywizacji poprzez sztukę i promocja 

twórczości teatralnej osób niepełnosprawnych.  Patronat honorowy nad wydarzeniem objął 

Prezydent Miasta Tczewa Mirosław Pobłocki, natomiast medialny: TETKA Tczew 
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Tegoroczna edycja przeglądu  zgromadziła w Tczewskim Centrum Kultury ok. 500 osób. 

• Turniej Sportowy  „Fair Play” - Turniej jest inicjatywą promującą integracyjną aktywność 

fizyczną osób niepełnosprawnych, łączącą rywalizację sportową z dobrą zabawą. Na boisku 

Szkoły Podstawowej nr 4 w Tczewie zgromadziło się ponad 300 osób. 

• Festyn Przyjaźni  „Tacy Sami” - Festyn organizowany w ramach Ogólnopolskiego Dnia 

Solidarności z Osobami Chorymi na Schizofrenię. Głównym celem tego przedsięwzięcia jest 

przeciwdziałanie dyskryminacji osób chorych na schizofrenię oraz wzrost świadomości 

społecznej na temat osób dotkniętych chorobą psychiczną. Imprezę zainaugurowała Msza 

św., natomiast w centrum starego miasta na scenie wystąpili niepełnosprawni artyści, 

seniorzy, młodzież i dzieci. Przedsięwzięcie zgromadziło ponad 1000 osób. 

• Wystawa integracyjna  „Kwiatowe nowości” - Wystawa wpisuje się w obchody 

Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego, które od 2002 r. kultywowane są w Polsce. Swoje 

prace zaprezentowali uzdolnieni plastycznie uczestnicy: ośrodków wsparcia, domów pomocy 

społecznej, klubów samopomocy, dzieci z świetlic środowiskowych i placówek 

socjalizacyjnych a także seniorzy działający w Banku Czasu. W sumie w wystawie 

uczestniczyło ponad 100 osób. 

• Przegląd Jasełek Bożonarodzeniowych „Nieśmy dobra nowinę” - Przegląd Jasełek miał 

charakter wielopokoleniowy. Na scenie pojawiły się dzieci, młodzież, seniorzy i osoby 

niepełnosprawne z ośrodków wsparcia. Po wystąpieniach scenicznych uczestnicy Przeglądu 

udali się na tarasy, gdzie mogli obejrzeć wystawę prac o tematyce świątecznej, wykonanych 

podczas warsztatów rękodzielniczych. W Przeglądzie wzięło udział  ok. 350 osób. 

Wszystkie powyższe działania relacjonowane są przez Telewizję Kablową TETKA, prasę 

oraz portale społecznościowe, co w znacznym stopniu zwiększa zasięg odbiorców. 

Ponadto wzięliśmy czynny udział w różnego rodzaju inicjatywach kulturalnych –  

w konkursach, wystawach, festynach, przeglądach: 

➢ II etapie Ogólnopolskiego Festiwalu Twórczości Teatralno-Muzycznej Osób Nie-

pełnosprawnych Intelektualnie „Albertania”. Organizator: Fundacja im. Brata Al-

berta oraz Fundacja „Mimo Wszystko”. 

➢ VIII Ogólnopolskim Festiwalu Osób Niepełnosprawnych FART w Bydgoszczy. 

➢ Wojewódzkim Jarmarku Folklorystycznym oraz Przeglądzie Dorobku Kultural-

nego ŚDS i DPS w Chmielnie. Organizator – GOPS w Chmielnie. 

➢ Imprezie integracyjnej pt: „Muzyka bez granic”. Organizator: GOPS w Kartuzach. 4 

wyróżnienia. 
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➢ Obchodach Dnia Komunalnika i Pracownika Samorządowego. Organizator:  

Urząd Miasta Tczew. 

➢ Obchodach Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych. Organizator: Koło Polskiego 

Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzaniem Umysłowym  WTZ w Tczewie. 

➢ Festynie Sportowo-Rekreacyjnym z okazji Dnia Sportu. Organizator: Stowarzysze-

nie Nasz dom DPS Damaszka. 

➢ Międzynarodowym Przeglądzie Teatrów Wspaniałych. Organizator -  SOSW 

oraz Stowarzyszenie na rzecz Szkolnictwa Specjalnego w Tczewie. 4 wyróżnienia 

➢ Konkursie na wianek świętojański. Organizator: Miejska Biblioteka Publiczna. II 

miejsce. 

➢ Konkursie fotograficznym „Wakacje z aparatem”. Organizator: Fabryka Sztuk. 

➢ XIV Przeglądzie Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych „Razem 

Weselej”. Organizator: Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie. 

➢ XIV Festiwalu Integracji Artystycznej „Poza Pozy” Gdańskiej Fundacji Dobro-

czynności. Organizator: Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku. II miejsce. 

➢ Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym Sztuka Osób Niepełnosprawnych organi-

zowanym przez PFRON. II miejsce. 

➢ Turnieju Siłaczy – organizator SOSW Tczew 

➢ Hip hopowe eco-zdrowe pożegnanie lata. Organizator: ŚDS w Malborku. 

➢ VIII Integracyjnych Zawodach Sportowych – ŚDS w Kończewicach. 

➢ konkursie „Idą Święta”. Organizator: Warsztaty Terapii Zajęciowej POSONI                          

w Tczewie. I miejsce. 

➢ w przygotowaniach do „Wyborów Miss i Mistera Złotego Wieku” a każdy  

z domów miał do zrealizowania określone przez organizatorów zadania. 

➢ Święto Ulicy - Nasi domownicy zademonstrowali twórczość rękodzielniczą FIS 

MOPS. 

➢ Organizowaniu spotkań modlitewnych przy grocie Matki Boskiej Fatimskiej, 

znajdującej się w ogrodzie Zespołu Opiekuńczego, przy ul. Niepodległości. 

➢ Prezentacji twórczości artystycznej i rękodzieła podopiecznych w Galerii Kociew-

skiej. 

➢ Przygotowaniach Wigilii dla mieszkańców Tczewa, wspomożenie ze strony kulinar-

nej pod postacią wypieków. Organizator; Urząd Miasta. 

➢ Zawodach latawcowych, organizowanych przez Centrum Sportu i Rekreacji w 

Tczewie. 
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➢ Spotkaniach międzypokoleniowych z dziećmi, młodzieżą oraz seniorami. 

➢ W Dniach Sąsiada - spotkanie z sąsiadami w ośrodkach celem zawiązania bliższych 

relacji ze współlokatorami. 

➢ W cyklicznych zajęciach edukacyjnych organizowanych przez Miejską Bibliotekę 
Publiczną w Tczewie. 

➢ W spotkaniach  edukacyjnych organizowanych przez Klub Samopomocy „Przyja-
zna Dłoń” w Poradni Zdrowia Psychicznego z okazji obchodów Ogólnopolskiego 
Dnia Walki z Depresją 

➢ W warsztatach rękodzielniczych. Organizator: Fabryka Sztuk w Tczewie. 
➢ Balu karnawałowo – integracyjnym, wielopokoleniowym. Zaprosiliśmy seniorki                        

z zaprzyjaźnionej kawiarenki klubowej oraz delegatów z poszczególnych placówek 
wsparcia. 

➢ ponadto uczestniczyliśmy w cyklicznych warsztatach: kręgle, basen, wyjścia do ki-
na 
 teatru. 

➢ Wyjazdach rekreacyjno-edukacyjne do miejscowości: Bory Tucholskie, Elbląg, To-
ruń, Zastawno. 

➢ Dwutygodniowym turnusie rehabilitacyjnym w Krynicy Zdrój. 
   Celem wszechstronnego rozwoju uczestników oraz w ramach integracji i wymiany dobrych 
praktyk ośrodki systematycznie współpracują z organizacjami, parafiami, stowarzyszeniami, 
fundacjami itp. 

W partnerstwie z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej realizowano projekty: 

• Przegląd Twórczości Teatralnej „Życie to Teatr”, współfinansowany ze środków 
Gminy Miejskiej Tczew w zakresie Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego. 

• Turniej Sportowy „Fair play”, współfinansowany ze środków Gminy Miejskiej 
Tczew,  
w zakresie ochrony zdrowia. 

• „Festyn Przyjaźni TACY SAMI” – współfinansowany ze środków Gminy Miejskiej 
Tczew w zakresie Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego. 

• „Nieśmy dobrą nowinę” - Boże Narodzenie wyrażone poprzez sztukę, współfinan-
sowany ze środków Gminy Miejskiej Tczew, w zakresie Kultury i Ochrony Dziedzic-
twa 
 Narodowego. 

 

Mając na uwadze sieć oparcia społecznego dla osób borykających się z chorobą psychiczną,  

w strukturach MOPS działają dwa mieszkania chronione przy ul. Armii Krajowej 55 

 i ul. Mickiewicza 18. Przeznaczone są one dla ośmiu mężczyzn – uczestników ŚDS. Mieszkańcy we 

własnym zakresie ponoszą koszty utrzymania i eksploatacji lokalu. Powyższa forma wsparcia 

realizuje założenia psychiatrii środowiskowej w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu 
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i stygmatyzacji osób niepełnosprawnych. Funkcjonowanie mieszkania chronionego przyczynia się 

do poprawy egzystencji mieszkańców, aktywności w uczestniczeniu w życiu społeczności oraz 

pełnienia pożądanych ról społecznych, tym samym rozwijania umiejętności i radzeniu sobie w 

trudnych sytuacjach życiowych. Podopieczni Mieszkań Chronionych objęci są specjalistycznymi 

usługami opiekuńczymi. Środowiskowe Domy Samopomocy wykorzystują i rozwijają potencjalne 

możliwości uczestników  - przygotowują do właściwego pełnienia ról społecznych, zapobiegają 

alienacji, dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu. Systematycznie i konsekwentnie prowadzona 

terapia i realizowane indywidualne programy wspierająco – aktywizujące wpływają pozytywnie na 

osoby niepełnosprawne jak i funkcjonowanie ich rodzin. 

c) Powiatowe Domy Pomocy   
 

 Domy Pomocy Społecznej są placówkami świadczącymi usługi bytowe, opiekuńcze, 

wspomagające i edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu, przeznaczoną dla osób 

wymagających całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogącym 

samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w 

formie usług opiekuńczych. 

Na terenie powiatu tczewskiego funkcjonują dwa typy Domów Pomocy Społecznej, Domy 

Pomocy Społecznej dla osób w podeszłym wieku, somatycznie chorych oraz Domy Pomocy 

Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych. Starosta Tczewa przy pomocy Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie sprawuje nadzór nad ich działalnością. 

 Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt. 16 do zadań gminy o charakterze obowiązkowym należy 

kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy 

w tym domu. Osobę kieruje się do domu pomocy społecznej odpowiedniego typu, 

po uzyskaniu zgody tej osoby lub jej przedstawiciela ustawowego albo zgody sądu 

na umieszczenie w domu pomocy społecznej. W  roku sprawozdawczym w domach pomocy 

społecznej przebywały 54 osoby. 
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 Tabela 23: Liczba osób umieszczona w Domach Pomocy Społecznej 

Typ Domu Pomocy Placówka Liczba osób 

DPS dla osób w podeszłym wieku 
oraz przewlekle somatycznie chorych. 

DPS Pelplin 

DPS Gniew 

22 

8 

DPS dla osób przewlekle psychicznie 
chorych. 
 

DPS Damaszka 

DPS Bielawki 

DPS Stanisławie 

DPS Rudno 

DPS Czarne 

DPS Wyręby 

DPS Lubkowo 

DPS Zakrzewo 

DPS Jedlanka 

DPS Rokocin 

9 

2 

3 

3 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

Łącznie 12 54 

 

MOPS dofinansował pobyt 51 osobom. W 2019 r. umieszczono 14 osób. 

Całkowity koszt pobytu pokrywały 3 osoby. 

• Plan wydatków na 2019r. - 1.331.280,00 zł 

• Wydatkowano – 1.290.410,49 zł – co stanowi 96,93 % planu 

Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca, ustala w zależności od jego zasięgu, 

wójt/burmistrz/prezydent, starosta lub marszałek województwa i ogłasza w wojewódzkim 

dzienniku urzędowym. 

W związku ze wzrostem najniższego wynagrodzenia, we wszystkich domach pomocy 

społecznej nastąpił wzrost kosztów utrzymania w stosunku do 2018 roku średnio o około 

284,00 zł. miesięcznie na jedno miejsce. 

W  Domach Pomocy Społecznej umieszczono 14 osób, w ciągu roku 7 osób zmarło. 

Na umieszczenie oczekują 21 osoby (stan na dzień 31 grudnia 2019r.) w tym: 

•••• 7 osób do  DPS dla psychicznie chorych (w tym 6 z postanowienia Sądu) 

•••• 14 osób  na DPS dla osób w podeszłym wieku oraz somatycznie  chorych. 
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 5.3  Fundusz Solidarnościowy 
 

W 2019 roku realizowane były zadania w ramach resortowego Programu Ministra 

Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, dofinansowanego z Solidarnościowego Funduszu 

Wsparcia Osób Niepełnosprawnych zwanym „Funduszem Solidarnościowym” 
 

„Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” - edycja 2019 

Zadanie realizowane było w okresie 01.05.2019 - 31.12.2019 r. 

Na realizację zadania Wojewoda przekazał kwotę 60.000,- 

Celem Programu było wsparcie społeczne w formie usług opiekuńczych, w tym 

specjalistycznych usług opiekuńczych osób niepełnosprawnych w wieku do 75 roku życia 

z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jak również z orzeczeniem lekarza 

orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o całkowitej niezdolności do pracy 

i niezdolności do samodzielnej egzystencji lub orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej 

egzystencji wydane na podstawie przepisów ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu 

Ubezpieczeń Społecznych oraz dzieci do 16 roku życia. z orzeczeniem o niepełnosprawności ze 

szczególnymi wskazaniami, tj. 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, z 

wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 

Ze wsparcia w ramach Programu mogły skorzystać osoby spełniające warunki do udzielenia pomocy 

wskazane w programie, których dochód nie przekroczył 350,00% obowiązującego 

od 1 października 2018r. Kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 

2004r. o pomocy społecznej tj. kwota dla osoby samotnej 2453,50 zł. 

 

Wsparciem dla  Gminy było dofinansowanie w ramach programu do 50 % kosztów przeznaczonych 

na organizację usług opiekuńczych, co pozwoliło na zwiększenie  świadczonych godzin usług 

opiekuńczych. 

W ramach programu: "Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych" - edycja 2019, którego 

realizatorem w ramach przetargu  był Zakład Usług Opiekuńczych „u Wiesi” wsparcie w formie usł€ 

opiekuńczych otrzymało  40 osób, u których tut Ośrodek zrealizował – 5.921,50 godzin usług 

Koszt świadczonych usług opiekuńczych finansowany ze środków własnych - 59.500,00 zł 

Koszt świadczonych usług opiekuńczych ze środków rządowych – 58.930,00 zł. 



 

50 

 

„Opieka Wytchnieniowa” - edycja 2019 

 Program przeznaczony na świadczenie usług opieki wytchnieniowej dla członków 

rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi 

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 oraz osobami ze znacznym stopniem 

niepełnosprawności. Wsparcie w w/w formie udzielane było nieodpłatnie. 

 Z tej formy pomocy w okresie  VIII-XII/2019 skorzystało 21 osób,  na łączną liczbę        

godzin 6.336 , co stanowi 264 osobodni. 

 Wojewoda przekazał na realizacje tego zadania kwotę 48.384,00 zł. 

Całkowity koszt świadczenia usług opieki wytchnieniowej wyniósł 21.852,58. Z tego ze 

środków Solidarnościowego Funduszu wydatkowano 17.482,06  (80% poniesionych kosztów). 

Na podstawie poniesionych wydatków określono, że 14-dniowy pobyt w ramach programu 

wynosił 1.158,85. 

 

 

 

 Ustawa o świadczeniach rodzinnych 
Dział Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie realizował 

w 2019  r. szereg zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, finansowanych w formie dotacji 

celowej z budżetu państwa. Należały do nich w szczególności świadczenia wynikające z: 

• ustawy o świadczeniach rodzinnych, 

• ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, 

• ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, 

• ustawy o pomocy państwa wychowywaniu dzieci, 

• ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem", 

• rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków 

realizacji rządowego programu „Dobry start”. 

 

Wsparciem Działu Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Tczewie w 2019 r. objętych było 9.591 rodzin, w których uprawnionych do świadczeń było 

14.140 osób. 



 

51 

 

1.  Świadczenia rodzinne 

W ramach świadczeń rodzinnych wyodrębnić można następujące rodzaje świadczeń: 

• zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, 

• świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz świadczenie 

pielęgnacyjne, 

• jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka 

• świadczenie rodzicielskie. 

 

 Zasiłek rodzinny przysługuje na dziecko do ukończenia 18 roku życia, lub w przypadku 

kontynuowania nauki w szkole do 21 roku życia (w przypadku dziecka niepełnosprawnego do 24 

roku życia). Świadczenie przysługuje, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 674 

zł na osobę w rodzinie, a w przypadku rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym 764 zł. Istotną 

zmianą w zakresie ustalania prawa do zasiłku rodzinnego i dodatków do niego jest wprowadzona 

w 2016 roku zasada „złotówka za złotówkę”. Zgodne z tą zasadą w przypadku przekroczenia przez 

rodzinę kryterium dochodowego świadczenie wypłaca się w wysokości będącej różnicą pomiędzy 

kwotą przysługujących świadczeń a kwotą, o jaką przekroczono kryterium dochodowe. Jeżeli 

miesięczna wysokość świadczenia nie przekraczałaby kwoty 20 zł świadczenie to nie przysługuje. 

Wysokość zasiłku rodzinnego uzależniona jest od wieku dziecka i w 2019 roku wynosiła 

odpowiednio: 

• na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia - 95 zł, 

• dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia - 124 zł, 

• na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia (jeśli jest 

uprawnione do zasiłku rodzinnego powyżej 18 roku życia) - 135 zł. 

 Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki, których przyznanie uwarunkowane jest 

posiadaniem prawa do zasiłku rodzinnego oraz spełnieniem dodatkowych kryteriów, określonych 

w przepisach prawa. Dodatkami do zasiłku rodzinnego są: 

• dodatek z tytułu urodzenia dziecka – jednorazowo 1 000 zł, 

• dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu 

wychowawczego – 400 zł miesięcznie, 

• dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 95 zł miesięcznie, 

• dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 90 zł lub 110 

zł miesięcznie w zależności od wieku dziecka, 

• dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – jednorazowo 100 zł, 
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• dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 

 na zamieszkanie – 113 zł miesięcznie, 

 na dojazd do szkoły – 69 zł miesięcznie, 

• dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka – od 193 zł do 273 zł 

miesięcznie. 

 

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – świadczenie przyznawane 

w wysokości 1 000 zł na każde urodzone dziecko. Świadczenie uzależnione jest od dochodu rodziny 

– przysługuje przy dochodzie do 1 922 zł na osobę w rodzinie. 

 

Świadczenie rodzicielskie – świadczenie przysługujące przez rok od urodzenia dziecka 

w przypadku, gdy matka dziecka nie jest uprawniona do zasiłku macierzyńskiego na podstawie 

innych przepisów. W określonych sytuacjach świadczenie przysługuje również opiekunom dziecka 

nie będącym biologicznymi rodzicami (opiekun faktyczny dziecka, rodziny zastępcze nie zawodowe, 

rodzice przysposabiający). Świadczenie przysługuje w kwocie 1 000 zł miesięcznie. 

 

Wśród świadczeń opiekuńczych wyróżniamy: 

• Zasiłek pielęgnacyjny przysługujący osobom niepełnosprawnym w stopniu znacznym lub 

umiarkowanym, (jeżeli niepełnosprawność orzeczono przed 21 rokiem życia), dzieciom 

niepełnosprawnym (do 16 roku życia), a także osobom, które ukończyły 75 rok życia, 

świadczenie do 31 października 2019 r. wynosiło 184,42 zł, zaś od 1 listopada 2019 roku 

wynosi 215,84 zł. 

• Świadczenie pielęgnacyjne – przyznawane rodzicom, opiekunowi faktycznemu lub osobie 

zobowiązanej do alimentacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku Kodeks 

rodzinny i opiekuńczy, którzy zrezygnowali z pracy i możliwości zatrudnienia na rzecz opieki 

nad niepełnosprawnym dzieckiem lub osobą niepełnosprawną w stopniu znacznym. Według 

aktualnie obowiązujących przepisów świadczenie pielęgnacyjne przysługuje jedynie osobie 

spokrewnionej, opiekującej się osobą, której niepełnosprawność powstała przed 18 rokiem 

życia lub przed 25 rokiem życia, ale w trakcie nauki w szkole lub szkole wyższej. W 2019 

roku wysokość świadczenia wynosiła 1583 zł. 

 

• Specjalny zasiłek opiekuńczy – w wysokości przysługuje osobom, na których zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ciąży 

obowiązek alimentacyjny, nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub 
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rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością 

sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu 

niepełnosprawności albo 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. Prawo do 

zasiłku uzależnione jest od dochodu rodziny i przyznawane jest na okresy zasiłkowe. Przy 

ustalaniu prawa do zasiłku obowiązuje kryterium dochodowe jak przy zasiłku rodzinnym. 

Wysokość specjalnego zasiłku opiekuńczego wynosi 620 zł miesięcznie, które w 2019 roku 

otrzymywało 65 osób. 

W 2019 r. ze świadczeń rodzinnych skorzystało łącznie 4.614 rodzin, w których uprawnionych 

do   świadczeń było 6.718 osób, 

 

2. Zasiłek dla opiekuna 

 Zasiłek przyznawany na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie 

zasiłków dla opiekunów przysługuje osobom opiekującym się osobą niepełnosprawną, które 

uprzednio w związku ze zmianą przepisów utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego od dnia 1 

lipca 2013 roku. Zasiłek przysługuje osobom, które nabyły prawo do świadczenia i je kontynuują. 

Wysokość świadczenia wynosi 620 zł. 

W 2019 roku wypłacono 554 świadczenia dla 50 rodzin. 

Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 207 osób uprawnionych do świadczenia 

pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna, nieposiadających 

innego tytułu do objęcia ubezpieczeniem. 

 

3. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego 

 Przyznawane są osobom uprawnionym do alimentów od rodzica na podstawie tytułu 

wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, w przypadku, kiedy egzekucja 

alimentów jest bezskuteczna. Świadczenie przysługuje do ukończenia 18 roku życia w przypadku 

kontynuowania nauki w szkole do 25 roku życia, a przy znacznym stopniu niepełnosprawności – 

bezterminowo, gdy dochód w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł netto. 

Świadczenie przyznawane jest na tzw. okres świadczeniowy trwający od października do końca 

września następnego roku w wysokości zasądzonych alimentów, jednak nie więcej niż 500 zł 

miesięcznie na dziecko. 

W 2019 r. ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego skorzystało łącznie 543 rodziny, w których 
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uprawnionych do świadczeń było 881 osób. 

Dział Świadczeń Rodzinnych podejmował działania wobec 700 dłużników alimentacyjnych. 

 

4. Świadczenia wychowawcze – Program Rodzina „500+” 

 Ustawa z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w ramach 

programu rządowego „Rodzina 500+” wprowadziła nowe świadczenie - świadczenie wychowawcze. 

Zgodnie z zapisami ustawy świadczenie w kwocie 500 zł miesięcznie przysługuje na każde drugie i 

kolejne dziecko w rodzinie, oraz na pierwsze dziecko pod warunkiem spełniania kryterium 

dochodowego. W takim przypadku miesięczny dochód rodziny nie może przekraczać kwoty 800 zł 

netto na osobę, a w przypadku rodziny wychowującej dziecko niepełnosprawne 1200 zł. Począwszy 

od lipca 2019 r. zniesiono ustawowe kryterium dochodowe obowiązujące przy ustalaniu prawa do 

świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko. Świadczenie przysługuje na dziecko do 

ukończenia 18 roku życia. 

Ze świadczeń wychowawczych w 2019 r. skorzystały 6.934 rodziny, w których uprawnione 

do świadczeń były 11.092 osoby. 

 

5. Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się żywego dziecka „Za życiem” 

 Od stycznia 2017 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 4 listopada 2016r. 

 o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, do zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Tczewie należy realizacja zadań przewidzianych w powołanej wyżej ustawie, w szczególności 

 w zakresie przyznawania jednorazowego świadczenia w wysokości 4000 zł z tytułu urodzenia się 

żywego dziecka, posiadającego zaświadczenie stwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie 

albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka 

lub w czasie porodu. 

W 2019 roku wypłacono 5 świadczeń na łączną kwotę 20.000,00 zł.   

 

6. Świadczenie „Dobry Start” 

 W 2019 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie realizował również zadania 

w oparciu o zapisy Rozporządzenia Rady Ministrów z 30 maja 2018 roku w sprawie szczegółowych 

warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”. Świadczenie „Dobry Start” wypłacane jest 

jednorazowo w wysokości 300 zł z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego. 

Ze świadczenia dobry start w 2019 r. skorzystały 5120 rodziny, w których uprawnionych do 

świadczeń było 7.321 osób. 
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Tabela 24: Szczegółowa analiza wydatków na świadczenia rodzinne, świadczenia 

wychowawcze, zasiłek dla opiekuna, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenie dobry 

start, oraz świadczenie „Za życiem” 

 
Liczba wypłaconych 

świadczeń 
Wypłacona kwota 

[w zł] 

Zasiłek rodzinny 41129 4 651 159 

Dodatki do zasiłku rodzinnego 
18757 

 
2 279 237 

Świadczenia opiekuńcze 
w tym: 

33393 11 865 719 

 
-zasiłek pielęgnacyjny 

28922 5 481 500 

-świadczenie pielęgnacyjne 3820 5 985 302 

-specjalny zasiłek opiekuńczy 651 398 917 

Zasiłek dla opiekuna 554 343 020 

Jednorazowa zapomoga 
z tytułu urodzenia dziecka 

441 441 000 

Świadczenie rodzicielskie 2205 2 014 113 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego 9398 3 973 866 

Świadczenie „Za życiem” 5 20 000 

Świadczenia wychowawcze 99932 49 728 906 

Świadczenie „dobry start” 7 197 2 196 600 

 

W wyniku przeprowadzonych postępowań w 2019 r. tut. Ośrodek wydał 18.696 

rozstrzygnięć kończących postępowanie administracyjne. 

 Tabela 25: Liczba wydanych rozstrzygnięć kończących postępowanie administracyjne wg 

rodzaju spraw 

Lp. 
Wydane w 2019r. rozstrzygnięcia w indywidualnych sprawach 

administracyjnych: 
Ilość decyzji 

1 z zakresu świadczeń wychowawczych 7 693 

2 z zakresu świadczeń rodzinnych 4 831 

3 z zakresu funduszu alimentacyjnego 884 

4 z zakresu zasiłku dla opiekuna 15 
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5 w sprawie świadczenia „Za Życiem” 6 

6 w sprawach świadczenia „dobry start” 5 267 

 ogółem 18 696 

  

 W 2019 r. strony wniosły 38 odwołań od decyzji z zakresu świadczeń rodzinnych, 

wychowawczych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, co stanowi 0,20 % ogółu spraw. 

W toku prowadzonej egzekucji wobec dłużników alimentacyjnych na konto Gminy Miejskiej 

Tczew wpłynęło 1 564 901,20 zł, z czego 290 433,28 zł stanowi dochód Gminy Miejskiej Tczew. 

 

Tabela 26: Wysokość poniesionych wydatków związanych z realizacją ustawy o pomocy 

państwa w wychowywaniu dzieci, o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom 

uprawnionym do alimentów,  ustawy  o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów wraz z kosztami 

obsługi w 2018r. 

Poniesione w 2019r. wydatki z dotacji: 
 

Wysokość [zł] 

85501 § 2060 – Świadczenia wychowawcze 500+ wraz z kosztami obsługi 50 309 242 

85502 § 2010 – Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, składki 
społeczne, zdo, koszty obsługi 3% 

27 404 702 

85502 § - Jednorazowe świadczenie w ramach ustawy „Za życiem”, koszty 
obsługi 3% 

20 494 

85504 § 2010 – Program „Dobry Start” plus koszty obsługi 2 268 162 

85513 § 2010 – Składka zdrowotna od świadczeń rodzinnych i zdo. 231 067 

Ogółem 80 233 667 

 
7. Strategie, programy, projekty. 

 

Działalność Forum Inicjatyw Społecznych 
 

Ustawowe i statutowe zadania pomocy społecznej realizowane są przez Ośrodek także 

poprzez tworzenie zintegrowanych, nowatorskich działań ukierunkowanych na rozwój jednostki i 

społeczności. Inicjatywy o charakterze społecznym, obywatelskim, edukacyjnym i kulturalnym 

przyjmują kształt strategii, programów i projektów, realizowanych w strukturach Ośrodka, także we 

współpracy z instytucjami i organizacjami trzech sektorów. Działania projektowe z zakresu rozwoju i 

upowszechniania aktywnej integracji mieszkańców Tczewa w oparciu o współpracę z lokalnymi 

partnerami prowadzone są w ramach Forum Inicjatyw Społecznych. 
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Strategie, programy, projekty zrealizowane w 2019 roku: 

 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w mieście Tczewie na lata 2014-2020 

Ośrodek zgodnie z Ustawą o pomocy społecznej pełnił rolę koordynatora Strategii. W ramach 

prac Zespołu ds. Strategii opracowano dokument z jej wdrożenia. Raport został przyjęty przez Radę 

Miejską 27 czerwca 2019 roku. 

 

  „Społeczna od-nowa” – Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskie-

go, Poddziałanie 6.2.1 

Realizacja projektu rozpoczęła się w marcu 2018. w Centrum Wspierania Rodziny, utworzonym 

w Forum Inicjatyw Społecznych w Tczewie. 

Celem projektu jest zmniejszenie zjawiska przemocy, uzależnienia i bezradności w sprawach 

opiekuńczo - wychowawczych. W projekcie zagwarantowane będzie zarówno indywidualne 

poradnictwo specjalistyczne jak i grupowe warsztaty, które będą miały na celu przywracanie i/lub 

wzmacnianie kompetencji społecznych, pogłębianie więzi rodzinnych usprawnianie komunikacji 

pomiędzy członkami rodziny, zwiększenie zaradności, samodzielności i aktywności społecznej. 

Zaplanowane wsparcie będzie wzmocnione prowadzonymi działaniami animacyjnymi. Od początku 

realizacji projektu wsparciem objęto 21 rodzin z obszaru  z Starego Miasta (łącznie 93 osoby). 

W ramach projektu realizowano: wsparcie psychologiczne, konsultacje z neurologopedą/logopedą, 

zajęcia z socjoterapeutą, pracę socjalną oraz asystenturę, warsztaty dla dzieci, młodzieży i dorosłych. 

Ponadto partner projektu – Fundacja pokolenia rozpoczął działania animacyjne w przestrzeni miasta. 

Projekt jest zintegrowany z projektem "Miasto od-nowa–rewitalizacja Starego Miasta 

i Zatorza" planowanym w ramach 8.1.1. Realizacja będzie się odbywała z wykorzystaniem zasobów 

technicznych i kadrowych placówek zlokalizowanych na terenie rewitalizowanym i przygotowanych 

w tym celu w ramach projektu zintegrowanego. 

 

  program asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej na rok 2019 

 W ramach programu MOPS otrzymał w roku 2019 dofinansowanie w wysokości 43 809,00 zł 

na wynagrodzenia 3 asystentów rodziny zatrudnionych w Ośrodku. 

 

  Profilaktyka i edukacja zdrowotna pracowników MOPS w Tczewie – Regionalny Pro-

gram Operacyjny Województwa Pomorskiego, Poddziałanie 5.4.2 
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Projekt zakłada realizację działań na rzecz pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Tczewie, wśród których w oparciu o przeprowadzoną analizę zdiagnozowano potrzebę 

wsparcia ukierunkowanego na przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu oraz przemęczeniu 

psychofizycznemu, które wywołane jest psychologicznymi czynnikami ryzyka (praca na 

stanowiskach obciążonych odpowiedzialnością, praca pod presją czasu oraz praca w bezpośrednim 

kontakcie z klientami pomocy społecznej). Celem projektu jest wdrożenie programu 

ukierunkowanego na ograniczenie negatywnych skutków wywołanych przez czynniki ryzyka 

występujące na stanowisku pracy i poprawę funkcjonowania pracowników w środowisku pracy, co 

wpłynie na  wydłużenie okresu aktywności zawodowej. Do projektu przystawiło 101 pracowników. 

Wartość projektu: 200 250,00 zł 

Wkład własny: 10 012,50 zł 

Kwota dofinansowania 190 237,50 zł 

 

  POMOST do aktywizacji - Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskie-

go, Poddziałanie 6.1.2 

 
Projekt ukierunkowany jest na zwiększenie zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym, w tym osób z niepełnosprawnościami, poprzez wdrażanie 

kompleksowych programów aktywizacji społeczno-zawodowej. 

Projekt skierowany jest do grupy 75 osób (50 kobiet - K i 25 mężczyzn - M) zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc 

Żywnościowa (POPŻ) w tym do 12 osób z niepełnosprawnościami. 

Celem projektu jest zwiększenie zatrudnienia osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym. Działania w ramach projektu obejmują: pracę socjalną; poradnictwo 

specjalistyczne; warsztaty kształtujące kompetencje społeczne, coaching, realizacja kursów zawo-

dowych; organizacja działań wspierających kontakty z pracodawcami w tym przeprowadzenie staży. 

Realizacja projektu przyczyni się do wzrostu kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-

zawodowych uczestników projektu, umożliwiających powrót do życia społecznego, w tym docelowo 

powrót na rynek pracy i aktywizację zawodową przynajmniej 22% uczestników wykluczonych spo-

łecznie, którzy w ciągu 3 miesięcy po zakończonym udziale w projekcie podejmą zatrudnienie. Pro-

jekt realizowany jest w partnerstwie z Powiatem Tczewskim. Od początku realizacji projekt wspar-

ciem objęto 48  osób. 
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Wartość projektu: 1 100 217,07 

Wkład własny: 165 032,56 

Dofinansowanie: 935 184,51 

 

  Klub Senior+ - Program Wieloletni Senior+ 

Zadanie polegało na prowadzeniu dla nieaktywnych zawodowo mieszkańców gminy miej-

skiej Tczew w wieku 60+ 30 miejsc w Klubie Senior+. Celem Klubu „Senior+” jest aktywizacja śro-

dowiska seniorów do wspólnego i zorganizowanego spędzania czasu wolnego.  

W tym celu działania ukierunkowane są na rozpoznawanie potrzeb i rozwijanie zainteresowań śro-

dowiska seniorów, organizowanie zajęć w ramach terapii zajęciowej, w tym między innymi zajęć 

rękodzielniczych, muzykoterapii, ćwiczeń pamięci oraz aktywności fizycznej dostosowanej do moż-

liwości uczestników. W ramach programu seniorzy zaktywizowani są do rozwijania działań 

w oparciu o ruch samopomocy oraz w oparciu o wolontariat. W 2019 roku z ofert Klubu skorzystało 

43 seniorów. 

Wartość projektu: 56 834,76 

Wkład własny: 34 334,76 

Dofinansowanie: 22 500,00 

 

  projekt partnerski „Lokalny System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w partnerstwie 

tczewskim” edycja II– Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego, Poddzia-

łanie 6.1.1 

W związku z przystąpieniem Gminy Miejskiej Tczew do partnerstwa w zakresie realizacji 

projektu „Lokalny System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w partnerstwie tczewskim – edycja 

II” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej został wskazany jako realizator działań projektowych z ramienia Gminy. Liderem 

projektu jest Powiat Tczewski. 

W ramach projektu realizowanego w latach 2020-2021 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

będzie wspierał działania rekrutacyjne oraz realizował pracę socjalną na rzecz osób uczestniczących 

w projekcie. 

Wartość zadania MOPS wynosi 54 000,00 (środki EFS) 

Wartość projektu ogółem 3 066 653,11 w tym dofinansowanie 2 606 655,14 

  Program rządowy „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” 
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Program adresowany jest do pełnoletnich osób posiadających orzeczenie o znacznym lub 

umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, albo orzeczenie równoważne, które wymagają usługi 

asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym. 

W ramach programu pozyskano środki w wysokości 97 233,75 zł na realizację w 2020 roku 

3000 godzin usług asystenckich. 

 

Współpraca z organizacjami pozarządowymi 

Nadrzędnym celem współpracy Ośrodka z organizacjami pozarządowymi i innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego jest budowa partnerstwa oraz 

efektywne wykorzystywanie ich społecznej aktywności i doświadczenia w rozwiązywaniu 

problemów społecznych i podnoszeniu poziomu życia mieszkańców Tczewa. Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Tczewie współpracuje z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy w zakresie: 

1) pomocy społecznej, 

2) rehabilitacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych, 

3) przeciwdziałania uzależnieniom oraz patologiom społecznym, 

4) analizy potrzeb i problemów społecznych. 

W partnerstwie z Zarządem Miejskim Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Tczewie / 

Pomorskim Zarządem Wojewódzkim Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Gdańsku w 2019 r. 

zrealizowano 13 projektów aktywizujących społeczność lokalną, w tym między innymi: 

 Przegląd Twórczości Teatralnej „Życie to teatr” -  przedsięwzięcie realizowane w ra-

mach  obchodów Dnia Godności Osoby Niepełnosprawnej, ukierunkowane na aktywizację 

osób niepełnosprawnych i promocję ich twórczości teatralnej. 

 Turniej Sportowy pt. „Fair Play” - inicjatywa promująca aktywność fizyczną osób 

niepełnosprawnych. 

 Festyn Przyjaźni „Tacy Sami” – przedsięwzięcie organizowane w ramach  Ogólnopol-

skiego Dnia Solidarności z Osobami Chorymi na Schizofrenię. Głównym celem jest 

przeciwdziałanie dyskryminacji osób chorych na schizofrenię oraz wzrost świadomo-

ści społecznej na temat osób dotkniętych chorobą psychiczną. 

 Przegląd Jasełek Bożonarodzeniowych „Nieśmy dobra nowinę” – działanie ukierun-

kowane na zmianę wizerunku osób niepełnosprawnych w społeczeństwie, rehabilita-

cję społeczną poprzez promocję ich twórczości rękodzielniczej i teatralnej. 
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 Cafe senior – cykliczne spotkania aktywizujące osoby starsze do udziału w życiu spo-

łeczności. 

 Wiecznie młodzi – rozwijanie aktywności fizycznej seniorów poprzez taniec. Wyko-

rzystanie tańca jako metody przeciwdziałania procesom przedwczesnego starzenia się, 

dyskryminacji osób starszych. 

 Wybory Miss i Mistera Złotego Wieku – ukazanie pozytywnego wizerunku osób star-

szych, aktywizacja seniorów poprzez promocję ich możliwości aktorskich. 

 Ścieżki zdrowia - zajęcia rehabilitacji geriatrycznej dla osób 50+. 

 Święto ulicy – przedsięwzięcie o charakterze integracyjnym i kulturalnym zorganizo-

wane wspólnie z mieszkańcami w przestrzeni Starego Miasta 

 

8. Podsumowanie 

Zmiany jakie zachodzą aktualnie w sytuacji społecznej i demograficznej, stanowią ogromne 

wyzwanie dla pracy Ośrodka. Realizacja zadań ustawowych oraz programów wspierających 

mieszkańców miasta, wiąże się ze znacznym obciążeniem i odpowiedzialnością zarówno pod kątem 

merytorycznym jak i finansowym w zakresie wykonania budżetu. 

Działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2019 roku ukierunkowane były na 

wsparcie mieszkańców Tczewa, którzy zmagają się z różnymi problemami życiowymi. 

Kontynuowano ofertę wsparcia rodzin w prawidłowym funkcjonowaniu oraz wsparcia osób 

bezrobotnych w powrocie na rynek pracy. Podejmowano nowe wyzwania i dostosowywano zakres 

wsparcia do występujących potrzeb mieszkańców, między innymi poprzez wprowadzenie  

całodobowych usług wytchnienia dla opiekunów osób zależnych oraz rozszerzenie usług 

opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych. Organizacja tego wsparcia wymagała wdrożenia nowych 

rozwiązań i usprawnień w pracy Ośrodka. 

Istotną kwestią związaną z działalnością Ośrodka w 2019 roku była również praca związana z 

wyodrębnieniem ze struktur MOPS Środowiskowych Domów Samopomocy, które od 01.01.2020 r. 

stały się odrębną jednostką organizacyjną Miasta. 

 

Aktualnie Ośrodek realizuje nowe zadania związane z zabezpieczeniem mieszkańców 

w trakcie epidemii. Sytuacja mieszkańców w najbliższych miesiącach, będzie wymagała szerokiego 

i wielowymiarowego wsparcia rodzin i osób w ich funkcjonowaniu oraz wdrożenia  rozwiązań 

dostosowanych do bieżących potrzeb. 
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