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1.  PODSTAWY PRAWNE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie realizuje zadania w oparciu o następujące 
akty prawne: 

1. ustawę z  dnia  12  marca  2004r.  o  pomocy społecznej  (tekst  jednolity  Dz.U.  z  2008r. 
Nr 115, poz. 728 z późn. zm.)

2. ustawę  z  dnia  28  listopada  2003r.  o  świadczeniach  rodzinnych  (tekst  jednolity 
Dz.U. z 2006r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)

3. ustawę  z  dnia  13  października  1998r.  o  systemie  ubezpieczeń  społecznych 
(tekst jednolity Dz.U. z 2007r. Nr 11, poz. 74 z późn. zm.)

4. ustawę  z  dnia  19  sierpnia  1994r.  o  ochronie  zdrowia  psychicznego  (Dz.U. 
Nr 111, poz. 535 z późn. zm.)

5. ustawę z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst 
jednolity Dz.U. z 2009r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.)

6. ustawę z dnia 22 kwietnia 2005r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz 
zaliczce alimentacyjnej (Dz.U. Nr 86, poz. 732 z późn. zm.)

7. ustawę  z  dnia  29  lipca  2005r.  o  przeciwdziałaniu  przemocy  w  rodzinie 
(Dz.U. Nr 180 poz. 1493)

8. ustawę z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst 
jednolity Dz.U. z 2008r. Nr 69 poz. 415 z późn. zm.)

9. ustawę z  dnia  13 czerwca 2003r.  o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U. Nr 122, poz.  1143 
z późn. zm.)

10. ustawę  z  dnia  27  sierpnia  2004r.  o  świadczeniach  opieki  zdrowotnej  finansowanych 
ze środków publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2008r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.)

11. ustawę z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
(Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)

12.ustawę z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. Nr 71, poz. 734 
z późn. zm.)

13. ustawę z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa 
w zakresie dożywiania” (Dz.U. Nr 267, poz. 2259 z późn. zm.)

14. ustawę z  dnia  26 października 1982r.  o  wychowaniu w trzeźwości  i  przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi (Dz.U. z 2007r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.)

15. ustawę z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. Nr 179, poz. 1485 
z późn. zm.)

16. ustawę  z  dnia  30  sierpnia  1991r.  o  zakładach  opieki  zdrowotnej  (tekst  jednolity 
Dz.U. z 2007r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.)

17. ustawę z  dnia  30  czerwca 2005r.  o  finansach  publicznych (Dz.U.  Nr 249,  poz.  2104 
z późn. zm.)

18. ustawę z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst 
jednolity Dz.U. z 2008 r. Nr 88, poz. 539 z późn. zm.)

19. ustawę  z  dnia  29  września  1994r.  o  rachunkowości  (tekst  jednolity  z  2002r.  Nr  76, 
poz. 694 z późn. zm.)

20. ustawę  z  dnia  29  stycznia  2004r.  Prawo  zamówień  publicznych  (tekst  jednolity 
Dz.U. z 2007r. Nr  223, poz. 1655 z późn. zm.)

2. STRUKTURA  WYDATKÓW  W  ODNIESIENIU  DO  REALIZOWANYCH  ZADAŃ 
USTAWOWYCH

3



Zgodnie z Uchwałą Nr XXIII/81/08 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 8 stycznia 2008r. 
w  sprawie  budżetu  miasta  Lubina  na  rok  2008  wraz  z późniejszymi  zmianami,  budżet 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i podległych jednostek na 2008r. wynosił:

Ogółem                         27.737.267 zł
- w tym zadania zlecone     11.679.841 zł

Szczegółową strukturę wydatków w działach i rozdziałach przedstawia poniższa tabela oraz 
wykres.
 

Dział Rozdział     Nazwa Plan Wykonanie %

  
Pomoc społeczna 

  w tym : zadania zlecone
27.737.267
11.679.841

26.539.504,37
11.383.979,57

95,68
97,47

85195 Pozostała działalność
- zadania zlecone

2.961 2.961 100,00

852

85202
Domy pomocy społecznej 
Dom Opieki „Szarotka”
  w tym: dotacja celowa
dopłata do innych domów

1.673.460
1.273.460

13.000
400.000

1.552.797,24
1.260.800,62

          13.000,00
291.996,62

92,79
99,00

    100,00
73,00

85203 Ośrodki wsparcia
Dom Dziennego Pobytu „Senior”
Ośrodek Opiekuńczo - Rehabilitacyjny

2.161.890
480.100

1.681.790

1.987.654,35
471.840,85

1.515.813,50

91,94
98,28
90,13

85212 Świadczenia  rodzinne,  zaliczka 
alimentacyjna  oraz  składki  na 
ubezpieczenia  emerytalne  i  rentowe 
z ubezpieczenia społecznego 
- zadanie zlecone

10.272.220 9.996.566,02 97,32

852

85213 Składki  na  ubezpieczenie  zdrowotne 
opłacane za osoby pobierające niektóre 
świadczenia  z pomocy społecznej oraz 
niektóre świadczenia rodzinne - zadanie 
zlecone

119.160 117.994,28 99,02

85214 Zasiłki i  pomoc w naturze oraz składki 
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 
-  zadania własne 
   w tym:   dotacja celowa
- zadania zlecone

2.158.200

913.700
189.500

1.244.500

2.038.358,27

       812.900,00
       189.023,00
    1.225.458,27

94,45

88,97
99,75
98,47

85215 Dodatki mieszkaniowe 1.800.000 1.550.183,57 86,12

4



852

85219 Ośrodki Pomocy Społecznej 
 - zadania własne
  w tym: dotacja celowa

5.424.316

1.366.526

5.333.142,68

    1.366.526,00

98,32
    

100,00

85228 Usługi  opiekuńcze  i  specjalistyczne 
usługi opiekuńcze
- zadania własne
- zadania zlecone

51.200

10.200
41.000

50.200

9.200
41.000

98,05

90,20
    100,00

85295
 
 Pozostała działalność
-  zadania własne 
   w tym:   dotacja celowa

1.369.300

696.700

1.369.300

696.700

   100,00
   
   100,00

853 85305 Pozostałe  zadania  w  zakresie  polityki 
społecznej – żłobki

2.704.560 2.540.346,96 93,93

Wydatki w 2008r. z podziałem na realizowane zadania.
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W 2008r.  wydatki  poniesione  na  realizację  zadań  ustawowych  stanowiły 95,68  % 
w stosunku do planu (w tym realizacja zadań zleconych – 97,47 %).
Podobnie,  jak  w  2006r.  -  największe  wydatki,  stanowiące  37,7  %  ogólnego  budżetu, 
dotyczyły realizacji zadań określonych w ustawie o świadczeniach rodzinnych. 
Kolejną grupę stanowiły wydatki na zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej  - 
26,4 %. 
Wydatki poniesione na administrację i obsługę realizacji zadań Ośrodka wynosiły 20,1 %. 
Najmniej  środków  finansowych  (0,4  %  łącznych  wydatków)  przeznaczono  na  zadania 
określone  w  ustawie  o  świadczeniach  opieki  zdrowotnej  finansowanych  ze  środków 
publicznych. 

3. STRUKTURA WYDATKÓW  W  LATACH 2007  -  2008  W  ODNIESIENIU  DO  ZADAŃ 
WŁASNYCH I ZLECONYCH

Wydatki poniesione przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na realizację zadań 
własnych i zleconych w 2008 r. kształtowały się na poziomie zbliżonym do roku 2007.
Środki  finansowe  przeznaczone  na  realizację  zadań  pochodziły  z  budżetu  gminy  oraz 
z  budżetu  państwa  w  postaci  dotacji  celowej  na  realizację  zadań  własnych  oraz  dotacji 
na zadania zlecone.

Źródła finansowania zadań realizowanych przez Miejski  Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Lubinie w 2008r.

Na zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,  Gmina Miejska 
Lubin przeznaczyła kwotę 12.890.275 zł. Kwota powyższa stanowiła niemal 49 % ogólnie 
poniesionych wydatków w 2008r. W porównaniu do 2007r. wydatkowane środki z budżetu 
gminy były o 6 % wyższe. 
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12 890 275; 48,6%

11 383 980; 42,9%

2 265 249; 8,5%

środki z budżetu gminy środki z budżetu państwa dotacja celowa



Środki własne gminy przeznaczone na realizację zadań w latach 2007 – 2008.

Analiza porównawcza wydatków w roku 2007 i 2008 ze środków własnych gminy 
wskazuje  na  wzrost  środków finansowych przeznaczonych  na  następujące  zadania:  domy 
pomocy społecznej – o 8 %, dożywianie – o 8 %, obsługa realizacji zadań – o 45 %, żłobki – 
o 10 %.
Natomiast  mniejszy  udział  środków  pochodzących  z  budżetu  gminy  dotyczył:  ośrodków 
wsparcia – o 6 %, zasiłków i pomocy w naturze – o 18 %, usług opiekuńczych – o 10 %, 
dodatków mieszkaniowych – o 22 %.

Zadania własne gminy w 8,5 % finansowane były ze  środków z  budżetu państwa 
w  postaci  dotacji  celowej.  Kwota  dotacji  celowej  była  o  6  %  wyższa  w  stosunku 
do 2007r. i wynosiła 2.265.249 zł.   

Dotacja celowa przeznaczona na zadania własne w latach 2007 – 2008.
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Dom Opieki „Szarotka”

zasiłki i pomoc w naturze

dożywianie

obsługa realizacji zadań

13 000

189 023

696 700

1 366 526

179 568

693 997

1 282 000

2007
2008

dom y pom ocy społecznej

ośrodki w sparcia

zasiłki i pom oc w  naturze

dożyw ianie

obsługa realizacji zadań

usługi opiekuńcze

żłobki

dodatki m ieszkaniow e

1 429 808

2 112 113

762 100

622 953

2 727 113

10 200

2 311 803

1 996 820

1 539 797

1 987 654

623 877

672 600

3 966 617

9 200

2 540 347

1 550 184

2007
2008



W 2008r.  wzrost  dotacji  celowej  przeznaczonej  na  poszczególne  zadania  wynosił: 
zasiłki i pomoc w naturze - o 5 %, dożywianie - o 0,4 %, administracja i obsługa realizacji 
zadań Ośrodka - o 6 %. 
Jednocześnie,  tak  jak  w roku poprzednim,  dotacja  celowa w 60 % została  wykorzystana 
na obsługę realizacji zadań Ośrodka.
Ponadto  w  2008r.  otrzymaliśmy  dodatkowo  środki  finansowe  w  wysokości  13.000  zł 
na  wynagrodzenia  oraz  dodatek  do  wynagrodzenia  dla  pracowników  Domu  Opieki 
„Szarotka”. 

Środki  rządowe  przeznaczone  na  realizację  zadań  zleconych  gminie  w  kwocie 
11.383.980  zł  stanowiły  blisko  43  %  udział  w  ogólnym  budżecie  i  były  niższe  o  7  % 
w porównaniu do roku 2007. 

Finansowanie zadań zleconych w latach 2007 – 2008.

Dokonując porównania wydatków na zadania  zlecone należy zauważyć,  iż  w roku 
2008 nakłady finansowe na poszczególne formy pomocy były niższe w porównaniu do 2007r. 
(specjalistyczne usługi opiekuńcze – o 18 %, składki na ubezpieczenie zdrowotne – o 9 %, 
zasiłki i pomoc w naturze – o 9 %, świadczenia rodzinne – o 7 %).  
Udział  procentowy  środków  finansowych  na  świadczenia  rodzinne  stanowił  aż  88  % 
w stosunku do ogólnie poniesionych wydatków z zakresu zadań zleconych gminie.
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pozostała działalność

specjalistyczne usługi opiekuńcze

składki na ubezpieczenie zdrowotne

świadczenia rodzinne

zasiłki i pomoc w naturze

2 079

50 000

129 615

10 692 744

1 343 969

2 961

41 000

117 994

9 996 566

1 225 458

2007
2008



4.  WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ

Poniższa  tabela   przedstawia  szczegółową  strukturę  dochodów  w  układzie  klasyfikacji 
budżetowej. 

Rozdział Nazwa Rodzaj dochodu Plan Wykonanie %

85202

Domy pomocy społecznej
w tym:

Dom Opieki „Szarotka”

Wpływy z usług ogółem
w tym:
za pobyt pensjonariuszy
za przygotowanie  posiłków
za dowóz posiłków 
pozostałe odsetki
wpływy z różnych dochodów

459.500 529.305,73

493.087,99
29.693,04
6.224,40

221,10
79,20

115,19

85203

Ośrodki wsparcia:
Dom Dziennego Pobytu 

„Senior”

Ośrodek Opiekuńczo - 
Rehabilitacyjny

Wpływy z usług ogółem
w tym:
DDP „Senior” - ogółem
za przygotowanie posiłków
wpływy z różnych dochodów

OOR - ogółem
za usługi
za usługi na rzecz innych gmin
dowozy dzieci
wpływy z różnych dochodów

103.100 153.102,69

14.828,64
12.305,46
2.523,18

138.274,05
9.728,33

116.787,00
11.593,04

165,68

148,5

85212

Świadczenia rodzinne
oraz składki na 
ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe

Zwroty zaliczek i świadczeń 
alimentacyjnych od dłużników 
pozostałe odsetki

          6.000 117.571,91
116.951,07

620,84

1.959,53

85214
Zasiłki i pomoc w naturze 

oraz składki na 
ubezpieczenie społeczne

Ogółem
Zwroty nienależnie pobranych 
zasiłków w poprzednich  latach
pozostałe odsetki

4.700 9.516,01
1.822,57

       7.693,44

202,47

85219
Ośrodki Pomocy 

Społecznej
Ogółem
wpływy z usług
pozostałe odsetki
wpływy z różnych dochodów

7.000 8.367,40
16,00

3.663,99
4.687,41

119,53

85228

Usługi opiekuńcze 
i specjalistyczne usługi 

opiekuńcze

Wpływy z usług ogółem
w tym:
usługi opiekuńcze
specjalist. usługi opiekuńcze

75.000 86.635,03

67.009,41
19.625,62

115,51

85295 Pozostała działalność
 
Zwroty nienależnie przyznanej 
pomocy z tytułu posiłków

- 435,46

85305

Pozostałe zadania 
w zakresie polityki 
społecznej – żłobki

Wpływy z usług ogółem
w tym:
za przygotowanie posiłków
wpływy z różnych dochodów
pozostałe odsetki

175.400 184.762,14

182.640,00
10,14

2.112,00

105,34

Razem

w tym z zadań zleconych

830.700

20.000

1.089.696,37

137.197,53

131,18

685,99
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Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  w Lubinie zrealizował dochody w wysokości 
131 % w stosunku do planu rocznego. 
Wykonanie  dochodów  w  wyższej  wysokości  wynika  głównie  ze  wzrostu  stawek 
godzinowych za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w miejscu 
zamieszkania (116 %) oraz w Ośrodku Opiekuńczo – Rehabilitacyjnym (134 %).  
Ponadto wypracowanie dochodów w rozdziale 85203 w wysokości 115 % spowodowane było 
wzrostem  średniego  miesięcznego  kosztu  utrzymania  mieszkańców  w  Domu  Opieki 
„Szarotka”. 
Wykonanie  dochodów  z  zakresu  zadań  zleconych  znacznie  przekraczające  plan  wynika 
ze  zwrotów  zaliczek  i  świadczeń  alimentacyjnych  oraz  nienależnie  pobranych  zasiłków 
w latach poprzednich.

W  2008r.  kwota  uzyskanych  dochodów  stanowiła  4,1  %  w  stosunku  do  kwoty 
wydatków poniesionych na realizację zadań z zakresu polityki społecznej.

II. DZIAŁANIA  MERYTORYCZNE  PODEJMOWANE  PRZEZ  MIEJSKI  OŚRODEK 
POMOCY SPOŁECZNEJ

1. ZADANIA  REALIZOWANE W OPARCIU O USTAWĘ O POMOCY SPOŁECZNEJ

W 2008r.  pomocy  społecznej  w  różnych  formach  i  różnego  rodzaju  (poza  pracą 
socjalną) udzielono 2.290 osobom z 1.514 rodzin (w 2007r. odpowiednio - 2.685; 1.695)  
Liczba świadczeniobiorców była zatem o 15 % niższa niż w 2007r.
Ogółem na  świadczenia  z  pomocy społecznej  wydano 8.735 decyzji,  w tym 245 decyzji 
odmownych z powodu niespełnienia kryteriów ustawy o pomocy społecznej.

Kryterium przedmiotowe do przyznania świadczenia z pomocy społecznej wyznacza 
ustawa o pomocy społecznej, powołując się na wystąpienie trudnej sytuacji życiowej osoby 
lub  rodziny,  połączonej  z  niemożnością  przezwyciężenia  problemów  przy  wykorzystaniu 
własnych możliwości, uprawnień i zasobów. Ustawa nie konkretyzuje tychże sytuacji, jedynie 
wymienia najczęstsze powody ich powstawania.
Obserwuje się, iż często w jednej rodzinie występuje kilka problemów jednocześnie, stąd też 
liczba rodzin wskazanych w tabeli poniżej w odniesieniu do poszczególnych przyczyn trudnej 
sytuacji życiowej, nie jest adekwatna (jest wyższa) do rzeczywistej liczby 1.514 rodzin, które 
korzystały z pomocy.
 

Powody przyznawanej pomocy Liczba rodzin

2007 2008
ubóstwo 1.160 1.017
sieroctwo 2 1
bezdomność 81 71
potrzeba ochrony macierzyństwa w tym: wielodzietność 139 72
bezrobocie 645 531
niepełnosprawność 725 656
długotrwała lub ciężka choroba 943 821
bezradność w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzeniu 
gospodarstwa domowego 521 462
przemoc w rodzinie 13 15
alkoholizm 104 86
narkomania 4 5
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brak umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej 
placówki opiekuńczo – wychowawcze 1 2
trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego 23 18
trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy 0 1
zdarzenie losowe 2 23
sytuacja kryzysowa 4 4

Analiza  danych pozwala  sformułować  pewne  wnioski,  co  do  przyczyn  udzielanej 
pomocy. 
Prawo do większości świadczeń z pomocy społecznej przysługuje z powodu niekorzystnej 
sytuacji  dochodowej  osoby/rodziny,  przez  którą  należy  rozumieć  miesięczne  dochody 
mieszczące  się  poniżej  progu dochodowego określonego w ustawie  o pomocy społecznej 
(tj.  477  zł  -  w przypadku osoby samotnie  gospodarującej  i  351 zł  -  w przypadku osoby 
w rodzinie). Odnosząc się do powyższego należy zauważyć, iż ubóstwo jest dominującym 
powodem  (67  %),  dla  którego  rodziny  obejmowane  były  pomocą  społeczną,  zarówno 
w 2008r., jak i w latach poprzednich. Osoby dotknięte długotrwałą bądź ciężką chorobą oraz 
niepełnosprawne to kolejna liczna kategoria klientów pomocy społecznej, która w minionym 
roku stanowiła odpowiednio 54 % i 43 %. 
Nadal znaczącym problemem było bezrobocie (35 %), jednakże liczba świadczeniobiorców 
dotkniętych tymże problemem zmniejszyła się o 3 % w stosunku do 2007r. 

Zadania zlecone gminie.

W ramach realizacji powyższych zadań udzielono pomocy 372 osobom z 371 rodzin. 
Łączna kwota udzielonych świadczeń wynosiła 1.250.458 zł.

Formy pomocy finansowane w ramach zadań zleconych w latach 2007 – 2008. 

Spośród  osób,  które  otrzymały  zasiłek  stały –  306  świadczeniobiorców,  to  osoby 
samotnie gospodarujące a pozostałe 54 - osoby pozostające w rodzinie. 
Średnia  kwota  świadczenia  wynosiła  348,85  zł.  W  porównaniu  do  2007r.  z  uprawnień 
do zasiłku stałego skorzystało o 36 osób mniej z powodu nabycia uprawnień do świadczeń 
emerytalno – rentowych, zgonu świadczeniobiorców oraz zmiany miejsca zamieszkania.

Na podstawie przepisu art. 66 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki 
zdrowotnej  finansowanych  ze  środków  publicznych  tutejszy  Ośrodek  odprowadzał 
comiesięczne  składki  zdrowotne do  Zakładu  Ubezpieczeń  Społecznych  za  osoby,  którym 
ustalono uprawnienia  do zasiłku  stałego,  jeżeli  nie  podlegały obowiązkowi  ubezpieczenia 
zdrowotnego  z  innego  tytułu.  Łączna   kwota  składek  zdrowotnych  wyniosła  101.816  zł. 
Za  jednego  klienta  odprowadzono  w  2008r.  około  10 składek,  zaś  średnia  kwota  składki 
wynosiła 32,70 zł.
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Forma pomocy Liczba świadczeniobiorców Kwota świadczeń

2007 2008 2007 2008
zasiłek stały 396 360 1.343.969 1.209.458
ubezpieczenie zdrowotne 328 320 111.056 101.816
specjalistyczne usługi opiekuńcze 24 21 50.000 41.000



Na  mocy  art.  54  w/w  ustawy  wydano  44  decyzje  uprawniające  33 osoby  do  świadczeń 
zdrowotnych. Takiemu ubezpieczeniu podlegały głównie osoby przyjęte do placówek służby 
zdrowia  w  trybie  nagłym.  Świadczenia  zdrowotne  na  podstawie  decyzji  administracyjnej 
mogły  być  realizowane  tylko  przez  okres  90  dni  i  były  finansowane  przez  Oddział 
Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia. 

Pomoc w formie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla  
osób  z zaburzeniami  psychicznymi zostanie  szczegółowo  omówiona  w  dalszej  części 
sprawozdania (rozdz. II 1.3.). 

W związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 września 2008r. w sprawie 
szczegółowych  warunków  realizacji  programu  pomocy  dla  rodzin  rolniczych,  w  których 
w gospodarstwach rolnych powstały szkody spowodowane przez suszę lub huragan, o pomoc 
finansową w formie zasiłku celowego mogły ubiegać się rodziny rolnicze jeśli:
• co  najmniej  jedna  osoba  w  tej  rodzinie  była  rolnikiem,  w  rozumieniu  przepisów 

o ubezpieczeniu społecznym rolników, objęta tym ubezpieczeniem w pełnym zakresie,
• szkody spowodowane  przez  suszę  lub  huragan  zostały  oszacowane  przez  komisję 

powołaną  przez  wojewodę  na  podstawie  rozporządzenia  Rady  Ministrów  z  dnia 
26  kwietnia  2007r.  w sprawie  szczegółowego  zakresu  i  kierunku  działań  Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobów ich realizacji,

• szkody w uprawach rolnych spowodowane przez  suszę  wynosiły  średnio  powyżej 
30 % w gospodarstwie rolnym w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

Pomoc przysługiwała w wysokości:
• 500  zł  -  w  przypadku  rodziny  rolniczej  prowadzącej  gospodarstwo  rolne 

o powierzchni do 5 ha, użytków rolnych,
• 1.000  zł  -  w  przypadku  rodziny  rolniczej  prowadzącej  gospodarstwo  rolne 

o powierzchni powyżej 5 ha użytków rolnych.
Wnioski o udzielenie pomocy w formie zasiłku celowego złożyło 23 rolników, w tym 1 rolnik 
złożył wniosek po terminie wskazanym w rozporządzeniu.  Kryteria do udzielenia pomocy 
spełniło  tylko  18  rolników,  którym  na  podstawie  decyzji  administracyjnych  udzielono 
pomocy materialnej na łączną kwotę 16.000 zł, w tym:
• 14 rolnikom prowadzącym gospodarstwa rolne powyżej 5 ha – na kwotę 14.000 zł,
• 4 rolnikom prowadzącym gospodarstwa rolne do 5 ha – na kwotę 2.000 zł.

Pomoc ta zgodnie z przepisem art. 40 ust 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej przyznana została 
niezależnie od dochodu i nie podlegała zwrotowi. 

Zadania własne gminy.

Z zakresu zadań własnych Gminy udzielono pomocy 2.220 osobom z 1.449 rodzin. 
Osobom zakwalifikowanym do pomocy społecznej  udzielono łącznie  181.834 świadczenia 
na  kwotę  2.149.061  zł.  (łącznie  z  dotacją  celową  z  budżetu  państwa).  Średnio  1 osobie 
udzielono w ciągu roku 82 świadczenia, w średniej kwocie 970,06 zł. 
W zakresie omawianej pomocy wydano łącznie 8.134 decyzji administracyjnych. 
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Formy pomocy finansowane w ramach zadań własnych w latach 2007 – 2008. 

Forma pomocy Liczba świadczeniobiorców Kwota świadczeń
2007 2008 2007 2008

zasiłek okresowy 437 255 392.254 266.701
schronienie 20 18 27.163 73.542
pomoc rzeczowa 1 273 177 19.482 19.870
usługi opiekuńcze 89 119 10.200 9.200
zasiłek celowy z tytułu zdarzenia 
losowego

2 23 5.700 11.354

zasiłek celowy na zakup odzieży, 
obuwia, leków, opału itp. w tym:
specjalny zasiłek celowy

1.276

525

427

268

609.540

74.759

543.279

83.234
sprawienie pogrzebu 4 5 7.511 6.424
1  w poz. kwota świadczeń podano wartość udzielonej pomocy rzeczowej

Analiza porównawcza wskazuje na: 
1) spadek wypłaconych świadczeń w zakresie następujących form pomocy:
• zasiłki okresowe – o 32 %
• sprawienie pogrzebu – o 15 %
• usługi opiekuńcze – o 10 %
• zasiłki celowe – o 11 %

Średnio w ciągu roku 1 osobie udzielono 4 zasiłki celowe. Średnia kwota zasiłku wyniosła 
278,18 zł. 

2) wzrost wypłaconych świadczeń dotyczących następujących form pomocy:
• schronienie – o 170 % (koszty poniesione głównie z tytułu pokrycia kosztów pobytu 

w ośrodku dla małoletnich matek z dziećmi)
• zasiłki  celowe z tytułu zdarzenia losowego – o 99 % (wypłacone w szczególności 

osobom, które utraciły pracę bez okresu wypowiedzenia i nie otrzymywały pełnego 
wynagrodzenia przez okres kilku miesięcy) 

• pomoc rzeczowa – o 2 %
Zgodnie  z  przepisami  ustawy  o  pomocy  społecznej,  pomocy  w  formie  zasiłku  

okresowego udzielano  z  uwagi  na  bezrobocie,  długotrwałą  chorobę,  niepełnosprawność, 
a także z powodu innych przyczyn. 

Na  podstawie  poniższego  wykresu  możemy  stwierdzić,  iż  spośród  wszystkich 
świadczeniobiorców w roku  2008 -  połowa to  osoby bezrobotne,  na  które  wydatkowano 
kwotę  128.302  zł,  stanowiącą  48  %  ogólnych  kosztów.  Pozostałe  wydatki  poniesione 
na  wypłatę  zasiłków  okresowych  stanowiły  następujący  udział  procentowy  w  ogólnie 
poniesionych  kosztach  na  tę  formę  pomocy:  osoby  przewlekle  chore  -  18  %,  osoby 
niepełnosprawne – 17 %, pozostałe osoby – 17 %.
Jeden świadczeniobiorca otrzymał średnio trzy świadczenia, natomiast średnia kwota zasiłku 
okresowego wyniosła 344,13 zł.

Pomoc  w  formie  zasiłku  okresowego  w  2008r.  -  liczba  osób  i  kwota  wypłaconych 
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świadczeń

1.1.  USTAWA  „POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA”

W 2008r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej kontynuował realizację wieloletniego 
programu „Pomoc państwa w zakresie  dożywiania”,  zgodnie  z  ustawą z  dnia  29 grudnia 
2005r.

Liczba  osób  objętych  programem „Pomoc państwa  w  zakresie  dożywiania”  w  latach 
2007 – 2008.

Liczba  osób  korzystających  z  różnych  form pomocy  w zakresie  dożywiania  w latach 
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bezrobocie

długotrwała choroba

niepełnosprawność

inne

130

62

44

19

128 302

47 808

46 318

44 273

liczba osób
kwota świadczeń

2007

2008

431

439

967

773

2 296

1 670

dzieci do 7 r.ż.
uczniowie do czasu 
ukończenia szkoły 
ponadgimnazjalnej
 inne osoby



2007 – 2008.

Pomocą  w  ramach  programu  rządowego  w  zakresie  dożywiania  w  2008r.  zostało 
objętych  2.825  osób  tj.  o  7  %  mniej  niż  w  2007r.  Biorąc  pod  uwagę  kategorie  osób 
korzystających z dożywiania były to dzieci, w tym: do 7 r.ż  - 439 oraz do czasu ukończenia 
szkoły ponadgimnazjalnej – 773; a także osoby dorosłe – 1.670.  
Pomoc tym osobom udzielana była  w dwóch formach:  w formie  posiłków bądź środków 
finansowych na zakup posiłków lub żywności.
Z  posiłków  skorzystało łącznie 1.050  osób, w różnych placówkach tj. żłobki, przedszkola, 
szkoły  (w  tym  II  LO  w  Lubinie  -  posiłki  przygotowywane  i  wydawane  przez  firmę 
gastronomiczną  wybraną  w  wyniku  ogłoszonego  przetargu),  Ośrodek  Opiekuńczo  – 
Rehabilitacyjny, Dom Dziennego Pobytu „Senior”, Dom Opieki „Szarotka”. 
Wydatkowana  kwota  wyniosła  471.945 zł,  natomiast  średni  koszt  posiłku  kształtował  się 
następująco:
• dzieci do 7 r.ż. – 4,00 zł,
• uczniowie – 3,29 zł,
• pozostałe osoby – 4,24 zł.

Świadczenia  pieniężne  na  zakup  posiłków  lub  żywności  przyznano  2.181 osobom 
z 842 rodzin,  którym udzielono 2.356 świadczeń.  Z tej  formy pomocy korzystały głównie 
osoby, które ze względów zdrowotnych miały przeciwwskazania do korzystania z posiłków 
w placówkach żywienia  zbiorowego,  osoby niepełnosprawne,  rodziny wielodzietne,  matki 
samotnie  wychowujące  małoletnie  dzieci,  osoby  uczestniczące  w  kursach,  szkoleniach 
oraz osoby pracujące. Na świadczenia pieniężne wydatkowano 756.888 zł. 
Na przestrzeni minionego roku jednej rodzinie udzielono średnio trzy świadczenia, a koszt 
jednostkowy tego świadczenia wynosił 321,26 zł.

Osobom korzystającym z obiadów, które z uwagi na wiek lub stan zdrowia nie były w stanie 
dotrzeć do placówek wydających posiłki,  dowożono posiłki do miejsca zamieszkania. 
Na  dowóz  oraz  częściowe  doposażenie  jednostek  wydających  posiłki  (Dom  Dziennego 
Pobytu  „Senior”,  Dom  Opieki  „Szarotka”)  przeznaczyliśmy  kwotę  16.300  zł  (wyłącznie 
z dotacji celowej).
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2007 2008

posiłki

świadczenia pieniężne

1 506
1 050

2 311 2 181



Realizacja programu finansowana była ze środków pochodzących z budżetu gminy 
w wysokości 548.433 zł  oraz budżetu państwa (dotacja celowa) w wysokości 696.700 zł. 
Zatem łączna kwota przeznaczona na pomoc w formie dożywiania wynosiła 1.245.133 zł. 

Wydatki na program „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”.

1.2.  PORADNICTWO I PRACA SOCJALNA

Spośród  całego  zakresu  świadczeń  pomocy  społecznej  najszersze  oddziaływanie 
zajmuje  praca socjalna.  Jest  ona procesem oddziaływania  na  drugiego człowieka  w taki 
sposób, aby wzmocnić jego własne zasoby i możliwości. 
Praca socjalna świadczona jest osobom i rodzinom bez względu na posiadany dochód. 

Liczba środowisk objętych wyłącznie pracą socjalną w latach 2006 – 2008.
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posiłki świadczenia pieniężne dowóz i doposażenie

211 909; 45%

336 524; 44%

260 036; 55%

420 364; 56%

16 300; 100%

środki własne gminy
dotacja celowa

2006

2007

2008

72

148

209



Efektywność pracy socjalnej w dużej mierze przyczynia się do zmniejszenia liczby 
klientów  pomocy  społecznej  z  uwagi   na  zdobycie  i  ukształtowanie  umiejętności  oraz 
zdolności do samodzielnego zabezpieczania własnych potrzeb życiowych. 

Pracownicy socjalni w ramach pracy socjalnej podejmowali działania ukierunkowane 
w szczególności na:
• zwiększenie  umiejętności  świadczeniobiorców w „poruszaniu  się”  po  rynku  pracy, 

m.in. poprzez zdobycie dodatkowych kwalifikacji i umiejętności celem zwiększenia 
szansy na podjęcie zatrudnienia,

• uzyskanie świadczeń alimentacyjnych przez osoby do nich uprawnione,
• zgłaszanie osób do Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Wczesnej Terapii Uzależnień 

celem leczenia,
• motywowanie  krewnych  do  sprawowania  należytej  opieki  nad  chorym  członkiem 

rodziny,
• powiadamianie sądu o nieprawidłowo wykonywanej władzy rodzicielskiej,
• poprawę stanu zdrowia poprzez zachęcanie do  leczenia,  
• kierowanie  wniosków  do  sądu  w  sprawach  umieszczenia  osób  w  domu  pomocy 

społecznej lub szpitalu, bez ich zgody, 
• poprawę sytuacji mieszkaniowej.

Pracownicy Działu  Pomocy Środowiskowej  świadczą  także  beneficjentom pomocy 
społecznej specjalistyczne wsparcie, w następujących formach:
• poradnictwo  rodzinne,  w  tym  nauka  racjonalnego  gospodarowania  posiadanymi 

środkami  finansowymi,  dbałości  o  higienę  osobistą  oraz  ład  i  porządek  w  lokalu 
mieszkalnym,

• edukacja w zakresie prawidłowego sprawowania opieki rodzicielskiej,
• prowadzenie  rozmów  zmierzających  do  zmniejszania  skutków  wyuczonej 

bezradności,
• mediacje  między  małżonkami  będącymi  w  konflikcie  oraz  rodzicami 

i dziećmi,
• interwencje w ramach procedury Niebieskiej Karty oraz jej realizacja,
• zachęcanie, nakłanianie i motywowanie do podejmowania leczenia,
• motywowanie  do  zwiększenia  aktywności  w  poszukiwania  zatrudnienia,  w  tym:  

pomoc w przygotowaniu CV, pomoc w znalezieniu pracy poprzez wskazywanie firm 
dysponujących wolnymi etatami oraz przekazywanie aktualnych ofert pracy,

• edukacja w zakresie:  zagrożeń związanych z nadużywaniem alkoholu,  uzależnienia 
od alkoholu i innych używek, współuzależnienia, przemocy w rodzinie,

• wsparcie w zakresie konsultacji prawnej i psychologicznej,
• zawieranie kontraktu socjalnego i określanie zakresów współpracy,
• pomoc  w  redagowaniu  pism  do  innych  instytucji  m.in.  PUP,  spółdzielni  

mieszkaniowych, sądu; pośrednictwo w kontaktach beneficjenta z innymi instytucjami 
i działami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,

• współpraca  z  pedagogami  szkolnymi,  kuratorami  sądowymi,  lekarzami, 
przedstawicielami innych urzędów,

• współpraca z wolontariuszami.
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Jednym  z  nadrzędnych  celów  pomocy  społecznej  jest  aktywizacja 
i usamodzielnienie świadczeniobiorców. Pokonanie trudnych sytuacji życiowych jest możliwe 
dzięki  współdziałaniu  beneficjentów  z  instytucjami  udzielającymi  wsparcia.  Wyrazem tej 
współpracy z tutejszym Ośrodkiem jest m.in. kontrakt socjalny, którego rangę podkreślono 
w ustawie o pomocy społecznej z 12 marca 2004r., poprzez wielokrotne odwoływanie się 
do powyższego narzędzia pracy socjalnej. 
Kontrakt  socjalny  polega  na  partnerskim  porozumieniu  pracownika  socjalnego  i  klienta, 
a  jego  celem  jest  motywowanie  i  aktywizowanie  klienta  do  działania.  Postanowienia 
kontraktu są zindywidualizowane, dostosowane do sytuacji konkretnej osoby lub rodziny. 
Kontrakt socjalny:
• służy jasnemu, precyzyjnemu sformułowaniu celów ogólnych dotyczących zmiany;
• jest  narzędziem  pozwalającym  na  maksymalne  zmobilizowanie  osoby  lub  osób

zainteresowanych  rozwiązaniem  problemów  (np.  przez  ograniczenia  czasowe 
narzucone przez umowę);

• jest  narzędziem stosowanym w trakcie  procesu pracy,  umożliwia dokonanie  oceny 
osiągniętych zmian, jakie zaszły;

• odwołuje się do odpowiedzialności klienta,  którego traktuje się jako osobę dorosłą 
zdolną podejmować samodzielnie dotyczące jej decyzje;

• precyzując  wzajemne  oczekiwania  i  wymagania  oraz  ustanawiając  zakres 
podejmowanej  pracy,  daje  poczucie  bezpieczeństwa  zarówno  klientowi,  jak 
i pracownikowi socjalnemu;

• umowa zawiera ograniczenia czasowe, które w efekcie wymuszają  mobilizację tak 
klienta, jak i pracownika socjalnego. 

W roku 2008 zawarto 302 kontrakty socjalne z 271 osobami. 
Od 2005r. widoczny jest wzrost liczby zawieranych kontraktów socjalnych, co przedstawia 
poniższy wykres. 

Liczba zawartych kontraktów socjalnych w latach 2005 – 2008
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2006

2007

2008

81

115

253

302



Zawierane w minionym roku kontrakty socjalne głównie obejmowały następujące cele:
• zwiększenie  umiejętności  w  poruszaniu  się  po  rynku  pracy,  przy  wykorzystaniu  

różnych  form  aktywizacji,  w  tym  również  podejmowanie  prac  społecznie  – 
użytecznych,

• podwyższenie kwalifikacji zawodowych,
• dokonywanie regularnych opłat związanych z użytkowaniem lokalu mieszkalnego, 
• poprawa sytuacji zdrowotnej poprzez podjęcie systematycznego leczenia,
• ustalenie stopnia niepełnosprawności,
• uzyskanie świadczeń z ZUS, KRUS,
• uzyskanie alimentów lub świadczeń rodzinnych,
• uzyskanie dokumentu tożsamości,
• podjęcie leczenia odwykowego. 

W  rezultacie  zawieranych  kontraktów  wielu  klientów  aktywniej  poszukiwało 
zatrudnienia  we własnym zakresie,  częściej  kontaktowało  się  z  PUP,  podejmowało  prace 
dorywcze  i  sezonowe.  Osoby  uzależnione  od  alkoholu  częściej  podejmowały  leczenie 
odwykowe  poprzez  udział  w  grupach  terapeutycznych  i  samopomocowych.  Również 
efektywniejsze  były  działania  zmierzające  do  rozwiązywania  problemów  osobistych 
i rodzinnych, zwłaszcza związanych z wychowywaniem dzieci. Celem współpracy w ramach 
kontraktu było ponadto przygotowanie klientów pomocy społecznej do udziału w realizacji 
projektu systemowego, jako nowej metody aktywizacji, która będzie realizowana w okresie 
od kwietnia do października 2009r.

Kolejnym narzędziem stosowanym w tutejszym Ośrodku jest procedura „Niebieskiej 
Karty”.  Jest  to  narzędzie  wykorzystywane  do  pracy  z  ofiarami  przemocy  domowej 
oraz w celu współpracy w tym zakresie z funkcjonariuszami Policji. 

W 2008r.  wspierając ofiary przemocy domowej sporządzono 108 Niebieskich Kart 
tj. o 28 więcej niż w roku 2007 i o 60 więcej niż w roku 2006. Wśród osób objętych pomocą 
były 103 kobiety i 5 mężczyzn.
W  ramach  powyższej  procedury  -  79  postępowań  wszczęto  podczas  diagnozowania 
problemów  rodzinnych  (podczas  wywiadu  środowiskowego  lub  prowadzenia  działań 
w ramach pracy socjalnej), zaś 29 postępowań przeprowadzono na wniosek Policji. 

Poradnictwo specjalistyczne

Jest  to  niepieniężna  forma  pomocy  dla  osób  i  rodzin,  które  mają  trudności  lub 
wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych, bez względu 
na posiadany dochód. 
Oferowane  przez  Miejski  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  wsparcie  i  poradnictwo 
specjalistyczne jest dostosowane do rodzaju problemu oraz sytuacji klienta. 

Konsultant  zatrudniony  w  tutejszym  Ośrodku  udzielał  wsparcia  w  zakresie 
rozwiązywania problemów rodzinnych i osobistych poprzez:
• poradnictwo  rodzinne,  w  tym  motywowanie  osób  dotkniętych  przemocą  domową 

do podejmowania działań zmierzających do jej zapobiegania,
• uczenie konstruktywnego rozwiązywania konfliktów,
• udzielanie informacji z zakresu przysługujących praw i uprawnień,
• interwencje w ramach procedury Niebieskiej Karty,

19



• poradnictwo w sprawach opiekuńczo - wychowawczych (nabywanie i doskonalenie 
umiejętności  wychowawczych,  edukację  w  zakresie  prawidłowego  pełnienia  ról 
rodzicielskich),

• pomoc  w  redagowaniu  pism  i  wniosków  do  instytucji  zewnętrznych  tj.  sądów, 
urzędów itp. 

Praca konsultanta prowadzona była poprzez zastosowanie następujących metod: 
• psychoedukację m.in. na temat choroby alkoholowej i innych uzależnień,
• wsparcie emocjonalne,
• terapie rodzinne,
• mediacje,
• opracowywanie planu pracy z pracownikiem socjalnym dotyczącego osoby/rodziny. 

Łącznie w 2008r. udzielono 989 konsultacji dla 182 rodzin. 

Porad  w  zakresie  rozwiązywania  problemów  alkoholowych udzielał  specjalista 
ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, który także jest członkiem Miejskiej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Stowarzyszenia „Ariadna” w Lubinie. 
Łącznie  w 2008r.  udzielono  poradnictwa  184  osobom,  w tym:145  osobom uzależnionym 
od alkoholu lub nadużywającym alkoholu (52 kobietom, 93 mężczyznom) oraz 39 osobom 
współuzależnionym (37 kobietom, 2 mężczyznom). W ramach w/w poradnictwa odbyło się 
876 spotkań z klientami.

Specjalista prowadził pracę socjalną poprzez podejmowanie następujących działań:
• diagnozowanie problemu klienta,
• motywowanie do leczenia, negocjowanie zakresów współpracy,
• zawieranie kontraktów socjalnych i ich ewaluacja,
• monitorowanie przebiegu procesu leczenia,
• udzielanie wsparcia w utrzymaniu abstynencji,
• współpraca  z  pracownikami  socjalnymi  w zakresie  diagnozowania  i  prowadzenia  

pracy socjalnej z klientami dotkniętymi problemem alkoholowym,
• współpraca z placówkami lecznictwa odwykowego stacjonarnego i niestacjonarnego 

w zakresie konsultowania spraw klientów, ustalania terminów przyjęć na oddziały  
odwykowe,

• współpraca  z  placówkami  na  terenie  miasta  zajmującymi  się  rozwiązywaniem 
problemów  alkoholowych  tj.  Miejską  Komisją  Rozwiązywania  Problemów 
Alkoholowych, kuratorami sądowymi, Miejskim Ośrodkiem Profilaktyki i Wczesnej 
Terapii Uzależnień, współpraca ze stowarzyszeniami i grupami trzeźwościowymi,

• przygotowywanie  wniosków  do  Miejskiej  Komisji  Rozwiązywania  Problemów 
Alkoholowych.

Do metod i narzędzi pracy należy zaliczyć:
• edukację dotyczącą mechanizmu działania choroby alkoholowej,
• wsparcie emocjonalne,
• kontrakt socjalny,
• zakresy współpracy,
• karty konsultacyjne,
• instruktaże i konsultacje udzielone pracownikom socjalnym.
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W  wyniku  podjętych  działań  72  osoby  (18  kobiet,  54  mężczyzn)  z  problemem 
uzależnienia  alkoholowego  i  współuzależnienia  zdecydowało  się  na  podjęcie  współpracy. 
Osoby te podjęły leczenie odwykowe niestacjonarne (poradnie zdrowia psychicznego, grupy 
wsparcia, grupy terapeutyczne, grupy samopomocowe), natomiast 14 spośród nich (4 kobiety, 
10  mężczyzn)  podjęło  dodatkowo  leczenie  odwykowe  stacjonarne  (oddziały  i  ośrodki 
leczenia odwykowego, w tym detoksykacja).

Poradnictwo prawne

Osoby  i  rodziny  korzystające  z  pomocy  tutejszego  Ośrodka,  borykające  się 
z problemami natury prawnej mają możliwość skorzystania z bezpłatnych porad udzielanych 
przez radcę prawnego, po uprzednim skierowaniu przez pracownika socjalnego. 
Powyższe konsultacje najczęściej związane są z poradnictwem w oparciu o Kodeks rodzinny 
i opiekuńczy oraz prawo pracy i ubezpieczeń społecznych. 

W  dalszym  ciągu  głównym  odbiorcą  pracy  Działu  Pomocy  Środowiskowej  jest 
rodzina dysfunkcyjna, która nie jest w stanie wystarczająco zaspokoić potrzeb rozwojowych 
dziecka i oprzeć się kryzysom powodowanym przez różne czynniki, dlatego wymaga stałego 
wzmacniania.  Ośrodek  podejmuje  szereg  działań  w  celu  wzmocnienia  pozycji  dziecka 
w rodzinie, jak też wyrównania jego szans życiowych poprzez dożywianie, organizowanie 
wypoczynku, zaopatrzenie w odzież oraz wyposażenie w artykuły szkolne.

1) wypoczynek dzieci
Dla 100 dzieci  z  rodzin  ubogich  i  dysfunkcyjnych zorganizowano dwutygodniowe 

kolonie letnie w Kątach Rybackich, z programem socjoterapeutycznym prowadzonym przez 
specjalistów  Miejskiego  Ośrodka  Profilaktyki  i  Wczesnej  Terapii  Uzależnień  w  Lubinie. 
Powyższy program przewidywał:
• nabycie umiejętności dobrego komunikowania się,
• edukację w zakresie skutków stosowania przemocy,
• doskonalenie umiejętności rozwiązywania konfliktów,
• elementy socjoterapii ukierunkowane na wzmacnianie poczucia własnej wartości,
• nabywanie  umiejętności  spędzania  czasu  wolnego  bez  używania  środków 

stymulujących,
• poszerzenie wiedzy na temat skutków zachowań ryzykownych.

Łączny koszt powyższego przedsięwzięcia wyniósł 88.400 zł i został w całości sfinansowany 
ze środków własnych gminy. 
Ponadto 5 dzieci uczestniczyło w  kolonii letniej zorganizowanej przez Kuratorium Oświaty 
we Wrocławiu.

Wychodząc  naprzeciw  potrzebom  małych  mieszkańców  naszego  miasta  Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie po raz siódmy podjął się zorganizowania w naszym 
mieście VII Akcji Letniej pod nazwą „PODARUJMY DZIECIOM LATO”. Jej głównym celem 
było  urozmaicenie  czasu  wolnego  120  dzieciom z  rodzin,  w  których  sytuacja  finansowa 
uniemożliwiała zapewnienie im wakacyjnego wypoczynku. 
Pierwszą atrakcją  dla  54 uczestników była projekcja  filmu „Kung Fu Panda” w Centrum 
Kultury „Muza”.
Niezapomniane  wrażenia  pozostawił  udział  w  baśniowym  spektaklu  „Skarb  Dobroci”, 
w  którym  przewijały  się  takie  tematy  wychowawcze  jak:  prawdomówność,  pracowitość, 
szczerość,  uczynność  oraz  uśmiech.  Organizatorem spektaklu  był  Impresariat  Artystyczny 
„HA-BART” z Tomaszowa Mazowieckiego.
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Ponadto zorganizowany został wyjazd do Aquaparku w Polkowicach. W zabawach na krytym 
basenie uczestniczyło 30 dzieci pod nadzorem 5 opiekunów - pracowników Działu Pomocy 
Środowiskowej i Działu Świadczeń.

Kolejną  atrakcją  był  całodniowy  wyjazd  do  Wioski  Indiańskiej  „Wokini” 
w Ostaszowie k/Przemkowa oraz zwiedzanie Przemkowskiego Parku Krajobrazowego. 
Dla 30 dzieci oraz 16 członków Domu Dziennego Pobytu „Senior”, wycieczka okazała się 
wspaniałą  okazją  integracji  dwóch  grup  pokoleniowych.  Młodzi  uczestnicy  powrócili 
do domów bogatsi o wiedzę o kulturze Indian. Wzięli także udział w zajęciach edukacyjnych 
przeprowadzonych na terenie Przemkowskiego Parku Krajobrazowego.
Akcję  letnią  zakończyło  ognisko  zorganizowane  na  terenie  obiektu  sportowego 
w Miłoradzicach,  dzięki  uprzejmości  przedstawicieli  Stowarzyszenia  Ludowych Zespołów 
Sportowych. Wzięło w nim udział 45 dzieci oraz 10 seniorów. Członkowie Domu Dziennego 
Pobytu „Senior” wraz z kierownikiem placówki przygotowali szereg sportowych konkurencji, 
oprawę muzyczną oraz poczęstunek.
Do urozmaicenia programu przyczynili się także:  pracownicy Żłobka Nr 2 - udostępniając 
dmuchaną  zjeżdżalnię  i  zapewniając  fachową  opiekę  podczas  zabawy,  terapeuci  oraz 
pensjonariusze Domu Opieki „Szarotka” - wykonując medale dla zwycięzców konkurencji 
sportowych,  pracownik  Ośrodka  Opiekuńczo  –  Rehabilitacyjnego   -  zapewniając  dojazd 
osobie odpowiedzialnej za oprawę muzyczną.

Przeprowadzenie  Akcji  wiązało  się  ze  sporymi  nakładami  finansowymi.  Na każdy 
wyjazd, dzieci wraz z opiekunami miały zapewniony posiłek oraz napój, jak również opiekę 
medyczną i ubezpieczenie. Ostatnią imprezę dodatkowo urozmaiciły przygotowane nagrody 
dla zwycięzców konkurencji sportowych oraz prezenty dla wszystkich dzieci.
Projekt  niemal  w  całości  zrealizowany  został  dzięki  sponsorom,  którzy  wsparli  Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej finansowo oraz rzeczowo.

2) paczki
W okresie świątecznym na prośbę współpracującego z Ośrodkiem - Chrześcijańskiego 

Stowarzyszenia  Dobroczynnego,  wytypowano  rodziny  dotknięte  ubóstwem,  z  których 
50 dzieci otrzymało paczki ze słodyczami. 

3) uczestnictwo w Zespole ds. Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka
Pracownicy Ośrodka aktywnie uczestniczą w posiedzeniach Zespołu ds. Okresowej 

Oceny Sytuacji Dziecka, pomagając w podjęciu decyzji w zakresie dalszego pobytu dzieci 
w całodobowej  placówce opiekuńczo -  wychowawczej  bądź  jego  powrotu  do  rodzinnego 
domu.  Powyższe  spotkania  organizowane  są  w  Placówce  Socjalizacyjnej  „Skarbek” 
w Polkowicach oraz Domu Dziecka w Ścinawie.
Uczestnictwo  w  posiedzeniach  poprzedzone  jest  sporządzeniem  aktualnej  diagnozy 
środowiska.

4) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
W ramach współpracy z Regionalnym Biurem Doradztwa i  Kariery we Wrocławiu 

zajmującym się aktywizacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych zorganizowano 
spotkanie o charakterze informacyjno – doradczym.
Jego celem było m.in. przybliżenie uczestnikom – osobom niepełnosprawnym zatrudnionym 
w  Zakładach  Pracy  Chronionej  ich  praw,  obowiązków,  ulg  i  uprawnień  oraz  różnych 
sposobów poszukiwania pracy, a także zapoznania się z działalnością Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
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Prace społecznie użyteczne

W 2008r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie, po raz kolejny, przystąpił 
do  realizacji prac społecznie użytecznych w oparciu o rozporządzenie Ministra Gospodarki 
i  Pracy  z  dnia  25  października  2005r.  w  sprawie  trybu  organizowania  prac  społecznie 
użytecznych. 
Ich celem było  bezpośrednie uczestnictwo w czynnościach zawodowych osób bezrobotnych, 
będące czynnikiem reintegracji  społecznej i  zawodowej.  Nie bez znaczenia w pracach jest 
aspekt pomocowy. Osoby, które są odbiorcami pomocy społecznej, dzięki pracom społecznie 
użytecznym mogą uzyskiwać dochody przy wykorzystaniu własnych uprawnień i możliwości. 

W toku opracowywania planu potrzeb, do wykonywania prac społecznie użytecznych 
pracownicy socjalni zakwalifikowali wstępnie 98 osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, 
korzystających ze świadczeń tutejszego Ośrodka, a ostatecznie przekazano do Powiatowego 
Urzędu Pracy dane 85 osób, które mogły być kierowane do wykonywania tych prac

Program prac społecznie użytecznych został uruchomiony na podstawie porozumienia 
zawartego  pomiędzy  Starostą  Lubińskim  a  Prezydentem  Miasta  Lubina  i  realizowany 
w okresie od 15 kwietnia do 14 sierpnia 2008r. (termin realizacji został następnie przedłużony 
do 30 listopada 2008r.). 

Program realizowano  w  gminnych  placówkach  oświatowych,  w  Ośrodku  Pomocy 
Społecznej i jego jednostkach. 
Zgodnie  z  porozumieniem,  prace  społecznie  użyteczne  wykonywało  38  osób,  z czego 
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej  i jego jednostkach -  łącznie19 osób, tj. 
• w siedzibie Ośrodka 2 osoby
• w Domu Opieki ,,Szarotka” 8 osób
• w Domu Dziennego Pobytu ,,Senior” 4 osoby
• w Ośrodku Opiekuńczo - Rehabilitacyjnym 2 osoby
• w Żłobkach Nr 2 i Nr 3                               3 osoby   

Zakres  wykonywanych  obowiązków  obejmował  prace  porządkowo  -  remontowe,  pomoc 
w pracach kuchennych oraz w opiece nad osobami starszymi.

Na etapie kwalifikacji osób bezrobotnych brano pod uwagę ich wiek, stan zdrowia 
oraz w miarę możliwości posiadane kwalifikacje, dostosowując do powyższych czynników 
rodzaj i zakres powierzanych obowiązków zawodowych. 

Osoby  kierowane  do  wykonywania  prac  społecznie  użytecznych  objęte  były 
ubezpieczeniem  zdrowotnym  (z  tytułu  posiadania  statusu  osoby  bezrobotnej)  oraz 
ubezpieczeniem  wypadkowym.  Powiatowy  Urząd  Pracy  kierował  te  osoby  na  badania 
lekarskie w celu stwierdzenia ogólnej zdolności do wykonywania prac. Przed przystąpieniem 
do pracy bezrobotni zostali zapoznani z przepisami BHP, organizacją i czasem pracy oraz 
zakresem obowiązków.

Osoby  kierowane  wykonywały  pracę  w  wymiarze  do 10 godzin  tygodniowo. 
W  ramach  realizacji  programu  osoby  przepracowały  łącznie  5.537  godzin.  Wypłacono 
im świadczenia na kwotę 35.616,70 zł.

Nie bez znaczenia, w procesie realizacji prac społecznie użytecznych jest współpraca 
placówek i instytucji zaangażowanych w program. 
Systematycznie były przekazywane przez Powiatowy Urząd Pracy wykazy osób, które zostały 
skierowane do wykonywania prac społecznie użytecznych lub odmówiły przyjęcia propozycji 
ich wykonywania. Natomiast Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej niezwłocznie informował 
o przypadkach niezgłoszenia się bezrobotnego do wykonywania pracy, opuszczenia miejsca 
pracy czy naruszenia porządku i dyscypliny w miejscu wykonywania pracy. 
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Wymiana  informacji  pozwoliła  na  kwalifikowanie  kolejnych  osób  do  prac  społecznie 
użytecznych co zapewniało płynność realizacji programu. 
Pozyskane  informacje  pomagały  również  bardziej  trafnie  kierować  pomoc  społeczną 
(szczególnie  finansową) do osób rzeczywiście  potrzebujących -  przy zastosowaniu zasady, 
że odmowa wykonywania prac społecznie użytecznych na rzecz społeczności lokalnej, wiązać 
się może z odmową udzielenia pomocy przez tutejszy Ośrodek.

Podsumowując  można  stwierdzić,  że  mimo  trudności  w  rekrutacji  osób 
do wykonywania prac społecznie użytecznych oraz dużej rotacji, program kolejny raz spełnił 
swoje zadanie. 

Większość  osób  była  bardzo  zadowolona  z  możliwości  samodzielnego  uzyskania 
dochodów  oraz  z  możliwości  podjęcia  pracy.  To  właśnie  na  wniosek  samych 
zainteresowanych został przedłużony termin realizacji programu do końca listopada 2008r. 
W  przeważającej  liczbie  pracujący  wykazywali  rzetelność  i  zdyscyplinowanie  w  pracy. 
Wzrosła  ich  samoocena,  wiara  w  posiadane  umiejętności  i  możliwości  oraz  mobilność 
w poszukiwaniu zatrudnienia. Spośród 19 osób - 3 osoby zostały zatrudnione na pełny etat, 
a  1  osoba  wyraziła  chęć  dalszego  wykonywania  powierzanych  jej  zadań  w  charakterze 
wolontariusza. 

Stosunkowo nowy instrument aktywizacji zawodowej i społecznej osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym, jakim są prace społecznie użyteczne, stwarza możliwość powrotu 
tym osobom na rynek pracy, pozyskania źródła utrzymania oraz integracji ze środowiskiem 
lokalnym.          
    
Pomoc osobom bezdomnym

Główny  ciężar  pomocy  osobom  bezdomnym  w  Lubinie  spoczywa  na  Miejskim 
Ośrodku Pomocy Społecznej, który problematyce bezdomności poświęca dużo uwagi. 

W 2008r. tutejszy Ośrodek swoją pomocą objął 71 osób pozbawionych schronienia. 
Obserwujemy, iż liczba osób bezdomnych objętych pomocą na przestrzeni ostatnich trzech lat 
sukcesywnie spada. 

 W zakresie zapewnienia osobom bezdomnym pobytu całodobowego, bądź miejsca 
noclegowego – Ośrodek współpracuje z: 
• Przytuliskiem dla Najuboższych Fundacji św. Brata Alberta w Głogowie z siedzibą 

w Żukowicach, 
• Schroniskiem „Przystań” im. św. Brata Alberta w Leśnej, 
• Schroniskiem dla Bezdomnych Mężczyzn w Jeleniej Górze,
• Ośrodkiem „Markot VI” w Ścinawie (kobiety i dzieci),
• Domem Samotnej Matki w Głogowie (kobiety i dzieci).

W  zakresie  pomocy  doraźnej  nadal  byliśmy  wspierani  przez  Chrześcijańskie 
Stowarzyszenie  Dobroczynne  Kościoła  Zielonoświątkowego  oraz  Jadłodajnię  przy  Parafii 
Rzymsko – Katolickiej p.w. Św. Jana Bosko.

Pomoc  bezdomnym  -  jako  zadanie  własne  gminy  o  charakterze  obowiązkowym, 
obejmuje kilka  obszarów,  od zapewnienia  zakwaterowania,  wyżywienia  i  ubrania  poprzez 
umożliwienie korzystania ze świadczeń zdrowotnych, po pomoc w znalezieniu zatrudnienia 
i powrotu do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie. 

24



Poniższa tabela przedstawia z jakich form pomocy korzystały osoby bezdomne.

Rodzaj świadczenia Liczba środowisk 
objętych pomocą

zasiłki stałe 25

zasiłki okresowe 20

zasiłki celowe, świadczenia pieniężne za zakup żywności w tym:

na zakup posiłków 
na zakup opału
pozostałe 

36

6
5

26

pomoc niepieniężna, w tym :

odzież, obuwie, pościel, ręczniki
świadczenie w ramach ustawy o świadczeniach opieki  zdrowotnej  finansowanych 
ze środków publicznych
pochówek 

9

5

3
1

pokrycie kosztów pobytu w placówce dla bezdomnych 19

obiady w DDP „Senior” lub DO „Szarotka” 2

Ponadto wszystkie osoby bezdomne objęte były pomocą w formie pracy socjalnej. 

Główne utrudnienia w pracy z osobami bezdomnymi to:
• brak schroniska, bazy noclegowej na terenie miasta,
• brak  zainteresowania  osób  bezdomnych  kompleksowym  rozwiązywaniem  własnej 

trudnej sytuacji życiowej, a w szczególności niechęć do zawierania indywidualnych 
programów wychodzenia z bezdomności,

• brak stałych dochodów (zarobki, renta, emerytura, itp.),
• rozpad życia rodzinnego,
• ciągła zmiana miejsc pobytu,
• bezrobocie,
• niepełnosprawność,
• długi  okres  oczekiwania  na  przydział  lokalu  socjalnego,  nie  spełnianie  kryterium  

warunkującego przyznanie lokalu z zasobów gminy,
• uzależnienia i niekontrolowane spożywanie napojów alkoholowych (marnotrawienie 

własnych środków, odmowy podjęcia leczenia odwykowego). 

Pomimo tych trudności, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej pod koniec roku włączył 
się aktywnie w działania na rzecz utworzenia na terenie naszego miasta lub w jego pobliżu  - 
schroniska dla bezdomnych mężczyzn. 

Osoby  bezdomne  mają  możliwość  uczestniczenia  w  indywidualnym  programie 
wychodzenia z bezdomności. Ma on na celu wspieranie osoby bezdomnej w szczególności 
poprzez:  pomoc  w  uzyskaniu  należnych  świadczeń,  kierowanie  na  leczenie  uzależnień 
i  wsparcie  w  trakcie  leczenia,  pomoc  w  uzyskaniu  zatrudnienia,  konsultacji  prawnej 
i  psychologicznej,  a  także  pomoc  w  rozwiązywaniu  problemów  rodzinnych 
i mieszkaniowych.
Programem  wychodzenia  z  bezdomności  zostało  objętych  6  osób,  przy  czym  poprawa 
funkcjonowania nastąpiła w 5 przypadkach. 
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Przyczyną zawierania małej liczby indywidualnych programów wychodzenia z bezdomności 
jest niechęć osób bezdomnych do formalizowania pomocy oraz brak wiary w efekt końcowy 
programu.
Jednak  z  przeważającą  liczbą  osób  bezdomnych  pracownik  socjalny  zawierał  zakres 
współpracy, mobilizując ich w ten sposób do podjęcia działań w kierunku poprawy sytuacji 
życiowej. 

Należy wskazać, iż sytuacja zdrowotna osób bezdomnych uległa znacznej poprawie, 
dzięki współpracy tutejszego Ośrodka z placówkami służby zdrowia.

Osoby bezdomne mogą również korzystać z bezpłatnej kąpieli w siedzibie Miejskiego 
Ośrodka  Profilaktyki  i  Wczesnej  Terapii  Uzależnień  w  Lubinie,  gdzie  systematycznie 
dostarczamy środki czystości, bieliznę osobistą, odzież, ręczniki itp. 

Ponadto  Miejski  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  pozyskuje  i  pośredniczy 
w przekazywaniu odzieży używanej.

Nadal funkcjonuje całodobowy telefon kontaktowy w sprawie osób bezdomnych  (697-110- 
123)  umożliwiający przyjmowanie zgłoszeń od Policji, Straży Miejskiej i osób prywatnych, 
o czym poinformowaliśmy za pośrednictwem mediów społeczność lokalną. 

Kontynuowano  współpracę  z  Policją  oraz  Strażą  Miejską  w  Lubinie,  której 
funkcjonariusze  towarzyszyli  pracownikom  socjalnym  w  patronażach miejsc,  gdzie 
najczęściej przebywają osoby bezdomne. 
Zwiększona  częstotliwość  patronaży  dotyczy  okresu  jesienno  -  zimowego.  Podczas  tych 
lustracji  kontrolowana jest  aktualna  sytuacja  osób bezdomnych oraz  udzielane  informacje 
o możliwości korzystania z różnych form pomocy społecznej. 
Podobnie  jak  w  minionych  latach,  naszą  pracę  na  rzecz  osób  bezdomnych  wspomagali 
wolontariusze z Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego w Lubinie.

1.3.  USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

Miejski  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Lubinie  obejmuje  swoją  pomocą  osoby 
samotne, starsze, chore i inne wymagające wsparcia poprzez świadczenie usług opiekuńczych 
i specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania. 

Różnorodność  usług  związana  jest  z  koniecznością  dostosowania  ich  rodzaju  oraz 
zakresu  do  indywidualnych  potrzeb  świadczeniobiorcy,  wynikających  w  szczególności 
z rodzaju schorzenia i niepełnosprawności, jak również sytuacji rodzinnej.

Usługi  opiekuńcze  świadczyli  opiekunowie,  zaś  pomoc  polegała  głównie 
na  zaspokajaniu  niezbędnych  potrzeb  podopiecznego,  opiece  higienicznej  i  pielęgnacji, 
zapewnieniu kontaktów z otoczeniem.
Pomoc została przyznana 72 osobom na łączną liczbę 18.168 godz. świadczeń. 

Specjalistycznymi  usługami  opiekuńczymi  z  zakresu  zadań  własnych  gminy 
obejmowano osoby obłożnie  chore,  niezdolne  do  samoobsługi,  głównie  z  uwagi  na  takie 
schorzenia  jak:  udar  mózgu,  choroby nowotworowe,  złamania  i  inne  schorzenia  narządu 
ruchu. Ta grupa podopiecznych poza wzmożoną pielęgnacją oraz wykonywaniem niektórych 
zabiegów pielęgniarskich zleconych przez lekarza (jak np. podawanie insuliny, pielęgnacja 
chorych  cewnikowanych,  stawianie  baniek,  karmienie  przez  sondę),  wymagała 
niejednokrotnie ćwiczeń usprawniających. 
W ramach specjalistycznych usług opiekuńczych 20 osobom udzielono na podstawie decyzji 
administracyjnej 3.886 godz. świadczeń. 
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W  zakresie  zadań  zleconych  gminie  realizowane  były  specjalistyczne  usługi 
opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.  Zakres powyższych usług obejmował 
działania  mające  na  celu  kształtowanie  umiejętności  zaspokajania  podstawowych  potrzeb 
życiowych  i  umiejętności  społecznego  funkcjonowania,  motywowanie  do  aktywności, 
prowadzenie  treningów  samoobsługi  i  umiejętności  społecznych  oraz  wspieranie 
i asystowanie w czynnościach dnia codziennego.
Łącznie przyznano 10.645 godz. świadczeń dla 20 osób. 

Specjalistyczne  usługi  opiekuńcze  były  świadczone  przez  pracowników 
o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych tj. pielęgniarki oraz opiekunki środowiskowe. 
Dodatkowymi  wymogami  określonymi  przez  ustawodawcę,  niezbędnymi  do  świadczenia 
specjalistycznych usług opiekuńczych osobom z zaburzeniami psychicznymi jest posiadanie 
co najmniej półrocznego stażu pracy w placówce o odpowiednim profilu tj. ukierunkowanej 
na osoby zaburzone psychicznie lub niepełnosprawne intelektualnie,  a także przeszkolenie 
i doświadczenie w zakresie:
• umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań,
• kształtowania nawyków celowej aktywności,
• prowadzenia treningu zachowań społecznych.

W  ramach  specjalistycznych  usług  opiekuńczych,  osoby  potrzebujące  miały 
możliwość skorzystania ze wsparcia psychologicznego oraz usprawniania fizycznego.  

Działania  psychologa  polegały  w  szczególności  na  prowadzeniu  rozmów 
terapeutycznych, udzielaniu porad i wparcia. Ukierunkowane były zarówno na klientów, jak 
i  rodziny,  a  ich  celem  była  szeroko  rozumiana  pomoc  w  radzeniu  sobie  w  sytuacjach 
kryzysowych i problemowych. 
Każda osoba traktowana była podmiotowo. Po uprzednim wnikliwym i często długotrwałym 
procesie diagnozy deficytów i potrzeb klienta, psycholog podejmował odpowiednie metody 
oddziaływań terapeutycznych. 
Współpraca z  rodziną polegała  w głównej  mierze na  kształtowaniu odpowiednich  postaw 
wobec osoby chorującej oraz pozytywnych relacji osób bliskich z osobą wspieraną. 

Głównym  celem  rehabilitacji  geriatrycznej  jest  przywrócenie  zdolności  fizycznej 
organizmu utraconej wskutek choroby w takim stopniu, aby osoba niepełnosprawna mogła 
w miarę samodzielnie funkcjonować w środowisku.
Podopieczni Działu Usług Społecznych korzystający z rehabilitacji to w większości osoby, 
które poza deficytami fizycznymi spowodowanymi długotrwałym przebywaniem w pozycji 
leżącej,  cierpią  na  współistniejące  choroby  zarówno  somatyczne  (zaburzenia  sercowo  – 
naczyniowe,  cukrzyca),  jak  i  zaburzenia  psychiczne  (choroba  Alzheimera,  zespół 
psychoorganiczny,  depresja  i  inne).  Schorzenia  te  powodują,  iż  odzyskiwanie  sprawności 
fizycznej jest w znacznym stopniu utrudnione i ograniczone. W takich przypadkach głównym 
zadaniem  było  zapobieganie  powikłaniom  powstającym  wskutek  długotrwałego  leżenia, 
takim jak m.in.: przykurcze, zaniki mięśni, zaburzenia oddychania.
Zabiegi  rehabilitacyjne  dostosowywane były przez  technika  fizjoterapii  indywidualnie  dla 
każdej osoby z uwzględnieniem wieku, stanu zdrowia oraz własnych możliwości klienta. 
Ćwiczenia wykonywane były również z użyciem przenośnego sprzętu rehabilitacyjnego.

Wszystkie  osoby objęte  usługami  psychologa  i  rehabilitanta  podlegały okresowym 
ocenom efektów oddziaływań terapeutycznych i usprawniających. 
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Usługi opiekuńcze świadczone były w dni robocze w godzinach od 7.30 do 15.30 oraz 
wyjątkowo w dni wolne od pracy (soboty, niedziele i święta).
Średnio 10 osób korzystało z opieki w dni wolne od pracy, z uwagi na całkowitą niezdolność 
do samoobsługi lub brak możliwości zapewnienia pomocy ze strony rodziny. 

Liczba osób korzystających z pomocy w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych 
usług opiekuńczych oraz liczba świadczeń przyznanych decyzją administracyjną w latach 
2006 – 2008.

Rok

usługi opiekuńcze -
zadanie własne

specjalistyczne usługi 
opiekuńcze – 

zadanie własne

specjalistyczne usługi 
opiekuńcze – 

zadanie zlecone

liczba osób
liczba 

świadczeń 
(godz.)

liczba osób
liczba 

świadczeń 
(godz.)

liczba osób
liczba 

świadczeń 
(godz.)

2006 72 19.776 15 2.928 23 14.308
2007 70 17.788 19 3.744 24 12.041
2008 72 18.168 20 3.886 20 10.645

Łącznie  w  2008r.  usługami  opiekuńczymi  oraz  specjalistycznymi  usługami 
opiekuńczymi (w tym usługami psychologa i rehabilitanta) objętych zostało 107 osób (w tym 
5  osób  korzystało  jednocześnie  z  dwóch  rodzajów  usług).  Łączna  liczba  przyznanych 
świadczeń wyniosła 32.699 godz. 
Zarówno liczba osób objętych pomocą, jak i liczba przyznanych świadczeń utrzymywała się 
na zbliżonym poziomie, jak w 2007r. Niewielki wzrost dotyczył świadczeń z zakresu zadań 
własnych gminy (usługi  opiekuńcze – wzrost  o 2 %, specjalistyczne usługi  opiekuńcze – 
wzrost o 4 %). Jeśli zaś chodzi o liczbę przyznanych świadczeń dla osób niepełnosprawnych 
psychicznie to była ona o 12 % niższa w porównaniu z rokiem ubiegłym.  

Wykonanie usług stanowiło 88 % w odniesieniu do liczby godzin usług przyznanych 
decyzją  administracyjną,  z  czego:  usługi  opiekuńcze  –  91  %,  specjalistyczne  usługi 
opiekuńcze (samorządowe) – 79 %, specjalistyczne usługi opiekuńcze (rządowe) – 86 %.
Podobnie, jak w latach minionych, przyczyną niezrealizowanych świadczeń było okresowe 
niekorzystanie przez klientów z usług opiekuńczych z uwagi na objęcie ich w tym czasie 
opieką rodziny, pobyt w szpitalu, czy zakładzie opiekuńczo – leczniczym. 
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Osoby objęte pomocą w formie usług opiekuńczych w 2008r. pod względem wieku.

Powyższe dane wskazują, iż najliczniejszą grupą (blisko 36 %) świadczeniobiorców 
były  osoby  w  wieku  powyżej  80  lat.  Następną,  pod  względem  liczebności  kategorią 
podopiecznych  były  osoby w przedziale  wiekowym pow.  70  –  80  lat  (28  %)  oraz  pow. 
60 – 70 lat (24 %).

Osoby objęte  pomocą w formie  usług opiekuńczych w 2008r.  pod względem sytuacji 
rodzinnej.

Na podstawie tej  analizy widać,  że zdecydowana większość osób (73 %) objętych 
usługami  prowadzi  odrębne  gospodarstwo  domowe.  Wśród  nich  –  18  % stanowią  osoby 
samotne tj. w świetle ustawy o pomocy społecznej – samotnie gospodarujące , niepozostające 
w związku małżeńskim i nieposiadające wstępnych ani zstępnych.
Pozostałe 27 % ogółu to klienci zamieszkujący i wspólnie gospodarujący z rodziną. 
W przypadku  tej  grupy  klientów  konieczność  korzystania  z  usług  opiekuńczych  wynika 
z faktu, iż rodzina z różnych przyczyn nie jest w stanie takiej opieki zapewnić. Głównym 
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powodem jest praca zawodowa członków rodziny, ale zdarza się również, iż rodzina nie jest 
w stanie podołać opiece, zwłaszcza nad osobą obłożnie chorą  i wymaga fachowego wsparcia.
Ponadto  miały  miejsce  sytuacje,  gdy  opieką  obejmowane  były  jednocześnie  dwie  osoby 
w danej rodzinie np. małżeństwo, czy rodzic wraz z dzieckiem.  

Stawki godzinowe usług od dnia 1 kwietnia 2008r. wynosiły odpowiednio:
• usługi opiekuńcze (samorządowe) – 15 zł
• specjalistyczne usługi opiekuńcze (samorządowe) – 16 zł
• specjalistyczne usługi opiekuńcze (rządowe) – 18 zł

Odpłatność  ustalano  każdej  osobie  korzystającej  z  usług  w  oparciu  o  uchwałę 
Nr XLIV/222/04 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 5 października 2004r.  
Średnia odpłatność za 1 godz ponoszona przez podopiecznych wynosiła:
• usługi opiekuńcze (samorządowe) – 4,70 zł
• specjalistyczne usługi opiekuńcze (samorządowe) – 7,80 zł
• specjalistyczne usługi opiekuńcze (rządowe) – 2,30 zł

Osoby samotne, które ukończyły 80 lat były uprawnione do nieodpłatnej pomocy w formie 
usług  opiekuńczych  i  specjalistycznych  usług  opiekuńczych  (poza  specjalistycznymi 
usługami  opiekuńczymi  dla  osób  z  zaburzeniami  psychicznymi).  Spośród  podopiecznych 
korzystających z opieki - 9 osób kwalifikowało się do bezpłatnych usług.  

Wychodząc naprzeciw potrzebom osób starszych, chorych i niepełnosprawnych, które 
korzystają bądź w przyszłości będą korzystały z takiej formy pomocy środowiskowej jaką 
są  usługi  opiekuńcze,  tutejszy  Ośrodek  podjął  pod  koniec  roku  działania  zmierzające 
do określenia korzystniejszych warunków odpłatności, poprzez: 
• wprowadzenie większych preferencji przy korzystaniu z nieodpłatnych usług,
• zmianę progów dochodowych ustalonych w procentach do kryterium dochodowego.

Uchwałą Nr XXXIX/148/08 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 11 grudnia 2008r. zmieniającą 
uchwałę  w  sprawie  szczegółowych  warunków  przyznawania  i  odpłatności  za  usługi 
opiekuńcze  i  specjalistyczne  usługi  opiekuńcze,  z  wyłączeniem  specjalistycznych  usług 
opiekuńczych  dla  osób  z  zaburzeniami  psychicznymi  oraz  szczegółowych  warunków 
częściowego  lub  całkowitego  zwolnienia  od  opłat,  jak  również  trybu  ich  pobierania  - 
wprowadzono zaproponowane zmiany. 
Ponadto zgodnie z  powołaną wyżej  uchwałą,  usługi  w formie wsparcia  psychologicznego 
będą świadczone nieodpłatnie.

Wydłużenie  życia  ludzkiego  z  jednej  strony  jest  zjawiskiem  pozytywnym, 
świadczącym o rozwoju społecznym, postępie medycyny i ogólnej poprawie warunków życia 
ludności.  Z  drugiej  zaś  strony –  wydłużanie  się  fazy starości  w skali  masowej  -  sprzyja 
zwiększaniu się populacji ludności starszej, w wieku poprodukcyjnym i to staje się poważnym 
wyzwaniem nie  tylko  medycznym,  ale  także  społecznym.  Stąd  społeczne  działania 
strategiczne ukierunkowane są m.in. na kwestie osób starszych, chorych i niepełnosprawnych. 
Zintegrowany  system  wsparcia  osób  niepełnosprawnych  oraz  system  wsparcia  seniorów, 
a w tym poszerzenie i poprawa świadczonych usług -  to dwa ważne cele Strategii Integracji 
i Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Lubina na lata 2007 – 2013. 

Działania  pomocy  społecznej,  w  tym  również  tutejszego  Ośrodka,  na  rzecz 
starzejącego się społeczeństwa ukierunkowane są, poza pomocą instytucjonalną, na opiekę 
środowiskową w formie usług opiekuńczych. 
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Jest  to  rozwiązanie  optymalne,  zarówno  z  jednostkowego,  jak  i  społecznego  oraz 
ekonomicznego  punktu  widzenia.  Chodzi  bowiem  o  to,  aby  tej  grupie  osób  stwarzać 
podstawy do możliwie jak najdłuższej  samodzielnej  egzystencji  w naturalnych warunkach 
domowych i rodzinnych.   

O jakości świadczonej pomocy świadczy niewątpliwie zróżnicowana oferta usługowa 
dostosowana  do  potrzeb  naszych  klientów,  a  także  profesjonalne  i  specjalistyczne 
przygotowanie zawodowe osób świadczących opiekę.  
Wszystkie osoby opiekujące się chorymi z zaburzeniami psychicznymi posiadają wymagane 
przeszkolenie w tym zakresie oraz półroczny staż w placówce psychiatrycznej. 

Osoby obłożnie chore obejmowane są fachową opieką pielęgniarską i rehabilitacyjną.
Pracownicy  świadczący  usługi  opiekuńcze  stale  doskonalą  się  zawodowo  poprzez 
uczestnictwo w szkoleniach i konferencjach, co miało miejsce również w roku 2008.

Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom osób objętych opieką,  w minionym 
roku, Dział Usług Społecznych nawiązał współpracę z Filią Miejskiej  Biblioteki Publicznej, 
która  nieodpłatnie  udostępniła  swój  księgozbiór  naszym  podopiecznym.  Książki 
były  dostarczane  za  pośrednictwem  osób  sprawujących  opiekę  oraz  wolontariuszy  bądź 
pracowników biblioteki. 
Nowymi  partnerami,  z  którymi  nawiązano  współpracę  w  2008  r.  były  także  Toruńskie 
Zakłady  Materiałów  Opatrunkowych  –  w  zakresie  możliwości  korzystania  ze  szkoleń 
i  konferencji  organizowanych  przez  firmę  oraz  Spółka  ALU_REHAB  –  w  zakresie 
pośrednictwa  w  zaopatrywaniu  osób  niepełnosprawnych  w  sprzęt  rehabilitacyjny 
i ortopedyczny. 

1.4.  DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

Pomoc w formie skierowania i umieszczenia w domu pomocy społecznej przysługuje 
osobom, które z uwagi na brak możliwości samodzielnego funkcjonowania w środowisku 
wymagają opieki osób drugich w wymiarze całodobowym. 
Warunkiem skierowania  do  domu pomocy społecznej  jest  także  niemożność  zapewnienia 
niezbędnej  pomocy ze  strony rodziny i  gminy (w  formie  usług  opiekuńczych  w miejscu 
zamieszkania w zakresie i wymiarze niezbędnym do zaspokojenia potrzeb). 

Kwalifikowanie  osób  do  domów  pomocy  społecznej  odbywa  się  przez  komisję 
kwalifikacyjną Ośrodka, po uprzednim przeprowadzeniu niezbędnego postępowania. Pomoc 
w formie skierowania do domu pomocy społecznej udzielana jest decyzją administracyjną. 

W 2008r.  Miejski  Ośrodek  Pomocy Społecznej  skierował  5  mieszkańców Lubina 
(w  tym  1  osobę  bez  jej  zgody  na  podstawie  postanowienia  sądu)  do  domów  pomocy 
społecznej usytuowanych na terenie innych gmin. 
Mając  na  uwadze  stan  zdrowia  w/w  osób,  zostały  one  skierowane  do  placówek 
o następujących profilach:  

 dla osób przewlekle somatycznie chorych – 3 osoby
 dla osób przewlekle psychicznie chorych – 1 osoba
 dla osób niepełnosprawnych intelektualnie – 1 osoba
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W ciągu roku w domach pomocy społecznej zostały  umieszczone  3 osoby (w tym: 
2 osoby przewlekle psychicznie chore i 1 osoba niepełnosprawna intelektualnie).

Liczba  osób  skierowanych  i  umieszczonych  w  domach  pomocy  społecznej  w  latach 
2006 – 2008.

Analiza porównawcza danych w latach 2007 - 2008 wskazuje na zbliżoną  liczbę osób 
skierowanych  do  domów  pomocy  społecznej.  Jednocześnie  w  roku  2008  tylko  3  osoby 
uzyskały miejsce w domu pomocy społecznej, podczas gdy w 2007r. - 9 osób. 
Na  dzień  31  grudnia  2008r.  -  7  osób  skierowanych  przez  tutejszy  Ośrodek  oczekiwało 
na  umieszczenie  w  domu  pomocy  społecznej,  w  tym  4  osoby  psychicznie  chore, 
2 - niepełnosprawne intelektualnie 1 - somatycznie chora. 
Nadal najdłuższy okres oczekiwania dotyczy domów pomocy społecznej przeznaczonych dla 
osób psychicznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie. 

Zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej reguluje ustawa 
o pomocy społecznej. Zgodnie z przepisami, pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny 
do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania. 
W ciągu całego 2008r. - 22 mieszkańców Lubina  przebywało w domach pomocy społecznej 
zlokalizowanych na terenie innych gmin. Średni koszt utrzymania 1 mieszkańca kształtował 
się w wysokości ok. 1.700 zł miesięcznie. 

Każdy mieszkaniec domu pomocy społecznej wnosił opłatę w wysokości nie więcej 
niż 70 % własnego dochodu. Analiza odpłatności mieszkańców pozwala stwierdzić, iż średnia 
odpłatność każdej osoby pokrywała w 35 % łączny roczny koszt jej pobytu. Dodatkowo pobyt 
8  osób  był  częściowo  finansowany  przez  rodzinę,  która  również  jest  zobowiązana 
do wnoszenia opłat w przypadku, gdy sytuacja dochodowa kwalifikuje ją do ponoszenia tejże 
opłaty.  Dopłaty rodzin stanowiły zaledwie 7 % udział  w poniesionych ogólnych kosztach 
utrzymania osób w domach pomocy społecznej. 
W sytuacji braku osób zobowiązanych do alimentacji lub też braku możliwości finansowych 
rodziny, a także we wszystkich pozostałych przypadkach, w których odpłatność mieszkańca 
wraz z odpłatnością rodziny nie pokrywała kosztu utrzymania w 100 % - obowiązek dopłaty 
spoczywa na gminie.  
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Udział procentowy Gminy Miejskiej Lubin w łącznych kosztach utrzymania osób w domach 
pomocy społecznej stanowił ok. 58 %. 
W okresie  od stycznia  do grudnia ub.r.  na powyższą formę pomocy wydatkowano kwotę 
291.997 zł. 
Wydatki  związane  z  domami  pomocy  społecznej  zrealizowano  w  73  %  w  stosunku 
do  zaplanowanych  środków.  Powyższe  spowodowane  było  tym,  iż  w  domach  pomocy 
społecznej  na terenie  innych gmin umieszczono zaledwie 3 osoby,  ponadto w ciągu roku 
zmniejszyła się liczba osób przebywających w domach pomocy społecznej z 22 na 18 osób 
(3 osoby zmarły, 1 osoba zrezygnowała z pobytu), za które Gmina Miejska Lubin poniosła 
koszty. 
Dodatkowo osoby z  wydanymi  już  decyzjami  kierującymi,  których przewidywany termin 
umieszczenia  został  w przybliżeniu  określony na  rok  2008,  nie  zostały przyjęte  z  uwagi 
na brak wolnych miejsc w placówkach. 
W związku z powyższym, zaplanowany na 2009r. budżet na pokrycie kosztów pobytu osób 
umieszczonych w domach pomocy społecznej wynosi 432.000 zł.

Pomoc  instytucjonalna  w  postaci  placówek  opieki  stacjonarnej,  w  tym  domów 
pomocy  społecznej  jest,  obok  opieki  środowiskowej,  działaniem  pomocy  społecznej 
ukierunkowanym na starzejące się społeczeństwo. 
Jest to wtórna, wobec usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, forma pomocy. Jednakże, 
jak  pokazują  statystyki,  nieodzowna  i  konieczna  w  sytuacjach  kiedy  możliwości  gminy 
w zakresie sprawowanej opieki zostały wyczerpane. 

1.4.1.  DOM OPIEKI „SZAROTKA”

Dom Opieki „Szarotka” w Lubinie jest przeznaczony dla osób przewlekle somatycznie 
chorych.  Zapewnia całodobową opiekę oraz podstawowe usługi zgodnie z obowiązującym 
standardem  w  zakresie  potrzeb  bytowych,  opiekuńczych  i  wspomagających  jego 
mieszkańców, przy uwzględnieniu ich możliwości psychofizycznych.
Placówka posiada 35 miejsc. W okresie sprawozdawczym tj. od stycznia do  grudnia 2008r. 
w placówce przebywało łącznie 49 osób, podobnie jak w roku 2007. 

2006 2007 2008

Liczba osób przebywających w ciągu roku 35 48 49

Liczba mieszkańców 
wg stanu na dzień 31 grudnia 2008r. 28 34 35
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Mieszkańcy Domu Opieki „Szarotka” w Lubinie w 2008r. pod względem wieku.

Spośród  osób  przebywających  w  placówce  w  ciągu  2008  r.  najliczniejszą  grupę 
(53 %) stanowiły osoby w wieku powyżej 80 r.ż. 
Większość mieszkańców  Domu (57 %) to osoby z całkowicie lub częściowo ograniczoną 
sprawnością  fizyczną,  uzależnione  od  pomocy  osób  drugich  w  zakresie  zaspakajania 
niezbędnych potrzeb życiowych.

Zadania  Domu  wynikające  z  potrzeb  jego  mieszkańców  oraz  obowiązujących 
standardów realizowane są przez pracowników w zakresie:
• opieki zdrowotnej,
• rehabilitacji leczniczej,
• terapii zajęciowej, 
• pomocy  w  załatwianiu  spraw  bieżących   oraz   załatwianiu  spraw  materialno  – 

bytowych.

W Domu Opieki „Szarotka” działa zespół terapeutyczno – opiekuńczy, którego celem 
jest  organizowanie  świadczeń  w  sposób  kompleksowy  łącząc  funkcje  opiekuńczo  - 
pielęgnacyjne, lecznicze, rehabilitacyjne, kulturalno - oświatowe oraz socjalne. Zespół udziela 
również  wsparcia  dla  rodzin  podopiecznych  w  trudnych  sytuacjach  związanych 
z umieszczeniem osoby bliskiej w placówce, najczęściej z przyczyn niezależnych od nich. 
Celem  strategicznym  zespołu  terapeutyczno  –  opiekuńczego  w  2008r.  było  tworzenie 
zintegrowanego systemu wsparcia i aktywizacji psychofizycznej mieszkańcom Domu. 

Wszyscy  mieszkańcy  Domu  Opieki  „Szarotka”  korzystali  z  przysługujących 
im uprawnień do świadczeń zdrowotnych. 
Skorzystali z pomocy lekarza pierwszego kontaktu (73 wizyty) sprawującego bieżącą opiekę 
medyczną  nad  mieszkańcami  Domu,  z  konsultacji  lekarzy  specjalistów  (60  wizyt). 
Odnotowano również 14 hospitalizacji.   
Mieszkańcy  byli  zaopatrywani  w  leki  i  środki  medyczne  według  potrzeb  i  zgodnie 
z  zaleceniem  lekarza.  Dofinansowanie  z  NFZ  do  zakupu  środków  higieny  osobistej 
w  wysokości  70  %  poniesionego  kosztu  w  zależności  od  jakości  artykułu  otrzymało 
23 mieszkańców. 
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Ponadto  w  ramach  współpracy  z  ośrodkami  medycznymi  zorganizowano  badania 
profilaktyczne,  z  których  skorzystali  zarówno  mieszkańcy,  jak  i  personel  Domu  Opieki 
„Szarotka” tj.: badania na  osteoporozę (32 mieszkańców i 17 pracowników) oraz badania 
gruczołu krokowego (4 mieszkańców).

W Domu prowadzone były zajęcia z zakresu rehabilitacji ruchowej. Terapeuta w ciągu 
roku przeprowadził 642 zabiegi usprawniania fizycznego mieszkańców, w tym: 
• masaże kończyn dolnych, górnych, kręgosłupa, 
• ćwiczenia czynne i bierne, 
• naświetlania lampą SOLUX,
• ćwiczenia czynne siłowe zwiększające ruchomość kończyn w stawach, 
• ćwiczenia z przyrządami,
• nauka i doskonalenie chodzenia po terenie płaskim, schodach, z kulami lub asekuracją 

„balkonika”,
• masaże zapobiegające przykurczom kończyn, ćwiczenia bierne oraz zmiana pozycji 

ciała u osób leżących. 
Wszystkie zabiegi dostosowywane były indywidualnie do stanu zdrowia mieszkańców i ich 
możliwości. 

Instruktor terapii zajęciowej prowadził różne formy terapii grupowej i indywidualnej, 
dostosowując je do indywidualnych możliwości i potrzeb mieszkańców. 

Na  terenie  domu  działają  grupy  skupiające  mieszkańców  o  podobnych 
zainteresowaniach, zainicjowane w roku 2007 tj.: 
• grupa kulinarna, która wspólnie z terapeutą zajęciowym przygotowuje raz w tygodniu 

podwieczorek dla wszystkich mieszkańców,
• grupa turystyczno –  rekreacyjna,  której  członkowie współuczestniczą w organizacji 

zabaw,  spotkań  integracyjnych  z  członkami  rodzin,  wyjazdów  do  innych 
zaprzyjaźnionych  Domów,  a  także  zajmują  się  uprawą  rabatów  kwiatowych 
na terenach zielonych Domu.

Ponadto  w  placówce  funkcjonuje  grupa  wsparcia  emocjonalnego.  Jej  zadaniem  jest 
świadczenie  wzajemnej  pomocy  oraz  udzielanie  wsparcia  głównie  mieszkańcom 
nowoprzyjętym, mającym kłopoty z adaptacją, odczuwającym samotność. 

Istotnym elementem, jest realizowana w placówce praca socjalna. Pracownik socjalny 
reprezentował  mieszkańców  w  urzędach  -  w  trakcie  załatwiania  formalności  związanych 
z  pobytem  w  Domu  (meldunki),  zmianą  dokumentów  (dowody  osobiste),  otrzymaniem 
świadczeń  finansowych  (zasiłki,  renty),  oraz  załatwianiem  innych  spraw  (zakup  sprzętu 
ortopedycznego, odzieży,  artykułów osobistego użytku itp.).

Pomoc  na  rzecz  mieszkańców  placówki  wspierana  była  również  przez  osoby 
wykonujące prace społecznie użyteczne, stażystów, praktykantów i wolontariuszy. 

Mieszkańcy  czynnie  uczestniczyli  w  funkcjonowaniu  Domu.  Poprzez  swoich 
przedstawicieli składali propozycje do opracowania  Karty Praw i Obowiązków Mieszkańca, 
dotyczące m.in. zajęć, spotkań, a także mieli wpływ na planowanie jadłospisów dekadowych. 
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      W ramach działalności kulturalno – oświatowej Dom Opieki „Szarotka” współpracował 
z placówkami oświatowymi, a także placówkami, stowarzyszeniami i klubami zrzeszającymi 
osoby  starsze,  chore  i  niepełnosprawne.  Odbywały  się  liczne  spotkania  i  imprezy 
okolicznościowe zarówno na terenie Domu, jak i poza nim.
Istotnym wydarzeniem w 2008 r. były obchody 10 - lecia funkcjonowania Domu. Z tej okazji 
na rzecz mieszkańców Domu Opieki „Szarotka” zostały przekazane darowizny i upominki 
od sponsorów i przyjaciół Domu. 

Zgodnie  z  zarządzeniem  P.  0151  –  42  /2007   Prezydenta  Miasta  Lubina  z  dnia 
26  stycznia   2007r.   średni  miesięczny  koszt  utrzymania  jednej  osoby  w  Domu  Opieki 
„Szarotka” w 2008r. wynosił 2.788,47 zł (w tym miesięczny koszt wyżywienia mieszkańca 
w kwocie 266,15 zł).

A oto jak przedstawiał się średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Opieki 
„Szarotka” na przestrzeni lat 2006 – 2008.

Średni miesięczny koszt 
utrzymania w DO „Szarotka”

2006 2007 2008 2009 
*prognozowany 

koszt

2.253,03 2.261,39 2.788,47 3.397,98

W roku 2007,  zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej  (art.  6 pkt  15), 
zmienił się sposób wyliczenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania w domach pomocy 
społecznej.  W  związku  z  powyższym,  koszt  utrzymania  jednej  osoby  w  Domu  Opieki 
„Szarotka” w 2008r. uległ podwyższeniu o ponad 20 %. Prognozuje się, iż w 2009r. wzrost 
ten będzie kształtował się na zbliżonym poziomie. 

Kwestia ponoszonej odpłatności za pobyt w Domu Opieki „Szarotka” przedstawiała 
się następująco: poza odpłatnością mieszkańców stanowiącą nie więcej niż 70 % dochodu, 
dopłatę do pełnego kosztu utrzymania 15 osób przebywających w placówce wnosiły osoby 
zobowiązane. W pozostałych 34 przypadkach częściową odpłatność wnosiła Gmina Miejska 
Lubin, zaś w przypadku osoby skierowanej spoza Lubina – gmina kierująca.
Biorąc  pod  uwagę  roczny  koszt  utrzymania  osób  w  Domu  Opieki  „Szarotka”  należy 
stwierdzić,  iż  średnia  odpłatność  jednego  mieszkańca  pokrywała  w  31  %  całkowity 
miesięczny  koszt  utrzymania  w  placówce,  natomiast  udział  procentowy  odpłatności 
wnoszonej przez rodzinę i gminę stanowił odpowiednio - 21 % oraz 48 %.
Uzyskane  dochody  z  tytułu  pobytu  mieszkańców  w  Domu  Opieki  „Szarotka”  w  2008r. 
wynosiły 493.087,99 zł, a zatem były o 42 % wyższe w porównaniu do 2007r. (stanowiły 
wówczas  kwotę  346.016,61  zł).  Wzrost  dochodów spowodowany był  zwiększoną dopłatą 
rodzin do pełnego miesięcznego kosztu utrzymania, który w 2008r. uległ podwyższeniu.

Poza  działaniami  ukierunkowanymi  na  mieszkańców,  Dom  Opieki  „Szarotka” 
realizował także pomoc w zakresie dożywiania na rzecz podopiecznych Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej - 12.888 obiadów dla 92 osób. Zarówno liczba osób korzystających, jak 
i liczba wydanych posiłków była nieco wyższa niż w 2007r. 
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1.5.  OŚRODKI WSPARCIA

1.5.1.  DOM DZIENNEGO POBYTU „SENIOR”

Zadaniem Domu Dziennego Pobytu  „Senior”  -  gminnego ośrodka  wsparcia  –  jest 
zapewnienie  osobom  starszym,  niepełnosprawnym  i  chorym  opieki  oraz  pomocy 
w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, a także stworzenie odpowiednich warunków 
do przebywania i korzystania z wszystkich form działalności Domu. 

Z działalności placówki mogą korzystać seniorzy - mieszkańcy Lubina - nieodpłatnie 
na  podstawie  skierowania,  wydanego  przez  Dyrektora  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy 
Społecznej w Lubinie.
W roku 2008 wydano 244 skierowania, z czego 145  - na przełomie 2007/2008. 
Liczba  osób  uczestniczących  w  różnych  formach  działalności  placówki  była  niższa  niż 
w roku 2007,  w którym wynosiła  338 osób.  Część  seniorów uczestniczących  dotychczas 
w zajęciach odeszła, aby skorzystać z zajęć organizowanych przez Uniwersytet Senioralny, 
który został utworzony w 2007r. 
Biorąc pod uwagę kryteria tj. płeć oraz wiek - nadal największą liczebnie grupę stanowiły 
kobiety (74 %) oraz osoby w przedziale wieku powyżej 60 r.ż. do 70 r.ż. (45 %).
Dane opisane wyżej  przedstawiono w zestawieniu tabelarycznym. 

Osoby uczestniczące w działalności DDP „Senior” w 2008r.

wiek liczba osób %
do 50 lat
pow. 50 – 60 lat
pow. 60 – 70 lat
pow. 70 lat

1 0,5
59 24,1
111 45,5
73 29,9

w tym:
kobiety 181 74
mężczyźni 63 26
razem 244 100

Pomimo  mniejszej  liczby  osób  uczestniczących  w  działalności  Domu  Dziennego 
Pobytu  „Senior”,  liczba  zrealizowanych  świadczeń  była  o  13  %  wyższa  niż  w  2007r., 
co świadczy o znacznym zainteresowaniu seniorów ofertą przygotowaną przez placówkę.   

Formy działalności Domu Dziennego Pobytu „Senior” w Lubinie w latach 2007 – 2008 pod 
względem zrealizowanych świadczeń.

Liczba świadczeń 2007 2008
terapia zajęciowa 654 746

świadczenia rekreacyjno - kulturalne 207 220

profilaktyka zdrowotna 31 39

razem 892 1.005
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Jak wynika z przedstawionego zestawienia, nadal największą popularnością cieszyła 
się terapia zajęciowa obejmująca różnorodne zajęcia oraz spotkania kół zainteresowań.
Zgodnie z zamierzeniami, w 2008r. w placówce powstały nowe sekcje i koła zainteresowań 
tj.: zespół  tańca  nowoczesnego,  zespół  wokalny  „Bez  nazwy”,  zespół  kabaretowy,  Klub 
Miłośników Dobrej Herbaty, zajęcia komputerowe, nauka języka angielskiego.

Świadczenia  rekreacyjno  -  kulturalne  realizowane  przez  Dom,  czyli  spotkania 
związane z obchodami świąt państwowych, kościelnych, okolicznościowych, a także imprezy 
plenerowe,  przeglądy  form  artystycznych  itp.  -  stanowią  istotną  formę 
działalności. 
Spośród  imprez  organizowanych  w  roku  2008  należy  wymienić  Artystyczne  Impresje 
Seniorów  -  „Mogę  wszystko”,  które  zostały  zrealizowane  w  ramach  współpracy 
z  Towarzystwem Miłośników  Ziemi  Lubińskiej,  w  oparciu  o  porozumienie  na  realizację 
zadania  konkursowego  „NESTOR”  oraz  dzięki  wsparciu  finansowemu  Zarządu  KGHM 
ECOREN S.A. w Lubinie. 
Cykl w/w imprez przebiegał od czerwca do listopada 2008 r. i obejmował: 
• Sobótkowe Tradycje
• I Przegląd Zespołów Ludowych o Puchar Prezydenta Miasta Lubina 
• IX Przegląd Form Wokalnych 
• IX Przegląd Form Literackich 
• Cecyliadę - Festiwal Piosenki Religijnej 

W  minionym  roku  kontynuowana  była  współpraca  ze  Stowarzyszeniem  Emerytów 
i  Rencistów  Byłych  Pracowników  KGHM  „Polska  Miedź”  S.A.  W ramach  partnerstwa 
zorganizowano obchody „Dni Seniora 2008”, na które złożyły się takie imprezy jak:
• Inauguracja „Dni Seniora 2008” – spotkanie rekreacyjno – sportowe w Leśniczówce  

„Janówka”
• Spotkanie z Piosenką Biesiadną
• turnieje sportowe
• Blaski Kultury Romów - Zakończenie „Dni Seniora 2008” 
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W/w imprezy zorganizowano w oparciu o współpracę z organizacjami pozarządowymi 
i jednostkami miejskimi, m.in.  Miejskim Impresariatem Kultury w Lubinie oraz Centrum 
Kultury  „Muza”  w  Lubinie,  a  także  Powiatową  Stacją  Sanitarno  -  Epidemiologiczną 
w Lubinie. 

W ramach integracji pokoleń, Dom Dziennego Pobytu „Senior” organizował spotkania 
z udziałem dzieci i młodzieży, w tym m.in. zrzeszonej w ZHP, z Liceum Salezjańskiego oraz 
z Przedszkola Nr 13. 

Kontynuując  i  umacniając  dotychczasową  współpracę  z  organizacjami, 
stowarzyszeniami, instytucjami, domami pomocy społecznej, ośrodkami pomocy społecznej, 
ośrodkami  kultury,  szkołami,  przedszkolem  itp.  z  Lubina  i  okolic  -   seniorzy  z  Domu 
Dziennego  Pobytu  „Senior”  gościli  również  na  licznych  imprezach  i  konkursach 
odbywających się poza naszym miastem.

Szereg  imprez  kulturalno  -  oświatowych  realizowano  przy  współpracy 
i zaangażowaniu Rady Seniorów. 

W ramach profilaktyki zdrowotnej w roku 2008 r. prowadzono Poradnik Kulinarny 
Seniorów. Spotkania stanowiły okazję do wzajemnej wymiany doświadczeń kulinarnych, ale 
również edukacji zdrowotnej poprzez uświadomienie seniorom, jak ważne dla zdrowia jest 
odpowiednie odżywianie oraz ruch.  
Ponadto  w  minionym  roku  zorganizowano  prelekcję  wraz  z  degustacją  pn.  „Naturalne 
suplementy żywieniowe”, a także profilaktyczne badania słuchu oraz kurs pierwszej pomocy 
dla seniorów, który dostarczył cennej wiedzy na temat postępowania w nagłych wypadkach.

Jednocześnie  należy  zaznaczyć,  iż  wiele  osób  korzystało  z  opieki  pielęgniarskiej, 
w ramach której dokonywano pomiaru ciśnienia krwi, wagi, cukru oraz różnorodnych porad.
Ponadto seniorzy mieli możliwość korzystania z fotela masującego, który został zakupiony 
pod koniec roku. 

Nowym przedsięwzięciem było  utworzenie  z  inicjatywy pracowników Domu  oraz 
seniorów - Stowarzyszenia Seniorów „Trzeci Wiek”.

Działalność Domu Dziennego Pobytu „Senior” została wyróżniona nagrodą Marszałka 
Województwa  Dolnośląskiego  w  kategorii  „dolnośląska  instytucja  realizująca  zadania 
na rzecz osób starszych" za wybitne, nowatorskie rozwiązania w obszarze działań na rzecz 
osób starszych,  wieloletnią  działalność na rzecz seniorów,  popularyzowanie idei  „dobrego 
starzenia się”, a także za tworzenie i wdrażanie nowych form pracy z seniorami. 

W  zakresie  pomocy  żywieniowej  dla  klientów  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy 
Społecznej,  Dom  Dziennego  Pobytu  „Senior”  przygotował  łącznie  25.888  obiadów  dla 
153 osób. Liczba posiłków wydawanych od poniedziałku do soboty włącznie była o 14 % 
wyższa niż w 2007r.
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1.5.2.  OŚRODEK OPIEKUŃCZO - REHABILITACYJNY

Drugim,  obok  Domu  Dziennego  Pobytu  „Senior”,  ośrodkiem  wsparcia  o  zasięgu 
gminnym jest Ośrodek Opiekuńczo – Rehabilitacyjny. 
Placówka  świadczy  pomoc  w  formie  specjalistycznych  usług  opiekuńczych  dzieciom 
i młodzieży:

• z mózgowym porażeniem dziecięcym, 
• z zespołem Downa, 
• z innymi zaburzeniami rozwoju o podłożu genetycznym, 
• z upośledzeniem umysłowym różnego stopnia, 
• nadpobudliwym, 
• z cechami autystycznymi, 
• z mikrourazami centralnego układu nerwowego o różnej etiologii, 
• niedowidzącym, 
• niedosłyszącym, 
• po operacyjnym leczeniu nowotworów centralnego układu nerwowego.

Praca  rehabilitacyjno  -  wychowawcza  realizowana  jest  w  oparciu  o  indywidualne 
programy, dostosowane do potrzeb i możliwości każdego dziecka. 
Zakres oraz wymiar  godzinowy usług ustalany jest  na podstawie decyzji  administracyjnej 
przyznającej usługi. 
Dzieci mogą przebywać w placówce w dni robocze od 4 do 9 godz. dziennie. 
               

Celem  strategicznym  pracy  Ośrodka  w  roku  2008  była  poprawa  i  zapobieganie 
pogarszaniu  się  stanu  sprawności  psycho  -  ruchowej  dzieci  i  młodzieży  z  poważnymi 
zaburzeniami neurologicznymi, o różnej etiologii oraz szeroko rozumiana rewalidacja, mająca 
na celu wyrównywanie szans życiowych osób niepełnosprawnych. 
Celem równorzędnym było budowanie szerokiego wsparcia społecznego i środowiskowego 
dla rodzin podopiecznych Ośrodka, zapobiegając izolacji i marginalizacji grupy społecznej, 
którą  stanowią.  Przedsięwzięcia o charakterze integracyjnym miały na celu wykorzystanie 
lokalnego potencjału w doskonaleniu systemu pomocy osobom niepełnosprawnym. 

Kompleksowa, wieloprofilowa terapia, realizowana w formie specjalistycznych usług 
opiekuńczych,  świadczonych  przez  kadrę  z  odpowiednim  przygotowaniem  zawodowym, 
obejmowała:
1) indywidualną rehabilitację fizyczną 35 dzieci zakwalifikowanych do Ośrodka.  Dzieci 

pochodziły z miasta Lubina i czterech gmin ościennych. Fizjoterapeuci pracowali zgodnie 
z  zaleceniami  i  pod nadzorem lekarza  rehabilitanta.  Rodzice  oraz  kadra  opiekuńczo - 
terapeutyczna  miała  możliwość  korzystania  z  porad  i  konsultacji  z  lekarzem pediatrą 
i rehabilitantem, 

2) uczenie  i  rozwijanie  umiejętności  niezbędnych  do  samodzielnego  życia  (nauka 
samoobsługi, zaradności), które miało na celu wypracowanie zaradności w zaspokajaniu 
podstawowych potrzeb życiowych i motywowanie do aktywności,

3) pielęgnację,  jako  wsparcie  procesu  leczenia, która  w  przypadku  dzieci 
niepełnosprawnych  odgrywa  niezwykle  istotną  rolę,  niejednokrotnie  warunkując 
pomyślny przebieg procesu leczenia i samopoczucie dzieci,
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4) usprawnianie  psycho  -  pedagogiczne,  prowadzone  podczas  zajęć  grupowych 
i  indywidualnych  sesji  terapeutycznych  (indywidualna  terapia  logopedyczna, 
indywidualna terapia pedagogiczna, metoda integracji sensorycznej, indywidualna 
terapia  psychologiczna  oraz  zajęcia  zespołowe  w  poszczególnych  grupach 
terapeutycznych)  -  rozumiane  jako  usprawnianie  rozwoju  umysłowego  i  dojrzałości 
społecznej i pobudzające do wielostronnej aktywizacji dzieci.

W 2008r.  16 dzieci  w wieku szkolnym było objętych nauczaniem indywidualnym, 
odbywającym się  na  terenie  Ośrodka,  zgodnie  z  programem odrębnego  planu  nauczania, 
przygotowanego przez nauczycieli oddelegowanych i pod nadzorem swoich macierzystych 
placówek oświatowych. 
Po  zakończeniu  roku  terapeutycznego  w  czerwcu,  oraz  ocenie  sprawności  i  postępów 
w  rozwoju  dzieci  przez  specjalistów,  a  także  po  konsultacjach  z  rodzicami  -  2  dzieci 
od września rozpoczęło naukę w szkole specjalnej.  
Ponadto ze względu na sytuację rodzinną, 1 dziecko trafiło do Domu Dziecka w Ścinawie, zaś 
kolejne dziecko zostało wypisane ze względu na bardzo częstą absencję chorobową.

Ośrodek Opiekuńczo – Rehabilitacyjny dysponuje 35 miejscami dla dzieci w wieku 
od  3 miesiąca do 18 roku życia.
W okresie od stycznia do grudnia 2008 r. w Ośrodku przebywało 35 dzieci, w tym 8 dzieci 
spoza miasta Lubina, w następującym wieku: 

Wiek Liczba dzieci
2007 2008

do 1 r.ż. 3 -
od 1 - 3 lat 11 10
od 4 - 6 lat 9 11
od 7 - 13 lat 10 9
od 14 - 18 lat 5 5
Razem 38 35

Zarówno w roku 2007, jak i w 2008 - dzieci do 6 r.ż. stanowią 60 % wszystkich dzieci 
uczęszczających do placówki. Stan taki wynika z kompleksowości oddziaływań oraz wysoko 
specjalistycznych  form  terapii  prowadzonych  w  Ośrodku,  kierowanych  w  szczególności 
do dzieci małych. 
Dotychczas stosowane metody usprawniania leczniczego (metoda Bobathów NDT, metoda 
Vojty, masaż Shantali, hydroterapia), zostały rozszerzone o dwie nowe. Magister fizjoterapii 
uzyskała  uprawnienia  do  diagnostyki  i  terapii  wad  postaw  u  dzieci  i  młodzieży  – 
Indywidualna Funkcjonalna Terapia Skolioz – metoda FITS oraz skończyła kurs PNF Basic – 
pobudzanie proprioreceptorów nerwowo - mięśniowych i torowanie ruchu u dzieci. 

Liczba wykonanych osobodni w 2008r. wynosiła 5.182.

Łącznie na podstawie decyzji administracyjnych zostało przyznanych 46.533,5 godz. 
świadczeń.  Usługi zrealizowano w 71 % wykonując 33.048,5 godz. świadczeń.  Przyczyną 
niezrealizowania  świadczeń  w  100  %  była  nieobecność  dzieci  spowodowana  absencją 
chorobową oraz wyjazdami na turnusy rehabilitacyjne.

41



W  2008r.  koszt  1  godziny  specjalistycznych  usług  opiekuńczych  świadczonych 
w Ośrodku Opiekuńczo – Rehabilitacyjnym wynosił 15 zł. 
Wysokość odpłatności była ustalana indywidualnie z uwzględnieniem sytuacji dochodowej 
osoby/rodziny,  na  podstawie  uchwały  Nr  V/20/07  Rady  Miejskiej  w  Lubinie  z  dnia 
11  stycznia  2007r.  w  sprawie  organizacji  i  szczegółowych  zasad  ponoszenia  odpłatności 
za pobyt w Domu Dziennego Pobytu „Senior” oraz Ośrodku Opiekuńczo – Rehabilitacyjnym 
– ośrodkach wsparcia prowadzonych przez Gminę Miejską Lubin.
Czternaścioro dzieci korzystało z bezpłatnych usług w Ośrodku w z uwagi na to, iż dochód 
przypadający  na  osobę  samotnie  gospodarującą  lub  na  osobę  w  rodzinie  nie  przekraczał 
odpowiednio kwoty 477 zł lub 351 zł.   
Dzieci  z  gmin  ościennych  z  usług  Ośrodka  Opiekuńczo  –  Rehabilitacyjnego  korzystały 
na zasadzie pełnej odpłatności, którą pokrywały gminy kierujące.

Dzieci uczęszczające do placówki korzystały również z żywienia. Średnia miesięczna 
odpłatność  za  żywienie  wynosiła  84  zł.  Ponad  połowa  (57  %)  dzieci  skorzystała 
z  nieodpłatnych  posiłków,  których  koszt  pokrywany  był  przez  Miejski  Ośrodek  Pomocy 
Społecznej w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. 
Dochody  uzyskane  z  tytułu  świadczenia  specjalistycznych  usług  opiekuńczych  wyniosły 
ogółem 126.515,33  zł i były niższe o 7 %  niż w 2007r. z uwagi na mniejszą liczbę dzieci 
przebywających w Ośrodku w ciągu roku.
  

Zgodnie  z  zamierzeniami,  w  roku  2008  udało  się  utworzyć  oraz  wyposażyć  salę 
do terapii metodą Integracji Sensorycznej. W 2007r. jeden z terapeutów Ośrodka ukończył 
dwustopniowe  szkolenie  kwalifikacyjne  integracji  sensorycznej  i  zdobył  uprawnienia 
do diagnozowania, planowania i prowadzenia tej formy terapii. 
Ponadto  wyposażono  również  „Salę  Doświadczania  Świata”  w  nowy  sprzęt,  przedmioty 
i  pomoce,  które  pozwoliły na maksymalną stymulację  zmysłów wzroku, powonienia  oraz 
dotyku  podczas  prowadzonych  w  niej  sesji  terapeutycznych.  Dzięki  doposażeniu,  Sala 
zyskała  również  atrakcyjne  walory  estetyczne,  dobrze  służące  relaksacji  dzieci 
nadpobudliwych i z dużym poziomem lęku. 

Ośrodek Opiekuńczo – Rehabilitacyjny współpracował z różnymi instytucjami, pod 
opieką których pozostają dzieci i ich opiekunowie, w tym w szczególności: 
• Sądem  Rejonowym  w  Lubinie  –  Zespołem  Kuratorów  Rodzinnych, dla  których 

przygotowywano  opinie  o  stanie  opieki  i  zainteresowaniu  rodziców  postępami 
dziecka, korzystającego z wieloprofilowej terapii prowadzonej w Ośrodku.

• Poradnią  Psychologiczno  –  Pedagogiczną  - w  zakresie sporządzania  opinii 
pedagogicznych,  logopedycznych.  Opinie  te  były  jednym  z  elementów  procesu 
orzekania  o  nauczaniu  indywidualnym  i  opiniowania  wczesnego  wspomagania 
rozwoju.

• placówkami  oświatowymi  –  głównie  w  zakresie  współpracy  z  nauczycielami 
nauczania indywidualnego.

Wielowymiarową integrację dzieci niepełnosprawnych ze środowiskiem rówieśniczym 
oraz budowanie lokalnego systemu oparcia społecznego, Ośrodek realizował współtworząc 
ze  Stowarzyszeniem  „Dać  Nadzieję”,  wniosek  projektowy  „Niepełnosprawne  dziecko 
w  świecie  doznań  zmysłowych”,  w  ramach  komponentu  III  –  Równe  szanse,  integracja 
społeczna.  Pomimo  uzyskania  wystarczającej  liczby  punktów,  projekt  nie  otrzymał 
dofinansowania. 
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W  2008r.  Ośrodek  zorganizował  dwie  imprezy  integracyjne  z  przedszkolakami 
z Przedszkola Miejskiego nr 10 i nr 13 oraz jedną z rodzicami. 
Dwie  pierwsze,  tj.  zabawa  karnawałowa  oraz  zabawa  mikołajkowa przygotowane  były 
wspólnie  ze  Stowarzyszeniem  „Dać  Nadzieję”  oraz  z  Powiatowym  Centrum  Pomocy 
Rodzinie, za pośrednictwem którego udało się pozyskać środki finansowe z PFRON. 
Spotkanie  integracyjne  z  rodzicami  „Babie  lato”,  zorganizowane  zostało  we  współpracy 
ze  Stowarzyszeniem  „Dać  Nadzieję”,  przy  udziale  i  zaangażowaniu  rodziców 
oraz kadry Ośrodka. 
Działania placówki były również wpierane przez sponsorów.

Dzięki zaproszeniu Galerii „W drukarni” w Lubinie, dzieci wraz z rodzicami brały 
również udział  w koncertach rozrywkowo -  muzycznych z  udziałem m.in.  filharmoników 
wrocławskich.

Poza  wymienionymi  i  opisanymi  wyżej,  jak  co  roku  Ośrodek  Opiekuńczo  – 
Rehabilitacyjny organizował szereg spotkań i imprez okolicznościowych z udziałem dzieci, 
rodziców i zaproszonych gości.

W 2008r.  w  placówce  zostały  wykonane  prace  remontowe  związane  z  wymianą 
wentylacji mechanicznej i zamontowaniem klimatyzacji w kuchni głównej i pralni.  
Ponadto  pomieszczenia  i  gabinety Ośrodka wzbogaciły  się  o  nowy sprzęt  rehabilitacyjny 
i  specjalistyczny,  urządzenia,  materiały  i  pomoce  dydaktyczne  oraz  meble.  Wymieniono 
również urządzenia pralnicze oraz doposażono placówkę w sprzęt komputerowy. 

2. INNE ZADANIA REALIZOWANE NA RZECZ RODZINY I MIESZKAŃCÓW  MIASTA

2.1.  ŚWIADCZENIA RODZINNE

Miejski  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Lubinie  w  2008r.  ustalał  uprawnienia 
do  świadczeń  rodzinnych  wypłacając  71.154  świadczenia,  w  tym  składki  emerytalno  - 
rentowe  i  zdrowotne.  Do  pobierania  świadczeń  rodzinnych  uprawnionych  było  średnio 
miesięcznie  3.065 rodzin,  w których wychowywało się  3.031  dzieci  pobierających zasiłki 
rodzinne.
W zakresie  świadczeń  rodzinnych  wydano  3.866  decyzji  administracyjnych,  w  tym  121 
odmawiających przyznania prawa do świadczeń rodzinnych.

Wniesione  odwołania  dotyczyły  25  decyzji  (tj.  0,6  %  ogólnej  liczby  wydanych 
decyzji),  z czego: 9 decyzji zostało utrzymanych w mocy, 6 decyzji zmieniono, natomiast 
8  decyzji  zostało  uchylonych  i  przekazanych  do  ponownego  rozpatrzenia.  Ponadto 
2 wniesione odwołania nie zostały rozpatrzone do końca 2008r.
Przyczyną uchylenia decyzji była konieczność przeprowadzenia dodatkowego postępowania 
administracyjnego  oraz  uzupełnienie  materiału  dowodowego.  Zmiany  decyzji  wynikały 
głównie z Wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który uznał przepisy ustawy  o świadczeniach 
rodzinnych w zakresie ustalania prawa do zasiłku pielęgnacyjnego od miesiąca, w którym 
wpłynął wniosek o tenże zasiłek – za niezgodny z ustawą zasadniczą.  
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Realizacja świadczeń rodzinnych w latach 2006 – 2008.

2006 2007 2008

śr. liczba rodzin pobierających świadczenia rodzinne 3.131 3.410 3.065

śr. liczba rodzin pobierających zasiłki rodzinne i dodatki 2.252 2.320 1.682

śr. liczba dzieci, na które wypłacany był zasiłek rodzinny 3.940 3.712 3.031

śr.  liczba  rodzin  pobierających  wyłącznie  świadczenia 
opiek. i jednorazową zapomogę z tyt. urodzenia dziecka

879 1.090 1.383

śr. miesięczna kwota wypłaconych świadczeń 688.000 747.120 682.523

W okresie zasiłkowym 2008/2009, który rozpoczął się we wrześniu 2008r. nastąpiło 
zmniejszenie liczby rodzin pobierających świadczenia rodzinne, w tym liczby dzieci na które 
wypłacane  są  zasiłki  rodzinne  i  przysługujące  dodatki.  Spowodowane  to  było  m.in. 
przekroczeniem  kryterium  dochodowego,  które  od  2004r.  nie  uległo  zmianie,  częstszym 
podejmowaniem pracy za granicą i ubieganiem się tam o świadczenia rodzinne, jak również 
zmianą miejsca zamieszkania. Duży wpływ na brak uprawnień do świadczeń rodzinnych miał 
fakt uzyskania przez rodziny ulgi podatkowej z tytułu wychowywania dzieci. 
Nastąpił natomiast znaczny wzrost (o 58 % w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego 
roku) liczby rodzin pobierających wyłącznie świadczenia  opiekuńcze i  zapomogę z  tytułu 
urodzenia dziecka. 

W 2008r. w stosunku do 109 osób stwierdzono, że nienależnie pobrały świadczenia 
rodzinne  na  łączną  kwotę  56.076,90  zł.  Osoby  te  zostały  decyzją  administracyjną 
zobowiązane do ich zwrotu. W wyniku podejmowanych działań w minionym roku odzyskano 
świadczenia nienależnie pobrane w łącznej kwocie 78.067,35 zł, co stanowiło 24 % ogólnej 
kwoty świadczeń nienależnie pobranych. 
Świadczenia nienależnie pobrane w latach 2004 – 2008 stanowią kwotę 327.795,10 zł. Łączna 
wysokość  odzyskanych  świadczeń  nienależnie  pobranych  w  tych  latach  wyniosła 
220.696,29 zł.

2.2.  ZALICZKA ALIMENTACYJNA

W 2008r. przyznając uprawnienia do zaliczki alimentacyjnej Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej  wypłacił  7.982  świadczenia.  Średnio  w  miesiącu  wypłacano  zaliczki 
alimentacyjne dla 415 dzieci. Rocznie wydano 577 decyzji administracyjnych w tym zakresie, 
w tym 28 decyzji odmownych.

Do  Samorządowego  Kolegium  Odwoławczego  złożono  odwołania  od  13  decyzji 
(tj.  2,2  %  ogólnej  liczby  wydanych  decyzji  administracyjnych).  Decyzją  organu 
odwoławczego  5  decyzji  zostało  utrzymanych  w  mocy,  3  decyzje  uchylono,  4  decyzje 
uchylono  i  przekazano  sprawy  do  ponownego  rozpatrzenia,  natomiast  1  odwołania  nie 
rozpatrzono do końca 2008r.  
Przyczyną  uchyleń  decyzji  i  przekazania  do  ponownego  rozpatrzenia  była  konieczność 
przeprowadzenia dodatkowego postępowania wyjaśniającego oraz uchybienia proceduralne. 
Ponadto wyrokiem z dnia 23 czerwca 2008r.  Trybunał  Konstytucyjny uznał za  niezgodny 
z  Konstytucją  RP art.  2  pkt  5  lit  c  oraz art.  29 ust.  1  ustawy z dnia  22 kwietnia  2005r. 
o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej, w zakresie, 
w  jakim  pomijają  prawo  do  zaliczki  alimentacyjnej  osób  wychowywanych  przez  osoby 
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w związku małżeńskim oraz osób wychowywanych przez osoby, które wspólnie wychowują 
co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.    

Ponadto w 2008r. zapadł wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oddalający 
skargę  na  decyzję  dotyczącą  zaliczki  alimentacyjnej  oraz  2  wyroki  Naczelnego  Sądu 
Administracyjnego  uchylające  wyroki  Wojewódzkiego  Sądu  Administracyjnego  i  decyzje 
Samorządowego Kolegium Odwoławczego i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Realizacja świadczeń w formie zaliczki alimentacyjnej w latach 2006 – 2008.

2006 2007 2008
śr. liczba rodzin pobierających zaliczkę alimentacyjną 456 381 350

śr. liczba dzieci uprawnionych do zaliczki alimentacyjnej 707 605 554

śr. m- czna kwota wypłaconych zaliczek alimentacyjnych 156.590 121.838 111.933

W minionym  roku  nastąpił  znaczny  spadek  ilości  osób  uprawnionych  do  zaliczki 
alimentacyjnej. Średnia wysokość zaliczki alimentacyjnej wyniosła 202,20 zł.
Czterdzieści  osiem  osób  nienależnie  pobrało  zaliczkę  alimentacyjną  na  łączną  kwotę 
45.809,35  zł,  w związku z  tym decyzjami  administracyjnymi  zobowiązano  je  do  zwrotu. 
Świadczenia  nienależnie  pobrane  zostały  odzyskane  w  łącznej  kwocie  33.932,00  zł, 
co stanowiło 33 %  ogólnej kwoty świadczeń nienależnie pobranych.
Świadczenia  nienależnie  pobrane  w  latach  2005  –  2008  stanowią  kwotę  102.775,53  zł. 
Łączna  wysokość  odzyskanych  zaliczek  alimentacyjnych  nienależnie  pobranych  wyniosła 
46.327,71 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej podejmował również działania wobec dłużników 
alimentacyjnych  zamieszkujących  na  terenie  Lubina.  W  związku  z  otrzymanymi 
od  komorników  sądowych  informacjami  o  przyczynach  bezskuteczności  postępowania 
egzekucyjnego,  tutejszy  Ośrodek  podjął  działania  ukierunkowane  na  przeprowadzenie 
wywiadów  z  106  dłużnikami  alimentacyjnymi,  z  czego  przeprowadzono  wywiady 
u  25  dłużników  alimentacyjnych.  Różnica  pomiędzy  zleconymi  a  przeprowadzonymi 
wywiadami wynika z tego, że wielu dłużników zmieniło miejsce zamieszkania lub zostało 
wymeldowanych  z  poprzedniego  miejsca  zamieszkania  bez  dokonania  kolejnego 
zameldowania na pobyt stały lub czasowy. Wielu z nich pomimo posiadanego meldunku nie 
zamieszkuje w miejscu zameldowania, przebywa w zakładach karnych, wyjeżdżało za granicę 
lub nie wyraziło zgody na przeprowadzenie wywiadu.  
Osiemnastu dłużników zgłoszono do aktywizacji zawodowej w Powiatowym Urzędzie Pracy. 
W związku  z  uporczywym  uchylaniem  się  od  obowiązku  łożenia  na  utrzymanie  dzieci, 
złożono  w  Prokuraturze  Rejonowej  w  Lubinie  21  wniosków  o  ściganie  za  przestępstwo 
określone  w   art.  209  § 1  Kodeksu  karnego.  W 11  przypadkach  Prokuratura  odmówiła 
wszczęcia dochodzenia, w 2 przypadkach umorzyła postępowanie, a w 4 przypadkach został 
wydany  wyrok  za  uporczywe  uchylanie  się  od  obowiązku  łożenia  na  utrzymanie  dzieci, 
natomiast pozostałe 4 sprawy nie zostały rozpatrzone do końca 2008r.
Na podstawie art.  5  ustawy z dnia  22 kwietnia  2005r.  o  postępowaniu  wobec dłużników 
alimentacyjnych  oraz  zaliczce  alimentacyjnej  tutejszy  Ośrodek  skierował  do  Starosty 
Lubińskiego 17 wniosków o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego.
Komornikom Sądowym przekazywano informacje mające na celu zwiększenie skuteczności 
egzekucji u dłużników alimentacyjnych. W wyniku działań podejmowanych zarówno przez 
tutejszy Ośrodek, jak i komorników sądowych - 46 dłużników dokonało zwrotu należności 
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z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych w łącznej  kwocie 84.239 zł,  co stanowiło 
7,96  % kwoty wypłaconych  zaliczek  alimentacyjnych.  Połowa tej  kwoty stanowi  dochód 
własny gminy, zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy. W porównaniu do 2007r. nastąpiło dwukrotne 
zwiększenie wysokości odzyskanych od dłużników zwrotów z tytułu wypłaconych zaliczek 
alimentacyjnych.

2.3.  FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Dnia 1 października 2008r. weszła w życie ustawa o pomocy osobom uprawnionym 
do alimentów, na podstawie której ustalono uprawnienia średnio miesięcznie dla 519 osób. 
Od października do grudnia 2008r. wypłacono 1.557 świadczeń na łączną kwotę 467.480 zł, 
wydając 423 decyzje administracyjne. 
Z  tytułu  wypłaconych  świadczeń  z  funduszu  alimentacyjnego  dłużnicy  alimentacyjni 
za  pośrednictwem  komorników  sądowych,  w  okresie  od  października  do  grudnia  2008r. 
zwrócili  na  konto  tutejszego  Ośrodka  kwotę  33.436,76  zł.  Zgodnie  z  obowiązującymi 
przepisami 60 % tej kwoty zostało przekazane do budżetu państwa, 20 % na dochody własne 
gminy wierzyciela i 20 % na dochody własne gminy dłużnika.
Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów rozszerza krąg osób uprawnionych 
do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. W ustawie tej kryterium dochodowe uprawniające 
do świadczeń wynosi 725 zł na osobę w rodzinie.
Istotne różnice pomiędzy zaliczką alimentacyjną a funduszem alimentacyjnym przedstawia 
tabela.

Warunki do spełnienia Zaliczka alimentacyjna Fundusz alimentacyjny

Dochód na osobę w rodzinie • 504 zł lub
• 583  zł,  gdy  członkiem  rodziny 

jest dziecko niepełnosprawne

725,00 zł

Maksymalny wiek, do którego może być wypłacane 
świadczenie

24 r.ż. • 25 r.ż. lub
• bez  względu  na  wiek,  gdy 

osoba  uprawniona  posiada 
orzeczenie  o  znacznym 
stopniu niepełnosprawności

Maksymalna wysokość świadczenia od 120 zł do 380 zł do 500 zł

Wymagany  minimalny  okres  prowadzenia  przez 
komornika sądowego egzekucji

3 miesiące 2 miesiące

Stan cywilny rodzica osoby uprawnionej samotny  (rozwiedziony,  pozostający 
w  separacji,  panna/kawaler, 
wdowa/wdowiec)  nie  wychowujący 
co  najmniej  jednego  dziecka  z  jego 
rodzicem

bez  względu  na  stan  cywilny 
rodzica

Dłużnik alimentacyjny przebywający za granicą RP konieczność  ustalenia  miejsca 
zamieszkania  dłużnika   za  granicą 
i  udokumentowania prowadzonej tam 
egzekucji

brak możliwości wskazania miejsca 
zamieszkania  dłużnika  za  granicą 
nie  jest  podstawą  do  odmowy 
świadczenia z FA.
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2.4.  DODATKI MIESZKANIOWE

Dodatek mieszkaniowy jest formą pomocy świadczoną przez Gminę Miejską Lubin 
na  rzecz  osób/rodzin,  które  nie  są  w  stanie  pokryć  kosztów  związanych  z  utrzymaniem 
mieszkania.

W 2008r. przyjęto i rozpatrzono 1.954 wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego, 
w  tym  63  osoby  złożyły  wniosek  po  raz  pierwszy.  Wydanych  zostało  2.119  decyzji 
administracyjnych,  w  tym 137  decyzji  odmawiających  przyznania  uprawnień  do  dodatku 
mieszkaniowego (co stanowiło 6 % ogólnej liczby wydanych decyzji). 
Liczba udzielonych świadczeń wyniosła 11.548.  

Pomoc w formie dodatku mieszkaniowego w latach 2006 – 2008.

2006 2007 2008

Przyjęte i  rozpatrzone wnioski   3.164   2.553 1.954

Wydane decyzje administracyjne   3.468   2.781 2.119

Odmowa przyznania uprawnień do dodatku     118     126 137

Udzielone świadczenia 18.505 15.301 11.548

Koszt udzielonych świadczeń 2.288.800 1.996.820 1.550.184

Powyższe  dane  świadczą  o  tendencji  spadkowej,  jeśli  chodzi  o  realizację  pomocy 
w formie dodatku mieszkaniowego. Zarówno liczba wniosków przyjętych i rozpatrzonych, 
jak i liczba wydanych decyzji była niższa o 24 % w porównaniu z 2007r.  Udzielono o 25 % 
mniej świadczeń niż w 2007r. i o 38 % mniej niż w 2006r. Jednocześnie środki finansowe 
wydatkowane na powyższą formę pomocy były mniejsze o 22 % w stosunku do roku 2007.

Udzielona  pomoc  w  formie  dodatku  mieszkaniowego  w  latach  2007  -  2008  została 
przedstawiona z uwzględnieniem następujących danych:

1) Gospodarstwa domowe pod względem struktury.  

Struktura gospodarstwa domowego Liczba wnioskodawców

2007 2008

1 - osobowe   809 727

2 - osobowe   485 360

3 - osobowe   421 301

4 - osobowe   416 243

5 - osobowe   217 134

6 – osobowe i powyżej   79 52

Razem 2.427 1.817

Porównanie  wskazuje  na  to,  iż  nadal  większość  klientów  ubiegających  się 
o dodatek mieszkaniowy prowadzi 1 - osobowe gospodarstwo domowe. 
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2) Użytkownicy mieszkań w poszczególnych zasobach. 

Użytkownicy mieszkań
Liczba wniosków Udzielone świadczenia Kwota świadczeń

2007 2008 2007 2008 2007 2008

stanowiących własność gminy 517 383 2.799 2.186 418.732 334.848

spółdzielczych 1.578 1.142 10.147 7.314 1.161.584 974.942

zakładowych 8 8 80 50 13.693 11.017

innych 450 284 2.275 1.998 402.811 229.377

Jak pokazuje powyższe zestawienie najwięcej świadczeń (63 %) zostało udzielonych 
użytkownikom mieszkań spółdzielczych, tak jak w roku 2007. 

3) Wysokość wypłaconych kwot dodatków mieszkaniowych.

Kwota dodatku Liczba wnioskodawców

2007 2008

do 40 zł 131 83

od 41 zł do 60 zł 160 121

od 61 zł do 80 zł 296 196

od 81 zł do 99 zł 280 226

100 zł i powyżej 1.560 1.191

Użytkownicy mieszkań 2007 2008

stanowiących własność gminy 150 zł 153 zł

spółdzielczych 114 zł 134 zł

pozostałych 177 zł 117 zł

Wysokość  dodatku  mieszkaniowego  zależy  od  kilku  czynników,  takich  jak: 
powierzchnia lokalu mieszkalnego, liczba osób w gospodarstwie domowym, a także sytuacja 
dochodowa osób ubiegających się o pomoc oraz  ponoszone wydatki mieszkaniowe. 
W roku 2008 – 65 % osób uprawnionych otrzymało dodatek mieszkaniowy w wysokości 
100 zł i powyżej. 
W  porównaniu  do  2007r.  wzrosła  średnia  kwota  świadczenia  wypłacana  użytkownikom 
mieszkań  spółdzielczych  ze  114  zł  do  134  zł.  Zmniejszyła  się  natomiast  średnia  kwota 
dodatku  mieszkaniowego  pozostałych  użytkowników  mieszkań.  W  stosunku  do  2007r. 
udzielono mniej świadczeń i wydatkowano mniej środków finansowych na wypłatę dodatków 
mieszkaniowych.
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W  2008r.  wydano  137  decyzji  odmownych  w  przedmiocie  udzielenia  pomocy 
w formie dodatku mieszkaniowego tj. o 11 odmów więcej niż w 2007r. 
Przyczyny, dla których odmówiono przyznania dodatku mieszkaniowego były następujące:

Przyczyna odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego Ilość decyzji 
odmownych

niskie  wydatki  mieszkaniowe –  suma  m-cznych  wydatków  mieszkaniowych 
przypadających na normatywną powierzchnię mieszkania nie przekracza m-cznych 
dochodów gospodarstwa domowego w zależności od jego struktury.

87

wyliczenia dodatku niższego od 2 % emerytury – tj. kwoty 12,73 zł. 20

przekroczenie  powierzchni  normatywnej  –  o  której  mowa  w  art.  5  ustawy 
o dodatkach mieszkaniowych

23

brak tytułu prawnego do zajmowanego lokalu 2

przekroczenie  normy  dochodów  –  dochód  m-czny  na  osobę  w  rodzinie 
w gospodarstwie wieloosobowym przekroczył  kwotę 795,36 zł  (stanowiącą 125 % 
najniższej emerytury), zaś w gospodarstwie jednoosobowym – 1.113,51 zł  (175 % 
najniższej emerytury)

3

razem 137

Od  decyzji  odmawiających  przyznania  uprawnień  do  dodatku  mieszkaniowego 
do Samorządowego Kolegium Odwoławczego odwołanie wniosło 4 klientów. We wszystkich 
wymienionych przypadkach organ odwoławczy utrzymał w mocy zaskarżone decyzje. 

Na podstawie pisemnych informacji zarządców o nieopłacaniu przez wnioskodawców 
różnicy  między dodatkiem mieszkaniowym a  czynszem,  90  osobom wstrzymano  decyzją 
administracyjną, dalsze wypłaty dodatku mieszkaniowego do czasu uregulowania powstałych 
zaległości w okresie 3 miesięcy od daty wydania decyzji.  Warunkiem wznowienia wypłaty 
dodatku było uregulowanie należności oraz informacja zarządcy potwierdzająca ten fakt. 

Niewykorzystanie  w  100  %  środków  finansowych  przeznaczonych  na  wypłatę 
dodatków mieszkaniowych wynikało ze spadku liczby osób ubiegających się  o  powyższą 
formę  pomocy.  Należy  w  tym  momencie  nadmienić,  że  przepisy  ustawy  o  dodatkach 
mieszkaniowych  nie  dają   realizatorom  tych  zadań  żadnych  uprawnień  do swobodnego 
działania  w  ramach  uznania  administracyjnego,  bowiem  szczegółowo  określają  kryteria 
przyznawania dodatku mieszkaniowego i sposób wyliczania jego wysokości. 

2.5.  ŻŁOBKI

Żłobki są jednostkami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, które w ramach zadań 
własnych  miasta  realizowały  funkcję  opiekuńczo  -  wychowawczą  nad  dziećmi  w  wieku 
od 13 tygodnia życia do 3 lat. 
Program  dydaktyczno  –  wychowawczy  ukierunkowany  jest  na  stymulowanie 
wszechstronnego rozwoju każdego dziecka zgodnie z jego możliwościami i  wiekiem oraz 
na wczesną edukację dzieci.

Na terenie miasta funkcjonują dwa żłobki posiadające łącznie 206 miejsc.
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Wykorzystanie miejsc w żłobkach w latach 2007 – 2008.

Żłobek Nr 2 Żłobek Nr 3 Ogółem
2007 2008 2007 2008 2007 2008

liczba dzieci zapisanych 
wg stanu na ostatni dzień m-ca średnio 113 114 86 90 199 204

wykonanie osobodni razem 17.766 16.624 11.348 13.098 29.114 29.722

wykorzystanie  miejsc 
w  stos.  do  liczby  dzieci  
zapisanych

średnio 105% 101% 115% 108% 109% 104%

       
W  analizowanym  okresie  sprawozdawczym  tj.  od  stycznia  do  grudnia  2008r. 

zewidencjonowano łącznie  382 dzieci  (w tym: Żłobek Nr 2 – 222 dzieci,  Żłobek Nr 3 – 
160 dzieci).  Rotacja  wynikała  z  wypisania  dzieci  ze  żłobka z  uwagi  m.in.  na osiągnięcie 
wieku  przedszkolnego,  zachorowalność,  zapewnienie  opieki  ze  strony  rodziny,  zmianę 
miejsca zamieszkania. 

Średnia liczba dzieci zapisanych w ciągu roku wynosiła 204, przy czym należy zaznaczyć, 
iż od maja 2008r. zwiększył się limit miejsc w obu w placówkach ze 183 do 206. 
Tak więc, w stosunku do liczby dzieci zapisanych, miejsca w żłobkach zostały wykorzystane 
w 104 %.  
Łącznie wykonano 29.722 osobodni tj. o 2 % więcej niż w 2007r. 

Dzieci przebywające w żłobkach w latach 2007 – 2008 pod względem wieku.
(według stanu na dzień 31 grudnia)
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Na  dzień  31  grudnia  2008r.  w  żłobkach  zapisanych  było  202  dzieci,  w  tym 
92 dziewczynki. 
Pod względem struktury wiekowej, możemy zauważyć, iż nadal przeważały dzieci pomiędzy 
2 a 3 r.ż., które stanowiły 55 % ogółu. Natomiast najmniej liczną kategorię stanowiły dzieci 
najmłodsze do 1 r.ż. (6 %) oraz najstarsze tj. powyżej 3 lat (5 %). 

Na  średnią  miesięczną  odpłatność  za  pobyt  dziecka  składała  się:  opłata  stała 
w  kwocie  80  zł  miesięcznie  oraz  opłata  za  żywienie,  która  do  sierpnia  2008r.  wynosiła 
3,50 zł/dziennie natomiast od dnia 1 września - 4,00 zł/dziennie. 
W ramach programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” z częściowej lub 
całkowitej refundacji kosztów żywienia skorzystało 12 dzieci.  

W  celu  utrzymania  wydajnego  i  trwałego  programu  bezpiecznego  żywienia, 
w żłobkach oraz pozostałych jednostkach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wdrażano 
System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli. Powołany Zespół ds. HACCP, 
realizując  powyższe  zadanie  nieustannie  monitorował  obowiązujące  prawo  żywnościowe 
i  odpowiednio  modernizował  powstałą  dokumentację  z  zakresu  GHP  (Dobrej  Praktyki 
Higienicznej)  i  GMP  (Dobrej  Praktyki  Produkcyjnej).  Sukcesywnie  powstawały  nowe 
procedury i instrukcje. Pod nadzorem Zespołu we wszystkich jednostkach założono również 
księgi HACCP.

Proces opiekuńczo – wychowawczy realizowany był w żłobkach w poszczególnych 
grupach wiekowych w oparciu o plan sporządzony na dany rok szkolny. 
Mając na celu rozwój intelektualny i fizyczny dzieci, w żłobkach prowadzone były działania 
dydaktyczne  w  formie  zabaw,  przedstawień  teatralnych,  czytania  literatury  dziecięcej 
(również w ramach kampanii społecznej „Cała Polska czyta dzieciom”). 
Oddziaływania powyższe dotyczyły następujących obszarów: mowy i myślenia, manipulacji 
i  konstrukcji,  sprawności  ruchowej,  kontaktów  społecznych,  emocji  i  uczuć,  wrażeń, 
spostrzeżeń, pamięci, uwagi i wyobraźni.

Zgodnie z planem oraz kalendarzem imprez w placówkach organizowano uroczystości 
i spotkania. Wiele z nich miało charakter otwarty.

Żłobki kontynuowały dotychczasową współpracę z wieloma instytucjami, placówkami 
oświatowo – wychowawczymi czy też osobami fizycznymi. Dzięki ich przychylności udało 
się zrealizować wiele zadań w roku 2008.
Wsparcie ze strony sponsorów pozwoliło na doposażenie placówek żłobkowych w zabawki, 
nowe pozycje  książkowe,  przenośny sprzęt  nagłaśniający,  płyty CD z literaturą  i  muzyką 
dziecięcą.

W minionym roku w Żłobku Nr 3 wykonano budowę wentylacji mechanicznej oraz 
przeróbkę instalacji gazowej. Ponadto wyposażono plac zabaw. 
Obie  placówki  żłobkowe  doposażono  w  sprzęt  (urządzenia  pralnicze,  zmywarka,  sprzęt 
gospodarstwa domowego, sprzęt  nagłaśniający)  oraz meble biurowe,  kuchenne i  dziecięce 
(łóżeczka – leżaki, szafki – przewijaki, stoliki, krzesełka). 
Żłobki wzbogaciły się również o nowe pomoce dydaktyczne.
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III.  POLITYKA KADROWA W ZAKRESIE PODNOSZENIA I  UZUPEŁNIANIA    
 KWALIFIKACJI  

1.  KADRA  MIEJSKIEGO  OŚRODKA  POMOCY  SPOŁECZNEJ

1.1.  ZATRUDNIENIE  W  DZIAŁACH   I   JEDNOSTKACH  MIEJSKIEGO   OŚRODKA 
POMOCY  SPOŁECZNEJ

Przeciętne zatrudnienie w 2008r. w całej jednostce wynosiło 215,68 etatów. Na dzień 
31 grudnia 2008r. łącznie pracowało 225 osób, w tym 211 pracowników w pełnym wymiarze 
czasu pracy i 14 - w niepełnym wymiarze czasu pracy. Liczba etatów w 2008 r. była wyższa 
w stosunku do ubiegłego roku. Przeciętne zatrudnienie w 2007r. wynosiło 211 etatów. Wzrost 
zatrudnienia  spowodowany  został  utworzeniem  nowych  stanowisk  pracy  w  związku 
z  realizacją  dodatkowych  zadań  oraz  dążeniem  do  spełnienia  standardu  zatrudnienia 
określonego  w  ustawie  o  pomocy  społecznej,  a  także  zatrudnieniem  na  zastępstwo 
za pracownika przebywającego na długotrwałym zwolnieniu lekarskim.
Zadania jakie spoczywają na Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej są realizowane przez 
dobrze przygotowany i  wykształcony zespół  pracowników. Wykształcenie  wyższe posiada 
31 % wszystkich pracowników, a ponad 50 % wykształcenie średnie. W działach Miejskiego 
Ośrodka  Pomocy  Społecznej  zatrudnionych  jest  44  % osób  z  wykształceniem wyższym, 
podczas gdy w jednostkach organizacyjnych 19 % osób posiada wyższe wykształcenie. Nadal 
większość stanowią osoby z wykształceniem średnim.
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Struktura wykształcenia pracowników MOPS

                  MOPS – działy           Żł. Nr 2                  Żł. Nr 3                DDP „Senior”           OOR                  DO „Szarotka”

 - wykształcenie wyższe,
 - wykształcenie średnie,
 - wykształcenie podstawowe i zawodowe
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Pracownicy z roku na rok podnoszą swoje kwalifikacje. 4 osoby kontynuują studia 
wyższe, a 3 rozpoczęły naukę na studiach pierwszego i drugiego stopnia. Pracodawca, chcąc 
ułatwić  pracownikom  pogodzenie  pracy  zawodowej  z  nauką,  udzielił  5  pracownikom 
płatnych urlopów szkoleniowych na obowiązkowe zajęcia i przygotowanie się do egzaminów.
Ponadto  3  osoby  ukończyły  naukę  na  studiach  podyplomowych,  1  osoba  podjęła  naukę 
na  studiach  podyplomowych.  1  z  pracowników  socjalnych  rozpoczął  specjalizację 
II0 w tym zawodzie.

1.2. SZKOLENIA, KONFERENCJE

Często zmieniające się przepisy wymuszają konieczność ciągłego analizowania zmian 
w  prawie,  stąd  w  celu  prawidłowej  realizacji  zadań  oraz  kompetentnej  obsługi  klientów 
pracownicy uzupełniają swoją wiedzę poprzez uczestnictwo w różnych kursach, szkoleniach, 
seminariach oraz konferencjach.

1.2.1.  SZKOLENIA FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW PRACODAWCY

W szkoleniach  merytorycznych  zewnętrznych  uczestniczyły  104  osoby.  Tematyka 
szkoleń,  kursów,  seminariów  czy  konferencji  dotyczyła  spraw  z  postępowania 
administracyjnego  i  działalności  merytorycznej.  Największą  liczbę  stanowiły  szkolenia 
mające  na  celu  podnoszenie  jakości  świadczonych usług  oraz  sprawniejsze  wykonywanie 
bieżących zadań. Oto ich tematyka:
• rola inicjatyw ekonomii społecznej w przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu,
• zmiany w ustawie  o  świadczeniach  rodzinnych oraz  ostatni  okres  funkcjonowania 

ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych, 
• system HACCP w placówkach żywienia zbiorowego,
• prawidłowe żywienie dzieci i młodzieży,
• kontrakt socjalny - wzmocnienie sił tkwiących w kliencie,
• dziecko jako ofiara przemocy,
• kompleksowy  system  wsparcia  i  szkoleń  zawodowych  przygotowujących  ofiary 

handlu ludźmi do aktywnego wejścia na rynek pracy,
• szkolenie radców prawnych,
• interwencja kryzysowa u ofiar mobbingu i agresji,
• nowe zasady rachunkowości budżetowej oraz zmiany w planach kont,
• Płatnik – praktyczne warsztaty,
• kontrola przetwarzania i ochrony danych osobowych,
• polityka zabezpieczenia społecznego w samorządzie, Fundusz jednak w OPS,
• naliczanie wynagrodzeń w praktyce,
• realizacja ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
• zaburzenia psychotyczne – diagnoza i terapia,
• radzenie sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym,
• związywanie grup samopomocowych,
• zaburzenia lękowe – diagnoza i terapia,
• szkolenie certyfikujące w zakresie treningu umiejętności społecznych dla opiekunów 

osób zaburzonych psychicznie,
• dostęp do informacji publicznej,
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• zabawy elementarne – wspomaganie rozwoju dziecka w wieku do 0 - 3 lat,
• kierowanie do jednostek pomocy społecznej,
• jakość w opiece długoterminowej – kierunki rozwoju,
• metody realizacji  indywidualnego  planu  wsparcia  –  metody pracy z  mieszkańcem 

z uwzględnieniem praw i obowiązków mieszkańca,
• co pozwala nam odgadnąć, czego potrzebują nasi podopieczni,
• przeciwdziałanie  zaburzeniom  pamięci  pacjentów  w  starszym  wieku  –  aspekt 

medyczny i prawny,
• kompleksowa diagnostyka i terapia wad postawy,
• sala doświadczania świata, a rozwój percepcji u osób z deficytami intelektualnymi,
• wczesna interwencja,
• specjalistyczny kurs doskonalący PNF,
• trening autogenny – czym jest, jak prowadzić,
• jak  skutecznie  rozliczyć  i  poprowadzić  projekt  z  dofinansowaniem UE w ramach 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

1.2.2.  SZKOLENIA FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

W szkoleniach  finansowanych  ze  środków unijnych  brało  łącznie  udział  26  osób. 
W ramach różnych projektów odbyły się następujące szkolenia: 

➢ organizowane przez Regionalny Ośrodek EFS w ramach PO Kapitał Ludzki:
• monitoring i kwalifikowanie kosztów,
• tworzenie partnerstw lokalnych,
• szkolenie liderów grup lokalnych

➢ w  ramach  Projektu  Systemowego  Dolnośląskiego  Ośrodka  Polityki  Społecznej 
w   zakresie  podnoszenia  kwalifikacji  kadr  pomocy  społecznej  na  lata  2007  –  2008 
współfinansowanego przez  EFS w ramach PO Kapitał Ludzki Priorytet VII – Promocja 
integracji społecznej Działanie 7.1. Poddziałanie 7.1.3. :
• aktywne formy integracji osób niepełnosprawnych,
• ewaluacja w pomocy społecznej,
• ustawa o pomocy społecznej – szkolenie aktywnej integracji EFS,
• wniosek beneficjenta o płatność EFS,
• praca z osobą długotrwale bezrobotną – szkolenie pracowników aktywnej integracji,
• aktywne formy integracji osób w gorszym położeniu,
• wypalenie zawodowe,
• budowanie projektu,
• superwizja i superwizja dla kadry kierowniczej OPS i PCPR,
• promocja projektu,
• wdrażanie aktywnych form integracji społecznej przez jednostki pomocy społecznej 

na Dolnym Śląsku,
• proponowane  zmiany  legislacyjne  odnośnie  ustawy  o  pomocy  społecznej  i  ustaw 

dotyczących aktywizacji osób niepełnosprawnych,
• przygotowanie do tworzenia Programu Aktywności Lokalnej,
• spotkanie podsumowujące cykl edukacyjny przygotowujący do tworzenia Programów 

Aktywności Lokalnej. 
➢ zasady przygotowywania,  realizacji  i  rozliczania  projektów systemowych  -  spotkanie  

dotyczące zawiązania partnerstwa zadaniowego,
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➢ konferencja - Wolontariat pierwszy krok na rynek pracy,
➢ projekt  –  Strategia  dla  wolontariatu  –  stworzenie  mechanizmu  wsparcia  i  rozwoju  

wolontariatu w Polsce.

Pracownicy  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  wzięli  również  udział 
w następujących projektach:

1. Konferencja  kończąca  realizację  projektu  pn.  „Dolnośląska  Akademia  Aktywności  
Lokalnej – rozwój jakości usług sektora pomocy społecznej” - organizowany przez  
Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych.
Głównym  celem  projektu  było  wprowadzenie  do  dolnośląskich  Ośrodków  Pomocy  
Społecznej modelu ośrodka pomocy społecznej jako „Centrum Aktywności Lokalnej –  
CAL”.  Projekt  był  realizowany w  okresie  od  15  września  2006r.  do  4  marca  2008r. 
W projekcie  brało udział  trzech pracowników. Nasz Ośrodek,  jako jeden z  12 został  
zakwalifikowany do udziału w tym projekcie.

2. Projekt systemowy Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej w zakresie podnoszenia 
kwalifikacji kadr pomocy społecznej na lata 2007 – 2008. Projekt jest współfinansowany 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
Priorytet VII – Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.3. 
Docelową  grupą  wsparcia  w  projekcie  są  pracownicy  i  wolontariusze  publicznych 
jednostek  organizacyjnych  pomocy  społecznej  oraz  instytucji  pomocy  i  integracji 
społecznej działających w obszarze integracji na Dolnym Śląsku. Celem projektu jest: 
• wzmocnienie  efektywności  funkcjonowania  jednostek  organizacyjnych  pomocy 

społecznej oraz instytucji pomocy i integracji społecznej na Dolnym Śląsku poprzez 
podniesienie kompetencji zawodowych ich pracowników i wolontariuszy,

• wzmocnienie systemu zarządzania jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,
• doskonalenie umiejętności zawodowych i społecznych,
• zapewnienie  wsparcia  psychospołecznego  pracownikom  jednostek  organizacyjnych 

pomocy społecznej,
• pogłębienie i aktualizowanie wiedzy pracowników jednostek organizacyjnych pomocy 

społecznej.

3. „Strategia  dla  wolontariatu  -  stworzenie  mechanizmu  wsparcia  i  rozwoju 
wolontariatu  w  Polsce”  -  realizowany  przy  wsparciu  udzielonym  przez  Islandię, 
Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego i budżetu Rzeczpospolitej 
Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych. 
Celem  projektu  jest  rozwój  działalności  lokalnych  inicjatyw  wolontarystycznych 
zmierzających  do  wzmocnienia  istniejących  oraz  stworzenia  nowych  Centrów 
Wolontariatu w Polsce. Do projektu zakwalifikowało się łącznie 30 osób z całej Polski, 
w  tym  15  ekspertów  i  15  koordynatorów,  którzy  uczestniczą  w  4  trzydniowych 
szkoleniach w okresie od czerwca 2008r. do września 2009r. Prowadzone szkolenia:
 czerwiec 2008r. - Organizacja i kierowanie lokalnym Centrum Wolontariatu,
 wrzesień 2008r. - Zarządzanie wolontariatem,
 styczeń  2009r.  -  Organizowanie  wolontariatu  w  środowisku  lokalnym  (zajęcia 

prowadzone przez trenerów norweskich),
 wrzesień  2009r.  -  Prowadzenie  lokalnego  pośrednictwa  wolontariatu  –  trening  dla 

trenerów.
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W ramach powyższego projektu 21 uczestników (w tym 1 pracownik Miejskiego Ośrodka 
Pomocy  Społecznej  w  Lubinie)  zostało  nagrodzonych  wizytą  studyjną  w  Norwegii. 
Rekrutacja odbyła się w oparciu o konkurs p.n. „Strategia dla wolontariatu – projekt rozwoju 
działalności  Centrum  Wolontariatu  na  arenie  lokalnej  i/lub  regionalnej  (wojewódzkiej)” 
zorganizowany dla uczestników szkolenia w okresie październik - grudzień 2008r. 
Celem wyjazdu będzie zapoznanie się z zasadami tworzenia koalicji na rzecz wolontariatu 
oraz wymiana doświadczeń.

1.2.3.  KONFERENCJE

Pracownicy  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  uczestniczyli  ponadto  w  wielu 
konferencjach: 

➢ XI Międzynarodowej Konferencji Opieki Długoterminowej w Toruniu,
➢ Ogólnopolskiej  Konferencji  „Opieka  nad  dzieckiem  w  żłobku  –  nowe  spojrzenie” 

w Krakowie,
➢ „Kierunki  zmian  w  systemie  instytucjonalnej  opieki  nad  dzieckiem  w  Polsce” 

w Białymstoku,
➢ Międzynarodowej Konferencji Naukowej - Szkoleniowej „Kiedy mózg pracuje inaczej ... 

– postrzeganie, ruch, emocje, komunikacja” we Wrocławiu,
➢ Konferencji  Naukowej  –  „Współczesne  koncepcje  nad  dzieckiem  osieroconym” 

w Głogowie,
➢ V Kongresie Polskiego Towarzystwa Geriatrycznego we Wrocławiu,
➢ XIII  konferencji  przeciw  przemocy  w  rodzinie  pod  hasłem  „Profilaktyka  przemocy 

domowej wobec dzieci”,
➢ V  Kongresie  Polskiego  Towarzystwa  Psychogeriatrycznego  „Leczyć  czy  nie  leczyć 

zaburzenia w psychice w wieku podeszłym – od kliniki do standardów”.

2. PRZYGOTOWANIE PRZYSZŁYCH KADR DLA MIEJSKIEGO OŚRODKA  POMOCY 
SPOŁECZNEJ

Miejski  Ośrodek Pomocy Społecznej  w Lubinie  współpracuje  stale  z  Powiatowym 
Urzędem  Pracy  w  zakresie  ułatwienia  osobom  bezrobotnym  zdobycia  doświadczenia 
zawodowego lub przekwalifikowania się. 
W 2008r. 5 bezrobotnych absolwentów odbyło staż w Ośrodku i organizacyjnych, natomiast 
7 osób długotrwale bezrobotnych odbyło przygotowanie zawodowe, z czego  3 osoby zostały 
u nas zatrudnione w ramach umowy o pracę.

Ośrodek  również  aktywnie  współpracuje  ze  szkołami  zarówno  wyższymi,  jak 
i  policealnymi  umożliwiając  słuchaczom  i  studentom  odbycie  praktyki  zawodowej  lub 
studenckiej. 
W  roku  2008  praktykę  zawodową  ukończyło  20  słuchaczy  a  praktykę  studencką 
31  studentów.  Ponadto  w  Domu  Opieki  „Szarotka”  pracowało  5 wolontariuszy,  którzy 
organizowali  zajęcia  terapeutyczne,  pomagali  przygotowywać  posiłki,  jak  również 
wykonywali  drobne  prace  naprawcze.  Swoją  pracę  wykonywali  po  kilka  godzin 
w tygodniu. 
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IV. DŁUGOFALOWE DZIAŁANIA STRATEGICZNE W ZAKRESIE POLITYKI    
SPOŁECZNEJ  PODEJMOWANE  PRZEZ  MIEJSKI  OŚRODEK  POMOCY  
SPOŁECZNEJ

1. STRATEGIA  INTEGRACJI  I  ROZWIĄZYWANIA  PROBLEMÓW  SPOŁECZNYCH 
MIASTA LUBINA NA LATA 2007 – 2013.

        W związku z zatwierdzeniem przez Radę Miejską w dniu 27 listopada 2007r. uchwałą 
Nr XX/77/07 Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Lubina na 
lata 2007 – 2013, Prezydent Miasta Lubina Zarządzeniem P.0151-244/2008 z dnia 19 maja 
2008r.  powołał  Zespół  ds.  monitoringu  i  ewaluacji  Strategii  Integracji  i  Rozwiązywania 
Problemów  Społecznych  Miasta  Lubina  na  lata  2007  –  2013.  W  skład  zespołu  weszli 
przedstawiciele  Urzędu  Miejskiego,  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej,  Miejskiego 
Ośrodka Profilaktyki i Wczesnej Terapii Uzależnień oraz Straży Miejskiej.
Jego zadaniem jest  dokonywanie  oceny wdrażania  celów i  kierunków działań  przyjętych 
w strategii. 
Wyniki prac zespołu zostaną przedłożone Prezydentowi Miasta oraz Radzie Miejskiej.

Realizując  cele  zawarte  w ww. Strategii,  a  w szczególności  Cel  strategiczny nr  1 
„Budowa  zintegrowanego  systemu  wsparcia  zapobiegającego  kryzysom  w  rodzinie  oraz 
wzmacniającego pozycję  dziecka” (cel  szczegółowy nr 2 – Pomoc w likwidacji  przyczyn 
dysfunkcji  oraz  rozwój  systemu wsparcia  dla  rodziny.)  -  pracownicy Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej dostrzegając wagę problemu eurosieroctwa, podjęli się przeprowadzenia 
badań ankietowych w lubińskich  szkołach  oraz  instytucjach  pracujących na  rzecz  dziecka 
i rodziny. 

Głównym celem przedsięwzięcia było zbadanie skali zjawiska w mieście, oraz ocena 
wpływu migracji zarobkowej na rodzinę.
Badania  przeprowadzono  w  II  połowie  października  2008r.  w oparciu  o kwestionariusze 
ankiet, skierowanych do: wychowawców klas, dyrektorów szkół oraz w/w instytucji. Łącznie 
badaniami objęto 8.769 dzieci w przedziale wiekowym 7 -19 lat tj. 79,3 % populacji dzieci 
w wieku szkolnym z terenu miasta Lubina. 
Poakcesyjne migracje zarobkowe lubinian wychowujących dzieci w wieku szkolnym nie mają 
masowego  charakteru  –  dotyczą  zaledwie  5,62  %  dzieci,  jednakże  ze  względu  na  ich 
czasookres  oraz  fakt,  iż  dotyczą  również  wyjazdów  obojga  rodziców  nie  mogą  być 
bagatelizowane. 
Skala  zjawiska  w naszym mieście  może  być  jednak  znacznie  większa  z  uwagi  na   fakt, 
iż badaniami nie zostały objęte dzieci w wieku 0 – 6 lat.
Również  następstwa  wyjazdów  rodziców  mogą  być  poważniejsze  od  wskazanych 
w badaniach. 
Najważniejszymi kierunkami działań w obszarze eurosieroctwa powinny być:
• uregulowanie sytuacji prawnej dziecka, 
• pomoc psychologiczna dla dzieci i rodziców, 
• motywowanie  osób  sprawujących  opiekę  nad  dziećmi  do  budowania  więzi 

emocjonalnej pomiędzy rodzicami biologicznymi a dzieckiem, 
• wypracowanie  skutecznego  modelu  przepływu  informacji   między  szkołami, 

placówkami  i  instytucjami  działającymi  na  rzecz  dziecka  i  rodziny  oraz  ich  stała 
współpraca pozwalająca na diagnozowanie i rozwiązywanie problemów, 

• prowadzenie cyklicznych akcji informacyjnych w mediach dotyczących konsekwencji 
wyjazdów rodziców za granicę, 

• monitorowanie zjawiska poprzez powtarzanie badań ankietowych.
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2.  PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ

W wyniku dokonania diagnozy potrzeb i analizy problemów przygotowano „Program 
Aktywności Lokalnej dla Miasta Lubina na lata 2008 – 2013”, który został przyjęty przez 
Radę Miejską w dniu 14 listopada 2008r. (uchwała Nr XXXVI/141/08). 
Program  jest  dokumentem  inaugurującym  proces  programowych  działań  ujętych 
w Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów  Społecznych  Miasta  Lubina  na  lata 
2007 – 2013. 

Dokument  powstał  w  celu  realizacji  zadań  na  rzecz  aktywizacji  społecznej 
i  rozwiązywania  problemów  mieszkańców,  jak  również  koordynacji  działań  instytucji 
i  organizacji istotnych dla zaspakajania potrzeb społeczności lokalnej. Ważnym elementem 
w tym zakresie jest budowanie zintegrowanych społeczności, w których każda osoba i rodzina 
będzie mogła realizować swoje plany i aspiracje życiowe, a w trudnych sytuacjach uzyskiwać 
niezbędną pomoc i wsparcie ze strony wspólnoty oraz działających w jej ramach instytucji 
i organizacji. 

Zasadniczym wyzwaniem jest  przeciwdziałanie  zjawisku wykluczenia  społecznego, 
które  oznacza  brak  lub  ograniczenie  możliwości  uczestnictwa,  wpływania  i  korzystania 
z podstawowych instytucji publicznych i rynków, które powinny być dostępne dla wszystkich, 
a  w szczególności  dla  osób ubogich.  Wykluczenie  społeczne  najprościej  mówiąc  oznacza 
wyłączenie z życia społecznego. 

Ponadto należy podkreślić, iż programy realizowane na szczeblu lokalnym, programy 
„blisko obywateli” oprócz przeciwdziałania problemom społecznym, przynoszą inną korzyść 
–  przełamują  społeczną  bierność.  Uczą  korzystać  z własnych  zasobów,  rozwijają 
w  jednostkach  motywację  do  działania,  poczucie  odpowiedzialności  oraz  sprawstwa 
w rozwiązywaniu problemów. Wreszcie scalają, solidaryzują i jednoczą społeczność lokalną, 
rozbudowując  jej  wewnętrzny  potencjał  na  przyszłość,  by  w  konsekwencji  zapobiegać 
sytuacjom wymagającym działań pomocy społecznej.

Celem głównym Programu jest  zwiększenie  aktywności  i  potencjału  rozwojowego 
mieszkańców  miasta,  z  uwzględnieniem  rejonów  o podwyższonym  ryzyku  wykluczenia 
społecznego. 
Cel ten będzie realizowany w oparciu o cele szczegółowe i wskazane w Programie kierunki 
działań.

Cel  I. Stworzenie  warunków do  powstania  inicjatyw  i  struktur  funkcjonujących  na  rzecz 
społeczności lokalnej:

1) Identyfikacja zasobów infrastrukturalnych i instytucjonalnych w oparciu o:
• badania,  opracowania,  ekspertyzy  w  zakresie  rozpoznania  możliwości  realizacji 

programu,
• opracowanie „mapy zasobów”,

2) Stworzenie lokalnej infrastruktury dla działań obywatelskich poprzez:
• zorganizowanie miejsc animacji lokalnej,
• pozyskanie pomieszczeń na działalność środowiskową,
• organizowanie i finansowanie usług wspierających animację lokalną,

3) Poprawa dostępu do informacji publicznej poprzez:
• tworzenie  punktów  informacyjnych  i  konsultacyjnych  dostosowanych  do  potrzeb 

mieszkańców.
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Cel     II.    Wypracowanie modelu działań środowiskowych opartych na współdziałaniu różnych 
instytucji i organizacji oraz mieszkańców; budowanie lokalnych partnerstw i koalicji:
1) Otwarcie  instytucji  samorządowych  na  współpracę  z  organizacjami  pozarządowymi 

i lokalną społecznością realizowaną w zakresie:
• planowania wspólnych działań i ich realizacji,
• opracowania sprawnych sposobów komunikacji i przepływu informacji,

2) Tworzenie  i  promowanie  pracy  w  partnerstwie;  wspieranie  projektów  partnerskich 
poprzez:
• promocję „dobrych praktyk”.

Cel     III  .  Stworzenie  płaszczyzny  dialogu  i  porozumienia  społecznego  na  poziomie 
instytucjonalnym i pozainstytucjonalnym:

1) Edukacja społeczna i obywatelska realizowana poprzez:
• organizowanie  konsultacji,  działań  edukacyjnych  i  debat  społecznych  z  udziałem 

przedstawicieli instytucji, jednostek samorządowych i lokalnego biznesu,
• organizowanie  spotkań  z  grupami  docelowymi,  w szczególności  zagrożonymi 

wykluczeniem społecznym.
2) Prowadzenie działań na rzecz integracji środowiska lokalnego w zakresie:

• wspierania lokalnych inicjatyw i liderów,
• inicjowania ruchów samopomocowych i obywatelskich.

Cel     IV  . Zwiększenie  aktywności  mieszkańców  poprzez  budowanie  przynależności 
do środowiska lokalnego:

1) Systematyczne  badanie  potrzeb  i  problemów  grup  oraz  społeczności  ze  szczególnym 
uwzględnieniem potrzeb środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym.

2) Wspieranie rozwoju grup wsparcia, grup samopomocy oraz grup edukacyjnych.
3) Promowanie działań wolontarystycznych.
4) Aktywizacja  i   integracja  mieszkańców  Lubina  przy  wykorzystywaniu  potencjału 

młodzieży i osób starszych.
5) Organizowanie  i  inspirowanie  udziału  mieszkańców  w  imprezach  i spotkaniach 

o  charakterze  integracyjnym,  edukacyjnym,  kulturalnym,  sportowym,  ekologicznym 
i turystycznym.

Cel  V.  Aktywna  integracja  osób  zagrożonych  wykluczeniem społecznym  i  ich  otoczenia 
ze  szczególnym  uwzględnieniem  osób  biernych  zawodowo  i korzystających 
ze świadczeń pomocy społecznej:

1) Zwiększanie kompetencji społecznych osób defaworyzowanych i ich rodzin poprzez:
• organizację punktu konsultacyjno – doradczego,
• działania  środowiskowe  skierowane  do  dzieci  i  młodzieży  (działania  wyrównujące 

szanse edukacyjne i rozwojowe, organizacja czasu wolnego i inne),
2) Zwiększenie mobilności zawodowej osób bezrobotnych umożliwiającej powrót na rynek 

pracy  z  wykorzystaniem  narzędzi  integracji  edukacyjnej,  zdrowotnej,  społecznej 
i zawodowej w tym:
• promowanie uczestnictwa w KIS.
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Program  Aktywności  Lokalnej  dla  Miasta  Lubina  może  być  skierowany 
do konkretnego środowiska lub członków danej społeczności. Pozwala prowadzić działania 
aktywizacyjne skierowane do ludzi mieszkających na pewnej przestrzeni obejmującej obszar 
gminy,  osiedla  czy  bloku.  Może  to  być  środowisko  grupy  zawodowej  czy  społecznej 
(np. długotrwale bezrobotni, niepełnosprawni).

Powyższy Program będzie realizowany poprzez projekty obejmujące wybrane obszary 
działań.  Projekty powinny być  realizowane w partnerstwie  przez  jednostki  samorządowe, 
instytucje i organizacje działające na rzecz mieszkańców Lubina. 

Program  Aktywności  Lokalnej  dla  Miasta  Lubina  jest  niezbędnym  dokumentem 
do realizacji projektów systemowych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach 
Poddziałania  (7.1.1)  Programu Operacyjnego  Kapitał  Ludzki  -  Priorytet  VII  -  „Promocja 
integracji społecznej”.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
w  Lubinie  po  raz  kolejny  zorganizował  spotkanie  dla  wolontariuszy  wspierających 
podopiecznych Ośrodka. Uroczystość odbyła się w dniu 4 grudnia 2008r. w Domu Opieki 
„Szarotka”.
W spotkaniu wzięło udział 26 wolontariuszy świadczących dobrowolną pomoc najbardziej 
potrzebującym  tj.  osobom  chorym,  niepełnosprawnym,  seniorom,  dzieciom.  Podczas 
poczęstunku - w miłej, kameralnej atmosferze, goście mieli możliwość wzajemnego poznania 
się i wymiany doświadczeń. Dziękując za dotychczasowe zaangażowanie w niesieniu pomocy 
drugiemu człowiekowi,  wolontariusze  zostali  nagrodzeni  podziękowaniami  od  Prezydenta 
Miasta  Lubina  oraz  upominkami  przygotowanymi  przez  pracowników  i  podopiecznych 
Ośrodka Opiekuńczo- Rehabilitacyjnego w Lubinie.
Spotkanie  zostało  uświetnione  występem  muzycznym  młodzieży  z  Ogniska  Muzycznego 
w Lubinie.

3.  ZLECANIE REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ

Wzorem  lat  poprzednich,  w  roku  2008  kontynuowano,  na  podstawie  umowy 
nr OK.8111-1/2008 zawartej w dniu 2 stycznia 2008r. pomiędzy Parafią Rzymsko – Katolicką 
p.w. Św. Jana Bosko w Lubinie – prowadzącą Jadłodajnię a Gminą Miejską Lubin, realizację 
zadania  zleconego  z  zakresu  pomocy społecznej  poprzez  świadczenie  pomocy  w formie 
posiłku osobom potrzebującym. 
Osoby  uprawnione  do  korzystania  z  tej  formy  pomocy  to  w  głównej  mierze  klienci 
Miejskiego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Lubinie,  ale  także  wszystkie  inne  osoby 
potrzebujące wsparcia.
Posiłki  wydawane  były  od  poniedziałku  do  soboty  w  godzinach  od  12.00  do  14.00. 
Na niedziele oraz święta osoby korzystające otrzymywały suchy prowiant. 
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Liczba wydanych posiłków w 2008r.

 

miesiąc

liczba wydanych posiłków

osoby ze skierowaniami osoby bez skierowań

styczeń 5.104 129
luty 4.984 136
marzec 4.769 166
kwiecień 3.836 169
maj 4.324 119
czerwiec 4.017 122
lipiec 3.860 160
sierpień 4.078 175
wrzesień 3.890 140
październik 3.589 209
listopad 4.021 100
grudzień 4.538 100

Razem
51.010 1.725

52.735

Średnia liczba osób korzystających z posiłków w 2008r. (wg stanu na ostatni dzień danego miesiąca)

miesiąc
osoby dorosłe

dzieci razem
kobiety mężczyźni

styczeń 16 148 16 180
luty 42 117 17 176
marzec 36 110 13 159
kwiecień 32 102 12 146
maj 32 104 12 148
czerwiec 30 100 10 140
lipiec 29 98 11 138
sierpień 29 101 11 141
wrzesień 30 100 7 139
październik 30 108 7 145
listopad 28 117 7 152
grudzień 35 113 7 155

średnio 31 110 11 152
udział % w stos. do 
ogólnej liczby osób 20,4 72,4 7,2 100

W okresie  od stycznia  do grudnia 2008r.  wydano łącznie  52.735 posiłków, w tym 
51.010 posiłków (ok. 97 %) osobom skierowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Lubinie oraz 1.725 posiłków (ok. 3 %) dla osób nieposiadających skierowań. 
Osoby bez skierowań były ewidencjonowane na podstawie dowodu tożsamości. 
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Dokonując porównania do roku 2007, w którym liczba wydanych posiłków wynosiła 61.486, 
obserwuje się spadek o 14 % w ilości wydanych posiłków. 
Na podstawie zawartej umowy Jadłodajnia przygotowuje posiłki dla co najmniej 150 osób 
dziennie (średniorocznie). 
Jak  wskazuje  sporządzona  analiza  średnio  w  miesiącu 152  osoby korzystały  z  posiłków 
w Jadłodajni.  Głównie były to  osoby dorosłe  (93 %),  w przeważającej  liczbie  mężczyźni 
(72 %) oraz  dzieci (7 %), które nie były objęte pomocą w formie dożywiania w placówkach 
oświatowo – wychowawczych.
Nadal  przyczyną  mniejszej  liczby  osób  korzystających  z  posiłków  w  Jadłodajni  była 
realizacja  przez  Miejski  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  wieloletniego  rządowego  programu 
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Wysokość  dotacji  na  realizację  zadania  realizowanego  przez  Jadłodajnię  wynosiła 
w 2008r. – 200.000,00 zł. Średnia stawka jednego posiłku oscylowała w kwocie ok. 1,70 zł. 

W  roku  2008  dla  wszystkich  osób  samotnych,  ubogich,  bezdomnych  i  innych 
potrzebujących,  Jadłodajnia  zorganizowała  uroczysty  poczęstunek  z  okazji  Świąt 
Wielkanocnych oraz Świąt Bożego Narodzenia.
Śniadanie Wielkanocne odbyło się w dniu 22 marca 2008r., natomiast Wieczerzę Wigilijną 
zorganizowano  w  dniu  23  grudnia  2008r.  W powyższych  uroczystościach  wzięło  udział 
ok. 150 osób. Ponadto przygotowano paczki żywnościowe dla ok. 160 osób.

Zgodnie  z  obowiązującą  umową  upoważnieni  przez  Prezydenta  Miasta  Lubina 
pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie przeprowadzili w minionym 
roku 3 kontrole (kwiecień, lipiec, wrzesień). Zakres przedmiotowy kontroli obejmował:
• sposób organizacji realizacji zadania,
• stan bazy wykorzystywanej przy realizacji zadania,
• efektywność, rzetelność i jakość realizacji zadania.

W pozostałym zakresie tj. finansowo – sprawozdawczym nadzór nad działalnością Jadłodajni 
sprawuje Urząd Miejski w Lubinie.

4.  DZIAŁANIA W POZYSKIWANIU ŚRODKÓW POZABUDŻETOWYCH

Na  podstawie  udzielonego  przez  Prezydenta  Miasta  Lubina  pełnomocnictwa  dla 
Dyrektora  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Lubinie  do  czynności  związanych 
z aplikacją  w  ramach  Programu  Operacyjnego  Kapitał  Ludzki,  Priorytet  VII  Promocja 
Integracji Społecznej, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez 
ośrodki  pomocy  społecznej  -  Ośrodek  przygotował  i  złożył  wniosek  o  dofinansowanie 
projektu „Aktywność miarą sukcesu” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt  był  skierowany  do  50  osób  w  wieku  aktywności  zawodowej  niepozostających 
w  zatrudnieniu  i  korzystających  ze  świadczeń  pomocy  społecznej.  Jego  celem  było 
zmniejszenie zjawiska wykluczenia społecznego poprzez umożliwienie uczestnikom powrotu 
do  aktywnego  życia  społecznego  i zawodowego.  Zaplanowane  działania  zawierały  szereg 
instrumentów aktywnej integracji, w tym szkoleń zawodowych oraz terapii psychologicznych.
Całościowy budżet  projektu  w 2008r.  wynosił  459.836,76 zł,  z  czego 46.280 zł  stanowił 
wkład własny JST. Pomimo pozytywnej oceny formalnej i merytorycznej złożonego wniosku, 
z uwagi na niezależne od Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej:
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• długotrwałe procedury weryfikacyjne,
• brak  zabezpieczenia  środków  finansowych  na  realizację  projektu  w uchwale 

budżetowej miasta Lubina,
• niemożliwość wyodrębnienia ewidencji księgowej na finansowanie zadania w okresie 

3  miesięcy  od  daty  początkowej  rozpoczęcia  działań  projektowych,  określonej 
w harmonogramie wniosku aplikacyjnego 

ewentualna realizacja projektu „Aktywność miarą sukcesu” została przesunięta na 2009r.

W ramach Konkursu Otwartego Nr I/7.2.1/08 Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu 
Pracy;  Priorytet  VII  Promocja  integracji  społecznej,  Działanie  7.2  Przeciwdziałanie 
wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie:  7.2.1. Aktywizacja 
zawodowa  i  społeczna  osób  zagrożonych  wykluczeniem  społecznym  -  Miejski  Ośrodek 
Pomocy Społecznej przygotował wniosek aplikacyjny o dofinansowanie realizacji projektu 
„Klub Integracji Społecznej Twoją Szansą”. 
Głównym  celem  projektu  było  zmniejszenie  zjawiska  wykluczenia  społecznego  poprzez 
umożliwienie  35  mieszkańcom  Lubina  uczestnictwa  w zajęciach  reintegracyjnych 
prowadzonych w Klubie Integracji Społecznej. Dzięki temu osoby zagrożone marginalizacją 
uzyskałyby  wiedzę  i umiejętności  wymagane  do  pozyskania  i  utrzymania  pracy  oraz 
umiejętności komunikacji społecznej, pozwalające na powrót do pełnego życia społecznego.
Całkowita wartość projektu – 310.066 zł.  Złożony wniosek został  przyjęty pod względem 
formalnym i merytorycznym i w 3 rundzie rozpatrywania wniosków otrzymał 116 punktów 
(na 120 możliwych), jednakże nie otrzymał dofinansowania z uwagi na wyczerpanie środków 
finansowych.

W  maju  2008r.  Miejski  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  przygotował  dwa  projekty 
z dziedziny edukacji w ramach zadań objętych „Programem na rzecz społeczności romskiej 
w Polsce”:
1) „Równy Start” – celem projektu jest poprawa stanu edukacji wśród Romów lubińskich 

poprzez  ułatwienie  i  umożliwienie  edukacji  50  dzieciom  z  rodzin  ubogich,  w  tym 
27  rodzin  romskich  poprzez  zapewnienie  im  wyprawki  szkolnej  na  rok  szkolny 
2009 – 2010. 
Wartość projektu – 47.524,64 zł, w tym wkład JST w wysokości 7.000 zł.

2) „Wakacje  na  medal” -  głównym  celem  projektu  jest  integracja  dzieci  romskich 
ze  środowiskiem  rówieśniczym  w  czasie  wypoczynku  na  koloniach  letnich.  Kolonie 
zostaną  zorganizowane  dla  21  dzieci  z  rodzin  romskich,  w większości  korzystających 
ze świadczeń pomocy społecznej. 
Łączna wartość projektu 30.250,00 zł – 3.025,00 zł wkład własny JST.

Projekty  zostały  złożone  u  Wojewody  Dolnośląskiego.  Dotyczą  realizacji  w/w  programu 
w roku 2009. Decyzja o ewentualnym dofinansowaniu zostanie podjęta w I kwartale 2009r. 

W  ramach  konkursu  „NESTOR” ogłoszonego  przez  Urząd  Marszałkowski, 
Towarzystwo  Miłośników  Ziemi  Lubińskiej  oraz  Stowarzyszenie  Emerytów  i  Rencistów 
Byłych Pracowników KGHM „Polska Miedź" S.A. w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem 
Pomocy  Społecznej  w  Lubinie  przygotowało  wnioski  i  pozyskało  środki  finansowe 
w wysokości 13.000 zł na realizację cyklu imprez pn. Artystyczne Impresje Seniorów „Mogę 
wszystko" oraz obchodów „Dni Seniora 2008”.          
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W  2008r.  ponownie  podjęto  działania  zmierzające  do  realizacji  projektu  pn. 
„Niepełnosprawne dziecko w świecie doznań zmysłowych”  mającego na celu tworzenie 
równych szans i integracji społecznej niepełnosprawnych dzieci. W związku z powyższym 
wspólnie  ze  Stowarzyszeniem  „Dać  Nadzieję”  przygotowano  wniosek  projektowy 
o  pozyskanie  środków  finansowych  w  ramach  Funduszu  dla  Organizacji  Pozarządowych 
Mechanizmu  Finansowego  Europejskiego  Obszaru  Gospodarczego  i  Norweskiego 
Mechanizmu Finansowego w ramach III Komponentu „Równe szanse i integracja społeczna”.
Projekt uzyskał wystarczającą liczbę punktów i został wpisany na listę rankingową, jednakże 
z uwagi na ograniczone środki finansowe nie otrzymał dofinansowania.

          Ponadto w 2008r. w ramach pozyskiwania środków pozabudżetowych, Stowarzyszenie 
„Dać Nadzieję” w Lubinie wystąpiło z wnioskiem do Fundacji  KGHM POLSKA MIEDŹ 
S.A.  w  Lubinie  o  udzielenie  darowizny  na  zakup  specjalistycznych  mebli  do  sali 
terapeutycznej  w  Ośrodku  Opiekuńczo  -  Rehabilitacyjnym.  Wniosek  został  rozpatrzony 
pozytywnie.  

V. DZIAŁANIA  MODERNIZACYJNE  W  MIEJSKIM  OŚRODKU  POMOCY 
SPOŁECZNEJ. REMONTY I INWESTYCJE

W roku 2008 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej oraz jednostkach podległych 
przeprowadzono następujące inwestycje i remonty, a także dokonano doposażenia w sprzęt 
biurowy i urządzenia: 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:
• powiększenie otworu okiennego i  modernizacja pomieszczenia biurowego
• regały do składnicy akt
• meble biurowe
• szafy metalowe
• montaż rolet okiennych

Żłobek Nr 2:
• meble biurowe i dziecięce
• zmywarka
• wykładzina
• obudowanie kaloryferów
• pomoce dydaktyczne

Żłobek Nr 3:
• budowa wentylacji mechanicznej
• przeróbka instalacji gazowej
• urządzenia pralnicze
• sprzęt nagłaśniający
• meble dziecięce (łóżeczka – leżaki, stoliki, krzesełka, szafki – przewijaki)
• meble biurowe i kuchenne
• wyposażenie placu zabaw
• wykładzina
• kabina natryskowa
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• sprzęt gospodarstwa domowego 
• pomoce dydaktyczne

Ośrodek Opiekuńczo - Rehabilitacyjny:
• budowa wentylacji mechanicznej
• urządzenia pralnicze
• meble biurowe, dziecięce i wyposażenie sal terapeutycznych
• specjalistyczny sprzęt rehabilitacyjny do prowadzenia zajęć terapeutycznych (lampa 

wodna, aparat do baniek, stanowisko efektów UV, platforma do podnoszenia dzieci, 
suchy basen z piłeczkami)

• sprzęt gospodarstwa domowego
• pomoce dydaktyczne

Dom Opieki „Szarotka”:
• podnośnik, pionizator  i łóżka rehabilitacyjne
• meble biurowe
• meble ogrodowe
• fotel do zabiegów medycznych w gabinecie zabiegowym
• regał metalowy do magazynu
• montaż rolet okiennych

Dom Dziennego Pobytu „Senior”:
• fotel masujący wielofunkcyjny
• meble biurowe
• drzwi

Ponadto doposażono zarówno Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, jak i jednostki (Żłobek 
Nr  2,  Dom  Opieki  „Szarotka”,  Ośrodek  Opiekuńczo  –  Rehabilitacyjny)  w  sprzęt 
komputerowy.

VI. PODSUMOWANIE

Rok  2008  dla  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  był  okresem  skutecznej 
realizacji zadań ustawowych, działań zainicjowanych w 2007r., jak również poszukiwaniem 
nowych obszarów realizacji polityki społecznej. 
W  2009r.  zamierzamy  kontynuować  powyższe  zadania  monitorując  ich  rezultaty, 
podejmować  próby  rozwiązywania  pojawiających  się  nowych  problemów  społecznych 
wynikających ze zmieniającej się sytuacji społeczno – gospodarczej regionu, dostosowując 
te rozwiązania do zmian w obszarze polityki społecznej.
Priorytetem będzie realizacja następujących kierunków działań:

I. Obszar działalności merytorycznej:

1. Realizacja Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych.
2. Realizacja Programu Aktywności Lokalnej jako płaszczyzny działań środowiskowych 

i integracji instytucji oraz organizacji działających na rzecz mieszkańców miasta.
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3. Podjęcie  kompleksowych  działań  na  rzecz  osób  wykluczonych  bądź  zagrożonych 
wykluczeniem  społecznym  poprzez  umożliwienie  im  uczestnictwa  w  Projekcie 
„Aktywność miarą sukcesu” współfinansowanego ze środków EFS w ramach POKL 
Priorytet VII – Promocja Integracji Społecznej oraz Klubie Integracji Społecznej. 

4. Zacieśnienie  współpracy  z  Powiatowym  Urzędem  Pracy  w  obszarze  promocji 
zatrudnienia wobec podopiecznych - osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

5. Porozumienie z Uczelnią Zawodową Zagłębia Miedziowego w Lubinie – w zakresie 
możliwości  uczestnictwa  pracowników  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej 
w szkoleniach,  seminariach,  konferencjach,  prowadzenia badań i  analiz problemów 
społecznych występujących w środowisku lokalnym, a  także w zakresie umożliwienia 
studentom UZZM odbywania praktyk w jednostkach Ośrodka.

6. Rozwijanie  współpracy  z  Centrum  Psychiatrii  i  Psychologii  „MARIAMED” 
w  Lubinie  na  rzecz  osób  z  zaburzeniami  psychicznymi,  schorzeniami 
neurologicznymi,  uzależnionych  i  współuzależnionych,  a  także  na  rzecz  kadry 
Miejskiego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  –  w  zakresie  możliwości  korzystania 
ze szkoleń, odbywania stażu.

7. Aktywne włączenie się w działania na rzecz utworzenia Koła Towarzystwa Pomocy 
im. Św. Brata Alberta w celu uruchomienia na terenie Lubina lub w jego okolicach 
schroniska dla bezdomnych mężczyzn.

II.   Obszar pracowniczy.

1. Stałe  podnoszenie  kwalifikacji  i  kompetencji  merytorycznych  oraz  doskonalenie 
zawodowe  kadry  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  poprzez  finansowanie 
udziału pracowników w kursach,  warsztatach,  konferencjach i  szkoleniach,  a także 
dofinansowanie  kosztów  kształcenia  w  innych  formach  oraz  udzielanie  urlopu 
szkoleniowego.

2. Dążenie  do  osiągnięcia  norm  zatrudnienia  pracowników  socjalnych  określonych 
przepisami ustawy o pomocy społecznej. 

III.   Obszar inwestycyjny.

1. Kontynuacja prac modernizacyjno – budowlanych jednostek (Żłobek Nr 3, Ośrodek 
Opiekuńczo – Rehabilitacyjny,  Dom Dziennego Pobytu  „Senior”)  w celu poprawy 
warunków pracy oraz dostępności i jakości świadczonych usług.

2. Wyposażenie  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  i  podległych  jednostek 
w niezbędne urządzenia i sprzęt.
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	Realizując cele zawarte w ww. Strategii, a w szczególności Cel strategiczny nr 1 „Budowa zintegrowanego systemu wsparcia zapobiegającego kryzysom w rodzinie oraz wzmacniającego pozycję dziecka” (cel szczegółowy nr 2 – Pomoc w likwidacji przyczyn dysfunkcji oraz rozwój systemu wsparcia dla rodziny.) - pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dostrzegając wagę problemu eurosieroctwa, podjęli się przeprowadzenia badań ankietowych w lubińskich szkołach oraz instytucjach pracujących na rzecz dziecka                     i rodziny. 

