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Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu realizując ustawę  o pomocy 
społecznej wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych 
potrzeb i umoŜliwia im Ŝycie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Podejmuje 
działania zmierzające do Ŝyciowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze 
środowiskiem. Przydzielany rodzaj, forma i rozmiar świadczenia są odpowiednie do 
okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy, a potrzeby osób i rodzin korzystających z 
pomocy są uwzględniane na miarę celów i moŜliwości Ośrodka.  

Ogółem wydatki na zadania realizowane w 2011 r. prz ez Miejski O środek 
Pomocy Społecznej w Wałbrzychu wyniosły 51 976 807 zł, w tym:  

1. Zadania zlecone finansowane z bud Ŝetu państwa :                         15.237.784 zł  
85 195  Pozostała działalność – refundacja kosztów wydania przez  

gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niŜ 
ubezpieczeni                      9.250 zł 

85 203  Ośrodki wsparcia 
Środowiskowy Dom Samopomocy                              366.949 zł 

85 228            Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                408.207 zł 
85 212  Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki  
  na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubez. społecznego       14.296.760 zł 
85 213  Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby  

pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej  
oraz niektóre świadczenia rodzinne                                56.152 zł 

85 219            Ośrodki Pomocy Społecznej – wynagrodzenie opiekunów 
prawnych                                                                                               17.366 zł  

85 295  Pozostała działalność – dodatki po 100 zł. do świadczeń 
pielęgnacyjnych             83.100 zł 
 

2. Zadania własne gminy dofinansowane z bud Ŝetu państwa                        14.472.819 zł 
 
85 213  Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby  

pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej  
oraz niektóre świadczenia rodzinne                   268.448 zł 

85 214  Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia  
emerytalne i rentowe – zasiłki okresowe                           4.922.778 zł 

85 216  Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia  
emerytalne i rentowe – zasiłki stałe                            3.252.789 zł  

85 219  Ośrodki pomocy społecznej                            1.669.600 zł 
85 295  Pozostała działalność – pomoc państwa w zakresie  

doŜywiania                    3.804.000 zł 
85 415  Pomoc materialna dla uczniów                    555.204 zł 
 
3. Zadania finansowane z bud Ŝetu gminy                             21.014.049 zł 
 
85 153  Zwalczanie narkomanii                               61.369 zł 
85 154  Przeciwdziałanie alkoholizmowi                 1.057.004 zł 
85 202  Domy pomocy społecznej                 3.765.836 zł 
85 203  Ośrodki wsparcia                              z tego:                 363.341 zł 
  Integracyjny Dom dla Bezdomnych      305.009 zł 

Mieszkania przejściowe          37.646 zł 
ŚDS – dofinansowanie gminy         20.686 zł 

85 212  Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki  
  na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubez. społecznego              17.840 zł     
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85 213   Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby  
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej  
oraz niektóre świadczenia rodzinne                                            67.112 zł 

85 214  Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia  
emerytalne i rentowe                       3.085.882 zł 

85 215   Dodatki mieszkaniowe                                    7.026.006 zł 
85 216  Zasiłki stałe                      813.197 zł 
85 219  Ośrodki Pomocy Społecznej                 3.815.419 zł 
85 228  Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                 802.242 zł 
85 415  Pomoc materialna dla uczniów                     138.801zł 
 
 
5. Projekty współfinansowane z Europejskiego Fundus zu Społecznego       1.252.155 zł 
 
85 219  Projekt „Od bierności do aktywności”                   764.166 zł 
85 214  Wkład własny do projektu „Od bierności do aktywności”                      90.620 zł 
85 213    Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za beneficjentów             360 zł 
85 295    Projekt „Partnerska rodzina”                                                                 28.809 zł 
85 295  Projekt „SAMODZIELNI”                                                                 36.804 zł 
85 295  Projekt Centrum Aktywności Lokalnej        314.894 zł 
85 154  Projekt Centrum Aktywności Lokalnej – wkład własny                         16.502 zł 
 

ŚWIADCZENIA FINANSOWE Z POMOCY SPOŁECZNEJ  
 

 
Wszystkie świadczenia są zadaniami własnymi gminy, jedynie dla osób zaburzonych 

psychicznie pozostają nadal zadaniem zleconym w tym: specjalistyczne usługi opiekuńcze 
i środowiskowe domy samopomocy. Część zadań jest nadal dofinansowywana z budŜetu  
państwa w tym: zasiłki stałe, okresowe i pomoc na doŜywianie. 
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Wydatki na świadczenia z 

pomocy społecznej 
2007 2008 2009 2010. 2011  

Środki własne gminy 6 918 522 6 515 112 7 576 768 7 941 964 8 .724 162 

Środki z budŜetu państwa  
(w tym dofinansowanie zadań 

własnych) 
13 002 113 11 098 876 12 426 186 13 338 647 12 899 404 

 
Razem 19 920 635 17 613 988 20 002 954 21 280 611 21  623566 

 
Udział środków własnych gminy w stosunku do środków z budŜetu państwa w okresie 

ostatnich pięciu lat na świadczenia z pomocy społecznej przedstawiono na wykresie  
i w tabeli.  Z powyŜszych danych wynika, Ŝe wzrasta wydatkowana kwota w ramach środków 
własnych gminy, głównie na świadczenia dla osób starszych w formie usług opiekuńczych 
i domów pomocy społecznej.   

 

Zasiłki stałe  są zadaniem własnym gmin dofinansowanym z budŜetu państwa. Zasiłki 
w 2011 roku zostały wypłacone 1 299 osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub 
niepełnosprawności, w tym w większości osobom samotnym - 948 osób. Zasiłki 
przyznawane były w wysokości wynikającej z róŜnicy pomiędzy kryterium dochodowym, 
a posiadanym dochodem (nie więcej niŜ 477 zł i nie mniej niŜ 30 zł). W ubiegłym roku liczba 
osób nieznacznie wzrosła. Średnia wysokość zasiłku wyniosła 313 zł miesięcznie. 
 
Składki zdrowotne  opłacano za 1 147 osób pobierających zasiłki stałe, którzy nie posiadają 
ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu na sumę 391 447 zł.  
 
Zasiłki okresowe  są zadaniem własnym gminy czasowo dofinansowywanym  
z budŜetu państwa. Przyznawane są głównie ze względu na długotrwałą chorobę, 
niepełnosprawność, bezrobocie. Zasiłki w wysokości 50% róŜnicy między kryterium 
dochodowym, a dochodem przyznano 3 701 osobom na kwotę 4 922 777 zł. W tym   
zwiększone zasiłki na kwotę 66 201 zł ze środków własnych gminy, przyznano dodatkowo  
beneficjentom projektu systemowego „Od bierności do aktywności” w Programie 
Operacyjnym Kapitał Ludzki. Łączna kwota zasiłków okresowych w porównaniu do 
poprzedniego roku jest mniejsza o 507 795 966 zł, a liczba osób zmniejszyła się o 270. 
Średnia wysokość zasiłku wyniosła w 2011 r. – 132 zł. 
 
Zasiłki celowe  przyznawano jedynie na zaspokojenie podstawowych potrzeb tzn. 
dofinansowanie do zakupu Ŝywności, ogrzewania mieszkania, leków przy długotrwałej 
chorobie lub niepełnosprawności. Tylko w szczególnie uzasadnionych okolicznościach 
udzielano pomocy na inne niezbędne potrzeby jedynie: 

• osobom starszym, samotnym lub z rodziną, która nie moŜe pomóc, 
• niepełnosprawnym ze stwierdzonym znacznym lub umiarkowanym stopniem 

niepełnosprawności 
• rodzinom z dziećmi niepełnosprawnymi, 
• rodzinom niepełnym z małoletnimi dziećmi (do 3 roku Ŝycia), 
• rodzinom wielodzietnym (3 i więcej dzieci w wieku szkolnym),  

Zasiłki celowe przyznano w 2011 r. na kwotę 1 187 492 zł na zaspokojenie podstawowych 
potrzeb bytowych: 2 375 rodzinom na ogrzewanie mieszkania, 639 na leki i 571 na inne 
niezbędne potrzeby. Jednocześnie  4 047 rodziny otrzymały zasiłki na Ŝywność. 
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Struktura wydatków na na zasiłki celowe w 
roku 2011

zasiłki na opał
zasiłki na leki
inne cele
zasiłki na Ŝywność

 
 
 
Zasiłki celowe specjalne  przyznawane są osobom lub rodzinom o dochodach 
przekraczających kryterium dochodowe, ale jedynie w szczególnie uzasadnionych 
przypadkach w sytuacjach występowania: niepełnosprawności, długotrwałej choroby, 
starości, w wysokości nie przekraczającej 150% kryterium dochodowego.  Zasiłki celowe 
specjalne przyznano 580 osobom na kwotę 207 054 zł. Głównie w przypadkach kiedy 
faktyczny dochód nie pozwalał na zaspokojenie podstawowej potrzeby. 
 
Pogrzeby  - sprawiono 59 osobom na kwotę  141 292 zł, w tym  4 osobom bezdomnym. 
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Z wykresu  porównującego liczbę rodzin korzystających z głównych świadczeń 

pomocy społecznej w latach 2006 - 2011 wynika, Ŝe wzrost w stosunku do ubiegłego roku 
zanotowano  w liczbie rodzin korzystających z zasiłków stałych oraz posiłków. 
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Z wykresu porównującego wydatki na główne świadczenia pomocy  wynika,  

Ŝe wydatki wzrosły na posiłki, usługi opiekuńcze i zasiłki celowe na Ŝywność, natomiast 
zmalały na zasiłki stałe, zasiłki okresowe i zasiłki celowe. 
 
Program wieloletni "Pomoc pa ństwa w zakresie do Ŝywiania".  
 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej kolejny rok realizował Program Rządowy "Pomoc 
państwa w zakresie doŜywiania", którego celem jest ograniczenie zjawiska niedoŜywienia, 
poprzez wsparcie finansowe gmin w realizacji zadania własnego w zakresie doŜywiania. W 
roku 2011 objęto programem ogółem 10 030 osób na kwotę 5 585 516 zł. Jak kształtowały 
się wydatki w poszczególnych formach w rozbiciu na źródła finansowania oraz formę 
pomocy przedstawiono w poniŜszej tabeli.  

 
Posiłki Wydatki na 

doŜywianie w 2011 r. 
Zasiłki 

ogółem bez decyzji 
Razem 

 
Środki własne 922 694 858 822 64 968 1 781 516 

 
BudŜet państwa 

 
2 306 321 1 497 679 113 965 

 
3 804 000 

 
Razem 3 228 253 2 357 263 178 243 5 585 516 

 
 
Porównanie udziału środków własnych gminy i środków budŜetu państwa w ciągu ostatnich  
5 lat przedstawia poniŜszy wykres. 
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Pomoc przyznawana jest w formie posiłków oraz świadczeń pienięŜnych na zakup 

posiłku lub Ŝywności tym rodzinom, których dochód nie przekracza 150 % odpowiedniego 
kryterium dochodowego wynikającego z ustawy o pomocy społecznej tzn. kwoty 526,50 zł 
na osobę w rodzinie lub kwoty 715,50 zł na osobę samotnie gospodarującą.  
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Posiłki  opłacano dla 2 816 osób, na łączną kwotę 2 179 020 zł, w tym dla przeszło 2 000 
dzieci (676 dzieci do 7 roku Ŝycie i 1 355 uczniów). Zgodnie z w/w Programem na wniosek 
dyrektorów szkół Ŝywione mogą być wszystkie dzieci potrzebujące pomocy, bez wydawania 
decyzji administracyjnych, liczba tych dzieci nie moŜe przekroczyć 20 % ogólnej liczby 
Ŝywionych dzieci. W  roku 2011 objęto taką pomocą 273 dzieci na łączną kwotę 178 243 zł.   

Wydawanie gorących posiłków zorganizowane jest w 56 punktach na terenie 
Wałbrzycha. Pomoc w formie gorących posiłków dla osób dorosłych realizowana jest  
w czterech dzielnicach: Śródmieście, Starym Zdrój, Sobięcin i Nowe Miasto, natomiast dla 
dzieci w wieku przedszkolnym w 19 przedszkolach i dwóch Ŝłobkach na terenie Wałbrzycha. 
Dzieci w wieku szkolnym Ŝywione są w 20 szkołach podstawowych, 9 gimnazjach 
i 2 zespołach szkół oraz w pojedynczych przypadkach w innych placówkach.  
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Zasiłki na Ŝywno ść  z programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie doŜywiania” 
otrzymało 4 047 rodzin, w których Ŝyje 9 460 osób. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
opracował zasady przyznawania zasiłków w zaleŜności od liczby osób w rodzinie i wysokości 
dochodu, w kwocie nie mniejszej niŜ 30 zł i nie większej niŜ 120 zł na osobę. Średnia 
wysokość zasiłku na rodzinę w miesiącu w roku 2011 wyniosła 116 zł.  Pomoc przyznawana 
jest jedynie na osoby współpracujące z  pracownikiem socjalnym natomiast, jeśli członek 
rodziny nie współpracuje np. nie wywiązuje się kontraktu lub marnotrawi przyznane środki, 
pomoc na tę osobę nie jest przyznawana.  
 
Świadczenia w formie niepieni ęŜnej.  
 
W celu przeciwdziałania niweczeniu uzyskanej pomocy i marnotrawstwu przyznanych 
środków 259 osób (w 2010 r. – 187), głównie naduŜywających alkohol, nie otrzymywało 
pomocy w gotówce lecz  bezpośrednio do realizacji w jednym ze sklepów spoŜywczych 
na terenie miasta. W ten sposób zrealizowano świadczenia  na łączną kwotę 180 695 zł, 
czyli więcej niŜ w roku poprzednim (18 410 zł). Zakup niezbędnego wyposaŜenia np. łóŜek 
dla dzieci równieŜ realizowano poprzez wysyłanie środków bezpośrednio na sklep. 
Pracownicy socjalni wydawali równieŜ zaświadczenia umoŜliwiające realizację pomocy  
w formie Ŝywności z Banku śywności w ramach  Europejskiego Programu Pomocy 
śywnościowej PEAD. 
 

Usługi opieku ńcze  
 

Usługi opiekuńcze realizowane były przez Organizatora Usług Opiekuńczych „Senior” 
w Wałbrzychu. Cena usług wynosiła w 2011r. w dni robocze 6,80 zł za godzinę, natomiast 
w dni wolne od pracy oraz w godzinach nocnych 13 zł. Ogółem pomocą w trakcie roku objęto 
350 osób na kwotę 802 242 zł. Usługi opiekuńcze jako zadanie własne gminy o charakterze 
obowiązkowym, świadczone są osobom, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn 
wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione z powodu samotności lub niemoŜliwości  
zapewnienia jej przez rodzinę. Usługi obejmują pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb 
Ŝyciowych, opieki higienicznej, zalecanej przez lekarza pielęgnacji oraz zapewnienia 
kontaktów z otoczeniem. Podopieczni korzystają z usług w wymiarze od 2 godzin tygodniowo 
do 248 tygodniowo, czyli 8 godzin dziennie (9 osób) w zaleŜności od zdolności do 
samoobsługi.   
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Osoby korzystające z tych świadczeń w zaleŜności od swojej sytuacji materialnej 
wnoszą częściową odpłatność za usługi według zasad ustalonych Uchwałą Rady Miejskiej 
Wałbrzycha. Koszt usług od 1 stycznia 2011 r. w stosunku do ubiegłego roku znacznie 
wzrósł ze względu na wyŜszą stawkę godzinową wynikającą z przetargu i wynosi 6,80 w dni 
robocze oraz 13 zł  w dni świąteczne i w nocy). W roku 2011 MOPS uzyskał zwrot  kosztów  
z odpłatności ponoszonej przez podopiecznych w wysokości  278 590 zł. 

 
Specjalistyczne usługi opieku ńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi są zadaniem 
zleconym finansowanym przez budŜet państwa. W roku 2011 sprawowała je firma „Gwarant” 
dla 55 osób na łączną kwotę 408 206 zł. Koszt jednej godziny usług  
wynosi 11,50 zł. 
 
Domy Pomocy Społecznej  
 
Do domów pomocy społecznej kierowane są tylko osoby, które z powodu wieku, choroby lub 
niepełnosprawności nie mogą samodzielnie funkcjonować w środowisku, a dla których 
zapewniana przez rodzinę lub MOPS opieka jest niewystarczająca. Jak wykazuje poniŜsza 
tabela systematycznie rośnie liczba osób przebywających w Domach Pomocy Społecznej,  
w 2011 roku umieszczono 36 osób. 
 

Liczba osób przebywaj ących w Domach Pomocy Społecznej w latach 2007 – 201 1 
 

 
2007 r. 

 

 
2008 r. 

 
2009 r.  

 
2010 r.  

 
2011 r. 

 
134 

 

 
141 

 
154 

 
166 

 
180 

 
 

Miejsca pobyt mieszka ńców Wałbrzycha w Domach Pomocy Społecznej w roku 20 11. 
 
 

Dom Pomocy 
Społecznej 

Umieszczeni 
w 2011 roku 

Liczba  
zgonów lub 
rezygnacji 

w roku  

Łącznie 
liczba 
osób 
roku 

Stan na 
31.12.2011r. 

WAŁBRZYCH 8 8 33 25 

JUGÓW  4 20 16 

NOWA RUDA  2 2 18 16 

ŚCINAWKA DOLNA  1  12 12 

BASZKÓW     6 6 

BYSTRZYCA KŁODZKA 1  6 6 

ZIĘBICE  1 1  5 4 

ROŚCISŁAWICE     2 2 

SZCZYTNA   1   5 5 

HENRYKÓW   3 3 

BORÓWEK   1  3 2 

MIERCZYCE 1   3 3 

LUDWIKOWICE  1    3 3 

KROŚNICE 4 1  6 5 
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BIELSKO BIAŁA      1 1 

MIECHÓW   1 1  

OJCÓW      1 1 

WROCŁAW     1 1 

BIELAWA    1 1 

GNIEW     1 1 

GORLICE      1 1 

LEGNICKIE POLE  1    7 7 

MIELEC      2 2 

MILICZ  2    4 4 

NOWOGARD    1 1 

PODZAMEK     1 1 

SIERADZ 1   2 2 

STALOWA WOLA     1 1  

WIŚNIOWA GÓRA      1 1 

WIELEŃ    1 1 

ZAKRZEWIE     1 1 

ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE 3  1  3 2 

PRZASNYSZ     1 1 

ŚWIEBODZICE     2 2 

BOLKÓW  3   3 3  

BEŁCZE   1 1 

BRAMKI   1 1 

CIESZYN   1 1 

JASKULIN 2  2 1 

KLISINO 2  2 2 

SOSNÓWKA GÓRNA   1 1 

TRZEBIEBIECHÓW  1 1  

SREBRNA GÓRA  1 2 1 

LISKÓW   2 2 

ZGORZELEC  1 1  

BORÓWEK  1 3 2 

WRONINIEC   1 1 

BARDO-OPOLNICA 1 1 2 1 
 Razem 36 24 180 156 

 
 
W trakcie roku ok. 50 osób składa wnioski o umieszczenie w domach Pomocy społecznej, 
ale nie są to wszystkie osoby, które mogłyby się ubiegać, gdyŜ ośrodek ze względu na 
niewystarczające środki finansowe stara się maksymalnie długo zapewniać pomoc usługowa 
w miejscu zamieszkania, nie kierując do placówek. Łączny koszt pobytu w domach pomocy 
społecznej wyniósł 3 765 836 zł.  
Wzrost wysokości wydatków za pobyt mieszkańców miasta w domach pomocy społecznej w 
latach 2006 - 2011 prezentuje poniŜszy wykres. 
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Wzrost opłat za pobyt pensjonariuszy spowodowany jest przede wszystkim wzrostem 

kosztów utrzymania w poszczególnych DPS, a takŜe stale zwiększającą się liczbą osób, 
które muszą zostać umieszczone w domach pomocy. Wynika to równieŜ z faktu, Ŝe 
kierowane są osoby ubogie z niskim dochodem, a średni koszt dopłaty do kaŜdej osoby 
przebywającej w domu pomocy społecznej w 2011 r. wyniósł 2 006 zł miesięcznie, czyli jak 
widać większość kosztów ponosi gmina, a nie mieszkaniec DPS. Wydatki na usługi i DPS na 
tle innych świadczeń MOPS przedstawia poniŜszy wykres, z którego wynika, Ŝe 
systematycznie rosną wydatki na osoby starsze, niepełnosprawne. 
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Charakterystyka sytuacji osób i rodzin korzystaj ących z pomocy społecznej  
 

Ogółem ze wszystkich form pomocy społecznej w roku 2011 skorzystało  
w Wałbrzychu 4 964 rodzin, w których przebywają 10 923 osoby. Strukturę powodów 
korzystania rodzin z pomocy społecznej przedstawia poniŜszy wykres. 
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 Liczba osób korzystających z pomocy społecznej w dzielnicach Wałbrzycha w 2011 r. 

 

Dzielnica Liczba 
mieszka ńców  

Liczba rodzin 
korzystaj ących 

z pomocy   

Liczba osób w 
rodzinach 

korzystaj ących 
z pomocy 

Procentowy 
udział 

korzystaj ących 
z pomocy do  
mieszka ńców 

Nowe Miasto  9 713 729 1 614 16,62% 

Podgórze 9 220 659 1 435 15,56% 

Stary Zdrój 9 041 720 1 472 16,28% 

Sobięcin 6 506 383 874 13,43% 

Śródmie ście 15 583 844 1 817 11,66% 

Poniatów 1 962 93 208 10,60% 

Rusinowa 2 608 124 277 10,62% 

Szczawienko  4 431 179 425 9,59% 

Biały 
Kamień 14 831 565 1 202 8,10% 

Piaskowa 
Góra 19 935 448 850 4,26% 

Podzamcze 21 316 166 311 1,46% 

 Razem 115 146 4 910 10 485 9,11% 

Najczęściej występującym powodem trudnej sytuacji Ŝyciowej klientów MOPS było  
nadal bezrobocie, a kolejnymi niepełnosprawność oraz długotrwała choroba. Na początku 
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2011 r. nastąpił wzrost liczby bezrobotnych, ale w kolejnych miesiącach liczba 
zarejestrowanych osób bezrobotnych zmalała, aby pod koniec roku ponownie wzrosnąć.  
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mieszka ńców Wałbrzycha w 2011 r. 

 

Liczbę osób bezrobotnych w poszczególnych miesiącach roku 2010 podziale 
na osoby z prawem do zasiłki i bez prawa przedstawia poniŜszy wykres. 

Sytuację bezrobocia w ostatnich pięciu latach na podstawie średniorocznej liczby 
osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy przedstawiono na kolejnym wykresie. 
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Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Wałbrzychu przebiegała prawidłowo i opierała 
się na podpisanym Porozumieniu w zakresie przepływu informacji o wolnych miejscach 
pracy oraz osobach obejmowanych przez MOPS działaniami systemowymi  

Z powyŜszego porównania liczby korzystających z pomocy społecznej w stosunku 
do liczby mieszkańców wynika znaczne zróŜnicowanie niedostatku w poszczególnych 
dzielnicach miasta. W niektórych rejonach Wałbrzycha obszary ubóstwa są znacznie 
większe niŜ w pozostałych, widać róŜnice pomiędzy starymi dzielnicami i nowymi. Udział 
korzystających z pomocy w stosunku do liczby mieszkańców zmalał w stosunku do lat 
poprzednich i jest bardzo zróŜnicowany, od przeszło 16% na Starym Zdroju i Nowym Mieście 
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do 1,46 na Podzamczu i 4,26 % na Piaskowej Górze. Ogółem ze wszystkich form pomocy 
społecznej w roku 2011 skorzystało  w Wałbrzychu  10 485 w 4 910 rodzinach. W roku 2008 
najlepszym jak dotychczas, kiedy znacznie spadło bezrobocie korzystało z pomocy 4 800 
rodzin. 
 

W 2011 roku pracownicy socjalni rozpatrzyli 19 833 wnioski o udzielenie pomocy 
i przeprowadzili 19 884 rodzinnych wywiadów środowiskowych. Wydano 41 680 decyzji 
administracyjnych z zakresu pomocy społecznej. Szczegółową analizę w tym zakresie 
przedstawia poniŜsza tabela.  
 

Nazwa Zespołu  
Pracy socjalnej  

Wnioski Wywiady Decyzje 

ZPS 1 3.768 3 959 8 426 

ZPS 2 3.566 3 874 7 597 

ZPS 3 4 009 3 783 8 112 

ZPS 4 3 130 3 708 7 622 

ZPS 5 3 774 3 637 7 898 

ZPS-B 765 829 2 065 

Razem 19 833 19 884 41 680 

 
 
Ośrodek podjął się realizacji zadań współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego:   
 
Projekt systemowy „Od bierno ści do aktywno ści”  – w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki, Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, Działania 7.1 Rozwój i 
upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej 
integracji przez ośrodki pomocy społecznej 

Celem ogólnym projektu jest integracja ze społeczeństwem oraz przywrócenie 
do zatrudnienia lub do uzyskania zdolności do zatrudnienia, osób zagroŜonych 
wykluczeniem społecznym, znajdujących się w wieku aktywności zawodowej, bezrobotnych 
lub nieaktywnych zawodowo, poszukujących pracy, korzystających z pomocy społecznej.  

W ramach projektu zastosowano formułę kontraktu socjalnego, jako obowiązkowego 
narzędzia integracji społecznej oraz działania o charakterze środowiskowym mające na celu 
aktywizowanie środowisk zagroŜonych wykluczeniem społecznym z uwzględnieniem 
środowiskowej pracy socjalnej.  

W 2011 r.,  zapoczątkowano Program Aktywności Lokalnej, realizowany w oparciu 
o Uchwałę Nr XLIII/397/09 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 12 listopada 2009 r. Program 
miał charakter pilotaŜowy, uczestniczyło w nim 10 osób (kobiety ze Śródmieścia, nie 
pracujące, posiadające małe dzieci, korzystające z pomocy społecznej). Uczestniczki, pod 
kierunkiem animatora, definiowały swoje problemy, szukały sposobów ich rozwiązywania, 
korzystały z oferty kulturalnej miasta, wzajemnie integrowały się. Uzyskały teŜ wsparcie 
psychologiczne oraz pogłębiły, bądź uzyskały nowe kwalifikacje zawodowe.  

W ramach aktywnej integracji przeprowadzono następujące działania:  
• trening umiejętności społecznych,  
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• doradztwo zawodowe, 
• warsztaty psychologiczne – „Debaty rodzinne” 
• warsztaty dla osób z problemami wychowawczymi – „Szkoła dla rodziców” 
• grupy wsparcia 
• warsztaty upowszechniające ideę wolontariatu. 
 

W ramach aktywizacji zawodowej zaproponowano klientom do wyboru jeden  
z 6 kursów zawodowych: nowoczesny magazynier, obsługa kas fiskalnych, kucharz, kurs 
kadrowo-płacowy, płytkarz-malarz, opiekunka osób starszych.  Kontynuowało naukę 
w Liceum Ogólnokształcącym dla dorosłych 9 uczestniczek, ukończyło  7 osób.  

KaŜdy uczestnik projektu otrzymywał takŜe wsparcie finansowe w formie zasiłków, ze 
środków budŜetu gminy Wałbrzych (wkład własny w projekcie wyniósł 88 592,89 zł.) 
Wsparciem towarzyszącym dla uczestników projektu było zapewnienie bezpłatnej opieki nad 
dziećmi podczas zajęć, ubezpieczenie NNW, gorący posiłki, bezpłatne dojazdy na zajęcia.  

 

 Wyszczególnienie 2011  Liczba  

1 Liczba osób objętych kontraktami socjalnymi  96 

2 Liczba osób uczestniczących w działaniach 
środowiskowych 

2700 

3 Liczba zrealizowanych kontraktów socjalnych 83 (102,5%) 

4 Liczba osób kontynuujących udział w projekcie  2 

5 Liczba osób, które przerwały udział w projekcie 11 

BudŜet wykonany w 97,63 % przedstawiał się następująco : 

 

Lp  Źródła finansowania 2011  Plan  Wykonanie  

1 Dofinansowanie z Europejskiego 
Funduszu Społecznego 773.459 755.148,93 

2 BudŜet Gminy Wałbrzych 90.741,00 88.592,89 

3 Razem 864.200 843.741,82 

 

Działania środowiskowe w 2011 r.   
W działaniach środowiskowych uczestniczyli, takŜe członkowie ich rodzin  

uczestników, sąsiedzi, koledzy. Ogółem było to około 2700 osób. Na wykonanie tego 
zadania poniesiono wydatki w wysokości ok. 48 tys. zł. Wspólnie upiększano miejsca 
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zamieszkania poprzez nasadzenia kwiatów, krzewów i drzewek, malowanie bram 
wejściowych, przygotowywano i przeprowadzono festyny, spotkania obywatelskie 
i edukacyjne, uczestniczono w rajdach turystyczno – integracyjnych, olimpiadach sportowo-
rodzinnych w przedsięwzięciach kulturalnych i cyklicznych spotkaniach.  Wszystkie załoŜenia 
tej edycji projektu zostały wykonane. 

Pracownicy wszystkich Zespołów Pracy Socjalnej Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Wałbrzychu łączyli działania realizowane jako certyfikowane Centrum 
Aktywności Lokalnej (CAL) z działaniami wynikającymi z IV edycji projektu „Od bierności do 
aktywności”. W 2011 roku zaktywizowano kolejne rejony miasta poprzez wspólną pracę i 
zabawę wszystkich pokoleń. ZałoŜenie było jedno najpierw praca społeczności na rzecz 
swojego miejsca zamieszkania, a później zabawa z elementami edukacji i profilaktyki. 
Kontynuowana była między innymi akcja „Czerwiec aktywnych społeczności”.  

 

Zespół Pracy Socjalnej Nr 1   

Stary Zdrój  
  
    Na terenie Zespołu Szkół Nr 10 w dzielnicy Stary Zdrój, w czewrcu pracownicy 
Zespołu Pracy Socjalnej Nr 1 wspólnie z Radą Wspólnoty Samorządowej oraz 
beneficjentami projektu ”Od bierności do aktywności”, zorganizowali akcję – "Odnawiamy 
boisko do koszykówki". Wspólna praca przy porządkowaniu boiska z udziałem mieszkańców 
i uczniów szkoły, przebiegała w miłej rodzinnej atmosferze, a jej efekty zostały 
udokumentowane zdjęciami. Podczas gdy dorośli pracowali,  dzieci i młodzieŜ integrowała 
wspólna zabawa i konkursy z atrakcyjnymi nagrodami. Na zakończenie zorganizowano 
wspólne grillowanie.   
 W ramach projektu równieŜ w czerwcu  pod hasłem "Śladami Historii" odbyła się 
wycieczka  mieszkańców do kompleksu "Osówka". Plan wyprawy obejmował zwiedzanie 
podziemi wraz z przewodnikiem. Eskapada przebiegała w miłej atmosferze i spotkała się 
z duŜym zainteresowaniem uczestników. Na zakończenie imprezy beneficjenci zostali 
zaproszeni na wspólny obiad.     
 
Poniatów            
                             
 Pracownicy socjalni  zorganizowali we wrzesniu festyn rodzinny „Bezpieczna Droga 
Do Szkoły”. Działania zostały przeprowadzone na terenie Szkoły Podstawowej Nr 19  
i uczestniczyli w nich pracownicy MOPS, dyrekcja i nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 19, 
StraŜ PoŜarna, Policja, StraŜ Miejska, grupa taneczna z Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury, 
Karczma Zbrojownia wraz z wodzirejem- Klaunem. W ramach festynu przeprowadzono 
konkurs plastyczny pn. "Bezpieczna droga do twojej szkoły", w trakcie trwania konkursu, 
dzieci i dorośli zostali  zaproszeni do stolików ze słodyczami i napojami, dzieci tłumnie 
korzystały z malowania twarzy, same wymyślały wzory. Największą atrakcją okazała się 
przejaŜdŜka bryczką konną oraz zabawa, którą prowadził klaun. Dzieci okazały 
zainteresowanie wozem straŜackim, bardzo chętnie odpowiadały na pytania zadawane przez  
straŜaków dotyczące ich pracy, mogły oglądać i wsiadać do wozu. Policjanci opowiadali 
dzieciom o pracy policji i wozili wozem policyjnym. Niespodzianką festynu był występ grupy 
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tanecznej z WOK-u. Zaprezentowano róŜne układy taneczne i zaproszono uczestników 
festynu do wspólnej zabawy. Panie z Karczmy Zbrojowni w trakcie festynu upiekły kiełbaski 
na grillu, do konsumpcji których, zaproszono wszystkich uczestników.    
   
Zespół Pracy Socjalnej Nr 2  
 
 Pracownicy ZPS Nr 2 zorganizowali cztery działania środowiskowe w dzielnicy 
Sobięcin oraz po dwa działania w dzielnicy Biały Kamień i Konradów Promocja 
i prowadzenie działań środowiskowych ma na celu; integrację środowiska lokalnego, 
działania na rzecz poprawy estetyki otoczenia, nabycie przez mieszkańców umiejętności 
spędzania wolnego czasu z rodziną, aktywizację osób starszych i samotnych poprzez 
wspólne spędzanie czasu z sąsiadami.  
 
Sobi ęcin  
 
 Z okazji Dnia Matki zorganizowano rodzinny festyn środowiskowy na terenie PSP 
Nr 17, współorganizatorami, którego byli: nauczyciele, rodzice i uczniowie Publicznej Szkoły 
Podstawowej Nr 17,  nauczyciele i uczniowie z Publicznego Gimnazjum Nr 4, pracownicy 
Zespołu Pracy Socjalnej Nr 2, nauczyciele i uczniowie III Liceum Ogólnokształcącego, 
przedstawiciele Rady Wspólnoty Samorządowej, wolontariusze i studenci PWSZ 
im. Angelusa Silesiusa, patrol szkolny StraŜy Miejskiej w Wałbrzychu. Konkurencje sportowe  
prowadzone były przez nauczycieli PSP Nr 17  i przez wolontariuszy. Program artystyczny 
przygotowali nauczyciele w/w szkół, a występy ich uczniów uatrakcyjniły festyn. Poczęstunek 
dla uczestników został przygotowany przez rodziców uczniów PSP Nr 17 oraz 
przedstawiciela RWS. W konkurencjach sportowych i konkursach udział brały mamy 
ze swoimi dziećmi. Fundatorami nagród byli:  PWSZ im. Angelusa Silesiusa, sklepy: 
''Mikrus”, ''Tanioszka'', ''Pasmanteria - Śródmiescie”, ”Hurtownia Kupiecka Siódemka'',  
''Kwiaciarnia-Śródmieście”; Wałbrzyskie Usługi Krawieckie.  
 Dla pensjonariuszy DPS Wałbrzych zorganizowano imprezę środowiskową pn. 
'”Promyk Słońca”. Inicjatorami imprezy byli: pracownicy ZPS Nr 2, nauczyciele i uczniowie III 
LO, PHU HARY. Program artystyczny i konkursy prowadzone były przez uczniów III LO, 
a poczęstunek dla pensjonariuszy przygotował właściciel PHU HARY – Henryk Furman. 
 W czerwcu pod nazwą ''Aktywny Sobięcin – graj w boule” zorganizowano na boisku 
szkolnym PSP Nr 17 trzecią edycja rozgrywek o puchar przechodni. Organizatorami  imprezy 
byli: pracownicy ZPS 2, uczniowie; PG Nr 4, PSP Nr 17,  Rada Wspólnoty Samorządowej 
Sobięcin – Gaj.  Główną nagrodą międzyszkolnych rozgrywek był  przechodni  zestaw do tej 
gry. Tytułowe rozgrywki poprzedziły liczne konkurencje sportowe, m.in. bieg sztafety na 
czas, rzut piłeczką palantową, skok w dal. Uczestnicy posilali się smakowitą grochówką, 
słodyczami, ciastami oraz napojami. Organizatorzy przygotowali dla uczestników nagrody i 
catering. Zwycięską druŜyną trzeciej edycji rozgrywek w ''Gra w boule'' została reprezentacja 
PG Nr 4 w Wałbrzychu. 
 We wrześniu przeprowadzono drugą edycja rodzinnego festynu środowiskowego pn. 
''Przystanek … Sobięcin'', która odbywała się w rejonie ulic: Średniej i Św. Barbary i 
poprzedzona była uporządkowaniem terenu przez beneficjentów projektu '' Od bierności do 
aktywności '' i mieszkańców dzielnicy. Występy zespołu muzycznego połączone były z 
pokazem grup: antyterrorystycznej Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu; GOPR, StraŜy 
PoŜarnej  oraz Patrolu Szkolnego StraŜy Miejskiej w Wałbrzychu. Prezentowano równieŜ 
działania prowadzone przez OHP. Festyn zorganizowano przy współudziale nauczycieli PG 
Nr 4, PHU HARY, RCWiP, Funkcjonariuszy Policji i StraŜy Miejskiej. Impreza przyciągnęła 
liczne grupy mieszkańców, którzy razem z dziećmi uczestniczyli w konkurencjach 
sportowych i konkursach. Sportowe i artystyczne konkurencje prowadzili nauczyciele i 
pracownicy Regionalnego Centrum Wspierania inicjatyw Pozarządowych. 
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 Pod koniec listopada odbyło się „Spotkanie Andrzejkowe” zorganizowane dla 
mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Wałbrzychu. Przy organizowaniu tej imprezy 
uczestniczyli beneficjenci, którzy byli uczestnikami projektu. Wykonali dla mieszkańców DPS 
ozdobne stroiki i dekoracje świąteczne. Pomagali przy organizowaniu i prowadzeniu 
konkursów o tematyce obrzędów andrzejkowych.  
 
Biały Kamie ń  
 
 Środowiskowy festyn rodzinny na terenie ogródków działkowych pn. ''Witamy Lato '' 
zorganizowali pracownicy Zespołu Pracy Socjalnej Nr 2 wspólnie z PSP Nr 2, PSP Nr 6 
i Zarządem Ogródków Działkowych Zagłębie oraz beneficjentami projektu ''Od bierności do 
aktywności '' zorganizowali. Festyn poprzedzono uporządkowaniem  terenu i zebraniem 
gałęzi na ognisko przez beneficjentów projektu i mieszkańców dzielnicy. Rodzice 
z pracownikami ZPS Nr 2 prowadzili liczne konkursy i konkurencje sportowe. Osoby biorące 
udział otrzymały nagrody. Zorganizowano pieczenie kiełbasek, a największą atrakcją festynu 
były przejaŜdŜki konne prowadzone przez amazonki. Mieszkańcy i beneficjenci projektu po 
festynie uporządkowali teren ogródków działkowych.  
 Pod hasłem „Moje ładne podwórko'' organizatorzy festynu propagowali poprawę 
estetyki najbliŜszego otoczenia. Pomocy udzielali mieszkańcy dzielnicy, beneficjenci projektu 
oraz Zarząd Ogródków Działkowych Zagłębie. Ogłoszono konkurs rysunkowy na projekt 
zagospodarowania własnego podwórka. W konkursie uczestniczyły liczne grupy sąsiedzkie. 
Przygotowano równieŜ wiele konkurencji sportowych i konkursów dla uczestników. Atrakcją 
zorganizowanego festynu był udział Szkolnego Patrolu StraŜy Miejskiej prowadzącego 
konkurencje sportowe.  
 
Zespół Pracy Socjalnej Nr 3  
 
Nowe Miasto  
 
 Kontynuowano pracę grupy samopomocowej dla osób starszych pn. „Kawiarenka 
Seniora”, której spotkania odbywały się w siedzibie Rady Wspólnoty Samorządowej Nowe 
Miasto raz w miesiącu. Organizowane były prelekcje z ciekawymi ludźmi, uczestnicy 
Kawiarenki wzięli udział w wycieczce do ZOO we Wrocławiu oraz w projekcie Eko-Ogród. 
 W czasie ferii zimowych na terenie hali sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji przy 
ul. Chopina zorganizowano „Feriadę 2011” czyli rozgrywki międzyszkolne „na wesoło” o 
Puchar Partnerstwa Lokalnego Na Rzecz Dzielnicy Nowe Miasto. Zespoły zawodników 
reprezentujących Gminny Zespół Szkół Nr 2 oraz Publiczną Szkołę Podstawową Nr 23 
zmagały się w róŜnych konkurencjach przy gorącym dopingu pozostałych uczestników. Po 
budzących wiele emocji zmaganiach Puchar trafił do Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 23. 
 Na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 23 został przeprowadzony Integracyjny 
Festyn Rodzinny z wieloma atrakcjami m.in przejaŜdŜka konna, trampolina, występy, pokazy, 
konkursy. Natomiast w czerwcu zorganizowano wycieczkę do ZOO we Wrocławiu. 
W wycieczce wzięli udział beneficjenci projektu systemowego, ich rodziny, uczestnicy 
„Kawiarenki Seniora”, liderzy wyłonieni z mieszkańców dzielnicy. 
 „Nasz Ekoogród” to projekt Rady Wspólnoty Samorządowej Nowe Miasto, w którym 
uczestniczyli pracownicy Zespołu Pracy Socjalnej Nr 3, Rada Wspólnoty Samorządowej 
Nowe Miasto, radna Pani Daniela Sprytula, beneficjenci projektu systemowego i ich 
otoczenie, członkowie „Kawiarenki dla Seniora” oraz wolontariusze i mieszkańcy Nowego 
Miasta. Działania polegały na uporządkowaniu terenu przeznaczonego na Eko-Ogród, 
wyznaczeniu chodników, sprzątaniu i sadzeniu krzewów, drzewek, kwiatów oraz trawy. 
Uroczyste zakończenie I etapu prac w Eko-Ogrodzie zorganizowano w dniu 28 października 
2011 roku. Część pierwsza uroczystości, gdzie zaprezentowano przebieg projektu odbyła się 
w siedzibie RWS, następnie udano się na teren Eko-ogrodu, gdzie odbyło się wspólne 
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grillowanie. W uroczystości udział wzięli m.in: członkowie Partnerstwa, sponsorzy, 
wolontariusze, poseł na sejm Agnieszka Kołacz-Leszczyńska, mieszkańcy Nowego Miasta. 
 We wrześniu 2011 r. na terenie Gminnego Zespołu Szkół Nr 2 zorganizowano 
Sportowy Festyn Rodzinny. Przeprowadzono szereg sportowych konkurencji rodzinnych, 
występy, pokazy, turniej piłkarski. W ramach ogólnopolskiej akcji „PomóŜ dzieciom przetrwać 
zimę” wspólnie z Przedszkolem Niepublicznym Nr 3 przekazano dzieciom z rodzin 
najuboŜszych paczki z odzieŜą, słodyczami i zabawkami. 
 
Podzamcze  
 
 W maju zorganizowano interdyscyplinarne szkolenie z zakresu chorób psychicznych i 
pracy z osobami zaburzonymi psychicznie na terenie dziennego oddziału psychiatrycznego, 
w październiku zorganizowano interdyscyplinarne szkolenie „Depresja, Samobójstwa” na 
terenie dziennego oddziału psychiatrycznego, które prowadziła Pani Martyna Szurmińska – 
ordynator oddziału.  
 Zainicjowano grupę samopomocową dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 
Spotkania odbywały się na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej Podzamcze i prowadzone były 
przez terapeutę z Centrum Integracji Rodziny. 

 
Zespół Pracy Socjalnej Nr 4  
 
Podgórze  
 W ramach „Czerwca aktywnych społeczności” Zespół Pracy Socjalnej Nr 4 
zorganizował mini festyn pn. „Dzień dziecka na sportowo”. W przygotowanie zabawy włączyli 
się mieszkańcy ul. Szkolnej, (na której to terenie odbył się festyn), beneficjenci projektu 
systemowego, Rada Wspólnoty Samorządowej Podgórze, Ośrodek Pallotyński i Publiczna 
Szkoła Podstawowa Nr 5. Działania rozpoczęły się uporządkowaniem terenu, na którym był 
zorganizowany festyn. Na świeŜym powietrzu przeprowadzono wiele konkurencji 
sportowych, które cieszyły się duŜym entuzjazmem zarówno ze strony rodziców jak i dzieci. 
Na dzieci czekały liczne nagrody, napoje i słodycze. 
 Pracownicy ZPS 4 aktywnie włączyli się w działania na terenie stadionu piłkarskiego 
przy ul. Nowy Dom, gdzie odbył się „EKO FESTYN” w ramach projektu „Daj śmieciom kosza 
-segreguj odpady”. Realizatorem projektu było Stowarzyszenie Mieszkańców „Podgórze”. 
Projekt był współfinansowany przez Fundusz Toyoty „Dobre pomysły zmieniają świat”. 
Do partnerskich działań w ramach projektu oprócz pracowników MOPS, RWS “Podgórze” 
aktywnie włączyli się m. in.: Fundacja EMIR, Ośrodek Socjoterapii w Wałbrzychu, OSiR, 
KPP, StraŜ PoŜarna. Pracownicy socjalni zaangaŜowali się w przeprowadzenie licznych 
konkurencji sportowo – rekreacyjnych oraz konkurencji plastycznej pod hasłem „Wałbrzych 
bez śmieci”. Zwycięzcy poszczególnych konkurencji otrzymali nagrody. 
 Pod hasłem „U stóp Waligóry”, w czerwcu zorganizowano rajd do schroniska 
Andrzejówka, którego uczestnikami byli mieszkańcy dzielnicy Podgórze, beneficjenci 
projektu, przewodnicy PTTK, członkowie LoŜy Trubadurów Górskich, przedstawiciel 
Komisariatu Policji III oraz „Akademia Malucha” działającaj przy Radzie Wspólnoty 
Samorządowej „Podgórze”. Rajd zakończył się w wspólnym grillowaniem .  
 W okresie od lipca do września prowadzono działania środowiskowe pn. „Kolorowe                    
i estetyczne podwórka”, których celem było poprawienie estetyki podwórek przy ul. Szkolnej,             
ul. Słowiańskiej oraz ul. Niepodległości. Mieszkańcy posprzątali teren, skosili trawę, 
pozbierali śmieci, odnowiono i pomalowano piaskownice, nasadzono roślinność.  
 W październiku zorganizowano wycieczkę do „Włodarza”. W programie wycieczki 
było zwiedzanie niemieckich sztolni podziemnego kompleksu „Riese” z okresu II wojny 
światowej. Celem wycieczki było poznanie tajemnic historii ziemi dolnośląskiej.                
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 W ramach działań Projektu Systemowego „Od bierności do aktywności" 
zorganizowano w grudniu, w ramach współpracy z Radą Wspólnoty Samorządowej 
Podgórze i działającą tam „Akademią Malucha" bal przebierańców  „BliŜej siebie", mający na 
celu aktywne, wspólne spędzanie czasu. Przygotowano liczne zabawy i konkursy dla dzieci 
i dorosłych. Nagrodzono najciekawsze kostiumy, a rodzice zorganizowali słodki 
poczęstunek i napoje. 
 
Piaskowa Góra  
 
 Na terenie Centrum Integracji Rodziny przy ul. Grota Roweckiego 3, w ramach 
działań środowiskowych pod hasłem „Dbamy o środowisko” prowadzono prace na rzecz 
poprawy estetyki otoczenia. Zgodnie z planem przygotowanym na wcześniejszym spotkaniu 
obywatelskim, wspólnie nasadzano drzewka i krzewy wokół budynku CIR. Do działań zgłosili 
się mieszkańcy okolicznych ulic oraz beneficjenci projektu „Od bierności do aktywności”. 
Kontynuując powyŜsze  działania w czerwcu mieszkańcy dzielnicy Piaskowa Góra 
zaopatrzeni w farby, pędzle oraz wałki malowali ogrodzenie terenu. Podczas przerwy 
w pracy zaproszono przybyłych na wspólny poczęstunek. 
 Pracownicy socjalni z dzielnicy Piaskowa Góra aktywnie włączyli się w organizację 
festynu rodzinnego, który odbył się w czerwcu roku na terenie Szkoły Podstawowej Nr 15, 
pn. „Bawmy się razem”. Razem z uczniami szkoły i ich rodzicami zorganizowali konkurs 
malowania kredą pt. „Wakacje moich marzeń”. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali 
dyplomy, a najlepsze prace zostały nagrodzone grami planszowymi.  
 W ramach działań projektowych, w lipcu zorganizowano festyn połączony z 
otwarciem placu rekreacyjnego przy Centrum Integracji Rodziny. Festyn miał na celu 
integrację środowiska dzielnicy Piaskowa Góra. Mieszkańcy dzielnicy brali udział w  
przygotowanych konkursach, a wśród dzieci przeprowadzono konkurs plastyczny i zawody 
sportowe. Dorośli rozegrali mecz piłki siatkowej, tenisa stołowego oraz punktowany rzut piłką 
do kosza. Atrakcją był pokaz zdolności graficiarzy, którzy ozdobili ścianę budynku Centrum 
Integracji Rodziny. 
 Kolejny festyn rodzinny, który miał na celu integrację środowisk społecznych dzielnicy 
Piaskowa Góra oraz zaprezentowanie przez grupę uzdolnionych mieszkańców dzielnicy 
swoich talentów artystycznych zorganizowano we wrześniu, podsumowując kampanię 
„Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Festyn rozpoczął się happeningiem profilaktycznym, którego 
celem było promowanie zdrowego stylu Ŝycia. Do zorganizowania festynu włączyli się takŜe 
partnerzy lokalni: StraŜ Miejska, Policja, Sanepid, GOPR, RWS Piaskowa Góra, OSIR, 
Podstawowa Szkoła Publiczna nr 37, Publiczne Przedszkole Językowe „Michałek” oraz 
świetlice opiekuńczo - wychowawcze. Mieszkańcy dzielnicy brali udział w licznie 
przygotowanych konkursach. Dorośli rozegrali mecz piłki siatkowej, przeprowadzono 
konkursy profilaktyczne dla dzieci i młodzieŜy grupa artystów skupiających się wokół 
„KUŹNI” zaprezentowała swoje talenty. DuŜym zainteresowaniem cieszył się występ 
najmłodszej artystki mieszkanki dzielnicy Piaskowa Góra, która dała krótki koncert 
skrzypcowy. Najlepsi zostali wyróŜnieni nagrodami i dyplomami. Dla  wszystkich uczestników 
festynu przygotowane były kiełbaski z grilla. 
 Z okazji „Dnia Seniora” w listopadzie w budynku CIR odbyło się uroczyste spotkanie 
dla seniorów.  W przygotowaniu imprezy brali udział członkowie artystycznej grupy „Kuźnia”, 
beneficjenci projektu oraz pracownicy socjalni. Po uroczystym powitaniu gości, wystąpiły z 
programem artystycznym dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 37, a następnie swoje prace i 
wiersze prezentowali członkowie „Kuźni” oraz inni przybyli goście. Kolejnym punktem 
spotkania był koncert skrzypcowy w wykonaniu uczennicy szkoły muzycznej.  
 W dniu 28 czerwca 2011 roku w siedzibie CIR  odbyło się spotkanie mające na celu 
zawarcie partnerstwa lokalnego na rzecz mieszkańców dzielnicy Piaskowa Góra, przez 
przedstawicieli instytucji, które mają siedzibę na terenie dzielnicy. 
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Zespół Pracy Socjalnej Nr 5  
 

Śródmie ście  
 
 W maju i czerwcu zorganizowano spotkania obywatelskie z mieszkańcami 
Śródmieścia  w celu, zapoznania się z potrzebami mieszkańców oraz ustalenia  planu pracy. 
ZPS Nr 5 zorganizował w dniu 27 maja 2011 roku pierwsze spotkanie przedstawicieli 
instytucji i organizacji pozarządowych mających siedzibę na terenie dzielnicy Śródmieścia w 
celu zawiązania partnerstwa lokalnego. W trakcie spotkania zaprezentowano metodę 
Centrum Aktywności Lokalnej, a takŜe prowadzone działania środowiskowe na rzecz 
aktywizacji mieszkańców dzielnicy Śródmieście. Uczestnicy spotkania zadeklarowali chęć 
zaangaŜowania się w proces tworzenia koalicji na rzecz Śródmieścia. Uroczyste zawiązanie 
partnerstwa nastąpiło w dniu 12 grudnia 2011r. przy otwarciu Centrum Aktywności Lokalnej. 
Do grona partnerów naleŜą: Powiatowa i Miejska Biblioteka "Pod Atlantami", Teatr Lalki i 
Aktora, IV Komisariat Policji, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Biuro Obsługi 
Klienta Miejskiego Zarządu Budynków, Parafia Ewangelicko - Augsburska, Polski Komitet 
Pomocy Społecznej, Stowarzyszenie „Sudety”, Regionalny Ośrodek Diagnostyczno 
Konsultacyjny, Komenda Miejska StraŜy PoŜarnej, Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw 
Pozarządowych, Gimnazjum Nr 1, Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 12,  Publiczna Szkoła 
Podstawowa Nr 28. 
 Z okazji Dnia Dziecka oraz Dnia Matki w maju na wałbrzyskim Rynku odbył się piknik, 
którego organizatorami byli: Wałbrzyska Wspólnota Samorządowa „Śródmieście”,  Zespół 
Pracy Socjalnej Nr 5 i Ośrodek Sportu i Rekreacji. Oprócz występów romskich zespołów 
dziecięcych przeprowadzono liczne konkursy i  quizy. Wszyscy aktywni uczestnicy pikniku 
zostali nagrodzeni  drobnymi upominkami i słodyczami.  ZPS 5 zorganizował zbiórkę 
słodyczy i maskotek, które przekazano najmłodszym mieszkańcom Domu Małego Dziecka.  
 W ramach czerwca aktywności społecznych w celu propagowania wzorców poprawy 
estetyki miejsca zamieszkania pod hasłem „Nasze podwórko pięknieje” pracownicy socjalni 
ZPS 5 zorganizowali wspólnie z mieszkańcami ulic A. Pługa,  M. Konopnickiej, 
Lenartowskiego, J. Słowackiego, A. Mickiewicza, P. Skargi, G. Zajączka i Niepodległości 
sprzątanie podwórek, malowanie ławek, sadzenie kwiatów w klombach i zbieranie śmieci. 
Prace porządkowe były okazją do poprawy stosunków sąsiedzkich i integracji mieszkańców.  
 TakŜe w czerwcu, w ramach ogłoszonego konkursu  „Zrób to z sąsiadem – Święto 
naszego podwórka”, odbyła się impreza  zorganizowana, przez mieszkańców ul. Buczka 
i Dmowskiego, ZPS 5, Regionalnym Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych- 
pomysłodawcą konkursu oraz Wspólnotą Samorządową i Wałbrzyską LoŜą Trubadurów. 
Mieszkańcy zorganizowali wspaniała zabawę, konkursy plastyczne,  tańce i kolorowe 
korowody oraz wspólne grillowanie przy dźwiękach muzyki. 
 Na Wałbrzyskim Rynku we wrześniu odbył się Piknik Rodzinny pn. „Bezpieczny 
Uczeń”, adresowany do najmłodszych mieszkańców Wałbrzycha. Organizatorami imprezy 
byli: ZPS Nr 5, RWS „Śródmieście”, Biblioteka pod Atlantami, Muzeum Okręgowe 
w Wałbrzychu, RCWiP, Civitas Christiana, PKPS, StraŜ PoŜarna, Policja, StraŜ Miejska, 
GOPR, BOK Śródmieście. W trakcie Pikniku, przy licznych atrakcjach takich jak: malowanie 
twarzy, zabawa na dmuchanym zamku, jazda na gokartach, zabawa chustą Klanzy, odbył 
się równieŜ konkurs wiedzy oraz mini edukacja straŜników miejskich na temat bezpiecznego 
ucznia. W trakcie trwania pikniku moŜna było zdać egzamin na kartę rowerową. Fundatorem 
nagród w konkursie plastycznym był Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu.  
 Zorganizowano wycieczkę do Wrocławia oraz przejaŜdŜkę statkiem po Odrze dla 47 
dzieci ze Śródmieścia. ZPS Nr 5, RWS „Podgórze” oraz mieszkańcy ul. Piotra Skargi i 
Głowackiego,  przez okres od sierpnia do października budowali plac zabaw - zamontowali  
huśtawki, piaskownicę oraz ogrodzili teren i zasadzili krzewy i drzewka. W dniu 29 
października 2011 roku odbyło się uroczyste otwarcie placu. 
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Rusinowa  
 
 W dzielnicy Rusinowa, we wrześniu odbył się festyn organizowany przez ZPS Nr 5 i 
PSP Nr 31 im. Gustawa Morcinka w Wałbrzychu pod nazwą "Moja mała ojczyna". W festynie 
uczestniczyli uczniowie wraz z rodzicami oraz mieszkańcy dzielnicy Kozice i dzielnicy 
Rusinowa, a takŜe beneficjenci projektu. Atrakcją festynu był pokaz armatek wodnych na 
boisku szkolnym przygotowany, przez StraŜ PoŜarną w Wałbrzychu oraz liczne ciekawe 
konkurencje sportowe przygotowane dla dzieci imłodzieŜy, konkurs fotograficzny, tańca 
nowoczesnego i literacki. Ponadto miał miejsce turniej tenisa stołowego, a całość 
przedsięwzięcia urozmaiciła obecność Inspektora Kruka ze StraŜy Miejskiej w Wałbrzychu. 
Rodzice przygotowali domowe wypieki w postaci przepysznych ciast, babek i mazurków  
oraz grilowali kiełbaski. 
 
Gaj 
 
 Na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 9, w ramach projektu „Od bierności do 
aktywności”. zorganizowano w czerwcu festyn rodzinno-integracyjny ”Mieszkańcy Gaju - 
integrujmy się”. Wzięli w nim udział uczniowie, rodzice, straŜnicy miejscy i policjanci.  
                                                                                                  

Nastąpiła duŜy wzrost liczby podejmowanych działań przez pracowników socjalnych 
w celu uaktywniania i usamodzielniania podopiecznych, zarówno w formie pracy socjalnej z 
indywidualnym klientem, jego rodziną, jak teŜ ze środowiskiem. PowyŜsze działania 
zaczynają skutkować podejmowaniem przez mieszkańców współpracy z pracownikami 
socjalnymi, dostrzeganiem konieczności zmiany dotychczasowego systemu wartości, a w 
konsekwencji usamodzielnianiem się. 

 
Zespół do spraw bezdomno ści.  
 

Zespól funkcjonuje od września 2010 roku. Jego utworzenie pozwoliło 
na kompleksowe zajęcie się problematyką bezdomności w mieście. W skład Zespół wchodzą 
kierownik, dwóch pracowników socjalnych (od 2012 r. trzech), czterech opiekunów IDdB oraz 
dwóch opiekunów Ogrzewalni (na umowę zlecenie w okresie zimowym). Siedzibą zespołu 
jest Integracyjny Dom dla Bezdomnych przy ul. Pocztowej 22, co pozwala jednocześnie 
lepiej sprawować kontrolę nad tym obiektem.  
 
Integracyjny Dom dla Bezdomnych  - pełni funkcję otwartego domu wsparcia dziennego, 
w którym w ciągu dnia mogą przebywać osoby bezdomne nie będące mieszkańcami domu. 
Korzystają one z pomocy psychologicznej, terapeutycznej i zabiegów pielęgnacyjno - 
higienicznych, z tej formy pomocy skorzystało 47 osób.              

W 2011 r. w Integracyjnym Domu dla Bezdomnych przebywało 176 osób (24142 
osobodni). Z pobytu w placówce korzystały osoby nie posiadające własnego lokalu 
i posiadające status osoby bezdomnej. W IDdB realizowany jest indywidualny program 
wychodzenia z bezdomności. W omawianym okresie uczestniczyło  w nim 35 osób.  
Osoby bezdomne korzystały równieŜ z następujących form pomocy: 

• socjalnej, na którą składają się pomoc finansowa, rzeczowa, pomoc w uzyskaniu 
dokumentów , ustalenie stopnie niepełnosprawności w przypadku choroby lub 
upośledzenia, umieszczenie w szpitalach i zakładach opieki leczniczej, 

• terapeutycznej, na którą składają się terapia krótkoterminowa, grupowa, 
indywidualna, której celem jest łagodzenie stanów kryzysowych, depresji i pomoc 
w wychodzeniu z uzaleŜnienia od alkoholu, 

• poradnictwa prawnego, konsultacji psychologicznych, edukacji - pomoc w załatwianiu 
spraw urzędowych, napisaniu wniosku lub pozwu sądowego. 
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Osoby bezdomne przebywające w IDdB uczestniczyły w eliminacjach Mistrzostw Polski w 
piłce noŜnej środowisk bezdomnych w Strzelcach Opolskich .W Integracyjnym Domu dla 
Bezdomnych prowadzone są ponadto mitingi AA oraz grupa motywacyjna dla osób z 
problemem alkoholowym. W roku 2011 r. odbyły się 93 spotkania grupy motywacyjnej, w 
której uczestniczyły 164 osoby. Po ukończeniu zajęć w grupie motywacyjnej 11 osób 
skierowano do leczenia ambulatoryjnego w Poradni Leczenia UzaleŜnienia „ANIMA”, 16 
osób skierowano do leczenia zamkniętego. 
 

Jako filie Integracyjnego Domu dla Bezdomnych dla rodzin działa osiem mieszka ń 
przejściowych, Decyzje o przydziale mieszkania wydaje Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej. Jest to alternatywne rozwiązanie dla tych rodzin, które faktycznie znajdują się w 
złej sytuacji mieszkaniowej, między innymi dla samotnych matek, które zajęły samowolnie 
mieszkanie będąc w złej sytuacji bytowej, a później nie mogły ubiegać się o mieszkanie 
socjalne. Opuszczenie mieszkania przejściowego następuje po otrzymaniu przez rodzinę 
lokalu socjalnego.  
 
Ogrzewalnia dla Bezdomnych – jest placówką o charakterze interwencyjnym zapewniającą 
tymczasową pomoc doraźną osobom  bezdomnym, Ŝyjącym w miejscach niemieszkalnych. 
Ogrzewalnia dla Bezdomnych jako filia IDdB funkcjonuje – wyłącznie w okresie zimowym - w 
lokalu uŜytkowym przy ul. Moniuszki 106, przekazanym w drodze porozumienia przez Gminę 
lokalu. Który składa się z 1 duŜego pomieszczenia oraz maleńkiego zaplecza 
gospodarczego z WC. Osoby bezdomne korzystają z pobytu w placówce w godzinach od 
19.00 do 7.00 rano. Ogrzewalnia zapewnia miejsca siedzące, dostęp do ciepłej oraz zimnej 
wody, gorący napój, Ŝywność w razie potrzeby. W obliczu występujących złych warunków 
pogodowych i duŜych mrozów okazała się placówką bardzo potrzebną. Przebywa w niej do 
17 osób, które głównie ze względu na łamanie regulaminu nie mogą przebywać w 
Integracyjnym Domu  przy Pocztowej czy innej placówce. 
 
Projekt konkursowy SAMODZIELNI !!!”  - realizowany jest w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie 
sektora ekonomii społecznej. Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób 
zagroŜonych wykluczeniem społecznym przez Zespół do spraw bezdomności.  
Celem projektu jest umoŜliwienie 10 bezdomnym (5 os 50+) w wieku aktywności zawodowej 
usamodzielnienie się poprzez kompleksową aktywizację  społeczno - zawodową , realizację 
programu reintegracyjnego.  
 

 
Realizacja projektu „Samodzielni !!!”:  

• umoŜliwi stopniowe wychodzenie z bezdomności i usamodzielnienie poprzez nabycie 
nowych kwalifikacji zawodowych umoŜliwiających wejście na rynek pracy.  

• wzmocni potencjał osobowościowy w tym zwiększy motywację do abstynencji lub 
podjęcia leczenia zamkniętego.  

• przygotuje bezdomnych do samodzielnego zamieszkania i utrzymania lokalu 
socjalnego, co umoŜliwi gminie Wałbrzych zaoszczędzić środki finansowe na 
powtórny remont zdewastowanych lokali socjalnych. 
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Projekt konkursowy - Centrum Aktywno ści Lokalnej -  rewitalizacja społeczna 
Śródmie ścia Wałbrzycha  
 

Opracowany przez pracowników Ośrodka wniosek uzyskał wysoką ocenę, dzięki 
czemu z Europejskiego Funduszu Społecznego otrzymano dofinansowanie w wysokości 
1 407 925 zł. Projekt realizowany jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Wałbrzychu od października 2011 r.. Wkład własny Gminy Wałbrzych to środki w wysokości 
90 tys. zł z profilaktyki uzaleŜnień. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Regionalnym 
Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych. Celem projektu jest integracja mieszkańców 
Śródmieścia Wałbrzycha oraz aktywizacja społeczna i zawodowa. Prowadzone są działania 
środowiskowe w celu: animowania środowiska rewitalizowanego obszaru, zwiększenia 
poczucia toŜsamości lokalnej i zaangaŜowania we wspólne rozwiązywanie problemów 
dzielnicy. Tworzone jest partnerstwo lokalne na rzecz dzielnicy.  

Projekt realizowany jest w zmodernizowanym równieŜ w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki budynku przy ul. Mickiewicza 26. Dzięki dofinansowaniu 
wyposaŜono obiekt w meble, atrakcyjny sprzęt multimedialny, tablicę interaktywną, materiały 
edukacyjne, plastyczne itp.  

W Centrum Aktywności Lokalnej działają: 
• Klub Integracji Społecznej, 
• Akademia Współczesnego Rodzica, 
• Klub SENiOR-a,  
• Centrum Wolontariatu,  
• Klub MłodzieŜowy,  
• darmowe poradnictwo prawne, psychologiczne i rodzinne 

oraz w ramach środków własnych z profilaktyki 
• Świetlica Środowiskowa  
• Punkt konsultacyjny UzaleŜnień i Punkt Niebieskiej Linii  

Dzięki takiemu zakresowi w Centrum znajdą wsparcie całe rodziny: „od wnuczka do 
dziadka”, a poprzez działalność animacyjną oddziaływać będzie na całą dzielnicę.  
 
Klub Integracji Społecznej (KIS) o dbyły się: 

• trening kompetencji społecznych 
• zajęcia z doradcą zawodowym 
• zajęcia komputerowe 
• zajęcia w ramach grupy motywacyjnej 
• wizyty w kinie 

W ramach zajęć zapewniono poczęstunek i ciepłe posiłki. 
 
Akademia Współczesnego Rodzica (AWR) - o dbyło się: 

• trening kompetencji społecznych 
• zajęcia z doradcą zawodowym 
• Akademia Świadomego Rodzica 
• zajęcia grupy motywacyjnej 
• zajęcia edukacyjne 
• 2 wizyty w kinie 

W ramach zajęć zapewniono opiekę nad dziećmi, z której skorzystało 5 rodziców, dla  
6 dzieci oraz  poczęstunek i ciepłe posiłki. 
 
Poradnictwo – realizuje w CAL partner Projektu  w zakresie: 

• poradnictwa prawnego  
• poradnictwa psychologicznego  

• poradnictwa rodzinnego.  
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Starsi Edukuj ą Nieletnich I Opiekuj ą się Rodzinami – SENiOR.  
Podczas spotkań seniorzy integrowali się we własnym gronie, wykonywali prace ręczne, 
określali swoje zainteresowania, formy i sposoby spędzania czasu wolnego, definiowali 
oczekiwania wobec Centrum, brali udział w grach i zabawach logicznych. Zorganizowano 
dwa wyjścia do kina, wspólnie z wolontariuszami zorganizowano wigilię, podczas, której 
zapewniono poczęstunek i materiały, upominki. 
 
Centrum Wolontariatu (CW).  
Rekrutację wolontariuszy prowadzono w Państwowej WyŜszej Szkole Zawodowej, II Liceum 
Ogólnokształcącym, Zespół Szkół Politechnicznych „Energetyk”, informacje ukazały się na 
stronach internetowych MOPS. Odbyło się 7 spotkań wolontariuszy w ramach, których 
omawiano prawa i obowiązki wolontariuszy, preferowane obszary działania. Uzgadniano we 
współpracy z ZPS Nr 5 działającym na obszarze Śródmieścia rodziny w których występuje 
potrzeba korzystania z wolontariatu. Zawarto 10 porozumień o wykonywaniu świadczeń 
wolontarystycznych. Odbyło się spotkanie wyjazdowe edukacyjno-integracyjne dla 
wolontariuszy, uczestniczyli równieŜ w przygotowaniach do otwarcia Centrum oraz 
poczęstunku wigilijnego dla mieszkańców. 
 
Klub Młodzie Ŝowy.  
Pod koniec listopada odbyły się spotkania w Gimnazjum zapraszające młodzieŜ do 
uczestnictwa w Klubie juŜ w siedzibie Centrum Aktywności Lokalnej.  W grudniu odbyły się 
jeszcze dwa spotkania robocze, poświęcone przygotowaniom do uroczystego otwarcia 
Centrum. W grudniu odbyły się takŜe wyjścia do kina z młodzieŜą. Ustalono, Ŝe prace Klubu 
MłodzieŜowego odbywać się będą dla dwóch grup wiekowych, w wieku gimnazjalnym i 
ponadgimnazjalnym oraz druga  grupa uczniów klas 4-6.  
 
Środowiskowa Świetlica opieku ńczo wychowawcza dla dzieci.  
W świetlicy odbyły się zajęcia plastyczne, zorganizowano wigilię dla dzieci wizyty do 
instytucji kultury, do kina i teatru. Dzieci wraz z wychowawczynią bardzo czynnie 
uczestniczyły w przygotowaniach do otwarcia Centrum, robiąc pamiątki dla zaproszonych 
gości.  

 
Punkt konsultacyjny uzale Ŝnień oraz punkt Niebieskiej Linii.  
W punkcie świadczone są usługi interwencyjno-konsultacyjne dla osób uzaleŜnionych, ofiar 
przemocy, osób współuzaleŜnionych oraz dla rodziców z problemami wychowawczymi. 
Udzielono 42 porady dla osób zamieszkałych w Śródmieściu. Prowadzone są grupy 
motywacyjne dla osób z problemem alkoholowym, odbyło się 12 spotkań. Zorganizowano 
profilaktyczne spotkanie edukacyjne „CiąŜa bez alkoholu” dla pracowników socjalnych tut. 
Ośrodka oraz kuratorów społecznych z pionu kuratorów rodzinnych i nieletnich. Miały 
miejsce takŜe interwencje w terenie wspólnie z pracownikami socjalnymi w związku z 
procedurą Niebieskiej Karty.  

 
Tworzenie partnerstwa lokalnego w obszarze rewitali zowanym.  
W listopadzie odbyło się spotkanie wyjazdowe w Dusznikach Zdroju, w którym  wzięło udział 
14 osób z 10 podmiotów działających w Śródmieściu poświęcone przedstawieniu załoŜeń 
projektu „Centrum Aktywności Lokalnej”, roli poszczególnych partnerów w realizację 
projektu, planowaniu otwarcia Centrum oraz sformalizowaniu działań Partnerstwa. W efekcie 
licznych spotkań udało się zawiązać formalne Partnerstwo Lokalne na Rzecz Śródmieścia  i 
podpisać porozumienie o współpracy. Celem jest analizowanie problemów i potrzeb, 
identyfikowanie obszarów do interwencji, planowanie celów, działań i metod współpracy w 
dla animacji obszaru rewitalizowanego. 
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Środowiskowy Dom Samopomocy  
 
Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z upośledzeniem umysłowym przy  

ul. Duracza 15a obejmuje dzienną opieką 30 osób niesprawnych intelektualnie.  
Dom funkcjonował w ramach Ośrodka tylko do końca roku, od 1 stycznia 2012 r. j zgodnie z 
uchwała Rady Miasta jest samodzielna jednostką Gminy.  

Do podstawowych zadań Domu naleŜy: prowadzenie kompleksowej rehabilitacji 
społecznej, psychoterapii i socjoterapii oraz  wszechstronny rozwój biologiczny, psychiczny 
i społeczny.  Zajęcia w Środowiskowym Domu Samopomocy odbywają się od poniedziałku 
do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 i prowadzone są przez instruktorów terapii 
zajęciowej, terapeutów, psychologa oraz rehabilitanta.  

 
Formy prowadzonej działalno ści. 
 

W Środowiskowym domu samopomocy młodzieŜ pracowała w 6 pracowniach  
terapeutycznych: plastycznych, krawieckich, majsterkowiczów, rękodzielniczych, 
bukieciarsko – ogrodniczych, gospodarstwa domowego w których wykonuje się prace 
odpowiednie do predyspozycji poszczególnych osób i moŜliwości oraz w 5 klubach 
zainteresowań: socjoterapeutycznym, teatralnym – biblioterapia, filmowym, komputerowym, 
tanecznym. 

Postępowanie wspierająco – aktywizujące odbywało się wg indywidualnych planów 
dostosowanych do potrzeb i moŜliwości psychofizycznych uczestników i obejmowało: 

 
1) trening umiejętności samoobsługowych (samodzielne jedzenie, mycie, ubieranie itp.),  
2) trening zaradności Ŝyciowej w Ŝyciu codziennym (dotyczył przygotowywania 

posiłków, prania, sprzątania, robienia zakupów, itd.), nauka posługiwania się 
podstawowym sprzętem AGD i RTV będącym na wyposaŜeniu Domu, higiena 
osobista.  

3) trening umiejętności spędzania czasu wolnego (rozwijanie zainteresowań lekturą, 
sportem, turystyką, czynny udział w imprezach kulturalnych oraz w klubach 
zainteresowań),  

4) trening umiejętności społecznych - nawiązywanie kontaktów, poznanie zasad 
współŜycia w grupie, umiejętność współdziałania, aktywność społeczna,  

5) terapia zajęciowa - zajęcia plastyczne, rękodzielnicze, bukieciarskie, ogrodnicze, 
stolarskie, rzeźbiarskie  i zajęcia kulinarne, 

6) psychoterapię,  
7) rehabilitację fizyczną - ćwiczenia ogólnie usprawniające, fizjoterapia indywidualna.  

 
 W wymienionym okresie zatrudnionych było łącznie 7 osób  kierownik Domu, technik 
fizjoterapii, jeden instruktor terapii zajęciowej i czterech terapeutów. Ponadto na umowę - 
zlecenie zatrudniona była psycholog. W ŚDS odbywali praktykę studenci z wydziały 
pedagogiki Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej w Wałbrzychu.  
  W związku z przeniesieniem do innego ośrodka (1 osoba) oraz z przyczyn 
zdrowotnych i spraw rodzinnych (4 osoby) Dom w 2011 r. opuściło pięciu uczestników.  
 Uczestnicy Środowiskowego domu samopomocy brali udział w wielu imprezach 
kulturalnych i sportowo - rekreacyjnych integrujących środowiska osób niepełnosprawnych. 
W ramach zajęć uspołeczniających i integracyjnych uczestnicy Środowiskowego Domu 
Samopomocy raz w tygodniu jeŜdŜą do Centrum Wodnej Rekreacji Świebodzicach, 
uczestniczą w comiesięcznych zabawach urodzinowych,  codzienne robią zakupy 
w sklepach. 
Organizowane w 2011 roku przez Środowiskowy Dom Samopomocy działania integracyjne 
oraz udział w przedsięwzięciach organizowanych przez inne podmioty:  
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• Styczeń - wyjście do Cinema city na film „ Opowieści z Narnii”, wyjście do KFS; 
• Luty - Integracyjna zabawa walentynkowa z Powiatowym Środowiskowym Domem 

Samopomocy, wyjazd na sanki do Andrzejówki, wyjście na wystawę prac do Biblioteki 
pod Atlantami; 

• Marzec -  wyjście do kina na film „RANGO”, wyjście do KFS, spacer do Szczawna 
Zdroju z okazji pierwszego dnia Wiosny, wycieczka piesza na Mauzoleum, wycieczka 
piesza na Stary KsiąŜ; 

• Kwiecie ń - Śniadanie Wielkanocne, przyjazd teatru z Krakowa – pokaz iluzji, spacery 
do Szczawna Zdroju i okolic; 

• Maj - wyjazdowa wycieczka do ZOO Safari w Dwór Kralowe w Czechach, dni otwarte 
w Środowiskowym Domu Samopomocy dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych, 
udział w festiwalu piosenki w Filharmonii, udział w dniu poezji w WTZ na 
ul. Ogrodowej, udział w konkursie plastycznym PEFRO, udział w Dniu Godności Osób 
z Niepełnosprawnością Intelektualną, wyjście na wystawę Estery Grabarczyk „ Filc 
w róŜnej postaci”;  

• Czerwiec - tygodniowa wycieczka do miejscowości Poronin koło Zakopanego, udział 
w Dniu Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, udział w turnieju tenisa 
stołowego W Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy; 

• Lipiec - Dzień Rodziny, zajęcia integracyjne ze świetlicami środowiskowymi 
prowadzonymi przez MOPS, warsztaty w Muzeum Wałbrzyskim; 

• Sierpie ń – Wyjście do kręgielni, zajęcia integracyjne ze świetlicami środowiskowymi 
prowadzonymi przez MOPS, warsztaty w Muzeum Wałbrzyskim, wyjazd na wycieczkę 
do Zamku Świny koło Bolkowa; 

• Wrzesień - Udział w Turgolu – piłka noŜna we Wrocławiu, udział w imprezie 
integracyjnej - „Festyn Rodzinny” przy Centrum Integracji Rodziny, udział 
w warsztatach integracyjnych we Wrocławiu WTZ „ Ostoja”, impreza integracyjna „ 
Dzień Pieczonego Ziemniaka” razem z ŚDS Kamienna Góra; 

• Październik - Spotkanie sportowo – integracyjne w PŚDS, wyjście do kina i KFS; 
• Listopad - Integracyjna Zabawa Andrzejkowa w PŚDS w Kamiennej Górze; 
• Grudzie ń - Udział w Forum Osób Niepełnosprawnych w KsiąŜu, wspólne ubieranie 

choinki w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu, wystawa prac w Bibliotece w ramach 
obchodów Dni Godności Osób Niepełnosprawnych, wspólna Wigilia; 

 
 Ponadto organizowane były spacery do pobliskiego parku oraz wizyty 
w zaprzyjaźnionym Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy  i warsztatach terapii 
zajęciowej. Najczęściej wykorzystywane metody w pracy rehabilitacyjnej to metody 
aktywnego nauczania i uczenia się poprzez działanie, odkrywanie i przeŜywanie sytuacji 
zadaniowych. RóŜnorodność treści, form i metod ma stymulować do samodzielnej i twórczej 
aktywności uczestników przy wykorzystaniu ich wszelkich zdolności oraz potencjalnych 
moŜliwości i zainteresowań 
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WYKAZ POTRZEB W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ  
 
Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej przedstawiam najwaŜniejsze potrzeby w zakresie 
pomocy społecznej na terenie Wałbrzycha. 
 
 

• Utworzenie domów pomocy społecznej na terenie Wałbr zycha.  
 

W obliczu starzenia się społeczeństwa i wydłuŜania długości Ŝycia, coraz 
więcej osób wymaga pomocy w formie umieszczenia w domach pomocy społecznej. 
Na terenie miasta funkcjonuje jeden powiatowy dom, na 48 miejsc, w którym w roku   
ubiegłym przebywało 33 mieszkańców Wałbrzycha. Natomiast 147 mieszkańców 
przebywa w domach poza Wałbrzychem, w tym 54 osoby w specjalistycznych 
domach (psychiatrycznych), a 93 osoby w domach dla osób podeszłym wieku, 
obłoŜnie chorych i niepełnosprawnych.  Mieszkańcy umieszczani są daleko od 
Wałbrzycha, co znacznie utrudnia kontakty rodzinne i sąsiedzkie. Utworzenie domów 
pomocy społecznej na terenie miasta byłoby wskazane zarówno ze względu na 
ułatwienie kontaktów rodzinnych jak i ze względu na stworzenie nowych miejsc pracy 
dla mieszkańców Wałbrzycha, głównie kobiet.   
 

• Utworzenie miejsc noclegowymi dla osób bezdomnych.  
 

Zapewnienie schronienia jest obligatoryjnym zadaniem gminy. Ośrodek 
dysponuje zaledwie 60 miejscami w Integracyjnym Domu dla Bezdomnych na  
ul. Pocztowej, a liczba bezdomnych znacznie wzrosła w ostatnim okresie. Gmina ma 
obowiązek zapewnić osobom eksmitowanym pomieszczenia tymczasowe na okres 
minimum miesiąca, a następnie miejsca noclegowe. Aktualnie brakuje ok. 40 miejsc 
dla osób bezdomnych, w tym kobiet oraz osób niepełnosprawnych, które ze względu 
na fatalne warunki mieszkaniowe i aktualny stan zdrowia nie są w stanie  przebywać 
w miejscu zamieszkania. Utworzenie nowej placówki jest niezbędne i pozwoliłoby 
zapewnić zarówno pomieszczenia tymczasowe jak i miejsca noclegowe.    
    

• Utworzenie o środka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi  oraz 
mieszka ń chronionych. 

 
Prezydent Wałbrzycha złoŜył wniosek do Wojewody Dolnośląskiego o 

utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy Dla Osób Zaburzonych 
Psychicznie. Liczba osób z zaburzeniami psychicznymi rośnie. Formy pomocy 
środowiskowej jaką są ośrodki wsparcia oraz mieszkania chronione dla osób z 
zaburzeniami psychicznymi jest forma na pewno lepszą i tańsza od pomocy 
stacjonarnej. Stworzenie placówki środowiskowej dla zaburzonych psychicznie 
pozwoli kontynuować wsparcie i przystosowanie chorych do samodzielnego 
funkcjonowania w miejscu zamieszkania po okresie leczenia.  
   

• Utworzenie domów dziennego pobytu dla starszych mie szkańców miasta . 
  
 Na terenie Wałbrzycha nie ma dziennych domów pobytu. Osoby w podeszłym 
wieku, funkcjonują samodzielnie w środowisku, ale mając problemy z poruszaniem 
się, zazwyczaj nie wychodzą z domu i nie utrzymują Ŝadnych kontaktów 
towarzyskich. Są to osoby samotne, albo takie, których dzieci pracują i nie mogą 
zajmować się starszymi rodzicami. Dla podtrzymania sprawności psychicznej i 
fizycznej dla uczestników domu pobytu prowadzona jest terapia  zajęciowa, 
rehabilitacja ruchowa, zajęcia sportowo-rekreacyjne oraz  imprezy kulturalne.  Celem 
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placówki jest zachowanie osób w podeszłym wieku w jak najlepszym zdrowiu 
fizycznym i psychicznym bez konieczności umieszczania w domach pomocy 
społecznej.  
 

• Utworzenie kolejnych klubów dla osób starszych. 

Osoby w wieku emerytalnym dla podtrzymania dobrej kondycji psychicznej i 
fizycznej powinny mieć moŜliwość uczestniczenia w Ŝyciu społecznym. Zadaniem 
Klubów Seniora jest integrowanie środowiska osób starszych i umoŜliwienie 
aktywnego spędzania czasu. W klubie odbywają się zajęcia kulturalne, sportowe, 
działają kółka zainteresowań itp. Uczestnicy aktywnie włączają się Ŝycie dzielnicy i 
działają na jej rzecz, co pozwala im dłuŜej zachować sprawność  intelektualną jak i 
fizyczną. Idealnym rozwiązaniem byłoby stworzenie przynajmniej na terenie 
większych dzielnic Wałbrzycha ośrodków podobnych do Centrum Integracji Rodziny 
na Piaskowej Górze, czy Centrum Aktywności Lokalnej w Śródmieściu.  Placówki te 
łączą funkcję miejsca integrującego mieszkańców dzielnicy, świetlicy dla dzieci, klubu 
dla młodzieŜy oraz miejsca dla osób starszych.      

 
• Zapewnienie mo Ŝliwo ści superwizji terenowych pracowników socjalnych.  

 
W celu poprawienia jakości pracy pracowników socjalnych, konieczne jest 

stworzenie systemu wsparcia pomagającego zarówno monitorować metody pracy 
socjalnej jak i przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu. Od wysokiej jakości pracy 
oraz aktywności pracowników socjalnych, którzy wykonują bardzo trudny zawód 
zaleŜą wyniki działań pomocy społecznej, która zmierza poprzez udzielana pomoc  
do   usamodzielnienia korzystających z pomocy społecznej.     

 


