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1. Regulacje prawne 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie dział na podstawie statutu przyjętego 

uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVIII/266/2005 z dnia 27 stycznia 2005r. Zadania statutowe 

realizuje w oparciu o regulacje prawne zawarte w: 

- Ustawie o pomocy społecznej, 

- Ustawie o ustanowienie programu wieloletniego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”,  

- Ustawie o świadczeniach rodzinnych, 

- Ustawie o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej, 

- Ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, 

- Ustawie o ochronie zdrowia psychicznego, 

- Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 

- Ustawie o promocji zatrudnienia i instrumentach rynku pracy, 

- Ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, 

- Rozporządzeniach wykonawczych Rady Ministrów 

- Uchwałach Rady Miejskiej. 

 

 

2. Finansowanie Pomocy Społecznej 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizował wszystkie zadania zgodnie  

z zatwierdzonym budżetem na 2007 rok – Uchwała Rady Miejskiej Nr 3/13/2006 z dnia  

28 grudnia 2006r. Budżet przyznany na realizację zadań w działach 851 i 852 został 

wykorzystany w 92, 79% i przedstawia się następująco: 

Źródła finansowania: 

• środki rządowe – Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku; 

• środki miejskie – Urząd Miejski w Tczewie; 
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Tabela nr 1. Wykonanie budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie w roku 2007 

 

Rozdział Nazwa 
Dotacje 

samorządowe 
Dotacje celowe 

zlec. gminie 

Dotacje 
 na zadania 
rządowe 

851 95 Ochrona zdrowia --- ---- 1.200,00 
852 03 Ośrodki Wsparcia 1.226.351,69 ---------- 556.717,19 

852 12 Świadczenia rodzinne oraz składki na 
ubezpieczenie emerytalne i rentowe  
z ubezpieczenia społecznego 

---------- ---------- 15.159.364,34 

852 13 Zasiłki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane 
za osoby pobierające niektóre świadczenia  
z pomocy społecznej oraz niektóre 
świadczenia rodzinne                               

---------- ----------  123.313,61 

852 14 Zasiłki i pomoc w naturze  1.110.367,60 699.987,81 1.428.848,57 

852 19 Ośrodek Pomocy Społecznej  2.355.541,99 619.000,00 --------- 

852 28 Usługi opiekuńcze i specj. usł. opiek. 676.690,00 ---------- 93.090,52 

852 95 Pozostała działalność: 
- Prace Społecznie Użyteczne 
- Program dożywiania  

 
30.517,48 
---------- 

 
---------- 

670.999,99 

 
------- 
------- 

  5.399.468,76 1.989.987,80 17.362.534,23 

O G Ó Ł E M 24.751.990,79 

 

 

Wykres nr 1  

 

Procentowy udział źródeł finansowania w budżecie 

Ośrodka w roku 2007  

Dotacja na zadania 
rządowe
70%

Dotacaja celowa na 
zadania własne 

gminy finansowane 
ze środków 
rządowych

8%

Środki gminne
22%
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Wykres nr 2 

Procentowy udział wydatków w budżecie Ośrodka 

Pomocy Społecznej w 2007r.

Świadczenia rodzinne
61,25%

Składki na 
ubezpieczenie 
zdrowotne
0,50%

Ośrodek Pomocy 
Społecznej
12,02%

Usługi opiekuńcze
3,11%

Ochrona zdrowia
0,01%

Pozostała działalność 
2,83%

Ośrodki Wsparcia
7,20%

Zasiłki i pomoc w 
naturze
13,08%

 

Tabela nr 2. Wykonanie dochodów budżetowych w 2007 roku 

Rozdział Nazwa Zadania własne Zadania zlecone 

852 03 Odpłatność podopiecznych w Ośr. Wsparcia, zwroty z lat 
ubiegłych 

398.667,47 ---------- 

852 12 Zwrot nienależnie pobrane świadczenia rodzinne, zaliczki 
alimentacyjne, odsetek od tych świadczeń, zwroty od 
komornika wypłaconych zaliczek alimentacyjnych 

26.001,47 53.572,14 

852 13 Składki na ubezpieczenie zdrowotne – wpływy z lat 
ubiegłych 

---------- 77,70 

852 14 Zasiłki zwrotne, zwrot świadczeń niemal. pobranych  
i odsetek  

7.994,01 25.686,96 

852 19 Wpływy z lat ubiegłych, wynagrodzenia płatnika składek  
i podatku 

2.384,33 ---------- 

852 28 Odpłatność za usługi opiekuńcze, odsetki od 
nieterminowych wpłat  

147.330,18 9.425,19 

852 95 Pozostałą działalność, refundacje Prac społ.-użytecznych 2.277,00 ---------- 

758 14 Odsetki 58.306,67 ---------- 

  642.961,13 88.761,99 
 O G Ó Ł E M 

 
731.723,12 

Dochody budżetowe zostały wykonane w 149, 97% i w całości odprowadzone 

do budżetu. 
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3. Kadra Ośrodka Pomocy Społecznej 

3.1. Zatrudnienie 

Plan etatów na 2007 rok wynosił 132 etaty. Na dzień 31.12.2007r. w Ośrodku było 

zatrudnionych ogółem 131 pracowników w tym 2 osoby na urlopie wychowawczym,  

1 na urlopie bezpłatnym, 1 na świadczeniu rehabilitacyjnym, liczba etatów: wynosiła 124,5.  

 

Tabela nr 3. Struktura i stan zatrudnienia na dzień 31.12.2007r. 

Lp Dział Plan etatów Wykonanie  etatów 

1.  
Specjalistyczne usługi opiekuńcze 

 6 2,5 + 1 świadczenie rehabilitacyjne 

2.  Ośrodki wsparcia, w tym: 44 43  + 1 urlop wychowawczy 

 
� Ośrodek Opiekuńczy 

 
 15 

 
� Zespół Opiekuńczy 

 
 15   + 1 urlop wychowawczy 

 

� Środowiskowy Dom 
Samopomocy,  

ul. Niepodległości 10 
 

 4,5 

 

� Środowiskowy Dom 
Samopomocy,  

ul. Nowowiejska 18 
 

 4,5 

 

� Środowiskowy Dom 
Samopomocy,  

ul. Armii Krajowej 55 
+ Mieszkania 
Chronione 

 4 

3.  Ośrodek MOPS 72 70,5  + 1 urlop bezpłatny  
 + 1 urlop wychowawczy 

4.  Dział Świadczeń Rodzinnych 10 8,5 

Razem etatów 132 
124,5  + 2 urlop wychowawczy 

+ 1 świadczenie 
rehabilitacyjne 

+ 1 urlop bezpłatny 
  

Zgodnie z Ustawą o pomocy społecznej na 1 pracownika socjalnego powinno przypadać  

2 tys. mieszkańców (termin do 2010r.). W Tczewie liczba pracowników socjalnych terenowych 

wynosi 23 w tym: 13 specjalistów pracy socjalnej i dyplomowanych pracowników socjalnych -10 

osób.  
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3.2. Wykształcenie  

Stan wykształcenia kadry MOPS przedstawia poniższy wykres. 

 

Wykres nr 3. Wykształcenie kadry na dzień 31.12.2007r. 

średnie ogólne
7%

średnie 
zawodowe

18%

policealne
33%

wyższe
39%

podstawowe
1%zasadnicze 

zawodowe
2%

 

Podjęte w 2007 roku szkolenia i kursy w zakresie pozyskiwania środków finansowych  

z Unii Europejskiej umożliwiły kadrze zdobycie wiedzy niezbędnej do udziału MOPS  

w konkursach i realizacji projektów systemowych w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego w okresie  2008 – 2013. 

 

Tabela nr 4. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych 

 

1 Liczba osób uczestniczących w szkoleniach 25 

2 Liczba osób uczestniczących w specjalizacjach 3 

3 Liczba osób uczących się w szkołach wyższych 19 
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4. Realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej 

 

W celu realizacji zadań (świadczeń pieniężnych i niepieniężnych) przeprowadzono 5662 

wywiadów środowiskowych i 700 wywiadów u osób zobowiązanych do alimentacji na 

podstawie, których wydano 14.356 decyzji, od których 5 osób złożyło odwołanie do SKO,  

z czego 4 decyzje organ odwoławczy utrzymał w mocy.   

Pomocą objęto w oparciu o ustawę o pomocy społecznej 2262 rodziny (w. 1 kol. 3  

+ w. 5 kol. 3) tj. 5677 osób (w. 1 kol. 4 + w. 5 kol. 4) w tych rodzinach. Stanowi to 9, 5 % 

ogólnej liczby mieszkańców miasta. 

 

Tabela nr 5. Liczba osób i rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej 

Wyszczególnienie 
Liczba osób,  

którym przyznano 
decyzją świadczenia 

Liczba 
rodzin 

Liczba osób  
w rodzinach 

1 2 3 4 
Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych  
i zadań własnych(bez względu na ich rodzaj, formę, 
liczbę oraz źródło finansowania),  

1 3.4471 2.156 5.401 

Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych 
bez względu na ich rodzaj, formę i liczbę 2 453 450 697 

Świadczenia przyznane w ramach zadań własnych 
bez względu na ich rodzaj, formę i liczbę 3 3.382 2.101 5.331 

Pomoc udzielana w postaci pracy socjalnej - ogółem 
4 x2 1.995 5.468 

w tym: wyłącznie w postaci pracy socjalnej 
5 x 106 276 

 
1. Osoby w rodzinie, którym przyznano świadczenie decyzją administracyjną 

2. Pomoc udzielona w postaci pracy socjalnej nie wymaga wydania decyzji administracyjnej. 

 

 

W celu zaspokojenia podstawowych potrzeb osób i rodzin zgłaszających się w celu 

udzielenia pomocy MOPS przyznał świadczenia w ramach: 

� Zadania własne (posiłek, schronienie, zasiłek celowy, zasiłek okresowy, pomoc  

w naturze, usługi opiekuńcze) 5.331 osobom w 2101 rodzinach na łączną kwotę 

1.810.355,41 zł 
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Tabela nr 6. Zadania własne  

 - zasiłki celowe - 307.598,49 

 - program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania – środki gminne 
w tym:     - zasiłki celowe 
               - dystrybucja żywności 
               - żywienie  

- 456.027,60 
135.900,00 
239.726,09 
80.401,51 

  program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania – środki rządowe - 670.999,99 

 - Żywienie poza programem - 30.969,23 

 - zasiłki okresowe - środki rządowe - 699.987,81 

  zasiłki okresowe - środki gminne - 96.135,63 

 - Pogrzeby   - 2.965,30 

 - Pobyt w DPS - 96.157,12 

 - Zdarzenia losowe  - 26.790,00 

 - Zasiłki w naturze - 93.724,23 

Ogółem wydano kwotę :   2.481.355,40   
Środki gminne 
Środki rządowe 

- 
- 

1.110.367,60 
1.370.987,80 

 

Wykres nr 4. Zadania własne oraz zlecone gminie  

program "Pomoc państwa w 
zakresie dożywiania" - 

środki rządowe
27,04%

zasiłki w naturze
3,78%

zasiłki okresowe środki 
rządowe
28,21%

zasilki celowe
12,40%

zdarzenia losowe
1,08%

pobyt w DPS
3,87%

pogrzeby
0,12%

Żywienie poza programem
1,25%

zasiłki okresowe - 
środki gminne

3,87 %program "Pomoc Państwa w 
zakresie dożywiania" środki 

gminne
18,38 %
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� Zadania zlecone - wsparcia udzielono 450 rodzinom tj. 697 osobom. Wydatkowano 
kwotę 1.623.067,25 zł . 

 

Tabela nr 7. Zadania zlecone 

 - zasiłki stałe  - 1.428.848,57 

 - Składka na ubezpieczenia zdrowotne - 101.128,16 

 - Usługi specjalistyczne - 93.090,52 

Ogółem wydano  1.623.067,25 

 

 

Wykres nr 5. Struktura rodzin korzystających z pomocy Ośrodka 

rodziny niepełne 
z dziećmi

23%

inne*
29%

rodziny emerytów 
i rencistów

27%

rodziny z dziećmi
21%

 * inne  - m.in. osoby samotne bez dochodu, osoby pobierające zasiłek stały.  

 

Spośród rodzin korzystających z pomocy zdecydowaną większość stanowiły rodziny 

z dziećmi, 981 rodzin. Następnie rodziny emerytów i rencistów – 618 oraz rodziny niepełne 

510.  
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Tabela nr 8. Powody trudnej sytuacji życiowej klientów-zgodnie z art.7 Ustawy o pomocy    

 społecznej 

Lp. 
Powód trudnej 

Sytuacji życiowej 
Liczba rodzin 

ogółem 
Liczba osób  
w rodzinach 

5.  
 

Ubóstwo 
1.615 4.412 

6.  Sieroctwo 6 20 

7.  Bezdomność 82 89 

8.  
Potrzeba ochrony macierzyństwa 

 
106 389 

9.  W tym: Wielodzietność 4 22 

10.  Bezrobocie 1.140 3.455 

11.  Niepełnosprawność 998 2.126 

12.  Długotrwała choroba 1.470 3.469 

13.  
Bezradność w sprawach opiekuńczych  

i prowadzeniu gospodarstwa domowego - 
ogółem 

585 2.241 

14.  Przemoc w rodzinie 27 116 

15.  Alkoholizm 192 427 

16.  Narkomania 6 23 

17.  
Trudności w przystosowaniu do życia po 

zwolnieniu z Zakładu karnego 
31 42 

18.  
Brak umiejętności w przystosowaniu do 
życia młodzieży opuszczającej placówki 

opiekuńczo-wychowawcze 
2 6 

19.  
Trudności w integracji osób, które 

otrzymały status uchodźcy 
---- --- 

20.  Zdarzenie losowe 41 
 

100 

21.  Sytuacja kryzysowa 34 
 

75 

22.  
Klęska żywiołowa 
Lub ekologiczna 

---- --- 
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4.1. Zasiłek stały 

Jest świadczeniem pieniężnym, wypłacanym, co miesiąc. 

Przysługuje: 

• osobie pełnoletniej samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy 

z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium 

dochodowego osoby samotnie gospodarującej; 

• osobie pełnoletniej pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu 

wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę  

w rodzinie jest niższy od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie. 

Zasiłki stałe przyznano 436 osobom na łączna kwotę 1.428.848,57 zł finansowana  

ze środków administracji rządowej. Za 311 osób pobierających zasiłek stały opłacono składkę 

ubezpieczenia zdrowotnego na łączną kwotę 101.128,16 zł.  

 

4.2. Usługi Opiekuńcze 

 

Usługi należą do zadań gminy o charakterze obowiązkowym i obejmują pomoc  

w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zalecaną przez lekarza 

pielęgnację oraz zapewnienie kontaktu z otoczeniem osobom, które z powodu wieku, choroby 

lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione. W 2007 roku 

zostało objętych usługami opiekuńczymi 194 osób w 190 rodzinach, średnio 5.640 godzin 

miesięcznie. Roczny koszt usług wyniósł 676.690 zł.  

Odpłatność reguluje Uchwała Rady Miejskiej. Partycypacja klientów w kosztach 

wyniosła 21,78% - kwota 147.330,18 zł. 

Realizację usług opiekuńczych na podstawie ustawy o zamówieniach publicznych, 

zlecono Zakładowi Usług Opiekuńczych „U Wiesi”. Świadczenie usług podlega stałemu 

nadzorowi pracowników socjalnych.  

 

Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego i art.50 ust.4 ustawy o pomocy społecznej 

regulują zasady pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych skierowanych do 

osób z zaburzeniami psychicznymi.  

Usługi wykonują pielęgniarki psychiatryczne, zatrudnione w tut. Ośrodku. Z usług tych 

skorzystało 18 osób, średnio 460 godzin miesięcznie.  
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Zadanie w całości finansowane jest ze środków rządowych. W 2007 roku ogółem 

wydatkowano kwotę 93.090,52 zł. 

Odpłatność za świadczone specjalistyczne usługi reguluje Rozporządzenie Ministra 

Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22.09.2005r. Udział klientów w kosztach w stosunku 

do ogólnie poniesionych wyniósł w 2007 roku 10,12% - kwota 9.425,19 zł.  

 

Tabela nr 9. Liczba godzin i koszt usług opiekuńczych 

2007 rok 
Liczba osób 

objętych pomocą 
Liczba 
godzin 

Koszt 
1 godziny 

Wartość 
świadczonych 

usług 

Udział 
klienta  

w 
kosztach 

Osoby 
samotne 

179 
Usługi 

opiekuńcze  Osoby 
pozostające 
w rodzinie 

15 

67.669 I – XII - 10 zł 676.690,00 zł 21,78 % 

Osoby 
samotne 

17 
Specjalistyczne 

usługi 
opiekuńcze Osoby 

pozostające 
w rodzinie 

1 

5.512 

I –III  
- 14,10zł 
IV – XII  
– 17,00 zł 

93.090,52 zł 10,12 % 

 

Od kilku lat MOPS boryka się z brakiem uprawnionych pielęgniarek do świadczenia 

usług specjalistycznych. 

4.3. Ośrodki Wsparcia 

4.3.1. Zespół Opiekuńczy  

W strukturach Zespołu funkcjonują: Ośrodek Opiekuńczy, Dzienny Dom Pobytu, 

Świetlica środowiskowa, Pogotowie Noclegowe, Stołówka.. 

 

Ośrodek Opiekuńczy 

Ośrodek o zasięgu lokalnym, przeznaczony jest dla 23 osób starszych  

i niepełnosprawnych fizycznie, które z powodu wieku, stanu zdrowia, sytuacji życiowej  

i rodzinnej wymagają całodobowej opieki i pielęgnacji w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb 

życiowych. 
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Koszt miesięczny 1 miejsca w 2007r. wynosił 1717,56 złotych – zgodnie  

z Zarządzeniem nr 67/2007 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 23 stycznia 2007. 

Z usług Ośrodka skorzystało rotacyjnie 30 osób. Partycypacja uczestników w kosztach 

wynosi 55,72 %.  

Pensjonariusze objęci są zabiegami rehabilitacyjnymi, udzielana jest im pomoc  

w postaci pracy socjalnej, biorą czynny udział w terapii zajęciowej, realizują potrzeby 

religijne i kulturowe, podtrzymywane są kontakty z rodziną. 

 

Dzienny Dom Pobytu  

Celem Dziennego Domu Pobytu jest wykonywanie zadań z zakresu zapewnienia 

dziennej pomocy osobom starszym wymagających opieki. Dzienny Dom Pobytu realizuje 

swoje działania poprzez: 

- usługi opiekuńcze z uwzględnieniem posiłków; 

- wdrażanie technik terapii psychologicznej: 

- zaspokajanie potrzeb towarzyskich i rekreacyjno-kulturalnych; 

- usługi rehabilitacyjne; 

- terapia zajęciowa grupowa i indywidualna. 

Dzienny Domu Pobytu posiada 40 miejsc,  rotacyjnie w 2007 skorzystało z jego usług 

46 osób. W lipcu na bazie Domu organizuje się Wczasy dla Seniora, z których skorzystało 70 

osób. Odpłatność za pobyt w Dziennym Domu reguluje Uchwała Rady Miasta. Miesięczny 

koszt wynosił 500 zł miesięcznie. Partycypacja w kosztach klientów wyniosła 24,2%. 

 

Świetlica środowiskowa – przedstawiona została w rozdziale 4.4 
 

Pogotowie Noclegowe – przedstawione zostało w rozdziale 4.14 

 

W Zespole Opiekuńczym działają dwie grupy wsparcia: spotykające się 1 w miesiącu: 

1. Dla osób chorych na stwardnienie rozsiane – Polskie Stowarzyszenie Stwardnienia 

Rozsianego - dla 20 członków. 

2. Grupa wsparcia dla rodzin opiekujących się osobami z chorobą Alzheimera – 4 rodziny.  

Celem spotkań jest wzajemne zapewnienie pomocy i oparcia w radzeniu sobie  

z problemami związanymi z chorobą. Spotkania odbywają się jeden raz w miesiącu.  
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4.3.2. Środowiskowe Domy Samopomocy 

Koszt pobytu w Środowiskowym Domu Samopomocy finansowany jest ze środków 

rządowych w oparciu o zawarte porozumienie z Pomorskim Urzędem Wojewódzkim  

w Gdańsku. W 2007 roku przyznano dla 95 osób w tym dla 20 dzieci i 4 mieszkańców 

mieszkania chronionego dotację w wysokości 633,78 zł miesięcznie na osobę.  

W strukturach MOPS-u funkcjonują 3 Środowiskowe Domy Samopomocy dla dorosłych: 

- ŚDS przy ul. Nowowiejskiej 18 – miejsc  27 

- ŚDS przy ul. Armii Krajowej 55 – miejsc  21 

- ŚDS przy ul. Niepodległości 10 – miejsc  23 

Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla 20 dzieci zlecono 

Stowarzyszeniu na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego w Tczewie. 

Głównym zadaniem ŚDS jest zapewnienie osobom borykającym się z problemem 

choroby psychicznej i niepełnosprawności intelektualnej odpowiedniej, pozamedycznej 

opieki środowiskowej. Ośrodki wsparcia podtrzymują oraz rozwijają umiejętności niezbędne 

do samodzielnego życia i jednocześnie zapewniają osobom chorym poczucie podmiotowości. 

Kompleksowa pomoc i wsparcie umożliwiają uczestnikom przezwyciężanie trudnych sytuacji 

życiowych oraz nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów społecznych. Ośrodki wsparcia 

są miejscem przyjaznym dla osób niepełnosprawnych, pomostem wiodącym do integracji ze 

światem zewnętrznym. Osiągnięcia uczestników to poprawa ich samopoczucia, mniej 

pobytów w szpitalu, satysfakcjonujące kontakty w grupie, nauczenie się potrzebnych  

w codziennym życiu zachowań i pełnienia określonych ról społecznych. Najważniejszym 

celem naszych działań jest jednak pomoc osobom chorym w odzyskaniu wewnętrznej  

i społecznej autonomii.  

Szerząc ideę samopomocy, na terenie ośrodków systematycznie odbywały się: 

- spotkania Grup Wsparcia dla rodziców i opiekunów osób chorych psychicznie. 

Uczestnicy mieli możliwość uzyskania porady, pomocy i wymieniali doświadczenia na temat 

sposobów radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Dzięki systematycznym spotkaniom,  

na bieżąco uzyskiwali informacje o stanie zdrowia i funkcjonowaniu wychowanka. 

Dodatkowo rodziny wspierały nasze inicjatywy, poprzez angażowanie się w proponowane 

formy działań. W spotkaniach, które odbywały się 1x w miesiącu w każdym z trzech 

ośrodków, wsparcie uzyskało ogółem 36 osób. 
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- z myślą o osobach niepełnosprawnych, które ze względu na pracę zawodową, 

sytuację rodzinną nie mogły korzystać z pobytu dziennego kontynuowane były spotkania  

w Klubie Razem.  Tą formą wsparcia objętych zostało 11 osób. Za sukces można uznać: 

ukończenie studiów magisterskich przez „naszego klubowicza”, podjęcie zatrudnienia przez  

5 osób, nie tylko w Polsce, ale i za granicą oraz fakt, iż 3 osoby założyły własne rodziny.   

- już po raz trzeci zrealizowano wypoczynek dla osób potrzebujących wsparcia 

psychicznego - „Akcja Lato”. Tegoroczne wczasy odbyły się pod hasłem „Razem łatwiej”,  

a uczestnictwo w zorganizowanych zajęciach miało na celu poprawę kondycji 

psychofizycznej ich uczestników. Z tej formy wsparcia skorzystało 9 osób.  

- w ramach integracji wielopokoleniowej w sierpniu zorganizowano Wypoczynek 

letni dla Seniora. Ta forma wsparcia dla wielu jej uczestników stanowiła zachętę do 

nawiązywania kontaktów interpersonalnych i czynnego uczestnictwa w życiu społecznym. 

Seniorzy integrowali się z osobami niepełnosprawnymi, biorąc udział we wszystkich 

proponowanych formach działań na terenie domu. W wypoczynku wzięło udział 11 seniorów. 

Przeciwdziałając wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych oraz mając na 

uwadze umożliwienie im pełnego uczestnictwa w życiu społecznym zorganizowano obchody:  

- Ogólnopolski Dzień Solidarności z Osobami Chorymi na Schizofrenię. 

Solidaryzujący przemarsz zintegrował różne grupy społeczne, a mieszkańcy mieli okazję 

podziwiać talent i artyzm osób niepełnosprawnych. Rozdano także ulotki zawierające 

informację na temat choroby i sposobów uzyskania pomocy. Powyższa impreza realizowana 

była w ramach projektu pt.: „Tacy sami” i skupiła ponad 500 osób. 

- Dzień Godności Osoby Niepełnosprawnej. Kultywujemy ten dzień organizując 

cyklicznie Przegląd Twórczości Teatralnej pod hasłem „Życie to teatr” dla ośrodków 

wsparcia z województwa pomorskiego. Impreza nasza wpisała się już na stałe do Miejskiego 

Kalendarza Imprez. Na sali widowiskowej Centrum Kultury i Sztuki wspólne występy na 

scenie połączyły dzieci, młodzież licealną, rodziny, seniorów, osoby niepełnosprawne.   

- Światowy Dzień Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych. Z tej okazji 

zorganizowano w galerii Centrum Kultury i Sztuki wystawę pt.: „Drzwi do wyobraźni”. 

Dodatkowo domownicy zaprezentowali przedstawienie teatralne pod tym samym tytułem 

wprowadzające widzów w niepowtarzalny, tajemniczy świat wyobraźni. Powyższe 

przedstawienie otrzymało główną nagrodę na V Festiwalu „Pozapozy” w Teatrze Wybrzeże  

w Gdańsku. 
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  - Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego. W sali wystawowej Centrum Kultury  

i Sztuki miała miejsce już po raz szósty wystawa integracyjna z cyklu „Kwiatowe nowości” 

pt.: „W szklanym zwierciadle”. Do udziału zostały zaproszone ośrodki wsparcia  

z województwa pomorskiego, młodzież licealna, dzieci ze świetlic środowiskowych i Domu 

Dziecka, czytelnicy z bibliotek miejskich, uczestnicy klubów samopomocy, rodzice, seniorzy. 

Nasza wystawa z każdym rokiem cieszy się coraz większym zainteresowaniem,  

a przygotowywane ekspozycje świadczą o rozwoju artystycznym ich twórców.  

Mobilizując naszych domowników do podjęcia zatrudnienia zaangażowano ich do 

udziału w projekcie pt.: „Gotowi do pracy – wsparcie osób niepełnosprawnych  

w podejmowaniu zatrudnienia” w Chełmnie. Działanie to miało na celu kształtowanie 

aktywnych postaw na otwartym rynku pracy poprzez nabycie umiejętności skutecznego 

uczestnictwa w życiu zawodowym i społecznym.  

Zwracając uwagę na wszechstronny rozwój naszych domowników i umożliwiając im 

pełne uczestnictwo w życiu społecznym użytkownicy ŚDS prezentowali swoje zdolności  

w różnego rodzaju imprezach kulturalnych o zasięgu lokalnym, ogólnopolskim  

i międzynarodowym. 

 

4.3.3. Mieszkanie chronione  

Kontynuując ideę psychiatrii środowiskowej, której założeniem jest przeniesienie 

leczenia osób chorych psychicznie ze szpitali psychiatrycznych i Domów Pomocy Społecznej 

do środowiska od paru lat funkcjonuje mieszkanie chronione, przeznaczone dla 4 osób. 

Celem tworzenia mieszkań chronionych jest przygotowanie jego użytkowników do 

samodzielnego życia, podjęcia pracy i czynnego uczestnictwa w środowisku społecznym  

w oparciu o indywidualne programy opieki. Mieszkańcy we własnym zakresie ponoszą 

koszty utrzymania się i eksploatacji mieszkania. Pensjonariusze aktywnie działają  

w tczewskim Banku Czasu, byli również beneficjentami projektu „Indywidualne ścieżki 

kariery zawodowej szansą dla osób niepełnosprawnych”, organizowanego przez Caritas 

Diecezji Pelplińskiej.  
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4.3.4. Całodobowe Domy Pomocy - powiatowe 

W domach pomocy społecznej ma zapewnioną obecnie opiekę 10 osób, z czego 4 osoby 

zostały skierowane do domu pomocy wyrokiem Sądu Rodzinnego. Gmina ponosi częściową 

odpłatność za 9 osób, roczny koszt wynosi 93.106 zł – 1 osoba pokrywa całość kosztów 

pobytu z własnego dochodu. W 2007 r. decyzję o umieszczeniu wydano w stosunku do 4osób, 

a w 8 sprawach wszczęto postępowanie dotyczące umieszczenia. 

 

4.4. Świetlica środowiskowa  

Funkcjonuje w ramach Zespołu Opiekuńczego. Jest placówką pobytu dziennego dla 40 

dzieci w wieku od 2 do 6 lat. Zajęcia prowadzone są w dwóch grupach od 7.30 do 11.30 oraz 

od 11.30 do 15.30 od poniedziałku do piątku przez cały rok z przerwą wakacyjną. 

Podopiecznymi świetlicy są dzieci z rodzin, dysfunkcyjnych, borykających się z problemem 

bezrobocia, ubogich kulturowo i nie przestrzegających norm społecznych. Ze wsparcia tej 

placówki skorzystało rotacyjnie w 2007 roku 68 dzieci. Niesiona pomoc obejmuje 

dożywianie, pomoc opiekuńczą, wychowawczą. Wobec rodziny świetlica pełni funkcję 

doradczą i wspierającą działania wychowawcze a w szczególności pomaga w rozpoznawaniu 

możliwości rozwojowych dzieci i podjęciu interwencji specjalistycznej. Świetlica wyrównuje 

braki dzieci w edukacji i wychowaniu a przez co mają równe szanse podjęcia dalszej nauki  

w szkołach podstawowych. Dzieci uczą się właściwych relacji społecznych, otrzymują dwa 

posiłki dziennie: śniadanie i obiad. Dzienna stawka żywieniowa wynosiła 3 złote. 

 

4.5. Wigilia dla najuboższych mieszkańców 

W Zespole Opiekuńczym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zorganizowano 

Kolację Wigilijną dla pensjonariuszy Ośrodka Opiekuńczego i Dziennego Domu Pobytu. 

Ponadto 96 osób samotnych, starszych, niepełnosprawnych i bezdomnych uczestniczyło  

w Wigilii zorganizowanej i sfinansowanej przez Restaurację „Pokusa”. Mieszkańcy miasta 

mieli możliwość uczestnictwa w Wigilii zorganizowanej w Parku Kopernika przez Urząd 

Miejski i Starostwo Powiatowe, gdzie tutejszy Ośrodek jest aktywnym uczestnikiem. 
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4.6. Środowiskowa praca socjalna – ogółem 1995 rodzin 

Głównym celem pomocy społecznej jest pomoc w przezwyciężeniu trudnych sytuacji 

życiowych i doprowadzenie do usamodzielnienia się osób i rodzin, a także ich integracja ze 

środowiskiem. Realizacji tych celów nie można osiągnąć jedynie poprzez wspieranie klientów 

pozostających w trudnej sytuacji życiowej w formie świadczeń pieniężnych. Wobec 

powyższego przede wszystkim na rzecz klientów świadczona jest praca socjalna, czyli 

działania pracowników pomocy społecznej skierowana na pomoc we wzmacnianiu oraz 

odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz na tworzenie warunków 

sprzyjających temu celowi. 

Pracownik socjalny podejmuje współpracę z rodziną, diagnozuje sytuację rodziny oraz 

określa plan pomocy na jej rzecz, który umożliwiłby usamodzielnienie rodziny, tym samym 

pomógł rozwiązać główne problemy powodujące alienację społeczną, doprowadzającą do 

zjawisk społecznie niepożądanych. Działania podejmowane w tym zakresie są bardzo 

zróżnicowane i dostosowane do indywidualnej sytuacji.   

W ramach pracy socjalnej prowadzimy szeroko zakrojoną współpracę z instytucjami  

i organizacjami, które niezbędne są w procesie świadczenia pomocy społecznej. 

W trakcie prowadzonej pracy socjalnej pracownicy socjalni wystąpili z wnioskami do: 

• Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o skierowanie  

na leczenie odwykowe 33 osób. 

Ponadto w wyniku prowadzonej pracy socjalnej 14 osób podjęło dobrowolne 

leczenie odwykowe. 

• Wydziału Spraw Rodzinnych i Nieletnich Sądu Rejonowego o zajęcia stanowiska  

w sprawach zaniedbań dzieci  w  20 środowiskach 

• Prokuratury Rejonowej i Policji zgłoszenie o występującej przemocy  

w  3 środowiskach 

• Wydziału Spraw Rodzinnych i Nieletnich Sądu Rejonowego o zajęcia stanowiska  

w sprawach o wydanie postanowień o skierowaniu do Domu Pomocy Społecznej 

 – 1 osoba 

• Wydziału Spraw Rodzinnych i Nieletnich Sądu Rejonowego o zajęcia stanowiska  

w sprawach o wydanie postanowień o skierowaniu na leczenie w szpitalu 

psychiatrycznym – 1 osoba 

• Zrealizowano procedurę Niebieskiej Karty – 4 rodziny 
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4.7. Kontrakt socjalny  

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 1 marca 2005r. 

wprowadzono kontrakt socjalny, jako nowe narzędzie w pracy socjalnej. Kontrakt socjalny 

określa sposób współdziałania miedzy osobą, rodziną, a Ośrodkiem Pomocy Społecznej  

w zakresie rozwiązania trudnej sytuacji życiowej. Kontrakt socjalny to forma umowy 

zawartej pomiędzy poszczególnymi członkami rodziny, a pracownikiem socjalnym. 

Zawierany jest w tych sytuacjach, w których istniej możliwość podjęcia przez osobę lub 

rodzinę działań mających na celu poprawę własnej sytuacji życiowej, zwłaszcza w sytuacjach 

bezrobocia, problemów z alkoholizmem, bezradności w sytuacjach opiekuńczo – 

wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego.  

Liczba zawartych kontraktów – 335  

Liczba zakończonych kontraktów - 236 

Liczba kontraktów przerwanych – 44 – klienci nie dotrzymali warunków kontraktu 

socjalnego 

 
W przypadku odmowy zawarcia kontraktu, niedotrzymania jego postanowień, 

nieuzasadnionej odmowy podjęcia pracy itp. Ośrodek Pomocy Społecznej może ograniczyć, 

odmówić pomocy finansowej lub ją wstrzymać.  

Liczba odmów z powodu niewywiązywania się z kontraktu – 7 

Liczba ograniczenia pomocy z powodu niewywiązywania się z kontraktu – 37 

 

4.8. Dożywianie - Wieloletni program „Pomoc Państwa w zakresie 

dożywiania”  

 
Program jest realizowany w latach 2006 – 2009. 

Celem programu przede wszystkim jest: 

- wsparcie gmin w wypełnianiu zadań własnych o charakterze obowiązkowym  

w zakresie dożywiania dzieci oraz zapewnienia posiłku osobom jego pozbawionym,  

- poprawa poziomu życia osób i rodzin o niskich dochodach. 

Na realizacje programu wydatkowano ogółem 1.127.028 zł z czego dotacja rządowa wynosiła 

671.000 zł pozostała kwota 456.028 zł to koszt Gminy w ramach obowiązkowego 40 % 

udziału Gminy. Programem objęto 3.457 osób.  
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W tym z pomocy w formie posiłku skorzystało: 

• 249 dzieci w wieku do 7 lat 

• 1019 uczniów na bazie szkół 

• 287 osób w stołówkach MOPS 

Ponadto pomocą dożywiania poza programem objęto 273 osoby. 

Posiłki wydawane są w 3 stołówkach Ośrodka: 

• Jadłodajnia przy ul. Armii Krajowej 39 

• Stołówka przy ul. Niepodległości 

• Stołówka przy ul. Nowowiejskiej 

Dzieci z dożywiania korzystały w: 

• Stołówkach szkolnych 

• Świetlicach środowiskowych 

• Przedszkolach 

 
W ramach programu udzielono również pomocy w formie: 

• Zasiłków celowych na zakup żywności – 987 rodzin 

• Żywności w naturze – 1392 rodzin 

 

4.9. Program „Dostarczanie żywności dla Najuboższej Ludności Unii 

Europejskiej PAED” – 2007r. 

Uprawnienie do uczestnictwa w programie dostarczania żywności bezpośrednio do osób 

najuboższych mają organizacje działające na terenie naszego miasta: 

- Bank Żywności 

- Caritas 

- Polski Czerwony Krzyż 

- Polski Komitet Pomocy Społecznej 

W ramach współpracy z tymi organizacjami wypracowano zasady dystrybucji żywności. 

Żywność wydawana jest przez te organizacje na podstawie „upoważnienia na dary”,  

które wydawane są przez MOPS. Upoważnienia te mają wyeliminować możliwość pobierania 

żywności z różnych źródeł.  

W 2007 roku wydano 569 upoważnień. 
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4.10. Poradnictwo specjalistyczne  
Poradnictwo specjalistyczne świadczone jest dla mieszkańców miasta i obejmuje 

poradnictwo prawne, psychologiczne. W 2007 roku z porad prawnych skorzystało 713 osób,  

a z pomocy psychologa i terapeuty uzależnień skorzystało 128 osób. 

 

4.11. Forum Inicjatyw Społecznych  

Rozpoczęło swą działalność z dniem 1 lipca 2003 roku. Celem funkcjonowania FIS jest 

pobudzanie społeczności lokalnej do aktywności oraz stworzenie szansy na rozwój społeczny 

mieszkańców. Stanowi ono również atrakcyjną ofertę dla osób kreatywnych pragnących 

włączyć się w proces tworzenia prężnej społeczności lokalnej. 

Jednym z głównych założeń prowadzonej działalności jest przeciwdziałanie 

wykluczeniu społecznemu osób i grup społecznych oraz zwiększenie efektywności osób 

bezrobotnych w poszukiwaniu zatrudnienia, co w dalszym etapie może wpłynąć na poprawę 

sytuacji finansowej klientów i ich rodzin, jak również obniżyć koszty społeczne. 

W skład Forum wchodzą: 

Gminne Centrum Informacji 

Zasadniczym zadaniem są działania specjalistyczne w zakresie problematyki 

bezrobocia wśród młodych mieszkańców naszego miasta. 

W 2007 r. zarejestrowanych zostało 143 klientów (w tym 75 osób, które ukończyły 35 

rok życia). Łącznie zajęcia indywidualne oraz grupowe z zakresu obsługi komputera 

ukończyło 105 osób. W zakresie w/w działań przeprowadzono 4072 godziny zajęć 

indywidualnych oraz  2230 godzin grupowych. 

Ponadto klienci GCI mają możliwość korzystania z następujących usług: 

• korzystanie z pracowni komputerowej z dostępem do Internetu w zakresie poszukiwania 

ofert pracy. W tym celu pracownia wykorzystywana była przez 382 godziny. 

• Szkolenie – użytkownik Internetu „Serfuj w XXI wiek”, przeprowadzono  

16 dwugodzinnych zajęć dla 16 osób.  

• Korzystanie z pracowni w celu napisania listu motywacyjnego, życiorysu oraz 

samodzielnego powtarzania ćwiczeń z instruktażu. Liczba usług/godzin zrealizowanych  

w tym zakresie wyniosła 211. 

• Nauka języków obcych (angielskiego i niemieckiego) przy wykorzystaniu programów 

multimedialnych. Przepracowano 102 godziny zajęć dla 10 ośób. 
 

W 2007 roku spośród klientów GCI 58 osób podjęło zatrudnienie bądź staż. 
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Miejski Klub Pracy 
 

Oferta Klubu skierowana jest do osób bezrobotnych i ma na celu nabycie umiejętności 

poszukiwania oraz uzyskania zatrudnienia. Odbyło się 6 spotkań grupowych,  

w których uczestniczyło 48 osób. Zajęcia dotyczyły zagadnień: komunikacji interpersonalnej, 

autoprezentacji, określania swych mocnych stron, radzenia sobie z sytuacjami stresowymi, 

badania ofert rynku pracy, efektywnych sposobów poszukiwania zatrudnienia. Ponadto lider 

Klubu Pracy udzielił 123 porad indywidualnych.  

Zorganizowano Spotkania z lokalnymi przedsiębiorcami, podczas których, osoby 

bezrobotne mogły wysłuchać informacji dotyczących działalności poszczególnych firm oraz 

zapoznać się z warunkami, którym trzeba sprostać ubiegając się o pracę. 

W ramach realizacji tego zadania zorganizowano 4 spotkania, w których 

uczestniczyli przedstawiciele 7 lokalnych firm oraz 90 osób bezrobotnych. 

 

Klub Integracji Społecznej 
 

W 2007 roku swą działalność kontynuował Klub Integracji Społecznej, którego 

celem jest reintegracja społeczna i zawodowa osób bezrobotnych. Osobom zainteresowanym 

uczestnictwem w projekcie zaproponowano zajęcia z zakresu obsługi komputera, szkolenia  

z psychologiem, terapeutą, spotkania z doradcą zawodowym oraz prawnikiem, a także 

szkolenie z zakresu BHP i ppoż. 

W okresie sprawozdawczym: 

- rozpoczęła działalność V edycja projektu, w której deklaracje uczestnictwa podpisało  

17 osób.  

W ramach V edycji KIS odbyło się 8 spotkań z zakresu doradztwa zawodowego, jedno 

spotkanie z prawnikiem oraz jedno spotkanie z terapeutą d.s. uzależnień. Uczestnicy wzięli 

również udział w szkoleniu komputerowym, Spośród uczestników 3 osoby podjęły pracę,  

8 podjęło zatrudnienie w ramach prac społecznie użytecznych.  

- rozpoczęto realizację VI edycji projektu, do udziału, w której przystąpiło 9 osób.  

W ramach KIS VI przeprowadzono 7 spotkań z zakresu doradztwa zawodowego oraz po 

jednym spotkaniu ze specjalistami (prawnikiem, terapeutą oraz psychologiem) Uczestnicy 

wzięli również udział w szkoleniu komputerowym Pośród uczestników projektu 2 osoby 

podjęły zatrudnienie.  
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Centrum Aktywności Lokalnej 
 

Istotą funkcjonowania Centrum Aktywności Lokalnej jest aktywizowanie 

społeczności lokalnej oraz organizacji pozarządowych i instytucji do zintegrowanych działań 

obywatelskich. Metoda pracy ze społecznością lokalną ma na celu przywrócenie naturalnych 

dążeń mieszkańców do udziału w życiu społecznym miasta. W 2007 roku MOPS otrzymał  

z Warszawy Certyfikat Jakości CAL. 

 

Projekty prowadzone w ramach CAL – przedstawiono w rozdziale 9 

 

Punkt Poradnictwa Społecznego „Puls” 
 
Zadaniem Punktu Poradnictwa Specjalistycznego jest świadczenie mieszkańcom 

naszego miasta specjalistycznego poradnictwa z zakresu wypełniania dokumentów i druków 

jak również udzielanie indywidualnych porad przez psychologa, radcę prawnego oraz 

specjalistę pracy socjalnej. Klientom udzielne są ponadto informacje na temat działających na 

terenie naszego miasta instytucji oraz organizacji pozarządowych. 

W okresie sprawozdawczym skorzystało z jego usług 155 osób, w tym udzielono  

67 porad prawnych.  

Do dnia 27 listopada bezpłatnych porad prawnych 1 raz w tygodniu udzielał Pan  

mgr W. Bielecki.   

 

4.12. Prace społecznie użyteczne  

Prace społecznie użyteczne skierowane są do osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, 

korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, które na podstawie skierowania wykonują 

prace organizowane przez gminę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, 

organizacjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności 

lokalnej. 

Organizowane są na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 

25.10.2005r. 

Na terenie miasta Tczewa zostały zorganizowane w okresie od 19.02.2007r.  

do 21.12.2007r. w oparciu o porozumienie z dnia z dnia 14.02.2007 nr 4/2007 pomiędzy PUP 

Tczew, a Gminą Tczew. 

Koordynatorem prac był Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie. 
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W roku 2007 skierowano na prace społecznie użyteczne 40 osób tj. o 10 osób więcej niż 

w roku 2006. Na realizację zadania zaplanowano kwotę 101.184 zł 

Ich realizacja odbywała się w 7-u podmiotach: 

- Zakład Usług Komunalnych                     - 10 

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej       – 22 

- Szkoła Podstawowa nr 7                           -   2 

- Szkoła podstawowa nr 10                         -   2 

- Szkoła Podstawowa nr 2                          -   2 

- Świetlica Środowiskowa „CARITAS”      -   1 

- Świetlica Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej   -  1 

 

Wymiar pracy jednej osoby nie może przekroczyć 10 godzin tygodniowo.  

Za wykonywanie prac społecznie użytecznych przysługiwało wynagrodzenie w wysokości: 

6,20 zł za godzinę w okresie II – V/07 i 6,30 zł za godzinę  w okresie VI/07 – XII/07.  

Koszt w 40% pokrywa gmina natomiast pozostałą część Powiatowy Urząd Pracy. 

Planowana liczba godzin do wypracowania w 2007 – 16.320 przepracowano łącznie 14.606,5 

godziny w tym 3.538 w ZUK. Mniejsza ilość wykorzystywanych godzin w stosunku do 

planowanych na rok 2007 wynika z przesunięcia terminu realizacji prac społecznie 

użytecznych  w ZUK z m-ca II 2007r. na IV 2007r., a także wydłużenia okresu wykonywania 

badań lekarskich przez kandydatów do tych prac. 

 

Tabela nr 10. Wydatki na realizację prac 

 MOPS ZUK Razem 

60 % 
Fundusz Prac 

41.591,76 13.321,14 54.912,90 

40 % 
Środki Gminne 

27.727,84 8.880,76 36.608,60 

Łączna Kwota 69.319,60 22.201,90 91.521,50 

 
W ramach aktywizacji zawodowej poprzez prace społecznie użyteczne 33 osoby tj. 82,5% 

wróciły na rynek pracy. 
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4.13. Świadczenie zdrowotne  

Ośrodek realizuje zadania określone w art. 7 ust. 2 i art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 

210 poz. 2135 z późniejszymi zmianami), przeprowadził w 2007 roku razem 44 wywiadów 

rodzinnych i wydał 44 decyzje administracyjne w tym zakresie.  

 

4.14. Systemy wsparcia osób bezdomnych 

W 2007r. pomocą objęto 82 rodziny (89 osób) dotkniętych problemem bezdomności. 

Osoby te przebywają w n/w miejscach: 

• Schronisko dla osób bezdomnych - 20 osób w tym: 

- Św. Faustyny w Malborku – 9 osób 

- Św. Br. Alberta w Smętowie – 2 osoby 

- Św. Br. Alberta w Grudziądzu – 5 osób – w tym 2 osoby wymagające stałej 

opieki z uwagi na stan zdrowia 

- „Agape” w Nowym Stawie – 1 osoba wymagająca stałej opieki 

- Św. Br. Alberta w Gdańsku – 3 osoby 

• Miejsca niemieszkalne – 26 osób w tym: 

- Namiot – 4 osoby 

- Altanki na działkach – 21 osób 

- Garaż – 1 osoba 

• Miejsca tymczasowego pobytu – 43 osoby 

- U znajomych, krewnych w ramach działań samopomocowych 

 

W MOPS funkcjonuje zespół zajmujący się osobami bezdomnymi, pracownicy socjalni 

tego zespołu monitorują miejsca niemieszkalne, w których przebywają osoby bezdomne  

i podejmują interwencje. W pracy na rzecz osób bezdomnych ściśle współpracujemy  

z Policją, Strażą Miejska, Strażą Ochrony Kolei oraz z organizacjami działającymi na rzecz 

osób bezdomnych.  

Wniosek o przydział lokali socjalnych złożyło 28 osób. 

W Zespole Opiekuńczym przy ul. Niepodległości 10 w okresie zimowym od listopada 

do marca działa Pogotowie Noclegowe. Zapewnia 4 miejsca noclegowe. W 2007 roku ze 

schronienia skorzystało 16 osób. 
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 W 07.12.2007 roku przeprowadzono czwarte badanie socjodemograficzne Pt. „Portret 

zbiorowości ludzi bezdomnych”, w ramach, którego spisano 39 osób bezdomnych.  

Pracownicy socjalni w ramach prowadzonej pracy socjalnej z osobami bezdomnymi 

przeprowadzili 252 wywiady rodzinne na podstawie, których wydano 377 decyzji 

administracyjnych, zawarli 8 kontraktów socjalnych i prowadzono 9 indywidualnych 

programów wychodzenia z bezdomności. 

 

5. Realizacja zadań z ustawy o świadczeniach rodzinnych  

i zaliczce alimentacyjnej 

 

W 2007r. ze świadczeń rodzinnych oraz zaliczki alimentacyjnej skorzystało łącznie 

5760 rodzin, w których uprawnionych do świadczeń było 9449 osób.  

W okresie od 2007-01-01 do 2007-12-31 tut. Ośrodek wydał 7510 decyzji 

administracyjnych w indywidualnych sprawach świadczeń rodzinnych oraz zaliczki 

alimentacyjnej, w tym: 271 decyzji w sprawie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.  

Od wydanych decyzji złożono 16 odwołań do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. 

Powyższe zadania są realizowane, jako zadania zlecone z zakresu administracji 

rządowej i finansowane są  w formie dotacji celowej z budżetu państwa. W 2007 r. budżet na 

realizację świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wyniósł 15.220.600 zł, z czego 

wydatkowano: 

• na świadczenia rodzinne  

oraz składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe: 13.019.303 zł 

• na zaliczkę alimentacyjną:      1.709.076 zł 

W ramach świadczeń rodzinnych, na świadczenia związane z urodzeniem 725 dzieci 

wydatkowano łącznie 1.145.000 zł, z czego: 

• 725.000 zł tytułem jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka; 

• 420.000 tytułem dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka.  

Koszty obsługi związanej z realizacją w/w zadań zgodnie z przepisami ustawy  

o świadczeniach rodzinnych zostały zrealizowane w ramach 3 % otrzymanej dotacji 

na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. 
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Zgodnie z ustawą o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce 

alimentacyjnej: przeprowadzono 574 wywiady środowiskowe u dłużników alimentacyjnych, 

wystosowano 3 wnioski do starosty o skierowanie dłużników do prac organizowanych na 

zasadzie robót publicznych, wystąpiono o 38 wniosków o zatrzymanie prawa jazdy, 

skierowano do prokuratury 165 wniosków o ściganie za przestępstwo uporczywego uchylania 

się od alimentacji, określone w art. 209 kodeksu karnego. 

 

6. Programy realizowane przez MOPS 

6.1. „Bank Czasu – Bankiem Życzliwości” – nagroda 100.000 zł.  

Głównym celem projektu jest podejmowanie działań w zakresie przeciwdziałania 

wykluczeniu społecznemu i marginalizacji osób niepełnosprawnych, tworzenia sieci oparcia 

społecznego i ruchu samopomocy oraz podejmowania nowatorskich działań na rzecz 

polepszenia, jakości życia osób niepełnosprawnych. 

 Bank Czasu to platforma współpracy ludzi, którzy chcą dzielić się swoim wolnym 

czasem i umiejętnościami z innymi. Bank ułatwia kontakt i komunikację między członkami 

społeczności lokalnej, Jego ideą jest pośredniczenie we wzajemnej wymianie usług i pomocy 

pomiędzy jego uczestnikami w formie bezgotówkowej. Projekt zaspakaja potrzebę akceptacji 

oraz zwiększa wiarę we własne możliwości beneficjentów. Na dzień 31 grudnia 2007 liczba 

członków wyniosła 32 osoby.  

            Projekt „Bank Czasu – Bankiem Życzliwości” zdobył I nagrodę w V edycji 

Ogólnopolskiego Konkursu na najlepszy program jednostki samorządu terytorialnego 

szczebla gminy i powiatu na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych „Równe szanse, 

równy dostęp” ogłoszony przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

W okresie sprawozdawczym podjęto działania przygotowawcze w celu realizacji działań 

projektowych w okresie styczeń – grudzień 2008r. 

6.2. „Z przewodnikiem łatwiej”  

Projekt ma celu zapobieganie umieszczaniu dzieci w placówkach opiekuńczo – 

wychowawczych oraz poprawę funkcjonowania rodziny w środowisku. Indywidualna praca  

z rodziną pozwala na szczegółową diagnozę występujących problemów, przez co jest 

możliwe profesjonalne wspieranie działań służących umocnieniu rodziny i pojawieniu się 

pozytywnych zmian. 
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W projekcie zatrudnione zostały 3 asystentki rodziny, które zajmują się 8 rodzinami  

(60 osób w rodzinie). Bieżące działania asystentek są nadzorowane przez zespół 

pracowników socjalnych.  

Kontakty asystenta z podopiecznymi miały miejsce przede wszystkim w ich domach. 

Asystenci  realizowali działania z rodzinami także poprzez wspólne załatwianie spraw 

urzędowych, wyjście do placówek szkolnych, poradni zdrowia, poradni psychologiczno – 

pedagogicznej itp. Spotkania odbywały się minimum 2-3 razy w tygodniu.  

Dotychczasowe efekty projektu: 

- poprawiło się funkcjonowanie i wizerunek rodziny w środowisku. 

- rodzice nabywają umiejętności wychowawcze  

- rodziny nabyły umiejętności dbania o higienę osobistą, wygląd mieszkania  

- klienci w miarę regularnie pokrywają opłaty stałe tj. czynsz, energia, gaz; 

- zacieśniły się więzi emocjonalne między członkami rodziny. 

6.3. „Tczewski Most Nadziei i Możliwości”  

W terminie 1.08 – 31.12 realizowany był projekt „Tczewski Most Nadziei  

i Możliwości”, który opracowany został z myślą o rozbudowaniu sieci wspierającej osoby  

z zaburzeniami psychicznymi i ich rodziny, a wszystkie zawarte w nim zadania zgodne były  

z założeniami Europejskiego Roku Równych Szans dla Wszystkich, jak również Narodowym 

Programem Zdrowia na lata 2006-2015. Na realizację projektu otrzymano dotację  

z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w wysokości 64.108zł.  Za główne cele  

w realizacji projektu uznaliśmy rozpowszechnianie wiedzy na temat problemu 

niepełnosprawności w mieście Tczewie, rozszerzenie umiejętności praktycznych, przydatnych 

do sprawnego funkcjonowania, oraz szeroko rozumianą integracje, społeczną. Zadania te 

zostały zrealizowane w kilku etapach, z których każdy przyniósł zakładane w projekcie 

efekty. Odbyło się seminarium pt.: „Blaski i cienie niepełnosprawności”, w którym udział 

wzięli przedstawiciele pracodawców, urzędów, służby zdrowia, organizacji pozarządowych  

i szkół, czego rezultatem było podniesienie świadomości na temat zaburzeń psychicznych,  

a także podpisanie porozumienia o partnerstwie między uczestnikami seminarium. 

Zgodnie z założeniami projektu zaangażowana w działania została młodzież.  

W wybranych szkołach odbyły się prelekcje, które dotyczyły teoretycznych zagadnień 

związanych z niepełnosprawnością psychiczną jak również dały możliwość bezpośrednio 

poznać i porozmawiać z osobami niepełnosprawnymi. Dzięki temu zmieniony został sposób 
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postrzegania osoby chorej, jako niezaradnej życiowo i w znacznym stopniu podniósł się 

poziom wiedzy na temat problemów związanych z niepełnosprawnością.  

Dowartościowującym, a zarazem promocyjnym aspektem stało się rozpowszechnienie 

nowatorskiej formy rekreacji ruchowej - Nordic Walking. Przyczyniło się to do rozwoju 

zainteresowań prowadzeniem zdrowego trybu życia, dało możliwość poznania miejsc 

rekreacji, w mieście, oraz ukazało bezpieczną, efektywną formę spędzania czasu wolnego 

Marsze po mieście wzbudziły zainteresowanie społeczeństwa i dały szansą zauważenia osób 

niepełnosprawnych, jako aktywnych, ·uprawiających nowoczesną formę rekreacji 

Odbyły się warsztaty artystyczno - praktyczne dla osób niepełnosprawnych, z udziałem 

wolontariuszy i opiekunów MOPS. Twórcza praca poszczególnych grup osób wpłynęła na 

podniesienie poziomu ich samooceny oraz świadomości posiadania praktycznych 

umiejętności. 

W efekcie szkolenia komputerowego uczestnicy zajęć nauczyli się obsługi 

komunikatorów Skype, Gadu-gadu, poczty elektronicznej, uczestnictwa w forach 

internetowych poświęconych tematyce chorób psychicznych. Dzięki temu szkoleniu 

uczestnicy pozyskali szerokie umiejętności zdobywania informacji, komunikowania się przy 

użyciu nowoczesnych technologii, a co za tym idzie przeciwdziałanie wykluczeniu 

społecznemu.  

Zakończeniem projektu była wystawa prezentująca prace osób niepełnosprawnych  

i chorych psychicznie wykonane w ramach warsztatów artystyczno - praktycznych. Wzięli  

w niej udział wszyscy niepełnosprawni uczestnicy projektu, ich rodziny, opiekunowie, lokalni 

partnerzy, wolontariusze, mieszkańcy miasta zainteresowani twórczością osób 

niepełnosprawnych. Udział w projekcie w znacznym stopniu zacieśnił więzi pomiędzy 

projektodawcą, a rodzinami osób chorych psychicznie i przyczynił się do wzrostu aktywizacji 

społecznej nie tylko beneficjentów, ale całej społeczności lokalnej. Wypromowany w ramach 

projektu wizerunek osoby niepełnosprawnej ukazał człowieka, jako pełnowartościowego 

członka społeczności. 

6.4. Projekt socjalny „Klub samopomocy dla osób bezrobotnych” 

Projekt ten był realizowany przez pracowników socjalnych w okresie 02.10.2007 – 

09.01.2008r. Celem projektu była aktywizacja społeczna i zawodowa osób bezrobotnych 

dostosowana do indywidualnych potrzeb beneficjentów. W projekcie uczestniczyło 28 osób. 

W okresie trwania projektu odbyło się 8 spotkań grupowych, w tym 2 w sprawie zatrudnienia 

w firmie Flextronics i 1 z doradcą zawodowym. 
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Efektem projektu był powrót 7 osób (25 % grupy) na rynek pracy. Ponadto uczestnicy 

projektu nabyli umiejętności: 

• Autoprezentacji 

• Poszukiwania zatrudnienia 

• Oceniania swoich możliwości i ograniczeń 

 

6.5. Pilotaż projektu „Twój czas wolny, Twoją szansą”  

W ramach „Akcji Zima” Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przeprowadził pilotaż 

projektu dotyczącego zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży zamieszkałej na 

terenie miasta Tczewa „Twój czas wolny, Twoją szansą”. Projekt skupia się na prowadzeniu 

działań skierowanych do dzieci i młodzieży przy użyciu metody streetworkingu. Działania 

były realizowane w okresie od 19.09 do 20.12.2007r. Raz w tygodniu dwoje pedagogów ulicy 

udawało się w środowisko dzieci i młodzieży zamieszkujących dzielnicę Stare Miasto. 

Łącznie przeprowadzono rozmowy na temat wykorzystania wolnego czasu z 76 osobami 

nieletnimi, z niektórymi kilkakrotnie. 

Do 19.09.2007r. działaniami projektu objęto 8 dzieci, które pozostają w nim nadal. 

Podczas realizacji zadania zaobserwowano trudności w kontaktach z rodzicami w celu 

spisania kontraktu. W większości przypadków rodzice nie wykazywali zainteresowania 

uczestnictwem dzieci w zorganizowanych zajęciach pozalekcyjnych. Zainteresowanie 

udziałem w alternatywnych formach spędzania czasu wolnego było duże wśród dzieci  

i młodzieży. 

 

6.6.  „Przygotowanie młodzieży tczewskiej do wejścia na rynek pracy”  

Projekt, którego celem jest aktywizacja zawodowa uczniów szkół gimnazjalnych  

i ponadgimnazjalnych.  

Uczestnicy projektu brali udział w cyklu szkoleń, podzielonym na trzy bloki 

tematyczne: 

1. Aktywizacja zawodowa z elementami przedsiębiorczości (2 godziny); 

2. Internet, jako narzędzie zdobywania zatrudnienia (2 godziny); 

3. Wolontariat szansą na pracę, prawne aspekty wolontariatu (2 godziny). 

W 2007 w szkoleniu wzięło udział 352 uczniów w ramach 17 grup szkoleniowych. 
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6.7. Warsztaty „Wystartuj”  

Warsztaty przygotowują młodzież szkolną do wejścia na rynek pracy. Tematyka zajęć 

dotyczyła roli i zadań doradcy zawodowego, autoprezentacji i jej znaczenia  

w rozmowie kwalifikacyjnej oraz odkrywania swoich „mocnych stron” i ocenę ich 

przydatności przy poszukiwaniu zatrudnienia. Przeprowadzono 6 szkoleń, w których udział 

wzięło łącznie 123 uczniów. 

6.8. Warsztaty „Kompas”  

Warsztaty mają na celu ukierunkowanie młodzieży do wyboru dalszego kierunku 

kształcenia oraz zawodu. W warsztatach uczestniczyło 53 uczniów. W trakcie szkolenia 

dokonano charakterystyki zawodu pracownika socjalnego. Przedstawiciel tego zawodu 

opowiedział o swoich obowiązkach związanych z pracą, wskazał plusy i minusy swojej pracy.  

6.9. Cafe Senior  

Projekt realizowany jest od lutego 2006 roku, jego adresatami są osoby starsze – 

mieszkańcy Tczewa. Celem projektu jest podejmowanie działań zmierzających do 

przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i marginalizacji osób starszych oraz udział  

w kampanii przeciwko dyskryminacji osób ze względu na wiek. Organizowane są wówczas 

spotkania z przedstawicielami lokalnych władz, wieczorki poetyckie, spotkania  

z cyklu „Świat różnych kultur”, oraz integracyjne. Deklaracje uczestnictwa w projekcie 

podpisało 245 osób. Podjęto działania zmierzające do budowania społeczeństwa 

obywatelskiego. 

6.10. Poznaj swojego sąsiada  

Głównym celem jest podjęcie zorganizowanych działań na rzecz budowy 

społeczeństwa obywatelskiego, poprzez integrowanie oraz aktywizowanie społeczności 

lokalnej. Projekt miał za zadanie niwelować zanik więzi społecznych oraz przyczyniać się do 

wzrostu poczucia bezpieczeństwa wśród obywateli naszego miasta. W projekcie 

uczestniczyły 253 osoby. Uczestnikom wspomnianego projektu zaproponowano 

comiesięczne spotkania integracyjne oraz cotygodniowe uczestnictwo w pracowni 

komputerowej. Program zajęć komputerowych obejmuje naukę obsługi MS Word w różnych 

stopniach zaawansowania oraz instruktaż poruszania się po Internecie. Ze szkoleń 

komputerowych skorzystało w 2007 roku 97 seniorów. W okresie „roku szkolnego” seniorzy 

mieli możliwość korzystania z nauki języka angielskiego i niemieckiego. Zajęcia prowadzone 
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były przez wolontariuszy, a odbywały się raz w tygodniu. Łącznie z zajęć językowych 

skorzystało 39 seniorów.  

6.11.   „Senior na tropie przygody”.  

Projekt realizowany w okresie czerwiec – październik 2007, dofinansowany z budżetu 

Wojewody Pomorskiego w zakresie realizacji zadań pomocy społecznej dotyczących 

tworzenia i prowadzenia placówek wsparcia dziennego dla osób starszych.  

Do udziału w projekcie zaproszeni zostali seniorzy miasta Tczewa. Projekt stwarzał 

szansę dla osób starszych na pogłębienie znajomości i przyjaźni oraz zakładał zdobycie 

umiejętności z zakresu fotografii cyfrowej, obsługi programu „Skype” oraz poruszania się po 

Internecie jak również nawiązanie współpracy z osobami i organizacjami działającymi na 

rzecz seniorów. W projekcie udział wzięło 45 seniorów. 

6.12. Wolontariat 

MOPS realizuje 2 programy pomocy wolontarystycznej: 

• wspierający wykonywanie zadań przez pracowników Ośrodka, polegających na 

pomocy w prowadzeniu instruktaży komputerowych, pomocy w realizowaniu 

projektów, prowadzeniu zajęć językowych, pomocy w organizowaniu imprez  

i wystaw, wsparciu w pracach administracyjno – biurowych oraz pomocy  

w prowadzonych zajęciach terapeutycznych 

• pomocy osobom starszym, niepełnosprawnym, samotnym polegającej na: 

odwiedzinach, pomocy w załatwianiu drobnych spraw urzędowych i w drobnych 

czynnościach domowych, donoszeniu obiadów, wychodzeniu na spacer. 

 

Tabela nr 11. Wolontariat  
 

Lp. Miejsce świadczonej 
pomocy 
wolontarystycznej 

Liczba wolonatriuszy Liczba godzin 
świadczonej pomocy 
wolontarystycznej 

Ośrodki Wsparcia  
w tym: 

68 1.163 

- Zespół Opiekuńczy 12 69 
- FIS 27 946 

1 

- ŚDS 29 148 
2 Pomoc w domu 

klienta 
19 5.559 

Razem 87 6.722 



 33 

W 2007r. przeprowadzone zostało szkolenie psychologiczne dla 13 wolontariuszy 

przygotowujące do pracy z osobami niepełnosprawnymi i starszymi. 

Wolontariat pozwala młodym ludziom na rozwijanie swojego potencjału i zdobycie 

doświadczenia praktycznego w samodzielnej pracy z grupą. 

Ponadto działania wolontarystyczne wykorzystane są, jako narzędzie pracy socjalnej 

służące aktywizacji klientów pomocy społecznej mających najczęściej niższą samoocenę  

i niższe poczucie własnej wartości i przydatności dla społeczności lokalnej.  

Wolontariat ma ogromną wartość społeczną, a zarazem przyczynia się do oszczędności 

środków przeznaczonych na działania pomocy społecznej. 

6.13. Pracownik socjalny – zawód przyszłości  

MOPS w Tczewie we współpracy z Uniwersytetem Gdańskim i Pomorskim Forum 

Pomocy Społecznej wziął udział w przygotowaniu programu Debaty Pomorskiej promującej 

zawód pracownika socjalnego i podejmującej kwestię wielokierunkowego rozwoju pomocy 

społecznej. Debata „Pracownik socjalny – zawód przyszłości”, w której brali udział 

pracownicy Ośrodka odbyła się 6 listopada 2007 roku w siedzibie Instytutu Pedagogiki 

Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku-Oliwie. W programie 

Debaty znalazły się: konferencja naukowa (wykłady wygłosili m.in. pracownicy naukowi 

Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu A. Mickiewicza  

w Poznaniu, Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Kolegium Pracowników Służb 

Społecznych w Gdańsku oraz przedstawiciel zarządu spółki SeveNet), debata panelowa 

(zaplanowana jako dyskusja praktyków oraz akademików w wybranych obszarach 

tematycznych) oraz targi dobrych praktyk (swoja działalność prezentowały instytucje pomocy 

społecznej, placówki kształcenia pracowników służb socjalnych, organizacje pozarządowe, 

wydawnictwa upowszechniające problematykę pracy socjalnej). Oferta działalności 

wskazanych jednostek MOPS została przedstawiona podczas targów (m.in. z wykorzystaniem 

prezentacji multimedialnej, kolportażem ulotek i folderów reklamowych, publikacji, 

prezentacji kronik).  

W telewizji TVP odbyła się debata „Na dwa głosy”. 
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7. Osiągnięcia 

� Nagroda w konkursie PFRON „Równe szanse, równy dostęp”  

„Bank czasu – bankiem życzliwości” 

W czerwcu 2007r. projekt MOPS uzyskał I miejsce – nagroda w wysokości 

100.000 zł, w ogłoszonej przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych V edycji Ogólnopolskiego Konkursu na najlepszy program 

działań realizowanych przez samorządy na rzecz osób niepełnosprawnych „Równe 

szanse, równy dostęp”.   

 
� Nagroda Srebrnego Drzewka 

Marszałek Województwa Pomorskiego 15 listopada 2007 roku wręczył 

Dyrektorowi MOPS statuetkę Srebrnego Drzewka, która jest nagrodą za  promocję  

i osiągnięcia Ośrodka podejmowane w zakresie: wdrażania projektów aktywizacji  

i integracji społecznej skierowanych do osób wykluczonych społecznie, tworzenia  

i rozwijania wysokich standardów jakości usług instytucji pomocy społecznej, 

inicjowania i wdrażania programów służących zapobieganiu i rozwiązywaniu 

problemów społecznych, m.in. tworzonych w oparciu o partnerstwa lokalne, 

aktywizowania i integrowania wspólnot lokalnych na rzecz rozwiązywania 

problemów społecznych, tworzenia modelowych rozwiązań w zakresie opieki nad 

dzieckiem i rodziną, wspierania działalności sektora ekonomii społecznej, wspierania  

i promowania wolontariatu, upowszechnienia dobrych praktyk z zakresu integracji  

i polityki społecznej.  

 
� w IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pod hasłem, „Kiedy dzwonię 

po straż pożarną”. Organizator -Wydział Zarządzania Kryzysowego Urzędzie Miasta 

w Tczewie. Zdobyliśmy w eliminacjach miejskich I, II, III miejsce, a w eliminacjach 

wojewódzkich III miejsce; 

 
� w konkursie plastyczno - przyrodniczym Pt.: „Ziemia wspólnym domem” 

Organizator - Pracownia Edukacji Ekologicznej oraz Specjalny Ośrodek Szkolno 

Wychowawczy w Tczewie. Zdobyliśmy I, II, III miejsce, a także wyróżnienie; 

 
� w Jarmarku Wiosennym „Przełamać bariery, otworzyć serca” w Gdańsku. 

Organizator - Międzynarodowe Targi Gdańskie. Wyróżnienia indywidualne za 
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recytację poezji, a także prezentacja wyrobów wykonanych w ramach prac 

warsztatowych;  

 
� w konkursie literackim „Wiosna u poetów”. Organizator - Europejskie 

Stowarzyszenie Sztuki i Mody „Artmode” z siedzibą w Warszawie, III miejsce za 

wiersz pt.: „Drzewo”; 

 
� w VI Wojewódzkim Jarmarku Folklorystycznym oraz Przeglądzie Dorobku 

Kulturalnego ŚDS i DPS w Chmielnie. Specjalna nagroda Wójta Gminy Chmielno 

za interpretację piosenki pt.: „Mój tata kupił koza", a także prezentacja wyrobów 

wykonanych w ramach warsztatów terapeutycznych; 

 
� w V Turnieju Siłaczy. Organizator - Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy -  

w Tczewie, II miejsce;. 

 
� w Międzynarodowym Przeglądzie Teatrów Wspaniałych. Organizator - SOSW 

oraz Stowarzyszenie na rzecz Szkolnictwa Specjalnego w Tczewie. Otrzymaliśmy 

nagrodę Ministra Edukacji Narodowej oraz wyróżnienie; 

 
� w obchodach Dni Ziemi Tczewskiej. Organizator – CKiSz, nagroda za 

„Najpiękniejszy Wianek Sobótkowy”, a także udział w kiermaszu wyrobów 

wykonanych w ramach warsztatów terapeutycznych; 

 
� w „Zawodach Latawcowych”, organizator - Tczewskie Centrum Sportu  

i Rekreacji.  Zajęliśmy I miejsce; 

 
� w konkursie fotograficznym pt.: „Wspomnienia z wakacji”. Organizator - Miejska 

Biblioteka Publiczna przy ul. Kościuszki. Zajęliśmy I, II, III miejsce; 

 
� w V Festiwalu twórczości artystycznej „Pozapozy” w Teatrze Wybrzeże. Organizator 

- MOPS w Gdańsku. W kategorii teatr - Grand Prix oraz 3 wyróżnienia w kategorii 

plastyka.  
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8. Wnioski  

Rok 2007 pozwolił na realizację zadań społecznych wynikających z ustawy o pomocy 

społecznej z uwzględnieniem strategii rozwiązywania problemów społecznych w mieście 

Tczewie. Podjęte działania zostały wyróżnione jako wzory dobrych praktyk, pozwoliły na 

poszerzenie oferty Ośrodka o realizację innowacyjnych programów wsparcia i aktywizacji 

grup i osób społecznie i zawodowo wykluczonych, które zostaną wykorzystane przy 

tworzeniu projektu systemowego w zakresie Priorytetu VII (poddziałanie 7.1.1) Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki w okresie programowania 2008 – 2013. 


