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Wprowadzenie 
 

Zgodnie z art. 110 ust 9 ustawy o pomocy społecznej obowiązkiem dyrektora ośrodka 
pomocy społecznej jest coroczne składanie Radzie Miejskiej sprawozdania z działalności 
oraz przedstawianie wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej. W roku ubiegłym 
zrealizowano wiele ze zgłaszanych potrzeb,  w maju 2014 r. Miasto oddało do uŜytku Dom 
Seniora Rusinowa, nowoczesną placówkę dla osób w podeszłym wieku i przewlekle 
somatycznie chorych. Utworzono równieŜ pierwszy Dzienny Dom Pomocy w dzielnicy 
Podzamcze jako filię  Domu Seniora – Rusinowa. Jest to uzupełnienie oferty dla osób 
starszych. W placówce, w godzinach popołudniowych, działa równieŜ Klub Seniora.   
W przejętej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w trwały zarząd nieruchomości przy 
ul. Ogrodowej 2a w Wałbrzychu, utworzono Centrum Wsparcia Socjalnego zapewniające 
pomoc  w zakresie   przemocy, bezdomności i sytuacji kryzysowych, a takŜe miejsca 
noclegowe dla kobiet, rodzin z dziećmi.  

Główną dziedziną działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej jest pomoc 
społeczna, ale Ośrodek zajmuje się równieŜ profilaktyką i rozwiązywaniem problemów 
alkoholowych, przeciwdziałaniem narkomanii, przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie oraz 
ochroną ofiar przemocy. Realizuje równieŜ zadania z zakresu świadczeń rodzinnych, pomocy 
osobom uprawnionym do alimentów, dodatków mieszkaniowych, dodatków energetycznych 
(nowe zadanie od 2014 r.) pomocy materialnej dla wałbrzyskich uczniów oraz 
potwierdzaniem prawa do świadczeń zdrowotnych dla podopiecznych, którzy nie są 
ubezpieczeni. Bardzo waŜnym zadaniem jest wspieranie rodzin, które maja problemy 
opiekuńczo wychowawcze z dziećmi. Od 2013 r. Ośrodek realizuje zadania jako powiatowe 
centrum pomocy rodzinie z zakresu pieczy zastępczej oraz rehabilitacji społecznej osób 
niepełnosprawnych. 
 

Realizacja zada ń wynikaj ących z ustawy o pomocy społecznej . 
 

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.  

W 2014 roku wydatki na zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Wałbrzychu wyniosły ogółem 83.497.614 zł, w tym: 

 
 
1. Zadania zlecone Gminie finansowane z bud Ŝetu państwa:                    

 
31.770.244 zł 

85 195  
 

Pozostała działalność – refundacja kosztów wydania przez gminy 
decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niŜ ubezpieczeni 

18.678 zł 

85 212  
 

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubez. społecznego        

30.594.202 zł 
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85 213  
 

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

183.700 zł 

85 219             
 

Ośrodki Pomocy Społecznej – wynagrodzenie opiekunów 
prawnych 

22.930 zł  

85 295  
 

Pozostała działalność – dodatki po 100 i po 200 zł. do świadczeń 
pielęgnacyjnych 

815.149,41 zł 

85 205 Program „Stop Przemocy” finansowany z budŜetu Państwa na 
podstawie porozumień 

74.628 zł 

 
 
2. Zadania zlecone Powiatowi finansowane z bud Ŝetu państwa:                       

 
52.041 zł 

85 156   Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób  
nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – składki 
 opłacane za dzieci przebywające w placówkach  
opiekuńczo-wychowawczych na terenie Gminy Wałbrzych 

52.041 zł 

                        
 
3. Zadania własne powiatowe na podstawie porozumie ń                        

 
24.346 zł  

85 220 
  
 

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i 
ośrodki interwencji kryzysowej – środki na częściowe pokrycie 
kosztów utrzymania mieszkań chronionych dla wychowanków 
pochodzących z obcych powiatów                                                                           

24.346 zł 

    
 
4. Zadania własne gminy dofinansowane z bud Ŝetu państwa   

 
20.248.110 zł 

85 206 Asystent Rodziny                                          
217.652 zł 

85 213 
 

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

504.155 zł 

85 214 
 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe – zasiłki okresowe 

7.327.857 zł 

85 216 
 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe – zasiłki stałe 

6.181.394 zł 

85 219 Ośrodki pomocy społecznej 1.522.600 zł  
85 295 
 

Pozostała działalność – pomoc państwa w zakresie doŜywiania 3.000.646 zł 

85 415 Pomoc materialna dla uczniów 1.493.806 zł  
 
 
 

 
5. Zadania własne powiatu dofinansowane z bud Ŝetu państwa 

 
98.723 zł  

85 204       Rodziny zastępcze – wynagrodzenie koordynatorów rodziny 98.723 zł 

 
 
6. Zadania finansowane z bud Ŝetu gminy  

 
20.766.119 zł  

85 153 Zwalczanie narkomanii 21.113 zł  
85 154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 557.958 zł  



Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu w 2014 roku  

 

3 
 

85 201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 209.375 zł  
85 202 Domy pomocy społecznej 5.535.025 zł  
85 203 Ośrodki wsparcia 646.330 zł  
85 204 Rodziny zastępcze 208.752 zł  
85 205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 56.529 zł 
85 206 Asystent Rodziny 107.610 zł  
85 214 
               

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe  

1.292.603 zł 

85 215 Dodatki mieszkaniowe 5.257.307 zł  
85 219 Ośrodki Pomocy Społecznej 4.521.909 zł  
85 228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1.008.171 zł  
85 295 Pozostała działalność – środki jak wkład własny do programu 

„Pomoc Państwa w zakresie doŜywiania” 
890.862 zł  

85 295 Pozostała działalność – środki na prace społecznie uŜyteczne 79.123 zł 
85 415 Pomoc materialna dla uczniów 373.452 zł  
 
 
7. Zadania finansowane z bud Ŝetu powiatu  

 
8.921.226 zł 

85 201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 2.576.325 zł 

85 204 Rodziny Zastępcze i wynagrodzenie koordynatorów rodziny 5.726.485 zł  

85 219 Ośrodki Pomocy Społecznej 585.983 zł  

85 220 
  

 

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania                  
chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – środki na częściowe 
pokrycie kosztów utrzymania mieszkań chronionych dla 
wychowanków pochodzących z obcych powiatów                                                        

32.433 zł 

                                                      
 
8. Projekty współfinansowane z Europejskiego Fundus zu Społecznego  

 
1.616.805 zł 

85 219 Projekt „Od bierności do aktywności” 
 

1.435.307 zł  
 

85 295 Projekt „SAMODZIELNI” 
 

25.229 zł  
 

85 295 Projekt „Powrót do Aktywności” 
 

156.269 zł  
 

 
ŚWIADCZENIA FINANSOWE Z POMOCY SPOŁECZNEJ  

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

ostatnich pięciu lat na świadczenia z pomocy społecznej przedstawiono w tabeli i na 
wykresie. 

 
Wydatki na świadczenia 

 z pomocy społecznej 2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r. 2014 r.  

Środki własne gminy 7 941 964 8 .724 162 8 046 680 7 892 952 7 604 569 

Środki z budŜetu państwa  
(dofinansowanie zadań 

własnych) 
13 338 647 12 899 404 14 293 476 18 194 436 16 509 897 

Razem 21 280 611 21  623566 22 340 476 26 087 388 24 114 466 
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Wszystkie świadczenia finansowe są zadaniami własnymi gminy, jednak część zadań 
jest nadal dofinansowywana z budŜetu państwa w tym: zasiłki stałe i okresowe w całości,  
a  pomoc na doŜywianie w części. 

 

 
 

 
Z powyŜszych danych wynika, Ŝe w 2014 roku znacznie zmniejszyła się kwota dotacji 

z budŜetu państwa oraz w niewielkim stopniu uległy zmniejszeniu środki własne gminy 
przeznaczone na świadczenia z pomocy społecznej.  

 
Zasiłki stałe  zostały wypłacone 1 459 osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub 
niepełnosprawności, w tym w większości osobom samotnym – 1 035 osób. Zasiłki 
przyznawane były w ustawowej wysokości wynikającej z róŜnicy pomiędzy kryterium 
dochodowym, a posiadanym dochodem. W ubiegłym roku liczba osób wzrosła o 88, 
a średnia wysokość zasiłku wynosiła 331 zł miesięcznie. 

 
Składki zdrowotne  opłacano za 1 388 osób pobierających zasiłki stałe, które nie posiadają 
ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu na sumę 544 3261 zł (o 197 osób więcej 
w stosunku do 2013 roku). 

 
Zasiłki okresowe  przyznawane są głównie ze względu na długotrwałą chorobę, 
niepełnosprawność, bezrobocie. Zasiłki w podstawowej gwarantowanej wysokości 50% 
róŜnicy między kryterium dochodowym, a dochodem przyznano 3 771 osobom na kwotę 
7 327 857 zł. Łączna kwota zasiłków okresowych w porównaniu do poprzedniego roku jest 
mniejsza o 1 158 5328 zł, a ich liczba zmniejszyła się o 256 osób. Średnia wysokość zasiłku 
wyniosła 162 zł miesięcznie i zmniejszyła się w stosunku do ubiegłego roku o  36 zł. Na 
spadek liczby  osób korzystających z zasiłków okresowych jak i na ich wysokość wpływ 
miało ustabilizowanie się wysokości kryterium dochodowego oraz spadek o 1 730 liczby 
osób korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej. Zasiłki przyznawane są głównie 
z powodu bezrobocia, następnie z powodu niepełnosprawności i długotrwałej choroby. 
PoniŜszy wykres obrazuje najwaŜniejsze powody przyznania zasiłku okresowego na 
przestrzeni ostatnich pięciu lat.    
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Zasiłki celowe  przyznawano jedynie na zaspokojenie podstawowych potrzeb tzn. 
dofinansowanie do kosztów ogrzewania mieszkania i zakupu leków przy długotrwałej 
chorobie lub niepełnosprawności. Tylko w szczególnie uzasadnionych okolicznościach 
udzielano pomocy na inne niezbędne potrzeby, w szczególności: 

• osobom starszym, samotnym lub posiadającym rodzinę, 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 2014 r. na kwotę 949 058 zł na zaspokojenie 
podstawowych potrzeb bytowych:  

• 1 701 rodzinom dofinansowano koszty ogrzewania mieszkania,  
• 715 rodzinom dofinansowano koszty zakupu leków , 
• 268 rodzinom udzielono pomocy na inne niezbędne potrzeby np. zakup łóŜek dla 

dzieci, pościeli itp.  
Jednocześnie  udzielono pomocy na kwotę 259 885 zł uczestnikom Projektu „Od 

bierności na aktywności”, zasiłki te stanowią wkład własny gminy do projektu. 
 

Specjalne zasiłki celowe przyznawane są osobom lub rodzinom o dochodach 
przekraczających kryterium dochodowe, ale jedynie w szczególnie uzasadnionych 
przypadkach w sytuacjach występowania: niepełnosprawności, długotrwałej choroby, 
starości. Specjalne zasiłki przyznano w sytuacji, gdy dochód niewiele przekracza kryterium 
dochodowe lub stałe wydatki np. na leki powodują faktyczny spadek dochodu i nie pozwalają  
na zaspokojenie podstawowych potrzeb, czyli zakup opału, leków.  Pomoc przyznano 708 
osobom na kwotę 251 307 zł,  
 
Pogrzeby  - sprawiono 37 osobom na kwotę  83 660 zł, w tym  12 osobom bezdomnym. 
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Struktura pomocy dla mieszkańców Wałbrzycha w latach 2010 – 2014 w zakresie podstawowych 
świadczeń  

 
 

Z danych wynika, Ŝe liczba osób korzystających z poszczególnych świadczeń 
zmniejszyła się, wzrasta systematycznie jedynie w przypadku zasiłków stałych.   
 

 

 
 

Spadły wydatki na główne świadczenia z pomocy  społecznej  na zasiłki na Ŝywność 
oraz posiłki, wzrosły natomiast wydatki na zasiłki stałe. Znaczny wzrost wydatków na zasiłki 
stałe i okresowe w roku 2013 wynika z podwyŜszenia kryterium dochodowego ustawa o 
pomocy spolecznej. 

 
Program wieloletni "Pomoc pa ństwa w zakresie do Ŝywiania".  

 
Uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 roku ustanowiony został 

wieloletni program wspierania finansowego gmin w zakresie doŜywiania „Pomoc państwa w 
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zakresie doŜywiania” na lata 2014 – 2020. Program polega na dofinansowywaniu gmin 
udzielających pomocy mieszkańcom na doŜywianie. Do pomocy kwalifikują się osoby, 
których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego z ustawy o pomocy 
społecznej. Zgodnie z przyjętym programem, ze środków przekazanych gminom udziela się 
wsparcia, w szczególności: 

1) dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej, 
2) uczniom do czasu ukończenia nauki w szkole ponadgimnazjalnej, 
3) osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji, wymienionym w art. 7 w/w 

ustawy, w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub 
niepełnosprawnym. 
W szczególnie  uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń lub  dziecko wyraŜa chęć 

zjedzenia posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje ośrodek pomocy 
społecznej o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku, przy czym liczba dzieci i uczniów 
nie moŜe przekroczyć 20% liczby uczniów i dzieci doŜywianych w szkołach i przedszkolach 
na terenie gminy w poprzednim miesiącu kalendarzowym. 

W ślad za przyjętym przez Radę Ministrów Programem, Rada Miejska Wałbrzycha 
przyjęła uchwałę w sprawie podwyŜszenia kwot kryterium dochodowego oraz ustanowienia 
programu  osłonowego w zakresie doŜywiania „Pomoc gminy w zakresie doŜywiania” na lata 
2014 – 2020. 

  W roku 2014 objęto programem ogółem 9 871 osób i wydatkowano kwotę  
3 891 508 zł.  Jak kształtowały się wydatki w poszczególnych formach w rozbiciu na źródła 
finansowania oraz formę pomocy przedstawiono w poniŜszej tabeli.  

 
Posiłki 

Wydatki na do Ŝywianie w 2014 r. Zasiłki Decyzja Bez decyzji Razem 

 
Środki własne 588 633  283 324 28 895 900 892 

 
BudŜet państwa 

 
993 178 1 881 896 115 582 

 
2 990 656 

 
Razem 1 581 811 2 165 220 144 477 3 891 508 

 
Porównanie udziału środków własnych gminy i środków budŜetu państwa w ciągu 

ostatnich 5 lat przedstawia poniŜszy wykres. W roku 2014 ponownie gmina uzyskała zgodę  
Wojewody na zmniejszenie obowiązkowego 40% udziału środków gminnych do 20%. 
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Pomoc przyznawana jest w formie posiłków oraz świadczeń pienięŜnych na zakup 
posiłku lub Ŝywności, tym rodzinom, w których dochód nie przekracza 150 % odpowiedniego 
kryterium dochodowego wynikającego z ustawy o pomocy społecznej tj. pomoc w zakresie 
doŜywiania przyznawana była osobom, których dochód nie przekracza kwoty 684 zł na 
osobę w rodzinie lub  813 zł na osobę samotnie gospodarującą. Wzrasta zgodnie z 
załoŜeniami Programu udział środków na posiłki co przedstawia wykres porównujący udział 
procentowy kwot wydatkowanych na posiłki i zasiłki.  

 

              
 
Posiłki  opłacano dla 2 978 osób, na łączną kwotę 2 165 220 zł, w tym dla  700 dzieci do 
7 roku Ŝycia i 1 143 uczniów. Zgodnie z wymienionym Programem na wniosek dyrektorów 
szkół i przedszkoli, Ŝywione mogły być wszystkie dzieci potrzebujące pomocy, bez 
wydawania decyzji administracyjnych, zgodnie z przepisami liczba tych dzieci nie moŜe 
przekroczyć 20 % ogólnej liczby Ŝywionych dzieci. W  roku 2014 objęto taką pomocą 256 
dzieci na łączną kwotę 144 477 zł.   

Wydawanie gorących posiłków zorganizowane było w 14 szkołach podstawowych, 
8 szkołach gimnazjalnych, 22 przedszkolach, 4 Ŝłobkach i w 13 innych placówkach 
szkolnych. Osoby dorosłe Ŝywione są w 7 placówkach na terenie miasta w dzielnicach: 
Podgórze, Śródmieście, Stary Zdrój, Biały Kamień, Sobięcin,  Nowe Miasto i Piaskowa Góra.  

 

 
 

Zasiłki na zakup Ŝywno ści  lub posiłku z programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie 
doŜywiania” otrzymało 3 691 rodzin. W związku z otrzymaniem mniejszych środków 
finansowych i duŜą liczbą osób kwalifikujących się do doŜywiania, wysokość zasiłku 
ograniczono do 30 zł na osobę. Pomoc przyznawana jest jedynie osobom współpracującym 
z pracownikiem socjalnym natomiast, jeśli członek rodziny nie współpracował np. nie 
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wywiązywał się kontraktu socjalnego lub marnotrawił przyznane środki, pomoc na tę osobę 
nie była przyznawana.  
 
Świadczenia w formie niepieni ęŜnej.  

 
W celu przeciwdziałania niweczeniu uzyskanej pomocy i marnotrawstwu przyznanych 

środków 438 osób (w 2013 roku - 365 osób), głównie naduŜywające alkoholu, nie 
otrzymywało pomocy w gotówce, lecz  realizowało ją w jednym z 6 sklepów spoŜywczych 
na terenie miasta. W ten sposób zrealizowano świadczenia  na łączną kwotę 473 093 zł 
(w 2013 roku - 394 582 zł), W stosunku do 2013 roku zwiększono ilość sklepów z 4 do 6, 
zaznaczyć naleŜy, Ŝe sklepy nie chcą składaćą ofert w tym zakresie mimo wysyłanych 
propozycji.       
 
Charakterystyka sytuacji osób i rodzin korzystaj ących z pomocy społecznej  

 

Ogółem ze wszystkich form pomocy społecznej w roku 2014 skorzystało  
w Wałbrzychu 5 141 rodzin (11 432 osób). Jest to niewielki spadek w stosunku do roku 2013. 
Strukturę powodów korzystania rodzin z pomocy społecznej przedstawia poniŜszy wykres. 

 

 
 

Jak wynika z przedstawionego wykresu najczęściej występującym powodem trudnej 
sytuacji Ŝyciowej klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej jest nadal bezrobocie, 
a kolejnymi niepełnosprawność oraz długotrwała choroba. Istotne miejsce w strukturze 
powodów udzielanej pomocy zajmowały w 2014 r. problemy opiekuńczo-wychowawcze, 
w tym głównie w rodzinach niepełnych oraz potrzeba ochrony macierzyństwa.   

 

 



Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu w 2014 roku  

 

10 
 

   Liczbę osób korzystających z pomocy społecznej z powodu bezrobocia oraz liczbę osób 
zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy obrazuje poniŜszy wykres 
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Dzięki współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Wałbrzychu i podpisaniu 
Porozumienia w zakresie dostępu do programu SEPI, pracownicy Ośrodka oraz Działu 
Dodatków Mieszkaniowych, Działu Świadczeń Rodzinnych mają dostęp do danych osób 
zarejestrowanych w Urzędzie Pracy. Pozwala to na uniknięcie występowania do PUP 
o udostępnienie danych osobowych, a takŜe domagania się od klientów Ośrodka 
zaświadczeń z Powiatowego Urzędu Pracy.  

W 2014 roku zakończył się realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w partnerstwie 
z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie 
projekt współfinasowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego funduszu 
Społecznego pn. „Profesjonalny urzędnik”, którego celem było zapewnienie do końca 2014 
roku bezrobotnym z powiatu wałbrzyskiego powszechnego dostępu do usług pośrednictwa 
pracy i poradnictwa zawodowego oraz wszechstronnej pomocy w powrocie na rynek pracy 
poprzez umocnienie potencjału kadr PUP oraz rozwój zawodowy pracowników zajmujących 
się bezpośrednio obsługą klientów PUP. W ramach podpisanego porozumienia pracownicy 
socjalni kierowali klientów pomocy społecznej, zdolnych do podjęcia zatrudnienia, do 
doradców zawodowych na podstawie „Karty aktywności” natomiast osoby przygotowane do 
podjęcia zatrudnienia były kierowane do doradcy zawodowego otrzymując tzw. „Bon dla 
aktywnych”.    

Liczba osób korzystających z pomocy społecznej w poszczególnych  
dzielnicach Wałbrzycha w 2014 r.  

 

Dzielnica Liczba 
mieszka ńców 

Liczba rodzin 
korzystaj ących 

z pomocy 

Liczba osób w 
rodzinach 

korzystaj ących 
z pomocy 

Procentowy udział 
liczby korzystaj ących 
z pomocy w stosunku 

do liczby  mieszka ńców  

Nowe Miasto 9 390 711 1 613 17,18% 

Podgórze 8 571 649 1 420 16,57% 

Stary Zdrój 8 544 718 1 327 15,53% 

Sobięcin 6 057 403 928 15,32% 

 Poniatów 1 997 99 225 11,27% 

Śródmie ście 14 865 735 1 604 10,79% 
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Szczawienko 4 279 187 430 10,05% 

Rusinowa 2 556 96 219 8,57% 

Biały Kamie ń 14 158 573 1 190 8,41% 

Piaskowa Góra 19 017 411 769 4,04% 

Podzamcze 20 684 188 359 1,74% 

Razem 110 118 4 770 10 084 9,16% 

 
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 jest bardzo zróŜnicowany od 
ponad 17 % na Nowym Mieście do 1,74 % na Podzamczu i 4,04 % na Piaskowej Górze. 
Pozostałe osoby ok. 100 – 200 to osoby bezdomne. 

Zmiany dotyczące liczby osób korzystających z pomocy społecznej w stosunku 
do liczby mieszkańców w poszczególnych dzielnicach miasta ilustruje poniŜszy wykres. Jak 
z niego wynika wzrost w stosunku do roku ubiegłego nastąpił wyłącznie w dzielnicy 
Podzamcze natomiast w pozostałych dzielnicach nastąpił spadek liczby osób korzystających 
z pomocy społecznej w stosunku do liczby mieszkańców.  

 

 
 

 
W 2014 roku pracownicy socjalni rozpatrzyli 20 071 wniosków o udzielenie pomocy 

i przeprowadzili 19 790 rodzinnych wywiadów środowiskowych. Wydano 41 793 decyzji 
administracyjnych z zakresu pomocy społecznej, co przedstawiono na wykresie.  Łącznie 
pracownicy ośrodka wydali 65 446 decyzji administracyjnych, w tym 23 653 w sprawie 
dodatków mieszkaniowych i energetycznych świadczeń rodzinnych i funduszu 
alimentacyjnego, stypendiów i zasiłków szkolnych, prawa do ubezpieczenia zdrowotnego.  
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W 2014 roku do Samorządowego Kolegium Odwołwczego w Wałbrzychu skierowano 122 
odwołania od decyzji administracyjnych wydanych w zakresie pomocy społeczne, z czego  
51 decyzji zostało przez SKO utrzymanych w mocy, 53 decyzję zostały uchylone 
i przekazane do ponownego rozpatrzenia przez MOPS, natomiast 10 spraw zostało 
oddalonych przez SKO, a 8 spraw jest w trakcie rozpatrywania przez Kolegium  

 

Usługi opieku ńcze  

 
Usługi opiekuńcze realizowane były przez wyłonionego w drodze przetargu 

Organizatora Usług Opiekuńczych „Senior” w Wałbrzychu. Cena usług wynosiła w 2014 r. 
w dni robocze 6,80 zł za godzinę, natomiast w dni wolne od pracy oraz w godzinach nocnych 
13 zł. W wyniku ogłoszonego przetargu usługi ponownie realizuje OUO „Senior” przy stawce 
za 1 godz. pracy 10 zł (równieŜ w dni wolne). Ogółem pomocą usługową w trakcie roku 
objęto 390 osób na kwotę 1 008 172 zł.  

Usługi opiekuńcze jako zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym, 
świadczone były 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 do 8 godzin 
dziennie w zaleŜności od zdolności do samoobsługi.  Osoby korzystające z tych świadczeń w 
zaleŜności od swojej sytuacji materialnej wnoszą częściową odpłatność za usługi według 
zasad ustalonych Uchwałą Rady Miejskiej Wałbrzycha.  

 
Domy pomocy społecznej  

 
Do domów pomocy społecznej kierowane są osoby, które z powodu wieku, choroby 

lub niepełnosprawności nie mogą samodzielnie funkcjonować w środowisku, a dla których 
zapewniana przez rodzinę lub Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej opieka jest 
niewystarczająca. Jak wykazuje poniŜsza tabela systematycznie rośnie liczba osób 
przebywających w domach pomocy społecznej.  W 2014 roku w domach pomocy społecznej  
umieszczono 94 mieszkańców Wałbrzycha, w tym 9 osób z zaburzeniami psychicznymi, 
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2 osoby z upośledzeniem umysłowym, 11 osób bezdomnych, a 15 osób umieszczono na 
podstawie postanowienia sądu.  

 

 
 

 
Miejsca pobytu mieszkańców Wałbrzycha w Domach Pomocy Społecznej w roku 2014 r. 

 

Domy Pomocy 
Społecznej 

Umieszczeni 
w 2014 r. 

Zgony lub 
rezygnacja 

Łączni e      
w roku 

Stan na 
31.12.2014 r. 

Bardo-Opolnica 1 0 5 5 

Baszków 0 2 8 6 

Bełcze 0 0 1 1 

Bielawa 1 1 2 1 

Bielsko Biała 1 0 1 1 

Bielawki 1 0 1 1 

Biskupice 0 0 1 1 

Bogurzyn 1 0 1 1 

Bolków 1 0 4 4 

Borówek 0 0 2 2 

Bramki 0 0 1 1 

Bystrzyca Kł. 5 3 11 8 

Cieszyn 0 0 1 1 

Głogów 0 3 3 0 

Gorlice 0 0 1 1 

Henryków 0 2 3 1 

Jabłonna  0 0 1 1 

Jaskulin 0 0 1 1 

Jugów 2 2 11 9 

Klisino 0 0 4 4 

Kowary 1 0 1 1 

Krośnice 0 0 4 4 

Legnickie Pole 0 0 8 8 

Lisków 0 2 2 0 

Lubuczewo 0 0 1 1 
Ludwikowice 
Kłodzkie 0 0 3 3 
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Mielec 0 0 1 1 

Mietków 1 1 1 0 

Mierczyce 0 0 2 2 

Milicz 0 1 5 4 

Mirsk 0 0 1 1 

Nielestno 0 0 1 1 

Nowa Ruda 0 1 18 17 

Nowogard 0 0 1 1 

Ojców 0 0 1 1 

Olkusz 0 0 1 1 

Ostrowina 1 1 6 5 

Piekoszów 1 0 1 1 

Podzamek 0 0 1 1 

Przasnysz 0 1 1 0 

Rabka-Zdrój 0 0 1 1 

Rościsławice 0 0 3 3 

Sieradz 0 1 2 1 

Sosnówka Górna 0 0 1 1 

Szczytna 0 0 5 5 

Ścinawka Dolna 1 2 17 15 

Świebodzice 0 0 3 3 
Wałbrzych-
Zachodnia 12 13 45 32 
Wałbrzych Dom 
Seniora 61 14 60 46 

Wiśniowa Góra 0 0 1 1 

Witnica 0 0 1 1 

Wojszyce 0 0 1 1 

Wrocław 0 0 1 1 

Zduny 1 0 1 1 

Ziębice 1 0 5 5 

Zgorzelec 0 0 1 1 

śyrardów 1 1 1 0 

Razem 94 51 272 221 
 

Od 2013 roku miasto prowadzi Dom Pomocy Społecznej zlokalizowany w Wałbrzychu 
przy ul. Zachodniej 17, który prowadzony jest przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek 
Rodziny Maryi z siedzibą władz prowincjonalnych w Poznaniu. Dom działa na podstawie 
umowy zawartej z gminą Wałbrzych na okres od 1 czerwca 2012 roku do 30 maja 2017 roku, 
przeznaczony jest dla 48 osób (5 męŜczyzn i 43 kobiet) w podeszłym wieku, 
niepełnosprawnych oraz przewlekle somatycznie chorych. W 2014 roku umieszczono 
w Domu 12 mieszkańców Wałbrzycha.  

W maju 2014 roku oddany został do uŜytku nowy Dom Pomocy Społecznej 
w Wałbrzychu – Dom Seniora Rusinowa. Przeznaczony jest dla 48 mieszkańców, osób 
w podeszłym wieku oraz osób przewlekle somatycznie chorych. W ciągu roku umieszczono 
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łączne w Domu Seniora Rusinowa 61 osób, w tym 59 mieszkańców Wałbrzycha. Część osób 
została przeniesiona na własną prośbę, z innych domów pomocy społecznej na terenie kraju. 
Liczba domów pomocy społecznej, w których przebywają mieszkańcy Wałbrzycha 
zmniejszyła o 5 z 57 do 52, z czego w 24 domach przebywają osoby z zaburzeniami 
psychicznymi lub z upośledzeniem umysłowym, w 3 domach przebywają osoby 
niepełnoletnie. 

Na koniec 2014 roku na umieszczenie w domu pomocy społecznej oczekiwało 
25 osób, w tym 9 osób z zaburzeniami psychicznymi lub upośledzeniem umysłowym, w tym 
5 osób na  podstawie postanowienia sądu. Jednak potrzeby są znacznie większe, Ośrodek 
ze względu na niewystarczające środki finansowe stara się maksymalnie długo zapewniać 
pomoc usługową w miejscu zamieszkania. Łączny koszt pobytu w domach pomocy 
społecznej wyniósł 5 535 025 zł i wzrósł w stosunku do ubiegłego roku o 978 527 zł.  

PoniŜszy wykres obrazuje systematyczny wzrost kosztów pobytu mieszkańców 
Wałbrzycha w domach pomocy społecznej w latach 2010- 2014. 

 

 
 

Wzrost wysokości wydatków na pobyt pensjonariuszy spowodowany jest przede 
wszystkim wzrostem kosztów utrzymania w poszczególnych DPS, a takŜe stale 
zwiększającą się liczbą osób, które są umieszczane w domach pomocy społecznej. 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 2014 r. wyniósł 2 087 zł 
miesięcznie, czyli większość kosztów ponosi gmina, a nie mieszkaniec domu pomocy 
społecznej.  

Wydatki na domy pomocy społecznej na tle pozostałych wydatków na świadczenia 
z pomocy społecznej przedstawia poniŜszy wykres. Jak z niego wynika systematycznie 
rosną wydatki na DPS w stosunku do pozostałych wydatków na świadczenia z pomocy 
społecznej. 
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Zespół ds. Bezdomnych  - zjawiskiem bezdomności jako jednym z najtrudniejszych 
problemów polityki społecznej na terenie miasta Wałbrzycha zajmuje się  Zespół ds. 
Bezdomnych. Zadaniem zespołu jest minimalizowanie bezpośredniego zagroŜenia 
egzystencji osób bezdomnych oraz przezwycięŜenia skutków zjawiska w dalszym działaniu. 
WaŜnym elementem wsparcia osób bezdomnych jest praca socjalna, polegająca na 
aktywizowaniu osób bezdomnych do podejmowania działań  w celu poprawy swojej sytuacji 
Ŝyciowej, doprowadzając ostatecznie do wyjścia z bezdomności. Ponadto, prowadzone są 
działania interwencyjne mające na celu zabezpieczenie osób bezdomnych przed utratą 
wobec bardzo trudnej sytuacji socjalno -bytowej Ŝycia i zdrowia.  

Najczęstszymi przyczynami bezdomności są eksmisje z lokalu, naduŜywanie 
alkoholu, opuszczenie zakładu karnego, brak pracy i środków utrzymania, nieporadność 
Ŝyciowa. Niepokojącym zjawiskiem jest wzrost ludzi młodych przebywających 
w Integracyjnym Domu dla Bezdomnych, są to głównie wychowankowie placówek 
opiekuńczo-wychowawczych oraz osoby opuszczające zakłady karne i domy poprawcze.  
 W ramach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu funkcjonował  
Integracyjny Dom dla Bezdomnych (IDdB) przy ul. Pocztowej 22 przeznaczony dla 60 
męŜczyzn. Placówka zapewnia schronienie, poprzez przyznanie tymczasowego miejsca 
noclegowego, osobom bezdomnym, samotnym z terenu miasta Wałbrzycha na podstawie 
decyzji administracyjnej. 

W  2014 r.  z pobytu w schronisku  skorzystało 180 osób.  Placówka 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.  

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta 
Wałbrzycha przejął w trwały zarząd nieruchomość przy ul. Ogrodowej 2a w Wałbrzychu. 
Obiekt został dostosowany do wymogów przeciwpoŜarowych i obecnie stanowi Centrum 
Wsparcia Socjalnego, gdzie funkcjonują:  

• parter - Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z upośledzeniem 
umysłowym zadanie finansowane z budŜetu państwa, 

• I piętro - Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy – finansowany 
z budŜetu państwa o zasięgu obejmującym dawne województwo wałbrzyskie), 

• II piętro - filia Integracyjnego Domu dla Bezdomnych – Dom dla rodzin z dziećmi,  
• III piętro - Ośrodek Interwencji Kryzysowej,  
• IV piętro - filia Integracyjnego Domu dla Bezdomnych – Dom dla kobiet.  

W filii Integracyjnego Domu dla Bezdomnych, zapewniającego schronienie dla rodzin 
bezdomnych w 2014 roku przebywało 38 osób (w tym 13 osób dorosłych; 25 dzieci). 
Natomiast w domu dla kobiet przebywały 42 osoby. 
Filiami  Integracyjnego Domu dla Bezdomnych jest równieŜ: 

• cztery mieszkania przejściowe jako alternatywne rozwiązanie dla rodzin  
znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji mieszkaniowej m. in. samotnych matek, 
które samowolnie zajmowały mieszkania, nie mogąc się w następstwie ubiegać 
o lokal socjalny. Pobyt w mieszkaniu przejściowym podobnie jak w IDdB następuje na 
podstawie decyzji administracyjnej do czasu otrzymania lokalu socjalnego, 

• ogrzewalnia dla bezdomnych, funkcjonująca jako placówka interwencyjna wyłącznie 
w okresie zimowym, mająca na celu zabezpieczenie osób bezdomnych, które z 
róŜnych przyczyn nie przebywają w schroniskach dla bezdomnych, najczęściej na 
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skutek nieprzestrzegania regulaminu organizacyjnego. Celem wsparcia jest 
zapobieganie sytuacji zagroŜenia Ŝycia i zdrowia osób bezdomnych w okresie 
zimowym, 

• mieszkanie przejściowe typu rotacyjnego, funkcjonujące dla bezdomnych męŜczyzn 
jako element pracy przygotowujący osoby bezdomne do samodzielności Ŝyciowej. 
Mieszkanie jest efektem zakończonego 31.03.2014 r. projektu konkursowego  
SAMODZIELNI !!!  
 

Mieszkania chronione  
  

  Pobyt w mieszkaniu chronionym moŜe być przyznany osobie, która ze względu na 
trudną sytuację Ŝyciową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebuje wsparcia 
w funkcjonowaniu w codziennym Ŝyciu, ale nie wymaga usług w zakresie świadczonym 
przez jednostkę całodobowej opieki, w szczególności osobie z zaburzeniami psychicznymi, 
osobie opuszczającej pieczę zastępczą , młodzieŜowy ośrodek wychowawczy, zakład dla 
nieletnich.  

Mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej przygotowującą osoby tam 
przebywające, pod opieką specjalistów, do prowadzenia samodzielnego Ŝycia lub 
zastępującą pobyt w placówce zapewniającej całodobową opiekę. Mieszkanie chronione 
zapewnia warunki samodzielnego funkcjonowania w środowisku, w integracji ze 
społecznością lokalną. 
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu dysponuje czterema 
mieszkaniami chronionymi. Trzy mieszkania wynajmowane są od WTBS, przy ul. Świdnickiej 
101 a, w których w 2014 r. przebywało 12 wychowanków. Jedno mieszkanie chronione przy 
ul. Szkolnej 3 znajduje się w zarządzie trwałym MOPS, w którym przebywało 
3 wychowanków. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2012 r. 
w sprawie mieszkań chronionych pomoc udzielano w zaleŜności od indywidualnych potrzeb 
i moŜliwości psychofizycznych osób korzystających ze wsparcia w formie: 

• pracy socjalnej,  
• poradnictwa specjalistycznego,  
• nauki lub utrzymywania posiadanego poziomu sprawności w zakresie: 

a)  samoobsługi, 
b)  samodzielności Ŝyciowej, 
c)  rozwijania kontaktów społecznych, 
d)  pełnienia ról społecznych. 

 
Zgodnie z Porozumieniem zawartym pomiędzy Powiatem Wałbrzyskim, a Gminą 

Wałbrzych prowadzone były mieszkania dla 4 wychowanków, opuszczających pieczę 
zastępczą. Zorganizowano tam m.in. mieszkanie dla pochodzących z powiatów 
wrocławskiego i wałbrzyskiego pełnoletnich, uczących się wychowanek domów dziecka 
w Wałbrzychu, które z małymi dziećmi przebywały w Domu Małego Dziecka.  

W 2014 r. wychowanka powiatu wrocławskiego zamieszkująca z córką w mieszkaniu 
chronionym uzyskała lokal socjalny, w pełni się usamodzielniając. 

 



Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu w 2014 roku  

 

18 
 

Działania środowiskowe w 2014 roku.  
 
Od wielu lat realizowane są na terenie miasta Wałbrzycha działania środowiskowe 

i na stałe wpisały się w działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Uczestniczą 
w nich zarówno klienci Ośrodka, jak i członkowie ich rodzin, sąsiedzi, koledzy. Wspólnie 
upiększano miejsca 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.   

Pracownicy wszystkich Zespołów Pracy Socjalnej Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Wałbrzychu łączyli działania realizowane jako certyfikowane Centrum 
Aktywności Lokalnej (CAL) z działaniami wynikającymi z VI edycji projektu systemowego „Od 
bierności do aktywności”. W 2014 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.  

W ramach działań środowiskowych zorganizowano m.in.: 

• Akcja Czysty Aniołek - zorganizowano w szkołach oraz prywatnych firmach zbiórkę 
środków czystości dla dzieci z najuboŜszych rodzin, zebrane środki czystości zostały 
rozprowadzone przez jego pracowników do najbardziej potrzebujących rodzin, 

• w Integracyjnym Domu dla Bezdomnych odbyło się spotkanie o charakterze 
edukacyjnym przeznaczone dla klientów MOPS. Tematyka zajęć obejmowała 
następujące zagadnienia: specyfika okresu dojrzewania, higiena osobista i higiena 
intymna, wizyty u lekarza ginekologa, profilaktyka raka piersi, metody planowania 
rodziny, 

• w związku ze Świętami BoŜego Narodzenia  odbyły się działania pn.„ Tradycje 
Wielkanocne”, których celem było wspólne spędzenie czasu wolnego oraz 
przekazanie tradycji świątecznych poprzez wykonanie ozdób i dekoracji, 

• zwiedzanie Starej Kopalni – Centrum Nauki i Sztuki” jako formą rozrywki połączona 
z edukacją oraz okazją do zacieśnienia więzi rodzinnych. 

 
Projekty realizowane przez Miejski O środek Pomocy Społecznej ze środków 

Unii Europejskiej.  
 

 
W 2014 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizował następujące zadania 

współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego: 
 
Projekt systemowy pn. „Od bierno ści do aktywno ści ”   
 
Realizowany w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działania 7.1. 
Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i 
upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie w okresie od 
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stycznia 2014 r. do czerwca 2015 r.  Uczestnikiem projektu moŜe być osoba, która spełnia 
następujące kryteria: 
a) korzysta z pomocy społecznej, 
b) jest osobą w  wieku aktywności zawodowej (15-64), 
c) jest zagroŜona wykluczeniem społecznym, 
d) mieszka na terenie miasta Wałbrzycha, 
e) spełnia kryteria przynaleŜności do jednej z następujących grup: 

• osoby z problemami w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, 
• osoby niepełnosprawne, 
• wychowankowie opuszczający pieczę zastępczą, 
• osoby bezdomne 

f) jest gotowa rzetelnie uczestniczyć w projekcie i współdziałać w rozwiązywaniu swojej 
trudnej sytuacji Ŝyciowej. 

Cel główny projektu 

Głównym celem projektu jest przywrócenie uczestnikom i ich rodzinom zdolności 
do prawidłowego funkcjonowania w rodzinie, w społeczności oraz zdolności do poszukiwania 
i podjęcia pracy. 

 
Realizacja projektu 

 Projekt jest realizowany w formie kontraktów socjalnych, indywidualnych programów 
usamodzielnienia, umów na realizację Programu Aktywności Lokalnej zgodnie z 
wytycznymi zawartymi w „Programie Aktywności Lokalnej dla Miasta Wałbrzycha na lata 
2014 – 2015”, który został przyjęty uchwałą nr LVIII/585/2014 Rady Miejskiej 
Wałbrzycha z dnia 20 lutego 2014 r. oraz w formie działań środowiskowych. W latach 
2014 - 2015 przewiduje się realizację: 

• 155 kontraktów z osobami i rodzinami z problemami w sprawach opiekuńczo- 
wychowawczych (objętych wsparciem asystenta rodzinnego), 

• 80 kontraktów socjalnych z osobami niepełnosprawnymi,  

• 10 kontraktów z osobami bezdomnymi, 

• 10 indywidualnych programów usamodzielnienia (wychowankowie opuszczający 
pieczę zastępczą), 

• 10 umów na realizację Programu Aktywności Lokalnej. 

 
Zakres wsparcia dla uczestników projektu  

KaŜdy uczestnik projektu objęty kontraktem socjalnym lub indywidualnym programem 
usamodzielnienia zrealizuje co najmniej trzy instrumenty aktywnej integracji, a kaŜdy 
uczestnik realizujący umowę PAL ukończy co najmniej jeden instrument aktywnej integracji, 
spośród czterech zaproponowanych mu, zgodnie z indywidualną ścieŜką reintegracji. 
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Instrumenty aktywnej integracji:  

� z zakresu aktywizacji zawodowej: 

• staŜ zawodowy, 
• warsztaty z doradcą zawodowym, 

� z zakresu aktywizacji edukacyjnej: 

• uzupełnienie wykształcenia na poziomie podstawowym, gimnazjalnym, 
ponadgimnazjalnym lub policealnym, 

• kursy umoŜliwiające uzyskiwanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji 
zawodowych, doskonalące umiejętności zawodowe  

� z zakresu aktywizacji zdrowotnej: 

• terapia psychologiczna, 

� z zakresu aktywizacji społecznej: 

• wsparcie asystenta rodziny, 
• indywidualne konsultacje z terapeutą uzaleŜnień, 
• poradnictwo pedagogiczne, 
• poradnictwo prawne, 
• warsztaty „Trening umiejętności społecznych”, 
• warsztaty „Akademia rodzica”, 
• warsztaty terapeutyczne „Poznaj siebie”, 
• warsztaty pedagogiczne „Moje dziecko”, 
• realizacja Programu Aktywności Lokalnej. 

Program Aktywno ści Lokalnej pn. „Moje dzielnica – moje miejsce”  realizowany jest 
przez animatora lokalnego oraz mieszkańców kilku ulic z dzielnicy Śródmieście, tj: Alei 
Wyzwolenia, Piłsudskiego do nr 17, Kunickiego, Mickiewicza do nr 20.  

Głównym celem PAL jest podniesienie poziomu aktywności mieszkańców dzielnicy 
Śródmieście oraz instytucji lokalnych na rzecz samodzielnego rozwiązywania waŜnych 
problemów społecznych w szczególności problemów dotykających osoby korzystające ze 
wsparcia MOPS w Wałbrzychu, zagroŜonych wykluczeniem społecznym. 

 
Realizowane s ą takŜe działania o charakterze środowiskowym,  w których 

uczestniczą zarówno osoby objęte Projektem, jak i osoby z ich najbliŜszego otoczenia. 
w 2014 r. przeprowadzono m.in.: 

• działania porządkujące i upiększające okolice miejsc zamieszkania pod hasłem 
“Kolorowe podwórka” oraz „Zielono mi”,  

• imprezy o charakterze sportowym, np.:“Turniej w kręgle” i “Potyczki sportowe”, 
• imprezy o charakterze integracyjno-edukacyjnym, np.: „Klub czytających rodzin”, 

wycieczki i rajdy,  
• festyny integracyjne, np.: “Świat bajek na wesoło”, “Smerfowy dzień dziecka”,”Piknik 

rodzicielstwa zastępczego”, 
• spotkania kulturalne obejmujące wyjścia do teatru i kina. 
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Lp.  Źródła finansowania  Plan na lata          
2014 - 2015 

Wykonanie na 
dzień 31.12.2014 

r. 

1 Dofinansowanie z Europejskiego 
Funduszu Społecznego 

2 316 012,00 zł 1 435 306,61 zł  

2 BudŜet Gminy Wałbrzych 408 708,00 zł 259 885,39 zł 

3 Razem 2 724 720,00 zł 1 695 192,00 zł 

 

W ramach projektu realizowane są przedsięwzięcia odpowiadające na problemy 
społeczne w regionie, takie jak: długotrwałe bezrobocie, niepełnosprawność, przemoc, 
bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych. 

 
Projekt „Pierwszy Krok”  

 W 2014 r. Fundacja Tilia w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej                
w Wałbrzychu przystąpiła do realizacji projektu ,,PIERWSZY KROK" współfinansowanego              
z dotacji otrzymanej od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Dotacja wynosiła 50 000 zł. 
Okres realizacji projektu: 01.06.2014 r.  - 31.12.2014 r.  

Projekt objął wsparciem 15 kobiet wykluczonych społecznie z powodu bezdomności, 
oraz 4 rodziny bezdomne (4 osoby dorosłe i 9 dzieci) przeb ywających w filii 
Integracyjnego Domu  dla Bezdomnych w Wałbrzychu. Celem głównym projektu było 
poszerzenie oferty pomocowej dla 19 kobiet bezdomnych i 4 rodzin bezdomnych oferowanej 
przez Integracyjny Dom dla Bezdomnych w Wałbrzychu w zakresie upowszechnienia 
instrumentów wsparcia procesu wychodzenia z bezdomności.  

Cel główny został osiągnięty przez realizację następujących celów szczegółowych: 

1. Zwiększenie wiedzy na temat występujących dysfunkcji psychologicznych 
i społecznych  

2. Zwiększenie umiejętności i kompetencji społecznych w zakresie samodzielności 
Ŝyciowej, nawiązywania wzajemnych relacji, wyraŜania emocji, opieki nad dzieckiem 
poprzez wzięcie udziału w treningu kompetencji i umiejętności Ŝyciowych  

3. Nabycie wiedzy na temat uzaleŜnień oraz wzrost motywacji do udziału w grupach 
motywacyjnych dla os. z problemem alkoholowym poprzez udział w zajęciach 
profilaktycznych  

4. Zwiększenie umiejętności pracy w grupie, podejmowania samodzielnych decyzji 
i identyfikacji z własnymi problemami przez udział w grupie wsparcia  

5. Zwiększenie świadomości na temat własnych deficytów, moŜliwości radzenia sobie 
z nimi poprzez objęcie indywidualnymi konsultacjami psychologicznymi.  
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6. Wzrost umiejętności kształtowania prawidłowej relacji rodzic-dziecko wśród 4 rodzin 
osób bezdomnych przebywających w IDdB w Wałbrzychu poprzez objęcie ich 
coachingiem rodzicielskim.  

7. Zwiększenie dostępności dzieci osób bezdomnych przebywających w IDdB 
w Wałbrzychu do pozaszkolnych form rozwoju i edukacji, wyrównywania barier 
edukacyjnych oraz aktywnych form spędzania wolnego czasu poprzez udział w 
zajęciach w ramach ,,Kącika Rodzicielskiego” do . 

8. Nabycie umiejętności wspólnej zabawy i spędzania czasu przez 4 rodziny osób 
bezdomnych przebywających w IDdB w Wałbrzychu poprzez udział w zajęciach 
w ramach ,,Kącika Rodzicielskiego”. 

 
Projekt konkursowy SAMODZIELNI !!!”   
 
Zespół Pracy Socjalnej ds. Bezdomnych w 2014 r. zakończył realizację projektu 
„SAMODZIELNI !!!” 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.  
Celem projektu było umoŜliwienie 10 bezdomnym w wieku aktywności zawodowej 
usamodzielnienie się poprzez kompleksową aktywizację  społeczno - zawodową, realizację 
programu reintegracyjnego.  
Realizacja projektu „Samodzielni !!!”: 

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

• wzmocnienie potencjału osobowościowego w tym zwiększy motywację do abstynencji 
lub podjęcia leczenia zamkniętego,  

• przygotowała bezdomnych do samodzielnego zamieszkania. 
 
W ramach prowadzenia działań  projektowych w 2014 r. realizowane były następujące 
zadania: 

• mieszkanie przej ściowe typu rotacyjnego -  mieszkanie zostało wyremontowane 
przez uczestników projektu w ramach prowadzonych praktyk zawodowych jako 
szkolenie zawodowe. W mieszkaniu prowadzony był program reintegracyjny dla 
czterech uczestników projektu. Uczestnicy projektu  zobowiązani byli do 
przestrzegania regulaminu wspólnie stworzonego z kierownikiem Zespołu ds. 
Bezdomnych. Została utworzona grupa samopomocowa, która podczas spotkań  
uczyła się rozmawiać o problemach i szukać wraz z pracownikami socjalnymi oraz 
instruktorem terapii uzaleŜnień dobrych rozwiązań.  

Działania realizowane w mieszkaniu w ramach realizowanej grupy samopomocowej: 
• pomoc w adaptacji w nowym miejscu, 
• czystość i higiena osobista, 
• prowadzenie gospodarstwa domowego(zakupy, przygotowywanie posiłków, 

sprzątanie, pranie), 
• gospodarowanie budŜetem, 
• ABC dobrego gotowania, 
• efektywne spędzanie wolnego czasu (uczestnictwo w imprezach kulturalno – 

rozrywkowych, kino, utrzymywanie kontaktów z rodziną, praca) 
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Mieszkanie przejściowe typu rotacyjnego nadal funkcjonuje w strukturze Zespołu Pracy 
Socjalnej ds. Bezdomnych.  

 
Świadczenia rodzinne oraz pomoc osobom uprawnionym d o alimentów . 

W okresie 2010 - 2014 zanotowano sukcesywne zmniejszanie się liczby rodzin 
pobierających świadczenia rodzinne, natomiast kwota wypłacanych świadczeń rodzinnych 
systematycznie wzrasta. Jedną z przyczyn wzrostu wydatków na świadczenia rodzinne był 
wzrost od 1 listopada 2012 roku kryterium dochodowego.  

Liczbę rodzin korzystających ze świadczeń rodzinnych oraz kwoty wypłaconych 
świadczeń rodzinnych przedstawiają poniŜsze wykresy. Natomiast tabela zawiera 
szczegółowe dane dotyczące liczby rodzin pobierających poszczególne zasiłki, świadczenia 
i dodatki z tytułu świadczeń rodzinnych.  

   

   Liczba rodzin pobieraj ących świadczenia rodzinne (stan na 31.12.)  

      Wyszczególnienie 2010 2011 2012 2013 2014 

Zasiłek rodzinny 3 613 2 734 2 489 2 516 2 561 
Dodatek z tytułu:           

urodzenia dziecka 473 414 291 368 273 

opieki nad dzieckiem w okresie korzystania 
z urlopu wychowawczego 213 175 138 110 78 

samotnego wychowywania dziecka 612 559 557 554 521 

wychowywanie dziecka w rodzinie 
wielodzietnej 911 857 808 878 874 

kształcenia i rehabilitacji dziecka 
niepełnosprawnego 368 364 368 445 448 
pokrycia wydatków związanych z dojazdem 
do miejscowości, w której znajduje się 
szkoła  84 69 62 68 74 
pokrycia wydatków związanych 
z zamieszkaniem w miejscowości, w której 
znajduje się szkoła  9 8 10 8 13 

Świadczenie piel ęgnacyjne  280 422 586 328 336 

Zasiłek piel ęgnacyjny 3 514 3 612 3 645 3 547 3 707 

Specjalny zasiłek opieku ńczy 0 0 0 14 5 

Jednorazowa zapomoga z tytułu 
urodzenia dziecka 1 018 876 763 707 640 
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Ogółem liczba rodzin pobieraj ących 
świadczenia 6 263 6 097 6 010 5 765 5 774 

Kwota wypłacanych świadczeń w zł 20 201 931 20 011 133 20 274 602 20 504 935 21 099 771 

 
Pomoc osobom uprawnionym do alimentów.  

 
Na przestrzeni lat 2010 – 2013 liczba rodzin korzystających ze świadczeń 

alimentacyjnych utrzymywała się na niezmiennym poziomie, w 2014 roku nastąpił wzrost 
liczby rodzin, natomiast systematycznie wzrastająca do 2013 roku kwota wypłacanych 
świadczeń, spowodowana przyznawaniem przez sądy rodzinne maksymalnej kwoty 
zasądzanych alimentów zatrzymała się ostatecznie w 2014 roku na zbliŜonym poziomie w 
stosunku do 2013 roku. Liczbę rodzin korzystających ze świadczeń alimentacyjnych oraz 
kwoty wypłacanych świadczeń alimentacyjnych przedstawiają poniŜsze wykresy i tabela.  

    
 

Świadczenie alimentacyjne 2010 2011 2012 2013 2014 

Liczba rodzin 1 412 1 451 1 438 1 448  1 497 

Kwota wypłaconych świadczeń w zł 6 505 957 6 923 404 7 225 228 7 655 604 7 685 879 

 
 

Dodatki mieszkaniowe.  
 

 Zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. 
Nr 71, poz. 734 wraz z późniejszymi zmianami) dodatek mieszkaniowy przysługuje: 

• osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których najemcom oraz 
podnajemcom lokali mieszkalnych,  

• przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,  
• osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach 

stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,  
• innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego 

i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,  
• osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na 

przysługujący im lokal zamienny lub socjalny.  
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Podstawowym celem przyznania dodatku mieszkaniowego jest zrekompensowanie 
wydatków związanych z utrzymaniem lokalu mieszkalnego. Dodatek mieszkaniowy 
przysługuje jeŜeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego 
w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złoŜenia wniosku o przyznanie dodatku 
mieszkaniowego nie przekracza 175% kwoty najniŜszej emerytury w gospodarstwie 
jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, obowiązującej w dniu 
złoŜenia wniosku. Niskie dochody to podstawowy warunek uzyskania dodatku 
mieszkaniowego. Jednak waŜna jest równieŜ wielkość powierzchni uŜytkowej (określonej 
powierzchni lokalu), którą dysponuje osoba/rodzina ubiegająca się o wsparcie. Ustawa 
o dodatkach mieszkaniowych ściśle określa kryteria powierzchni uŜytkowej lokalu, jaka 
uprawnia do otrzymania pomocy.  

Szczegółowe informacje w zakresie składanych wniosków i przyznanych dodatków 

mieszkaniowych przedstawia poniŜsza tabela: 

Rozpatrzone wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego w latach 2013 – 2014 
 

2013 r. 2014 r.  
OGÓŁEM 5690 5219 

Pozytywnie 5195 4795 

 
 

Wnioski rozpatrzone 
 

Negatywnie 495 424 
 
 
 W roku 2014 wydatki z tytułu dodatków mieszkaniowych wynosiły 5 252 262,95 zł 
Wykonanie wydatków przeznaczonych na dodatki mieszkaniowe w latach 2013 - 2014 r. 
ilustruje poniŜsza tabela. 
 

Ilo ść wypłaconych dodatków 

mieszkaniowych 

Kwota wypłaconych dodatków 

mieszkaniowych 

Średni wypłacony dodatek 

mieszkaniowy Rodzaj 

mieszkań 
2013 r. 2014 r. 2013 r.  2014 r. 2013 r. 2014 r. 

Komunalne 19 341 18 987 3 250 235 3 344 472 168 171 

Spółdzielcze 4 508 4 324 672 154 660 895 149 152 

Inne 6 679 6 712 1 198 202 1 246 895 179 185 

Razem 30 528 30 023 5 120 592 5 252 262 167 174 
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O dodatek mieszkaniowy ubiegają się przede wszystkim osoby samotne, starsze, 
rodzice samotnie wychowujący dzieci i rodziny w gospodarstwach wieloosobowych, bardzo 
często korzystający z innym form pomocy społecznej. W związku  realizacją gminnego 
programu „Odpracuj dług” osoby, między innymi te, które nie posiadają tytułu prawnego do 
zajmowanego lokalu, po odpracowaniu zobowiązań i przywróceniu uprawnień do mieszkania 
będą mogły ubiegać się o przyznanie dodatku mieszkaniowego. 

 

Dodatki energetyczne.  

 

 Od 1 stycznia 2014 r. zgodnie z delegacją ustawy Prawo energetyczne (Dz.U z 
2013r., poz. 984), osoby otrzymujące dodatek mieszkaniowy mają prawo ubiegać się 
o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego. Dodatek energetyczny przyznaje 
się w drodze decyzji, na wniosek odbiorcy wraŜliwego energii elektrycznej, przez którego 
rozumie się osobę, której przyznano dodatek mieszkaniowy, która jest stroną umowy 
kompleksowej lub umowy sprzedaŜy energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem 
energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej. 
 Wypłata dodatku energetycznego jest zadaniem z zakresu administracji rządowej. 
Dodatek energetyczny wypłacają gminy, które otrzymują dotacje celowe z budŜetu państwa 
na finansowanie wypłat dodatku energetycznego, w granicach kwot określonych na ten cel 
w ustawie budŜetowej.  
 

Zestawienie kosztów wypłaconych w 2014 roku dodatkó w energetycznych 

Stawka 
dodatków 

energetycznych 
w 2014 r. 

Ilość osób w 
gospodarstwie 

domowym 

Ilość dodatków energetycznych 
wypłaconych na podstawie 
wydanych decyzji w 2014 r. 

Kwota dodatków 
energetycznych 

wypłaconych w 2014 
r. 

11,36 1 1 650 18 757 

15,77 od 2 do 4 2 186 24 473 

18,93 5 i więcej 345 6 530 

X X 4 181 59761,3 

Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla ucznió w. 

Pomoc materialna o charakterze socjalnym moŜe być przyznawana uczniowi 
w formie stypendium szkolnego lub zasiłku socjalnego. Stypendium szkolne moŜe otrzymać 
uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na 
osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje bezrobocie, 
niepełnosprawność, cięŜka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności 
wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a takŜe gdy 
rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. 

Wysokość stypendium oraz zasiłku socjalnego uzaleŜniona jest od wysokości 
świadczeń rodzinnych oraz Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze 
socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Wałbrzych, przyjętego uchwałą Rady 
Miejskiej Wałbrzycha. Ustawowym terminem składania wniosku jest 30 września kaŜdego 
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roku. Po tym terminie wnioski mogą być składane w wyjątkowych sytuacjach określonych 
w wyŜej wspomnianym Regulaminie. Wnioski składane są na rok szkolny i stypendia są 
wypłacane w dwóch transzach w I półroczu i w II półroczu szkolnym. Tylko we wrześniu 2014 
roku złoŜono 1 538 wniosków o przyznanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów szkół 
wałbrzyskich, z tego pozytywnie zweryfikowano 1 506 wniosków. 

Przyznawanie pomocy uczniom o charakterze socjalnym jest zadaniem z zakresu 
administracji rządowej dofinansowanym przez gminę w wysokości 20% wydatkowanych 
środków. W 2014 roku wysokość dotacji z budŜetu państwa wyniosła 1 547 822 zł natomiast 
środki własne gminy wyniosły 388 955 zł. Łącznie środki wydatkowane na pomoc materialną 
dla uczniów wyniosły w 2014 roku 1 936 777 zł.  

 

Wyszczególnienie 
Stypendia 
szkolne 

Zasiłki 
szkolne 

Razem 

Liczba uczniów objętych pomocą 1 325 9 1 334 
Szkoły 

podstawowe Łączna kwota pomocy 1 160 916 4 770 1 165 686 

Liczba uczniów objętych pomocą 462 1 463 
Gimnazja 

Łączna kwota pomocy 371 064 530 371 594 

Liczba uczniów objętych pomocą 412 2 414 
Szkoły 

ponadgimnazjalne Łączna kwota pomocy 328 062 1 060 329 122 

Liczba uczniów objętych pomocą 2 027 12 22 039 
Razem 

Łączna kwota pomocy 1 861 008 6 360 1 967 368 

W 2014 roku przyznano stypendia szkolne 2 027 uczniom oraz zasiłki szkolne 
12 uczniom. Jest to spadek w stosunku do 2012 roku i nastąpił głównie wśród uczniów szkół 
podstawowych i nieznacznie wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych, natomiast 
zmniejszyła się liczba przyznanych świadczeń uczniom szkół gimnazjalnych Szczegółowy 
podział wielkości przyznanej pomocy na poszczególne rodzaje szkół oraz kwotę pomocy 
ilustruje powyŜsza tabela natomiast liczbę uczniów korzystających w ostatnich czterech 
latach z pomocy materialnej o charakterze socjalnym przedstawia poniŜszy wykres. 
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Widoczny w 2013 roku znaczny wzrost uczniów korzystających ze świadczeń pomocy 

materialnej wynika z podniesienia w październiku 2012 roku kryterium dochodowego 
w pomocy społecznej, od którego uzaleŜnione jest przyznanie świadczenia. W 2014 roku 
liczba uczniów była zbliŜona do poziomu roku 2012 natomiast spadek ogólnej wartości 
wypłacanych świadczeń wynika z wartości udziału własnego gminy.   

Prace społecznie u Ŝyteczne  

 

W okresie od lutego do listopada 2014 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
realizował Porozumienie zawarte z Powiatowym Urzędem Pracy w Wałbrzychu dotyczące 
organizowania i rozliczania prac społecznie uŜytecznych na terenie Gminy Wałbrzych. 

W ramach prac społecznie uŜytecznych uczestniczyły 32 podmioty w tym 26 placówek 
oświatowych. Zatrudnionych zostało 99 osób bezrobotnych, wytypowanych przez Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej, a łączna kwota wypłaconych wynagrodzeń wyniosła 197.759 
zł w tym: refundacja z Funduszu Pracy poniesionych kosztów przez organizatora na 
realizację prac społecznie uŜytecznych (60%) wyniosła 118.636 zł a wysokość środków 
zaangaŜowanych na realizację porozumień przez gminę wyniosła (40%) 79.103 zł. 

Potwierdzanie prawa do świadcze ń opieki zdrowotnej finansowanych 
ze środków publicznych.  

 
Na mocy ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych, do zadań zleconych z gminy z zakresu administracji państwowej naleŜy 
wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niŜ ubezpieczeni spełniający 
kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej. W celu ustalenia sytuacji dochodowej i majątkowej świadczeniobiorcy, 
przeprowadza się rodzinny wywiad środowiskowy na zasadach i w trybie określonym 
w przepisach o pomocy społecznej. 

Dokumentem potwierdzającym prawo do świadczeń opieki zdrowotnej 
świadczeniobiorcy, jest decyzja wójta (burmistrza, prezydenta) gminy właściwej ze względu 
na miejsce zamieszkania świadczeniobiorcy, potwierdzająca to prawo. Decyzję wydaje się 
na wniosek świadczeniobiorcy, a w przypadku stanu nagłego - na wniosek 
świadczeniodawcy udzielającego świadczenia opieki zdrowotnej, złoŜony niezwłocznie po 
udzieleniu świadczenia. Decyzja wydawana jest na okres 90 dni od daty złoŜenia wniosku 
przez świadczeniobiorcę lub od daty udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej przez 
świadczeniodawcę. 

W 2014 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wydał łącznie 281 decyzji, w tym 233 
decyzje potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych oraz 48 decyzji odmownych. Decyzje wydawane były zarówno na wniosek 
świadczeniobiorców jak i świadczeniodawców. 
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Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych.  
 

W ramach realizacji rehabilitacji społecznej iŜ zawodowej ze środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wydatkowo: 

 
WYSZCZEGÓLNIENIE Kwota  

2014r. 
Kwota  
2013r. 

1 Rehabilitacja zawodowa 115 906 120 000 
 Dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej 65 906 70 000 
 Zwrot kosztów wyposaŜenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej  50 000 50 000 

2 Dofinansowanie działania warsztatów terapii zaj ęciowej  
1 331 490 

 
1 332 079 

3 Rehabilitacja Społeczna 1 885 201 1 470 259 

 Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów 
w turnusach rehabilitacyjnych  

375 807 284 546 

 Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób 
niepełnosprawnych  126 310 80 000 

 
Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu 
się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób 
niepełnosprawnych  

356 660 389 883 

 Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty 
ortopedyczne oraz środki pomocnicze  

1 026 423 715 830 

Ogółem:  3 332 597 2 922 338 

 
Turnusy rehabilitacyjne. 

O dofinansowanie do uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów 
w turnusach rehabilitacyjnych mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeŜeli ich przeciętny 
miesięczny dochód, w świetle przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez 
liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczany za kwartał poprzedzający 
miesiąc złoŜenia wniosku, nie przekracza kwoty: 

• 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym, 
• 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej. 

 
W 2014 roku wpłynęło 1 273 wniosków o dofinansowanie do uczestnictwa 

w turnusach rehabilitacyjnych, w tym 307 wniosków dotyczyło opiekunów osób 
niepełnosprawnych. Biorąc pod uwagę przyjęte kryteria oraz wielkość posiadanych środków 
finansowych przyznano dofinansowanie dla 421 uczestników turnusów rehabilitacyjnych. i 
ich opiekunów na łączną kwotę 375 807 zł,  o 81 261 zł więcej w stosunku do 2013 roku. 
 

Pozytywnie rozpatrzone wnioski o dofinansowanie  
do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych 

 
Kategoria uczestników turnusów rehabilitacyjnych 2013 r. 2014 r. 

Dorosłe osoby niepełnosprawne 194 116 
Opiekunowie dorosłych osób niepełnosprawnych 46 45 
Dzieci i młodzieŜ niepełnosprawna 91 87 
Opiekunowie dzieci i młodzieŜy niepełnosprawnej 90 86 
Ogółem liczba osób 421 334 

 
Priorytetem w dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych w 2014 roku były dzieci 

i młodzieŜ ucząca się, bez względu na rodzaj schorzenia i dysfunkcji, dlatego teŜ ich wnioski 
były rozpatrywane w pierwszej kolejności. 
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Zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne, sprz ęt rehabilitacyjny oraz środki 
pomocnicze. 
 

O dofinansowanie do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 
podobnie jak w przypadku turnusów rehabilitacyjnych mogą ubiegać się osoby 
niepełnosprawne, jeŜeli przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów  
o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie 
domowym, obliczany za kwartał poprzedzający miesiąc złoŜenia wniosku, nie przekracza 
kwoty: 

• 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym, 
• 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej. 

 
 

 Liczba zło Ŝonych 
wniosków 

Liczba osób, którym 
przyznano 

dofinansowanie 

Kwota 
dofinansowania  w zł. 

2013 r. 799 772 715 830 
2014 r. 792 748 1 026 063 

 
Z pośród złoŜonych wniosków 35 z nich, w związku z brakiem środków finansowych 

zostanie zrealizowanych w 2015 r. W ramach tego zadania udzielono dofinansowania 
między innymi na zakup: pieluchomajtek, cewników, aparatów słuchowych, wkładek usznych 
system FM, aparatów do leczenia bezdechu, wózków inwalidzkich, protez, obuwia 
ortopedycznego, kul, peruk, materacy przeciwodleŜynowych, balkoników, protez, 
pionizatorów itp. 
 
Likwidacja barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu si ę. 

O dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych do likwidacji barier architektonicznych technicznych i w komunikowaniu 
się mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, które mają trudności w poruszaniu się, jeŜeli 
są właścicielami nieruchomości lub uŜytkownikami wieczystymi nieruchomości albo 
posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkują.  

Na zadania z zakresu likwidacji barier architektonicznych, technicznych 
i w komunikowaniu się złoŜono w 2014 roku 109 wniosków na kwotę 1 101 399,00 zł, 
przyznano dofinansowanie dla 39 osób niepełnosprawnych na kwotę 356 600,00 zł tj. o 
Szczegółowe dane w tym zakresie w porównaniu do 2013 roku zawiera poniŜsza tabela. 

  

Likwidacji barier 
architektonicznych 

Likwidacja barier technicznych Likwidacja barier 
w komunikowaniu si ę 

Rok Liczba osób, 
którym 

przyznano 
dofinansowanie 

Ogólna kwota 
przyznanego 

dofinansowania 

Liczba osób, 
którym 

przyznano 
dofinansowanie 

Ogólna kwota 
przyznanego 

dofinansowania 

Liczba osób, 
którym 

przyznano 
dofinansowanie 

Ogólna kwota 
przyznanego 

dofinansowania 

2013  29 352 135 zł 4 19 742 12 18 006 
2014 26 314 694 zł 4 29 366 9 12 600 
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W ramach likwidacji barier architektonicznych dofinansowano m.in.: 
• budowę/adaptację łazienki dostosowanej do potrzeb osoby niepełnosprawnej, 
• budowę/adaptację centralnego ogrzewania dostosowanego do potrzeb osoby 

niepełnosprawnej, 
• likwidację progów w mieszkaniu osoby niepełnosprawnej, 
• przystosowanie kuchni do potrzeb osoby niepełnosprawnej, 
• wykonano podjazdy, uchylnie, oporęczowanie, zmianę biegów schodowych. 

W ramach likwidacji barier w komunikowaniu dofinansowano zakup m.in.: 
• komputery przenośne, 
• komputery stacjonarne, 
• komunikatory. 

W ramach likwidacji barier technicznych dofinansowano m.in. zakup: 
• windy krzesełkowej, 
• windy zewnętrznej, 
• podnośnika transportowego, 
• schodołazu, 
• podnośnika wannowego. 

 
Warsztaty terapii zaj ęciowej. 
 

Warsztaty Terapii Zajęciowej są placówkami pobytu dziennego dla osób 
niepełnosprawnych z upośledzeniem umysłowym. Na terenie Wałbrzycha prowadzą 
działalność trzy placówki, kaŜda dla 30 osób:   

• Warsztat Terapii Zajęciowej prowadzony przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz 
Osób z Upośledzeniem Umysłowym przy Nałkowskiej 4a, 

• Warsztat Terapii Zajęciowej prowadzony przez Publiczną Szkołę Podstawową 
Specjalną nr 10 przy ul. Ogrodowej 5a, 

• Warsztat Terapii Zajęciowej prowadzony przez Stowarzyszenie Dzieci i Rodzin 
Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej przy ul. Bohaterów Pracy  
  
Stałym problemem dla uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej jest znalezienie 

pracy. Warsztaty prowadzą szeroką działalność na rzecz zainteresowania zakładów pracy 
zatrudnieniem swoich podopiecznych, organizują giełdy pracy, wytwarzają przedmioty 
ozdobne, które usiłują sprzedawać, itp.  

Na działalność trzech funkcjonujących na terenie miasta Wałbrzycha Warsztatów 
Terapii Zajęciowej Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych podobnie jak 
w 2013 roku przeznaczył w 2014 roku kwotę 1 331 649 zł tj. 90% środków niezbędnych na 
ich funkcjonowanie. Udział gminy Wałbrzych, zgodnie podpisanymi umowami, wyniósł 
147 960,00 zł, co stanowi 10% całości zadania. Razem wydatkowano na trzy działające 
w Wałbrzychu Warsztaty Terapii Zajęciowej kwotę 1 479 600,00 zł.  
 
Dofinansowanie do sportu, kultury, turystyki i rekr eacji. 

 
O dofinansowanie do sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych 

mogą się ubiegać osoby prawne i jednostki organizacyjne, które nie posiadają osobowości 



Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu w 2014 roku  

 

32 
 

prawnej lecz prowadzą działalność statutową na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres 
co najmniej 2 lata przed dniem złoŜenia wniosku. Zgodnie z ustawą o działalności poŜytku 
publicznego i o wolontariacie dofinansowanie przyznawane jest po przeprowadzeniu 
konkursu w następujących dziedzinach: 

1) sportu, 
• organizacja duŜych imprez sportowych, zawodów dla osób niepełnosprawnych – 

promocja sportu, upowszechnianie kultury fizycznej, 
• szkolenie zawodników niepełnosprawnych przygotowujących się do  udziału  

w zawodach sportowych ogólnopolskich, międzynarodowych, 
• szkolenie  osób  niepełnosprawnych  z  zakresu  poruszania  się  w  górach  

i w wodzie – udzielanie pierwszej pomocy osobom niepełnosprawnym. 
2) kultury, 

• organizacja wydarzeń kulturalnych dla osób niepełnosprawnych o zasięgu 
ponadlokalnym w szczególności przeglądów, koncertów, spektakli, konkursów, 
plenerów, jubileuszowych wydarzeń, 

• inicjatywy społeczno - kulturalne słuŜące umacnianiu wspólnoty i toŜsamości 
kulturalnej osób niepełnosprawnych z mieszkańcami Gminy Wałbrzych, 

• edukacja kulturalna dzieci, młodzieŜy oraz dorosłych osób niepełnosprawnych - 
zadania z zakresu kształtowania postaw prokulturalnych, aktywnego uczestnictwa 
w kulturze, popularyzacji osiągnięć w sferze kultury i sztuki, rozwijania aktywności 
twórczej. 

3) turystyki i rekreacji, 
• wsparcie działań promujących rekreację, turystykę i krajoznawstwo osób 

niepełnosprawnych organizacja rajdów, zlotów, olimpiad i konkursów, 
• edukacja turystyczna dzieci i młodzieŜy niepełnosprawnej. 

 
Na dofinansowanie do zadań z zakresu sportu, kultury, turystyki i rekreacji osób 

niepełnosprawnych w 2014 roku przeznaczono kwotę 126 310 tj. o 46 310 zł, więcej niŜ w 
2013 roku. W ramach realizacji tego zadania Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej zawarł umowy z 9 organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób 
niepełnosprawnych na terenie Miasta Wałbrzycha. W realizowanych zadaniach udział wzięło 
226 osób, głównie dzieci i młodzieŜ. Dwa wnioski zostały odrzucone ze względów formalno-
prawnych. W ramach tego zadania zorganizowano, m.in: 

• XI turniej szachowo-warcabowy osób niepełnosprawnych, 
• I Wałbrzyski integracyjny konkurs pięknego czytania, 
• forum osób niepełnosprawnych, 
• XI rajd integracyjny „Szwajcaria kaszubska, 
• szkolenie, kurs z zakresu udzielania pierwszej pomocy przed medycznej dla osób 

niepełnosprawnych, 
• spartakiadę rehabilitacyjno-rekreacyjną, 
• III wałbrzyski turniej bocce, 
• Konkurs plastyczno - literacki pn. „ToŜsamość barwy przybiera”, 
• rajd szlakiem przyrody kondycji i integracji, 
• wycieczkę turystyczno-krajoznawczą do Centrum Kopernika, 
• wycieczkę krajoznawczą do Wojsławic, 
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• wycieczkę krajoznawczo – turystyczno - rekreacyjną „Szlakiem Piastowskim”, 
• zajęcia z poprawy kondycji fizycznej słuchaczy Sudeckiego Uniwersytetu Trzeciego 

Wieku, 
• festiwal piosenki osób niepełnosprawnych, 
• wycieczkę całodzienna do Głuszycy, w tym plener fotograficzny „Lato w górach”, 
Dofinansowywano równieŜ cykliczne programy w zakresie wycieczek krajoznawczo – 

turystycznych, w ramach których były prowadzone zajęcia z terapeutą, psychologiem lub 
wykonywane były zabiegi rehabilitacyjne.  

 
Programy dodatkowe dla osób niepełnosprawnych  

Program Wyrównywania Ró Ŝnic Pomi ędzy Regionami  jest dodatkowym zadaniem z 
zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych realizowanym przez Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej. W 2014r. środki przyznane przez Państwowy Fundusz 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizacje programu przeznaczono na 
dofinansowanie : 

• dla Publicznej Szkoły Podstawowej nr 10 w ramach likwidacji barier 
transportowych do zakupu pojazdu (busa) do przewozu osób 
niepełnosprawnych ). kwota dofinansowania wyniosła 118 921 zł. 

• dla Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu na przyznanie większej liczbie osób 
niepełnosprawnych, mieszkańców Wałbrzycha, zarejestrowanych jako osoby 
bezrobotne lub poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu dotacji na podjęcie 
działalności gospodarczej. Środki te zostały przyznane jednorazowo 2 osobom 
bezrobotnym  zarejestrowanym w powiatowym urzędzie pracy, na podjęcie 
działalności gospodarczej tj. na usługi kosmetyczne (1 osoba) w wysokości 30 000 zł 
oraz na działalność w zakresie produkcji i sprzedaŜy ceramicznych wyrobów 
stołowych i ozdobnych (1 osoba) w wysokości 30 000 zł. 

 
Program Aktywny Samorz ąd jest pilotaŜowym programem realizowanym po raz drugi w 
ramach którego zrealizowano następujące zadania:  
 
Likwidacja barier w dost ępie do uczestniczenia w społecze ństwie informacyjnym : 
 
Pomoc w zakupie sprz ętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogram owania - 
11 wniosków na kwotę 50 274 zł. 

- o dofinansowanie moŜe się ubiegać osoba niepełnosprawna, która posiada znaczny 
stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku Ŝycia – orzeczenie  
- o niepełnosprawności oraz dysfunkcję obu kończyn górnych lub narządu wzroku,  
w przypadku osób w wieku emerytalnym wymagane jest zatrudnienie, 

Pomoc w dofinansowaniu szkole ń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu 
sprz ętu elektronicznego i oprogramowania , - 1 wniosek na kwotę 2 000 zł. 

− o dofinansowanie moŜe się ubiegać dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi 
nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,  

 
Likwidacja barier w poruszaniu si ę: 
 
Pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o nap ędzie elektrycznym  – 2 wnioski na kwotę 
26 717 zł. 
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- o dofinansowanie moŜe się ubiegać osoba niepełnosprawna, która posiada znaczny 
stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku Ŝycia – orzeczenie  
o niepełnosprawności oraz dysfunkcje uniemoŜliwiające samodzielne poruszanie się za 
pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym, w przypadku osób w wieku 
emerytalnym wymagane jest zatrudnienie, 

 
Pomoc w utrzymaniu sprawno ści technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o 
napędzie elektrycznym - 1 wniosek na kwot ę 1 402 zł. 

- o dofinansowanie moŜe się ubiegać osoba niepełnosprawna, która posiada znaczny 
stopień niepełnosprawności (a w przypadku osób do 16 roku Ŝycia – orzeczenie  
o niepełnosprawności), która jest uŜytkownikiem wózka inwalidzkiego o napędzie 
elektrycznym, 

 
Pomoc w utrzymaniu aktywno ści zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby 
zaleŜnej :  7 wniosków na kwot ę 10 415 zł. 

− o dofinansowanie moŜe się ubiegać osoba niepełnosprawna w wieku aktywności 
zawodowej, która posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, jest 
aktywna zawodowo i pełni rolę opiekuna prawnego dziecka. Przez aktywność zawodową 
naleŜy rozumieć zatrudnienie lub rejestrację w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna, 
albo jako osoba poszukująca pracy i nie pozostająca w zatrudnieniu, 

Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wy Ŝszym - 74 wnioski na kwot ę 
167 130 zł. 

− o dofinansowanie moŜe się ubiegać osoby ze znacznym lub umiarkowanym 
stopniem niepełnosprawności, pobierające naukę w szkole wyŜszej, szkole 
policealnej, kolegium lub mające otwarty przewód doktorski poza studiami 
doktoranckimi. 
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WYKAZ POTRZEB W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ  
 
 Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej przedstawiam potrzeby w zakresie pomocy 
społecznej na terenie Wałbrzycha w zakresie zadań własnych gminy i zadań własnych 
powiatu.   
 
• Utworzenie domu pomocy społecznej na terenie Wałbrz ycha.  

Mimo uruchomienia Domu Seniora na Rusinowej potrzebne są nadal miejsca w 
domach pomocy społecznej. Społeczeństwo się starzeje i wydłuŜa się długości Ŝycia, 
więc coraz więcej osób wymaga takiej formy pomocy.  Ogółem na koniec 2014 r. w domu 
pomocy umieszczonych było 220 mieszkańców, w tym 78 osób w wałbrzyskich domach, 
77 osób w domach dla osób z zaburzeniami psychicznymi i upośledzeniem umysłowym, 
pozostałe 66 osób przebywało poza terenem Wałbrzycha. Jednocześnie obecnie 16 
osób oczekuje na umieszczenie w domu pomocy społecznej dla osób starszych i 
somatycznie chorych.  
 

• Utworzenie kolejnych domów dziennego pobytu dla sta rszych mieszka ńców 
miasta . 
 Na terenie Wałbrzycha funkcjonuje jeden dzienny dom pobytu dla 20 osób 
starszych, zlokalizowany w dzielnicy Podzamcze. Osoby w podeszłym wieku funkcjonują 
samodzielnie w środowisku, ale 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 takiego domu 
jest zachowanie osób w podeszłym wieku w jak najlepszym zdrowiu fizycznym i 
psychicznym bez konieczności umieszczania w domach pomocy społecznej.  

• Utworzenie kolejnych klubów seniora dla osób starsz ych. 

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. W ubiegłym roku powstał Klub 
Seniora przy Dziennym Domu Pobytu na Podzamczu. Placówki te łączą funkcję miejsca 
integrującego mieszkańców dzielnicy, świetlicy dla dzieci, klubu dla młodzieŜy oraz 
miejsca dla osób starszych. W dalszym ciągu Idealnym rozwiązaniem byłoby stworzenie 
przynajmniej na terenie większych dzielnic Wałbrzycha podobnych placówek.  

 
• Utworzenie o środka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi   

Pomimo wielu starań nie udało się w 2014 roku utworzyć ośrodka wsparcia dla osób 
z zaburzeniami psychicznym, kolejny wniosek do Wojewody Dolnośląskiego w tej 
sprawie został odrzucony. PoniewaŜ liczba osób z zaburzeniami psychicznymi 
systematycznie rośnie pozostaje aktualny wniosek w tym zakresie. Pomoc środowiskowa 
w postaci ośrodków wsparcia dziennego oraz mieszkań chronionych dla osób 
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z zaburzeniami psychicznymi jest formą na pewno lepszą i tańszą od pomocy 
stacjonarnej. Stworzenie placówki środowiskowej dla osób zaburzonych psychicznie 
pozwoli kontynuować wsparcie i przystosowanie chorych do samodzielnego 
funkcjonowania w miejscu zamieszkania po okresie leczenia.  

 
• Prowadzenie szkole ń i superwizji terenowych pracowników socjalnych.  

W celu poprawienia jakości pracy pracowników socjalnych oraz poprawienia ich 
zdrowia psychicznego, konieczne jest systematyczne szkolenie pracowników socjalnych 
oraz przeprowadzanie superwizji. 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.     

 
• Zwiększenie środków finansowych na zatrudnienie dodatkowych prac owników 

socjalnych i wzrost wynagrodze ń. 
Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej od 1 stycznia 2015 r. ośrodek pomocy 

społecznej zatrudnia pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności gminy w 
stosunku 1 pracownik na 2000 mieszkańców lub proporcjonalnie do liczby rodzin 
objętych pracą socjalną  (1 pracownika na nie więcej niŜ 50 środowisk). Z analizy wynika, 
Ŝe na jednego pracownika socjalnego przypada średnio 87 środowisk. Prowadzenie 
pracy z tak duŜą liczbą rodzin i ich otoczeniem przez jednego pracownika socjalnego jest 
niezmiernie trudne i często sprowadza się do prowadzenia postępowania w sprawie 
przyznania świadczeń z pomocy społecznej, natomiast brakuje juŜ czasu na prowadzenie 
pracy socjalnej, której celem jest pomoc w wyjściu z trudności w jakich rodzinna się 
znajduje. Obecnie Ośrodek spełnia wymogi ustawowe określające stosunek liczby 
pracowników socjalnych do liczby mieszkańców miasta.  

 
• Zwiększenie środków finansowych na zasiłki celowe i do Ŝywianie. 

Przyznawane środki na wypłatę zasiłków celowych oraz specjalnych zasiłków 
celowych wystarczają na zaspokojenie minimalnych niezbędnych potrzeb  jedynie na 
dofinansowanie do zakupu opału, leków. Konieczne jest równieŜ zwiększenie środków 
finansowych jako udział gminy w Programie „Pomoc pa ństwa w do Ŝywianiu”, gdy Ŝ  
obecnie wysokość zasiłku na dofinansowanie do zakupu Ŝywności wynosi 30 zł na  
osobę.   

 


