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 WSTĘP
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie jako jednostka budżetowa miasta
realizuje zadania z zakresu świadczeń pieniężnych i niepieniężnych oraz poradnictwa
interdyscyplinarnego jak również pracy socjalnej na rzecz mieszkańców miasta.
Są to przede wszystkim zadania wynikające z ustaw: o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, o świadczeniach rodzinnych,
o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, o pomocy osobom uprawnionym do
alimentów, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, systemie oświaty,
wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, o pomocy państwa w wychowaniu
dzieci, o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” oraz z zakresu „Dobry Start”
i o finansach publicznych.
Ośrodek wykonując zadania współpracuje z wieloma podmiotami, w szczególności
z organizacjami pozarządowymi.
Dyrektor Ośrodka zgodnie z zapisem w ustawach o pomocy społecznej
i o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej jest zobowiązany do składania
Radzie Miasta corocznego sprawozdania z realizacji zadań wynikających z tych ustaw,
jak również przedstawienia potrzeb w tym zakresie. Ponadto rozporządzenie Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów
terapii zajęciowej (Dz.U. 2004 nr 63 poz. 587) nakłada obowiązek składania rocznego
sprawozdania z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania środków finansowych
przez warsztaty terapii zajęciowej, w celu oceny tej działalności.
Rozmiar wydatkowanych środków finansowych, źródła finansowania, różnorodność
form

wsparcia,

a

przede

wszystkim

liczba

mieszkańców

miasta

będących

świadczeniobiorcami, są tak istotne, że w niniejszym opracowaniu zaprezentowano
naszą działalność i potrzeby finansowe z nią związane w szerokim zakresie.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami sprawozdania dotyczące wspierania rodziny
i

systemu

pieczy

zastępczej

oraz

z

działalności

Miejskiego

Zespołu

Interdyscyplinarnego w Koninie ds. realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy na terenie miasta Konina zostały opracowane
odrębnie i przedłożone Radzie Miasta Konina.
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w okresie sprawozdawczym realizował,
w szczególności, następujące zadania:
 z zakresu pomocy społecznej:
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 własne gminy, w tym o charakterze obowiązkowym,
 zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę,
 własne powiatu.
 z zakresu świadczeń rodzinnych,
 z zakresu funduszu alimentacyjnego,
 z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
 z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i innym uzależnieniom,
 z zakresu oświaty w formie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla
uczniów, tj. stypendium i zasiłku szkolnego,
 z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
 z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
 pomocy państwa w wychowaniu dzieci,
 wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,
 z zakresu Programu "Dobry Start”
W celu rozszerzenia wsparcia mieszkańców miasta były realizowane także inne
zadania, w tym na podstawie własnych autorskich programów oraz projekt
„Wspiera.MY” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na
lata 2014 – 2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Zadania realizowane były przede wszystkim na podstawie wymienionych przepisów
prawa:
 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r.,
poz.994 ze zm.)
 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r.,
poz. 995 ze zm.)
 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r.,
poz. 1508 ze zm.)
 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 511 ze zm.)
 Ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2019 r.
poz. 217)
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 Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1878.)
 Ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2432)
 Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r.,
poz. 2220 ze zm.)
 Ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
(Dz. U. z 2017 r., poz. 2092 ze zm.)
 Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018r., poz.2137 ze zm.)
 Ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1270 ze zm.)
 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz.450 ze zm.)
 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych - (Dz. U. z 2018 r, poz.1510 ze zm.)
 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 1265 ze zm.)
 Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do
alimentów (Dz. U. z 2018 r., poz.554 ze zm.)
 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
(Dz. U. z 2015, poz. 1390)
 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2018r.,
poz.1030 ze zm.)
 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
(Dz. U. z 2018 r., poz. 1260 ze zm.)
 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r.
poz.2077 ze zm.)
 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1457 ze zm.)
 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej (Dz. U. z 2018, poz. 998 ze zm.)
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 Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
(Dz. U. z 2018 r., poz. 2134 ze zm.)
 Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1000 ze zm.)
 Ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin
„Za życiem” (Dz. U. z 2016 r., poz. 1860 ze zm.)
 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.).
 Uchwały Nr 617 Rady Miasta Konina z dnia 01.03.2006r. w sprawie
przyznania osobom zameldowanym i zamieszkałym na terenie miasta Konina
jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka (Dz. Urz. Woj. Wlkp., Nr 66,
poz. 1674).
 Uchwały Nr XI/70/90 Miejskiej Rady Narodowej w Koninie z dnia 28 lutego
1990r. w sprawie powołania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
 Uchwały Nr 607 Rady Miasta Konina z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie
nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Koninie (Uchwała
Nr 316 Rady Miasta Konina z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany
statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie).
 Uchwały Nr 144 Rady Miasta Konina z dnia 29.06.2011 r. w sprawie
uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Konina (Dz. Urz. Woj. Wlkp.
Nr 249, poz. 3958).
 Uchwały Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia

2013 r. w sprawie

ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie
dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-220.
 Uchwały Nr 538 Rady Miasta Konina z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie zasad
sprawienia pogrzebu przez Miasto Konin.
 Uchwały Nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie
ustanowienia rządowego programu „Dobry start”.
Realizując zadania uwzględniamy także zapisy zawarte w innych uchwałach Rady
Miasta Konina, a także w licznych rozporządzeniach.
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Zadania w 2018 roku zrealizowano łącznie na kwotę 98.034.153,21 zł, z tego:
Zadania własne gminy

24.861.637,88zł
102.103,77 zł

Program Asystent rodziny, w tym:
Dotacja celowa

73.264,88 zł

Środki z Funduszu Pracy

28.838,89 zł

Zadania własne powiatu

2.024.980,61 zł

Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej- dotacja celowa

46.423,00 zł
66.564.397,25 zł

Zadania zlecone gminy
Zadania zlecone powiatu

702.969,92 zł

Projekt UE „Wspiera.MY”

339.909,36 zł

Środki pozabudżetowe PFRON

3.391.731,42 zł

Za ubiegły rok sprawozdawczy tj. 2017 była to kwota 97 347 493,89 zł

702 969,92 zł

339 909,36 zł

3 391 731,42 zł

24 861 637,88 zł
66 564 397,25 zł

102 103,77 zł
2 024 980,61 zł
46 423,00 zł

Zadania własne gminy

Program Asystent rodziny

Zadania własne powiatu

Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

Zadania zlecone gminy

Zadania zlecone powiatu

Projekt UE „Wspiera.MY”

Środki pozabudżetowe PFRON

Z powyższych środków na pomoc Koninianom w różnych formach wydatkowano
kwotę 87.392.614,37 zł, co stanowi 89,15 % wszystkich środków finansowych, w tym
kwota 3.352.369,00 zł to środki PFRON, w tym „Aktywny Samorząd” 203.406,00 zł
i Wyrównywanie Różnic między Regionami 39.362,42 zł), a kwota 84.000.882,95 zł
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to zasiłki i pomoc w naturze, oraz kwota 47.986,86 zł w ramach projektu
„Wspiera.MY” (pozostałe wydatki na projekt dotyczyły wynagrodzeń specjalistów).
Świadczenia

realizowane

były

przede

wszystkim

w

drodze

decyzji

administracyjnych, poprzedzonych analizą wniosków i dokumentów przedłożonych
przez mieszkańców Konina.
Wydanie decyzji administracyjnej na świadczenia wynikające z ustawy o pomocy
społecznej było poprzedzone wywiadami środowiskowymi. Przy realizacji zadań, na
podstawie innych ustaw, sporadycznie również pracownicy socjalni przeprowadzali
wymienione wywiady.
W kolejnych rozdziałach sprawozdania zostały przedstawione

poszczególne

świadczenia pieniężne i niepieniężne, kierowane do mieszkańców miasta w ramach
zadań realizowanych przez Ośrodek, łącznie z wydatkami na ich realizację.
Zaprezentowaliśmy także inne działania na rzecz środowiska lokalnego, w tym również
realizowane na podstawie autorskich programów i w partnerstwie z innymi podmiotami,
jak projekt „Wspiera.MY” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2014 – 2020 – partnerstwo z Rodzinnym Domem Dziecka
prowadzonym przez Stowarzyszenie „PROM” w Koninie.


ZADANIA WŁASNE GMINY

1.

Zasiłki: celowe, okresowe, stałe oraz dożywianie i pomoc w naturze.
Dożywianie w ramach dotacji celowej, program wieloletni „Pomoc państwa
w zakresie dożywiania”

Na te formy pomocy w 2018 r. łącznie wydatkowano kwotę 11.170.268,58 zł,
tj. 12,79 % wszystkich środków wydanych na pomoc bezpośrednią, z tego w ramach
rozdziału 85214 na zasiłki celowe, sprawienie pogrzebu i zasiłki okresowe kwotę
4.053.119,33 zł na zasiłki stałe – rozdział 85216 - kwotę 3.011.420,39 zł, w ramach
rozdziału 85230 – program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” –
3.951.236,17 zł, w ramach rozdziału 85295- Śniadanie Wielkanocne i Spotkanie
Wigilijne na Placu Wolności, upominki świąteczne, prace społecznie użyteczne kwotę
140.769,49 zł.
Analizując wymienione zadania pod względem źródła ich finansowania kwota
1.719.413,40 zł, to środki własne gminy, natomiast kwota 9.450.855,18 zł, to środki
z budżetu centralnego na realizację zadań własnych gminy, z czego 3.360.384,79 zł na
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wypłatę zasiłków okresowych oraz 3.079.050,00 zł na dofinansowanie dożywiania oraz
3.011.420,39 zł na zasiłki stałe.
Struktura i wydatki poszczególnych rodzajów świadczeń kształtowały się
następująco:
1.1. Zasiłki stałe
Udzielono 5 850 świadczeń

592 osobom z 588 rodzin, na łączną kwotę

3.011.420,39 zł. Wydano 900 decyzji administracyjnych.
Wysokość wymienionego zasiłku w przypadku osoby samotnie gospodarującej
stanowiła różnicę między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej,
a dochodem tej osoby, nie więcej jednak niż 604,00 zł do 30.09.2018 r., od 1.10.2018 r.
- 645,00 zł.
W przypadku osoby w rodzinie wysokość zasiłku stanowiła różnicę między kryterium
dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie nie więcej niż –
514,00 zł do 30.09.2018 r., a od 1.10.2018 r. - 528,00 zł.
Kwota zasiłku stałego nie mogła być niższa niż 30,00 zł.
1.2. Zasiłki okresowe
Wydatkowano kwotę 3.360.384,79 zł na liczbę świadczeń 10 124. Zasiłki te przyznano
dla 1 384 osób 1 384 rodzin. Wydanych zostało 5 199 decyzji administracyjnych.
Zasiłki okresowe przyznawane były w przypadku osoby samotnie gospodarującej - 50%
różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej
osoby, w przypadku rodziny – 50% różnicy między kryterium dochodowym rodziny,
a dochodem rodziny. Kwota zasiłku okresowego nie mogła być niższa niż 20,00 zł
miesięcznie.
1.3. Zasiłki celowe
W tym specjalne zasiłki celowe, zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych
w wyniku zdarzenia losowego, zasiłki celowe na zakup żywności z programu „Pomoc
państwa w zakresie dożywiania”. Objęto nimi 2 291 osób z 2 273 rodzin (w tym 189
osób ze 187 rodzin - specjalny zasiłek celowy). Łączna kwota 4.091.814,13 zł, środki
finansowane własne gminy oraz Wojewody Wielkopolskiego, w tym:
 zasiłki celowe (w tym specjalne zasiłki celowe i zasiłki celowe na pokrycie
wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego) – 686.304,13 zł - środki
własne gminy.
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 zasiłki celowe w ramach Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie
dożywiania” zgodnie z porozumieniem zawartym z Wojewodą Wielkopolskim 3.405.510,00 zł, z tego:

 706.460,00 zł środki własne gminy (1.900,00 zł wróciło na dochody gminy tytułem zwrotu nienależnych świadczeń oraz z innych gmin),

 2.699.050,00 zł środki otrzymane od Wojewody.
Zasiłki celowe przyznawano w kwotach od kilkudziesięciu do 2.500,00 zł.
Łączna liczba świadczeń wymienionych zasiłków celowych – 24 753.
1.4. Sprawienie pogrzebu
Pogrzeb sprawiono dla 2 osób, które nie posiadały rodziny, a pochowaniem nie miał się
kto zająć, na łączną kwotę 5.480,01 zł. Ponadto w październiku pochowano 21 ciał
dzieci martwo urodzonych. Koszt sprawienia pogrzebu wyniósł 950,40 zł.
1.5. Dożywianie
W żłobku, przedszkolach, szkołach oraz dożywianie w stołówce MOPR– 559.449,37 zł,
w tym:
 56.121,94 zł środki własne gminy (7.256,00 zł, wróciło na dochody gminy
z tytułu częściowej odpłatności),
 380.000,00 zł środki otrzymane od Wojewody,
 123.327,43 zł dożywianie w stołówce ośrodka – środki własne gminy
(4.567,00 zł wróciło na dochody z tytułu częściowej odpłatności).
Łącznie objęto dożywianiem 1 348 osób, wydając ogółem 176 591 posiłków:
 707

dzieci

w

szkołach

podstawowych,

gimnazjach

i

szkołach

ponadgimnazjalnych – 97 158 posiłków,
 414 dzieci w żłobkach i przedszkolach – 35 788 posiłków,
oraz
 277 osób w stołówce Ośrodka – 43 645 posiłków.
Na podstawie złożonego wniosku z dnia 4 grudnia 2017 r. o przyznanie dotacji celowej
na realizację w 2018 r. programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie
dożywiania” oraz prośby o wyrażenie zgody na zmniejszenie udziału procentowego
środków własnych gminy na realizację Programu, Wojewoda Wielkopolski umożliwił
nam wydatkowanie 3.079.050,00 zł, co stanowiło 77,93 % realizacji całego zadania.
Uzasadnienie potrzeb gminy w tym zakresie, spowodowało zwiększenie o około
17,93 % wysokości przyznanej dotacji w stosunku do wysokości, do której Wojewoda
jest zobligowany.
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Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie od 1990 roku udzielał pomocy w formie
posiłków, również dzieciom i młodzieży z rodzin niemieszczących się w ustawowym
kryterium dochodowym.
Ostatnia Uchwała w tym zakresie obowiązująca do 2018 roku, to Uchwała Nr 706
Rady Miasta Konina z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu
wydatków za dożywianie, w tym za zakupione posiłki.
Kryterium dochodowe dla osób samotnie gospodarujących, to kwota 634,00 zł
do 30.09.2018 r., a od 01.10.2018 r. – 701,00 zł, na osobę w rodzinie 514,00 zł
do 30.09.2018 r., a od 01.10.2018 r. – 528,00 zł.
W związku z Uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie
ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie
dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 Rada Miasta
Konina podjęła także Uchwałę nr 758 z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie podwyższenia
kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego
w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności do wysokości 150% kwot
kryteriów dochodowych, o których mowa w art.8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca
2004 r. o pomocy społecznej. Podwyższenie kwot kryteriów dochodowych umożliwiło
objęcie pomocą w formie zasiłków celowych osoby samotnie gospodarujące,
posiadające dochód do 951,00 zł do 30.09.2018 r., a od 01.10.2018 r. – 1 051,50 zł oraz
osoby w rodzinie posiadające dochód na osobę do 771,00 zł do 30.09.2018r., a od
01.10.2018 r. – 792,00 zł.
2. Składki na ubezpieczenia zdrowotne - rozdział 85213
Za osoby pobierające zasiłki stałe opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne,
wydatkując na ten cel 256.250,56 zł, co wynosiło 0,29 % środków przeznaczonych na
pomoc. Wymienioną kwotę przeznaczono na ubezpieczenie 543 osób otrzymujące
zasiłki stałe – 5 223 składki. Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby
uprawnione na zasadach określonych w przepisach ustawy o pomocy społecznej,
od 1 kwietnia 2009 r. zostało wpisane w zadania własne gminy o charakterze
obowiązkowym, dotacja celowa wyniosła 100% kosztów zadania.
Ponadto opłacono składki od 2 osób objętych indywidualnym programem zatrudnienia
socjalnego w Centrum Integracji Społecznej – 7 świadczeń na kwotę 402,66 zł.
3. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – rozdział 85228
W ramach zadań własnych świadczono usługi opiekuńcze, realizowane przez Polski
Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Koninie oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze
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dla osób z chorobą Alzheimera realizowane przez Nadzieja Opieka Pielęgniarstwo
Rehabilitacja Sp. z o.o. ul. Rzeźbiarska 88, 04-609 Warszawa. Na specjalistyczne usługi
opiekuńcze wydatkowano 61.965,69 zł (tj. kwota 105.454,23 zł pomniejszona o wpłaty
od podopiecznych w kwocie 43.488,54 zł). Opieką objęto 12 osób na 5 559 godzin
usług.
W 2018 roku na realizację usług opiekuńczych wydatkowano 928.316,57 zł (tj. kwota
1.293.828,30 zł pomniejszona o wpłaty od podopiecznych w kwocie 365.511,73 zł).
W okresie sprawozdawczym tą formą pomocy objęto 272 osoby z 264 rodzin,
zrealizowanych zostało 70 701 godzin usług. Cena jednej godziny usług opiekuńczych
w ciągu całego roku wynosiła 18,30 zł, a specjalistycznych usług opiekuńczych
18,97 zł. Na realizację wymienionych rodzajów usług wydatkowano łącznie
990.282,26 zł (tj. kwota 1.399.282,53 zł pomniejszona o wpłaty od podopiecznych
w kwocie 409.000,27 zł).
4. Pomoc w formie schronienia w ośrodku wsparcia – Schronisku dla Bezdomnych
Od stycznia 2018 r. wydano 41 decyzji przyznających pomoc w formie schronienia
w ośrodku wsparcia – Schronisku dla bezdomnych w Koninie. W schronisku dla
bezdomnych przebywało 19 osób.
Ponadto 103 osoby skorzystały z Noclegowni dla Bezdomnych i 45 osób skorzystało
z Ogrzewalni
5. Pozostała działalność w ramach zadań własnych gminy – rozdział 85295
W ramach tego rozdziału wydatkowano środki własne w wysokości 140.769,49 zł,
w tym:
 na zorganizowanie Śniadania Wielkanocnego dla mieszkańców Konina –
17.200 zł
 na przygotowanie paczek świątecznych –11.058,19 zł
 na zorganizowanie Kolacji Wigilijnej dla mieszkańców Konina –28.940,00 zł.
W ramach tych środków upominki otrzymali również mieszkańcy Domu Pomocy
Społecznej, uczestnicy Dziennych Domów Pomocy Społecznej, Środowiskowych
Domów Samopomocy, osoby korzystające ze schronienia i interwencji kryzysowej
w Sekcji Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej Miejskiego Ośrodka
Pomocy Rodzinie w Koninie, dzieci z Pogotowia Opiekuńczego, Rodzinnego Domu
Dziecka i Rodzinnych Pogotowi Opiekuńczych oraz zawodowych rodzin zastępczych,
a także osoby bezdomne przebywające w Schronisku, Noclegowni i Ogrzewalni.
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- Prace społecznie - użyteczne – wydatkowano 83.571,30 zł, PUP zrefundował kwotę
56.335,50 zł, środki te zostały odprowadzone na dochody budżetu miasta.
6. Mieszkania chronione - w ramach rozdziału 85220
Wydano 18 decyzji przyznających świadczenie i ustalających warunki opłatności oraz
5 decyzji zmieniających i 5 decyzji odmawiających przyznania świadczenia z powodu
braku miejsca w mieszkaniach chronionych, umorzono 1 postępowanie.
W 2018 r. w mieszkaniach chronionych przebywało 12 osób dorosłych i 15 dzieci.
7. Domy pomocy społecznej
Osobom, którym nie można było zapewnić właściwej pomocy w środowisku, w tym
również poprzez umożliwienie pobytu w Dziennym Domu Pomocy Społecznej,
kierowano do domów pomocy społecznej. W roku ubiegłym skierowano 38 osób (na
podstawie postanowień Sądu 3 osoby), w tym do DPS Konin 21 osób, poza Konin
17 osób z terenu Miasta Konina.
Decyzjami administracyjnymi ustalono odpłatność za pobyt 31 osób oraz 85 decyzjami
zmieniono wysokość odpłatności. Wydano także w tym zakresie 8 decyzji uchylających.
Zawarto także 10 umów z rodzinami osób umieszczonych w domach pomocy
społecznej w przedmiocie partycypowania w kosztach związanych z pobytem
w placówkach. Koszt utrzymania jednej osoby w Domu Pomocy Społecznej w Koninie
wynosił 3 600,00 zł miesięcznie.
W 2018 r. roku wydatki związane z utrzymaniem mieszkańców DPS w Koninie i DPS
w innych powiatach wyniosły 4 078.842,34 zł. Pomocą z tego zakresu objętych było
179 osób. W ramach § 4300 finansowany jest pobyt w DPS w Koninie 1 922 239,58 zł,
zaś z § 4330 pobyt w Domach Pomocy Społecznej na terenie innych powiatów 2 156 602,76 zł.
Skierowanie do Dziennego Domu Pomocy Społecznej dla Osób Starszych w Koninie
otrzymało 38 osób, odpłatność za ich pobyt ustalono w drodze 36 decyzji, Ponadto
wydano 4 decyzje zmieniających czasookres pobytu, 5 decyzji odmawiających
przyznania świadczenia z powodu braku wolnego miejsca oraz 1 decyzję umarzającą.
Skierowanie do Dziennego Domu Pomocy Społecznej dla Osób z Chorobą Alzheimera
w Koninie otrzymało 30 osób, a odpłatność za ich pobyt ustalono w drodze 30 decyzji.
Ponadto wydano 9 decyzji zmieniających czasookres przyznanej pomocy, 1 decyzję
wygaszającą, 1 decyzję uchylającą, 3 decyzje umarzające oraz 2 decyzje odmawiające
pomocy.
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8. Pomoc w ramach zadań własnych na podstawie innych uregulowań prawnych:
8.1. Zapomoga z tytułu urodzenia dziecka wypłacana przez gminę na podstawie
Uchwały Rady Miasta Konina
W ramach świadczeń rodzinnych - wypłacono 181 jednorazowych zapomóg z tytułu
urodzenia dziecka dla 179 rodzin na łączną kwotę 90.500,00 zł. Świadczenie to jest
uzupełnieniem świadczeń rodzinnych, finansowanych z budżetu centralnego, wypłacane
ze środków finansowych miasta. Decyzji administracyjnych, dotyczących powyższego
świadczenia, wydano 245, w tym przyznających świadczenie 188, pozostałe decyzje
administracyjne dotyczyły odmowy przyznania świadczenia lub jego zwrotu.
8.2. Pomoc materialna o charakterze socjalnym
Jest to pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie stypendium i zasiłku
szkolnego.
W 2018 r. wypłacono 3 135 świadczeń, dla 530 uczniów z 325 rodzin, na łączną kwotę
408.274,92 zł, w tym:
 stypendium szkolne: 3 109 świadczeń dla 514 uczniów na kwotę 392.154,92 zł
 zasiłki szkolne: 26 świadczeń dla 26 uczniów na kwotę 16.120,00 zł.
Wydano w tym zakresie 621 decyzji administracyjnych, z tego 110 odmawiających
przyznania pomocy.


ZADANIA ZLECONE GMINY

1. Wynagrodzenia dla opiekunów prawnych
Wysokość wynagrodzeń ustalał Sąd Rejonowy. Dotyczyły one 12 opiekunów
sprawujących opiekę nad 17 osobami całkowicie ubezwłasnowolnionymi na łączną
kwotę 47.600,00 zł oraz 4 kuratorów sprawujących opiekę nad 5 osobami częściowo
ubezwłasnowolnionymi na łączna kwotę 13.650,00 zł.
2. Zdarzenie losowe – klęska żywiołowa
Zasiłki celowe w łącznej kwocie 50.126,90 zł wypłacono 2 rodzinom poszkodowanym
w wyniku zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej (wichura), która miała
miejsce w Koninie w dniu 09.08.2018 r.
3. Specjalistyczne usługi opiekuńcze
Specjalistycznymi usługami objęto 51 osób z zaburzeniami psychicznymi, na
podstawie 149 decyzji administracyjnych. Liczba świadczeń 28 179. Na realizację
zadania wydatkowano kwotę 501.492,44 zł (tj. kwota 546.748,76 zł pomniejszona
o wpłaty od podopiecznych w kwocie 45.256,32 zł), co stanowiło 0,63 % środków
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budżetowych przeznaczonych na pomoc bezpośrednią. W okresie sprawozdawczym
koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych wynosił 18,97 zł do
30.06.2018 r., a od 01.07.2018 r. 19,50 zł.
4. Specjalistyczne usługi opiekuńcze w ośrodkach wsparcia dziennego
Dla 20 osób z zaburzeniami psychicznymi, zapewniono miejsce w Środowiskowym
Domu Samopomocy w Koninie. W okresie sprawozdawczym wydano 14 decyzji
przyznających świadczenie w ośrodku 3 decyzje umarzające, 1 decyzje odmowną
z braku wolnych miejsc, 2 decyzje odmawiające zmniejszenia odpłatności za pobyt
w ośrodku, 3 decyzje zmieniające odpłatność, 1 decyzje uchylającą odpłatność oraz
1 decyzję zmieniającą odpłatność.
Dla 18 osób z niepełnosprawnością intelektualną z terenu miasta Konina zapewniono
miejsce w Środowiskowym Dom Samopomocy typu B w Koninie. Wydano 10 decyzji
przyznających świadczenie. Ponadto wydano 6 decyzji ustalających odpłatność, oraz
3 decyzje odmawiające przyznania świadczenia z powodu braku wolnych miejsc oraz
1 decyzję zmieniającą czasookres przyznanej pomocy.
5. Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny
W rozdziale 85502 realizowane były wydatki związane z wypłatą świadczeń
rodzinnych, składek ZUS opłacanych za świadczeniobiorców, świadczeń z funduszu
alimentacyjnego, wypłacanych na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym
do alimentów oraz wydatki związane z obsługą realizowanych świadczeń.
Na obsługę tego zadania można przeznaczyć tylko 3% dotacji na świadczenia.
Wskaźnik ten jest jednak zbyt niski i dodatkowo zmiana przepisów powoduje, że
nie pokrywa on wszystkich wydatków związanych z obsługą.
Wypłacone świadczenia rodzinne ze składkami ZUS oraz fundusz alimentacyjny
stanowią 31,52 % wydatków na pomoc bezpośrednią i stanowią kwotę 27.531.003,76 zł
w tym:


wydatki z tytułu wypłaconych zasiłków rodzinnych – 5.024.482,44 zł
(43 218 świadczeń),



wydatki z tytułu wypłaconych dodatków do zasiłków rodzinnych –
2.150.187,24 zł (14 151 świadczeń),



wydatki z tytułu wypłaconych jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia
dziecka –521.000,00 zł ( 521 świadczeń),



wydatki z tytułu wypłaconych świadczeń opiekuńczych –12.826.700,94 zł
(40 656 świadczeń),
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świadczenie rodzicielskie – 2.059.480,17 zł (2 273 świadczenia),



świadczenia złotówka za złotówkę – 236.210,67 zł,



fundusz alimentacyjny – 3.208.108,26 zł (7 940 świadczeń),



składki ZUS opłacane za podopiecznych - 1.476.834,04 zł (8 183 składki).



Świadczenie „Za życiem” - 28 000,00 zł (7 świadczeń)

Ponadto w ramach zadań zleconych w rozdziale 85502 poniesiono wydatki na obsługę
zadania – 791.796,24 zł.
Wynagrodzenia i pochodne stanowią największy udział w wydatkach związanych
z obsługą zadania, pozostałe wydatki finansowane są ze środków własnych gminy,
pozyskanych z tytułu dochodów uzyskiwanych od dłużników alimentacyjnych. Łączne
wydatki w rozdziale 85502 w okresie sprawozdawczym wyniosły 28.322.800,00 zł.
5.1. Struktura świadczeń rodzinnych
W okresie sprawozdawczym, świadczeniami rodzinnymi objęto 5 615 rodzin,
8 012 świadczeniobiorców, wydano 9 066 decyzji administracyjnych oraz postanowień,
(nie ujęto 249 decyzji dotyczących jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka
finansowanej ze środków własnych gminy).
Wypłacono 102 220 świadczeń:
 57 369 – zasiłków rodzinnych i dodatków,
 521 - jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka,
 40 656 – świadczeń opiekuńczych,
 1 394 - świadczenia z tytułu zasiłku rodzinnego i dodatków wypłacanych na
podstawie art. 5 ust.3 (złotówka za złotówkę),
 2 273 świadczenia wypłacone z tytułu świadczenia rodzicielskiego,
 7 świadczeń wypłaconych z ustawy „Za życiem”.
5.1.1 Zasiłki rodzinne
43 218 świadczenia na łączną kwotę 5.024.482,44 zł, liczba rodzin- 2 466, w tym: 1 212
rodzin z zasiłkiem na 1 dziecko, 955 – na 2 dzieci, 236 – na 3 dzieci i 63 – na 4 i więcej
dzieci.
5.1.2. Dodatki do zasiłków rodzinnych
14 151 świadczeń na kwotę 2.150.187,24 zł, w tym z tytułu:
 urodzenia dziecka 242 świadczenia na kwotę 241.883,07 zł, liczba rodzin 239,
liczba dzieci 242,
 opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego 989 świadczeń, na kwotę
385.798,02 zł, liczba rodzin 136, liczba dzieci 136,
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 samotnego wychowywania dziecka 2 370 świadczeń, na kwotę 473.065,00 zł,
liczba rodzin 215, liczba dzieci, na które przyznano dodatek 270,
 kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia 540
świadczeń, na kwotę 48.600,00 zł , liczba rodzin 58, liczba dzieci 58,
 kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia 3 046
świadczeń, na kwotę 334.901,64 zł, liczba rodzin 274, liczba dzieci 318,
 rozpoczęcia roku szkolnego 2 407 świadczeń, na kwotę 239.897,22 zł, liczba
rodzin 1 640, liczba dzieci 2 405,
 wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 4 132 świadczenia, na kwotę
392.449,29 zł, liczba rodzin 328, liczba dzieci 434,
 na pokrycie wydatków związanych z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której
znajduje się szkoła 97 świadczeń, na kwotę 10.961,00 zł, liczba rodzin 13, liczba
dzieci 14,
 na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której
znajduje się szkoła 328 świadczeń, na kwotę 22.632,00 zł, liczba rodzin 50, liczba
dzieci 50.
5.1.3. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka
521 świadczeń, na kwotę 521.000,00 zł, liczba rodzin 507. Nie wszystkie osoby, które
otrzymały wymienioną zapomogę, uzyskały uprawnienia do zasiłku rodzinnego wraz
z dodatkami, z powodu przekroczonego kryterium uprawniającego.
5.1.4. Zasiłek rodzinny na podstawie art. 5 ust. 3
W 2016 r. został wprowadzony, zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy o świadczeniach
rodzinnych, zasiłek rodzinny (tzw. złotówka za złotówkę). Jest on przyznawany dla
rodzin, których dochód w nieznaczny sposób przekracza kryterium dochodowe,
uprawniające do przyznawania świadczenia rodzinnego w pełnej kwocie.
W 2018 r. z wyżej wymienionej formy pomocy skorzystało 429 dzieci, z 247 rodzin.
Wypłacono 1 394 świadczenia na łączną kwotę 236.210,67 zł.
5.1.5. Świadczenia opiekuńcze
40 656 świadczeń na łączną kwotę 12.826.700,94 zł:
 Zasiłki pielęgnacyjne 33 967 świadczenia, na kwotę 5.369.063,46 zł, otrzymało
3 135 osób, z tytułu niepełnosprawności lub ukończenia 75 roku życia
(niejednokrotnie 1 osoba pobierała również świadczenie dla innych członków
rodziny np. współmałżonka, dziecko)
19

 Świadczenia pielęgnacyjne 4 143 świadczenia, na kwotę 6.097.287,40 zł, liczba
osób 371
 Specjalny zasiłek opiekuńczy – 1 557 świadczeń na kwotę 832.145,86 zł z tytułu
opieki nad 161 osobami otrzymało 158 osób,
 Zasiłek dla opiekuna – 989 świadczeń na kwotę 528.204,22 zł, liczba rodzin 96,
osób 96.
5.1.6. Składki społeczne opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia
w formie specjalnego zasiłku opiekuńczego, zasiłku dla opiekuna oraz
świadczenia pielęgnacyjnego
Za 257 osób otrzymujących świadczenia pielęgnacyjne uprawnione do ubezpieczenia
społecznego opłacano składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe - 2 880 składek, na
kwotę 1.163.196,08 zł. Za 140 osób otrzymujących specjalny zasiłek opiekuńczy,
uprawnionych do ubezpieczenia społecznego, opłacono 1 451 składek na ubezpieczenie
emerytalno-rentowe na kwotę 202.766,95 zł.
Za 75 osób otrzymujących zasiłek dla opiekuna, uprawnionych do ubezpieczenia
społecznego, opłacono składki emerytalno – rentowe, wypłacono 761 świadczeń na
kwotę 110.952,78 zł.
5.1.7. Świadczenie rodzicielskie
Wyżej wymienione świadczenie przeznaczone jest dla osób uprawnionych, którym nie
przysługuje zasiłek macierzyński lub uposażenie macierzyńskie.
W 2018 r. z tej formy pomocy skorzystało 368 osób z 341 rodzin. Wypłacono 2 273
świadczenia na łączną kwotę 2.059.480,17 zł.
5.1.8. Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin
Od 1 stycznia 2017 r., z tytułu urodzenia się żywego dziecka z ciężkim
i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu,
przysługuje prawo do jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000,00 zł,
przyznawanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu
kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz.U. z 2016 r., poz. 1860). Jednorazowe
świadczenie przysługuje bez względu na osiągane dochody.
W roku ubiegłym wypłacono 7 świadczeń na kwotę 28.000,00 złotych.
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, jako zadanie finansowane
ze środków własnych gminy, została ujęta w Rozdziale II 8.1.
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5.2. Fundusz alimentacyjny
Pomocą w formie świadczeń z funduszu alimentacyjnego objęto 582 rodziny.
Wypłacono 7 828 świadczeń na kwotę 3.208.108,26 zł dla 788 uprawnionych.
Wydano 750 decyzji administracyjnych w tym zakresie.
Wystosowano 565

przyłączeń

do

postępowania

komorniczego

oraz

wydano

8 informacji o rozpoczęciu realizacji decyzji administracyjnych.
5.3. Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych
W opisywanym okresie prowadzono postępowania łącznie wobec 804 dłużników
alimentacyjnych z terenu Konina: 631 dłużników - wierzycielka z Konina, 170
dłużników wobec których wpłynęły wnioski o podjęcie działań z innych gmin wierzycielka z innej gminy; wymienione liczby nie sumują się, gdyż są sytuacje, że
dłużnik ma wierzycielkę zarówno z Konina jak i z innej gminy oraz 422 dłużników
z

innych

gmin

(wierzycielka

z

Konina).

Przeprowadzono

206

wywiadów

alimentacyjnych z dłużnikami alimentacyjnymi (tyle samo odebrano od dłużników
alimentacyjnych oświadczeń majątkowych), niestety pozostali przebywali w aresztach
śledczych i zakładach karnych albo też nie ustalono miejsca ich pobytu.
Przekazano komornikom sądowym 206 informacji mających wpływ na egzekucję
zasądzonych świadczeń alimentacyjnych.
Wystosowano do dłużników alimentacyjnych 749 informacji o przyznanych
świadczeniach alimentacyjnych, a także o zobowiązaniach dłużników wobec skarbu
państwa oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.
Do organów właściwych dłużnika alimentacyjnego wysłano 221 wniosków o podjęcie
działań wobec dłużników. Przekazano również 153 informacje o działaniach podjętych
wobec dłużników. Ponadto skierowano ogółem 2 471 pism: 32 - do Krajowego Rejestru
Karnego, 14 - do Zakładu Karnego, 764 - dotyczących wezwań do dłużników
alimentacyjnych w celu zgłoszenia się do Ośrodka, 318 do różnych wydziałów Urzędu
Miejskiego w Koninie oraz 1 343 inne pisma w celu ustalenia niezbędnych informacji
dotyczących dłużników alimentacyjnych.
W związku z obowiązkiem zgłaszania przez jednostki administracji publicznej do
wszystkich Biur Informacji Gospodarczych danych o stanie zadłużenia dłużników
alimentacyjnych tutejszy Ośrodek wprowadził dane dłużników do następujących biur:
1.

Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A. – 990 dłużników

2.

Rejestr Dłużników ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. – 990
dłużników
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3. Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. – 990
dłużników
4. Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych – BIG S.A. – 990
dłużników
5. Infomonitor – Biuro Informacji Gospodarczej S.A. – 990 – dłużników.
Wystąpiono do Powiatowego Urzędu Pracy o aktywizację zawodową 46
bezrobotnych dłużników alimentacyjnych, wobec 31 dłużników wszczęto postępowanie
zmierzające do zarejestrowania w Powiatowym Urzędzie Pracy, jako osoba bezrobotna
albo poszukująca pracy. Na mocy porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy
w Koninie wiele danych dotyczących dłużników alimentacyjnych pozyskiwanych było
drogą elektroniczną.
Do Wydziału Komunikacji Urzędu Miejskiego w Koninie skierowano 217 wniosków
o udostępnienie danych dotyczących posiadania prawa jazdy przez dłużnika
alimentacyjnego. Wystąpiono z 7 wnioskami o zatrzymanie prawa jazdy. Ściągalność
od dłużników wypłacanej w poprzednich latach zaliczki alimentacyjnej jest nadal
niezadawalająca i w roku 2018 wynosiła 79.749,92 zł. Natomiast z tytułu wypłacanych
świadczeń z funduszu alimentacyjnego była to kwota 588.951,66 zł, należne odsetki
569.707,83 zł.
5.4. Składki na ubezpieczenia zdrowotne (rozdział 85213)
Na opłacenie składek zdrowotnych dla niektórych osób otrzymujących świadczenia
rodzinne (249 osób) wydatkowano kwotę 267.354,30 zł tj. 2 644 składki. Środki na
opłacanie składek zdrowotnych pochodziły w 100% z budżetu Wojewody.
Ponadto opłacono składki zdrowotne dla osób otrzymujących zasiłek dla opiekuna na
kwotę 21.376,29 zł (dla 44 osób wypłacono 447 składek)
5.5 Świadczenie wychowawcze
Od 1 kwietnia 2016 r. na mocy Ustawy z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa
w wychowywaniu dzieci realizowany jest rządowy program Rodzina 500 plus, którego
celem jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym
z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.
Pomocą w formie świadczenia wychowawczego objęto 6 640 dzieci z 4 826 rodzin.
Wypłacono 69 356 świadczeń na kwotę 34.541.846,99 zł, wydano 5 546 decyzji
administracyjnych w tym zakresie.
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5.6 Dobry start
Na mocy Uchwały Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia
rządowego programu „Dobry start” rozpoczęto realizację rządowego programu, którego
celem jest wsparcie rodzin z dziećmi ponoszących wydatki związane z rozpoczęciem
roku szkolnego. Pomoc państwa polega na przyznaniu na dziecko, raz w roku,
świadczenia w wysokości 300 zł. Wypłacono świadczenia dla 7 248 dzieci na kwotę
2.174.400,00 zł. Na koszty obsługi zadania wydatkowano 72.480,00 zł z tego kwotę
63.608,42 zł stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników
bezpośrednio realizujących to zadanie.
Z powyższego programu na dzieci przebywające w pieczy zastępczej wypłacono
106 świadczeń na kwotę 31 800, 00 zł. Koszty obsługi wyniosły 1.000.08 zł.
IV. ZADANIA ZLECONE POWIATU
W ramach tego zadania wypłacono dodatki wychowawcze i dodatki do zryczałtowanej
kwoty. Wymienionymi świadczeniami objęto

135 dzieci, na łączną kwotę

663 518,21 zł. Kwota miesięczna wymienionego dodatku dla jednego dziecka
to 500,00 zł.
V. ZADANIA WŁASNE POWIATU
1. Piecza zastępcza
Sprawozdanie z tej problematyki, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej, zostało Radzie Miasta Konina przedłożone odrębnie. W tym
sprawozdaniu zaprezentujemy wymienione zadanie w zarysie.
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, jako organizator rodzinnej pieczy zastępczej
realizował zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej. Wsparciem koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej i specjalistów pracy
socjalnej objęty został 1 rodzinny dom dziecka (11 dzieci) oraz 93 rodziny zastępcze,
w których umieszczonych było 146 dzieci.
Na tę liczbę składało się:
 71 rodzin spokrewnionych (98 dzieci),
 17 rodzin niezawodowych (25 dzieci),
 3 rodziny zawodowe pełniące funkcję pogotowia rodzinnego (19 dzieci),
 2 rodziny zawodowe (4 dzieci).
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Dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo przebywały także w placówkach
opiekuńczo – wychowawczych następującego typu:
 Interwencyjnego (Pogotowie Opiekuńcze w Koninie) – przebywało 32 dzieci
z terenu Konina i 9 dzieci spoza Konina,
 Socjalizacyjnego – 3 dzieci (Kosewo, Kaczki Średnie, Krzyż Wielkopolski),
 Rodzinnego - 15 dzieci (Rodzinny Dom Dziecka prowadzony przez
Stowarzyszenie

„PROM”

w

Koninie

oraz

Rodzinny

Dom

Dziecka

w Biskupicach oraz Janczewo).
Ogółem wydatkowano kwotę 2 078.708,68 zł z budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy
Rodzinie oraz kwotę 51 961,68 zł bezpośrednio z budżetu miasta z tytułu ponoszenia
odpłatności za pobyt 2 dzieci, pochodzących z terenu Miasta Konina, przebywających
w rodzinie zastępczej zawodowej w powiecie siedleckim i kwotę 200 367,83 zł za pobyt
konińskich dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych różnego typu.
Ponadto Rodzinny Dom Dziecka prowadzony przez Stowarzyszenie PROM w Koninie
posiadał środki finansowe w wysokości 200.000,00 zł, które w całości zostały
wykorzystane, natomiast Pogotowie Opiekuńcze w Koninie wykorzystało środki
finansowe w kwocie 1 243 392,61 zł.
2. Domy pomocy społecznej
Pomoc w formie umożliwienia pobytu w domu pomocy społecznej odbywa się poprzez
realizację dwóch zadań tj. zadań własnych gminy, co zostało zaprezentowane
w Rozdziale II, jak również zadań własnych powiatu.
Zadania

własne

powiatu,

to

umieszczanie

osób,

w

drodze

decyzji

administracyjnej, w domach pomocy społecznej. W ubiegłym roku umieszczono
w Domu Pomocy Społecznej w Koninie 22 osoby, z tego 4 osoby spoza Konina. Poza
Koninem umieszczono 8 osób w tego typu placówkach. W minionym okresie
sprawozdawczym 23 osoby zrezygnowały z umieszczenia w DPS – ze względu na
poprawę stanu zdrowia oraz zapewnienie opieki przez rodzinę.
Według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. na umieszczenie w Domu Pomocy
Społecznej w Koninie oczekiwało 16 osób, w tym 5 osób zamieszkałych w innych
gminach oraz 11 mieszkańców Konina (z tego na prośbę 7 zainteresowanych
przesunięto termin umieszczenia w DPS). W pierwszym miesiącu roku bieżącego
umieszczono dwie osoby oczekujące zamieszkałe poza Koninem. Na koniec 2018 r.
w Domu Pomocy Społecznej w Koninie przebywało 113 osób, w tym 98 osób na tzw.
nowych zasadach, z tego 66 osób z miasta Konina. Na 2 wolne miejsca były
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przygotowywane kolejne osoby do zamieszkania w wymienionej placówce. W domach
pomocy społecznej poza Koninem na nowych zasadach przebywało 71 mieszkańców
miasta. Tzw. „nowe zasady” oznaczają opłatę za pobyt z dochodu pensjonariusza,
rodziny i budżetu gminy. Każdego roku wzrasta liczba osób przebywających w domach
pomocy społecznej na „nowych zasadach”. Stąd też nieustannie wzrastają potrzeby
finansowe na to zadanie ze środków własnych.
VI.

REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

Środki finansowe na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób
z niepełnosprawnościami przekazał Państwowy Funduszu Osób Niepełnosprawnych.
W roku ubiegłym, wydatkowano kwotę 3.391.731,42 zł, w tym :
- na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej – 3.148.963,00 zł
- Program Aktywny Samorząd – 203.406,00 zł
- Program Wyrównywanie Różnic Między Regionami – 39.362,42 zł.
Wydatki te stanowiły 3,46% wszystkich wydatków Ośrodka.
Na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej wydatkowano kwotę 121.250,00 zł
a rehabilitacji społecznej kwotę 3.027.713,00 zł. Ponadto, wydatki związane z obsługą
realizacji zadań stanowiły kwotę 78 725 zł tj. 2,5 % środków na realizację zadań, które
są uwzględnione w wydatkach dotyczących utrzymania Ośrodka, ponieważ stają się one
środkami budżetowymi i podlegają rozliczeniom budżetowym. Środki te nie
wystarczyły na pełne pokrycie obsługi realizacji zadania i były uzupełnione przez
powiat.
Ośrodek wykonując zadania z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych realizował
nie tylko wydatki, ale również dochody z tej działalności, które zostały odprowadzone
na rachunek PFRON.
Ośrodek zrealizował łącznie dochody z tego zadania na kwotę 1 004,00 zł w tym
z tytułu:
 odsetek bankowych dopisanych do rachunku bankowego – 848,00 zł
 zwrot z art. 12a wraz z odsetkami – 156,00 zł
1. Rehabilitacja zawodowa
Zgodnie z obowiązującymi przepisami ze środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych można było, oprócz kosztów przystosowania
tworzonych lub istniejących stanowisk pracy, adaptacji pomieszczeń, itp. zwrócić
pracodawcom koszty:
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 wyposażenia stanowiska pracy dla osoby z niepełnosprawnościami,
 zatrudnienia

pracowników

pomagających

pracownikom

z niepełnosprawnościami w pracy,
Ponadto ze środków PFRON osoby z niepełnosprawnościami zamierzające
rozpocząć działalność gospodarczą lub rolniczą oraz te, które chciały przystąpić do
spółdzielni socjalnej mogły uzyskać dotacje na ten cel.
W minionym roku do tutejszego Ośrodka 3 pracodawców złożyło wnioski o zwrot
kosztów wyposażenia na 3 stanowiska pracy dla osób z niepełnosprawnościami na
kwotę: 115 556,00 zł. Spośród złożonych wniosków 1 nie został zrealizowany
z powodu wykorzystania limitu środków przeznaczonych na ten cel. Podpisane zostały
2 umowy na 2 stanowiska pracy na łączną kwotę: 37 000,00 zł.
Po raz kolejny realizowano zadanie dotyczące zwrotu miesięcznych kosztów
zatrudnienia pracowników pomagających pracownikowi z niepełnosprawnościami
w pracy. W tej sprawie wpłynęły 2 wnioski, zawarto oraz zrealizowano 2 umowy na
kwotę: 34 250,00 zł. Zwrócono koszty zatrudnienia 3 pracowników pomagających
12 osobom z niepełnosprawnościami.
W okresie sprawozdawczym 2 osoby z niepełnosprawnością złożyły wnioski
o jednorazowe środki finansowe na podjęcie działalności gospodarczej, na ogólną
kwotę: 95 050,00 zł, zawarto 2 umowy na łączną kwotę: 50 000,00 zł.
Osoby, które otrzymały pomoc finansową przeznaczyły ją na:
 usługi w zakresie handlu odzieżą - 1 osoba,
 usługi w zakresie montażu instalacji elektrycznych – 1 osoba.
Na terenie Miasta Konina w 2018 roku funkcjonowało 14 stanowisk pracy dla 15 osób
z niepełnosprawnościami (1 stanowisko dla 2 osób po ½ etatu) utworzonych w ramach
14 umów podpisanych z pracodawcami w okresie od 2014 roku.
2. Rehabilitacja społeczna
2.1. Warsztaty Terapii Zajęciowej
Na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej przeznaczono środki finansowe
w kwocie 2 444 602,56 zł w tym: - 313 035,12 zł - to dofinansowanie działalności
z budżetu miasta na podstawie Uchwały Rady Miasta Konina oraz – 23 875,56 zł - to
środki przekazane przez Starostwo Powiatu Konińskiego za uczestników z tego
powiatu, - pozostała kwota – 2 107 692,00 zł to środki PFRON.
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W Koninie działają 4 warsztaty terapii zajęciowej:
 przy Towarzystwie Przyjaciół Dzieci - 16 uczestników,
 przy Fundacji „Mielnica” - 55 uczestników,
 przy Polskim

Stowarzyszeniu

na

Rzecz

Osób

z

Niepełnosprawnością

Intelektualną Koło w Koninie - 29 uczestników,
 przy Stowarzyszeniu na Rzecz Pomocy Osobom Chorym Psychicznie 27 uczestników.
W warsztatach z rehabilitacji korzystało 127 uczestników.
Roczny koszt pobytu jednego uczestnika w warsztacie terapii zajęciowej określany
przez PFRON według algorytmu, obowiązywał do lipca 2018 r. – 15.996,00 zł.
Natomiast od lipca 2018 r. stanowił kwotę 16 596,00 zł i wzrasta w 2019 r. do
17 796,00 zł, w 2020 r. do 18 996,00 zł.
Środki finansowe przekazane na działalność zostały w pełni wykorzystane zgodnie
z zatwierdzonymi preliminarzami. Załącznik Nr 1 do sprawozdania przedstawia roczne
szczegółowe sprawozdanie z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania środków
finansowych przez wymienione warsztaty terapii zajęciowej.
2.2. Turnusy rehabilitacyjne
W okresie sprawozdawczym wpłynęło 240 wniosków o uczestnictwo 352 osób
w

turnusach

rehabilitacyjnych,

w

tym:

25

dotyczące

dzieci

i

młodzieży

z niepełnosprawnościami, 215 dorosłych osób z niepełnosprawnościami oraz 112
opiekunów.
Dofinansowanie otrzymało 277 osób z tego: 162 - to osoby z niepełnosprawnościami
dorosłe, oraz 25 - dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami i 90 opiekunów osób
z niepełnosprawnościami.
Na wymienione zadanie przeznaczono środki finansowe w wysokości 249.023,00 zł.
Potrzeby osób z niepełnosprawnościami na tę formę rehabilitacji systematycznie
wzrastają.
Najwięcej

osób

korzystających

z

dofinansowania

do

pobytu

na

turnusie

rehabilitacyjnym posiadało znaczny stopień niepełnosprawności – 103 osoby,
umiarkowany 56 osób, lekki – 3 osoby, pozostałe – 25, to osoby do 16 roku życia
posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.
Popularnością cieszyły się turnusy organizowane nad morzem, szczególnie w okresie
letnim i wiosennym.
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Z

dofinansowania

do

rehabilitacyjnego

turnusu

zrezygnowały

23

osoby

z niepełnosprawnościami oraz 13 opiekunów w większości ze względu na stan zdrowia
i brak wystarczających środków finansowych na wkład własny.
W związku z ograniczoną ilością środków finansowych PFRON na powyższy cel,
niezrealizowanych zostało 30 wniosków (dla 30 osób z niepełnosprawnościami oraz dla
9 opiekunów).
Dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych było przyznawane, jeżeli dochód
ubiegających się nie przekraczał:
 50 % przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, jeżeli osoba
prowadziła wspólne gospodarstwo domowe z inną lub innymi osobami,
 65 % przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa wyżej, jeżeli osoba samotnie
prowadzi gospodarstwo domowe.
Wysokość

dofinansowania

była

uzależniona

od

stopnia

niepełnosprawności

i kształtowała się następująco:
 do 30 % przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa wyżej, przy znacznym
stopniu niepełnosprawności, oraz osoby z niepełnosprawnościami do 16 roku
życia oraz osoby niepełnosprawne w wieku 16 – 24 lat uczące się, nie
pracujące, bez względu na stopień niepełnosprawności,
 do 27% przeciętnego wynagrodzenia, o którym

mowa wyżej, przy

umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 do 25% przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa wyżej, przy lekkim
stopniu niepełnosprawności.
Dofinansowanie uczestnictwa pracownika zakładu pracy chronionej (bez względu na to,
jaki

posiadał

stopień

niepełnosprawności)

oraz

opiekuna

osoby

z niepełnosprawnościami stanowiło do 20 % przeciętnego wynagrodzenia, o którym
mowa wyżej.
2.3. Dofinansowanie do sportu, kultury, rekreacji i turystyki
Dofinansowanie tego zadania było przyznane na 7 wniosków złożonych
w listopadzie 2017 r. Przeznaczono na ten cel 34.744,00 zł na następujące formy
działalności:
Na organizację wycieczek krajoznawczo-turystycznych:
Polskiemu Stowarzyszeniu Diabetyków- Zarząd Rejonowy w Koninie
Polskiemu Towarzystwu Stwardnienia Rozsianego- Oddział w Koninie
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5.500,00 zł
4.500,00 zł

Polskiemu Związkowi Niewidomych - Zarząd Koła Powiatowego
Stowarzyszeniu na Rzecz Pomocy Osobom Chorym Psychicznie
Polskiemu Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością
Intelektualną - Koło w Koninie
Stowarzyszeniu Domów Pomocy Społecznej” Pomoc”
Na sport:
Wielkopolskiemu Oddziałowi Polskiego Towarzystwa SpołecznoSportowego „Sprawni Razem”
zajęcia sportowe na basenie i kręgielni
Na organizację imprez:
Stowarzyszeniu Domów Pomocy Społecznej „Pomoc”

4.500,00 zł
5.000,00 zł
4.744,00 zł
4.500,00 zł

3.000,00 zł

3.000,00 zł

Realizatorzy imprez sportowych oraz z zakresu kultury, rekreacji i turystyki
otrzymywali dofinansowanie do 60 % wartości realizowanego zadania.
W wielu imprezach niepełnosprawnym towarzyszyły osoby nielegitymujące się
stopniem niepełnosprawności i razem z nimi uczestniczyły w licznych zabawach.
Imprezy integracyjne zostały na stałe wpisane w kalendarz imprez organizowanych
przez Ośrodek we współpracy z organizacjami pozarządowymi, zajmującymi się
osobami z niepełnosprawnościami w naszym mieście.
2.4. Dofinansowanie osobom z niepełnosprawnościami do zaopatrzenia w sprzęt
rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, przyznane
na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych
W roku 2018 do Ośrodka wpłynęły 542 wnioski o dofinansowanie zaopatrzenia
w środki pomocnicze i przedmioty ortopedyczne od indywidualnych osób
z niepełnosprawnościami. Zrealizowano 483 wnioski, wydatkując na ten cel
294.863,00 zł. Nie zrealizowano 59 wniosków z powodu niewystarczających
środków finansowych. Wśród osób korzystających z dofinansowania do zaopatrzenia
w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, 32 osoby to dzieci i młodzież
(kwota dofinansowania 40.880,00 zł).
Wnioski najczęściej dotyczyły zakupu:
 pieluchomajtek, cewników, worków do zbiórki moczu - 305
 aparatów słuchowych – 98
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 wózków inwalidzkich – 12
 obuwia ortopedycznego – 11
 materacy i poduszek przeciwodleżynowych – 9
 protez – 10
 innych, w tym: gorsetów, aparatów modułowych i odwodzących na kończyny
górne i dolne, balkoników, soczewek, kul, pończoch kikutowych oraz protez na
staw skokowy i barkowy, peruk, pionizatorów lejów do protez, itp.
Często w jednym wniosku zwracano się o dofinansowanie do kilku rodzajów środków
pomocniczych i przedmiotów ortopedycznych. Dofinansowanie do przedmiotów
ortopedycznych i środków pomocniczych było przyznawane tylko i wyłącznie, jeżeli
wyżej wymieniony zakup był częściowo finansowany przez Narodowy Fundusz
Zdrowia. Wysokość dofinansowania ze środków PFRON nie mogła przekroczyć 100 %
lub 150 % limitu określonego przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
O dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego zwróciło się 10 osób.
Dofinansowanie otrzymało 9 osób dorosłych, na kwotę 7.100,00 zł. Negatywnie
rozpatrzono 1 wniosek gdyż nie spełniał kryteriów (wymienione we wniosku programy
i oprogramowania nie były sprzętem rehabilitacyjnym).
Dofinansowaniem objęto zakup:
 7 rowerów rehabilitacyjnych stacjonarnych
 1 laptopa i 1 tableta z oprogramowaniem.
Wysokość

dofinansowania

nie

mogła

przekroczyć

80%

kosztów

sprzętu

rehabilitacyjnego, nie więcej niż 5-krotność przeciętnego wynagrodzenia.
Dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne
i środki pomocnicze otrzymały osoby, których dochód obliczony za kwartał
poprzedzający miesiąc

złożenia

wniosku

nie

przekraczał

50%

przeciętnego

wynagrodzenia w gospodarce narodowej na osobę zamieszkującą we wspólnym
gospodarstwie domowym i 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby
samotnie gospodarującej.
2.5.

Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się
i technicznych na indywidualne wnioski osób z niepełnosprawnościami

W okresie sprawozdawczym wpłynęły 73 wnioski, które dotyczyły: likwidacji barier
architektonicznych – 39, likwidacji barier w komunikowaniu się – 13 oraz likwidacji
barier technicznych – 21.
Na realizację tego zadania wydatkowano 248.300,00 zł.
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Pomoc osobom z niepełnosprawnościami w tym zakresie była przyznana na podstawie
51 umów zawartych pomiędzy Dyrektorem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
a osobą uprawnioną i dotyczyła ona:
 usunięcia barier architektonicznych u 23 osób z niepełnosprawnościami na kwotę
156.600,00 zł
 usunięcia barier w komunikowaniu się u 12 osób z niepełnosprawnościami na kwotę
18.600,00 zł
 usunięcia barier technicznych u 16 osób z niepełnosprawnościami na kwotę
73.100,00 zł.
Spośród 51 osób, u których usunięto bariery, 40 osób posiadało znaczny stopień
niepełnosprawności, 7 osób umiarkowany stopień niepełnosprawności, 4 – orzeczenie
o niepełnosprawności.
W ramach usuwania wymienionych barier dofinansowano między innymi:
 dostosowanie łazienek dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 19,
 zakup komputerów – 9,
 zakup schodołaza – 2,
 zakup fotelika dla dziecka – 1,
 zakup koła napędowego do wózka inwalidzkiego – 1,
 zakup przystawki do wózka inwalidzkiego – 2,
 zakup podnośnika wannowego – 1,
 zamontowanie podnośnika sufitowego – 1,
 zakup krzesła toaletowego – 1,
 zakup podnośników kąpielowych – 3,
 zakup łóżek rehabilitacyjnych – 2,
 zakup roweru trójkołowego – 2,
 zamontowanie wideomofonu – 1,
 zamontowanie platformy pionowej do transportu osób niepełnosprawnych – 1,
 zakup mówika – 1,
 poszerzenia drzwi – 3,
 zakup czytaka – 2.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca
2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze
środków PFRON (Dz. U. z 2015 r. poz. 926) wysokość dofinansowani zakupu sprzętu
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lub wykonania usługi nie może przekroczyć 95 % kosztów realizacji zadania i nie
więcej niż 15 - krotność przeciętnego wynagrodzenia.
W ramach tego zadania nie zrealizowano 22 wniosków, ze względu na:
 rezygnację – 12,
 zgon – 3,
 wyczerpanie środków finansowych – 7.
Najczęściej osoby, które nie otrzymały dofinansowania ze względu na brak środków
finansowych składają ponownie wnioski w roku następnym i jeżeli spełniają warunki
mogą otrzymać dofinansowanie w pierwszej kolejności.
2.6. Zlecanie fundacjom i organizacjom pozarządowym realizację zadań z zakresu
rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami
W roku 2018 zlecono fundacjom i organizacjom pozarządowym realizacje zadań
z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na podstawie
art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych. Do realizacji zadań wymienionych w Rozporządzeniu Ministra
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu
rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom
oraz organizacjom pozarządowym (Dz. U. 2016 poz. 1945) zgłosiło się 10 organizacji.
Zrealizowano 10 umów przeznaczając ze środków PFRON kwotę: 85.991,00 zł - na
niżej wymienione cele:

 organizację i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego
wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej (1 organizacja),

 prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek –
(1 organizacja),

 organizowanie lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich imprez kulturalnych,
sportowych, turystycznych i rekreacyjnych (6 organizacji),

 organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów dla członków rodzin
osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy (1 organizacja),

 prowadzenie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia
społecznego i zawodowego (1 organizacja).
Procedury zlecania zadań na podstawie art. 36 wymienionej ustawy były realizowane
w Urzędzie Miejskim – Centrum Organizacji Pozarządowych.
Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie udzielali na bieżąco wyjaśnień
i przekazywali informacje o możliwościach uzyskania wsparcia i pomocy w Ośrodku
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oraz w innych instytucjach i organizacjach. Pomoc z zakresu rehabilitacji zawodowej
lub społecznej była kierowana do mieszkańców miasta na podstawie 851
indywidualnych wniosków i na podstawie 28 wniosków innych podmiotów.
VII.

PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIAZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH – ZADANIA REALIZOWANE W MIEJSKIM
OŚRODKU POMOCY RODZINIE

Na działalność Klubu Integracji Społecznej wydatkowano kwotę 106.634,92 zł i Sekcji
Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej 353.984,31 zł ze środków Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Konina na 2018 r.
Ponadto na działalność Sekcji Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej
wydatkowano 11.500,00 zł z budżetu centralnego. Łączne wydatki na działalność Sekcji
Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej oraz Klubu Integracji Społecznej
wyniosły 472.119,23 zł. Środki przeznaczone na w/w działalność są niewystarczające
w stosunku do zapotrzebowania mieszkańców na realizowane tam formy wsparcia.
Zadania realizowane przez wymienione komórki organizacyjne Ośrodka skierowane do
mieszkańców miasta, prezentowały się następująco:
1. Sekcja Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej
Pomoc z zakresu specjalistycznego poradnictwa oraz interwencji kryzysowej, w tym
w formie schronienia przed przemocą była realizowana w Sekcji Poradnictwa
Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej.
Osoby i rodziny będące w kryzysie wielokrotnie czuły się bezradne, osamotnione,
zdezorientowane, miały poczucie utraty kontroli nad własnym życiem i samodzielnie
nie potrafiły tej sytuacji zmienić. Korzystając z różnych formach wsparcia,
doświadczający przemocy mogli odzyskać równowagę wewnętrzną, a tym samym lepiej
radzić sobie w życiu poprzez umiejętne podejmowanie decyzji i rozwiązywanie
problemów. Nie zawsze zostały osiągnięte zamierzone cele. Z wyłączeniem porad
udzielanych przez pozostałych pracowników socjalnych i innych pracowników
Ośrodka, zatrudnieni w wymienionej Sekcji udzielili 2091 porad, przede wszystkim
mieszkańcom Konina.
Ilość świadczonych poszczególnych porad przedstawiała się następująco:
Psychologiczne
Socjalne

412
1679
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Doświadczający przemocy najczęściej korzystają równocześnie ze wsparcia kilku
specjalistów.
Porady psychologiczne dotyczyły:
 problematyki przemocy, w różnych jej odmianach (fizyczna, psychiczna,
ekonomiczna),
 przyczyn i skutków rozwodów,
 relacji wewnątrzrodzinnych,
 zaburzeń emocjonalnych, spowodowanych różnymi przyczynami.
Porady socjalne obejmowały problematykę materialno-bytową.
Osoby nieradzące sobie z problemami, nawiązywały kontakt z pracownikami
również poprzez telefon, w tym telefon zaufania (148 osób), jak również poprzez pocztę
elektroniczną na adres e-mail: pomagamy_sobie@op.pl. Z tej formy pomocy
skorzystało 15 osób.
W ramach wyżej wymienionych kontaktów zainteresowane osoby najczęściej były
zachęcane do skorzystania z pomocy określonego specjalisty Ośrodka, bądź też innej
instytucji lub organizacji pozarządowej.
W siedzibie Sekcji 17 rodzin, w tym 22 dzieci korzystało ze schronienia całodobowego,
z tego 7 rodzin z tzw. „gorącej interwencji”. W przypadku 7 rodzin z uwagi na trudną
sytuację rodzinną i mieszkaniową pobyt w placówce przedłużył się na okres powyżej
czterech miesięcy.
W 2018 r. podobnie jak w latach ubiegłych nie odnotowaliśmy przypadku
pozostawienia dziecka w miejscu do tego przystosowanym w siedzibie Sekcji.
Programy realizowane w ramach interwencji kryzysowej zostały zaprezentowane
w Rozdziale VIII.
Jak wspomniano pracownicy Sekcji w ramach działań interwencyjnych wychodzą
z ofertą pomocy także poza obręb placówki, a więc do miejsca zamieszkania rodzin,
będących w sytuacji kryzysowej. W 2018r. odwiedzili 212 środowisk, w których
zgłoszono podejrzenie stosowania przemocy. Pracownik socjalny podczas wizyty
udzielał wsparcia, informował o prawach osób doświadczających przemocy
i możliwościach wyjścia z trudnej sytuacji. Monitorował sytuację danej rodziny we
współpracy z policją i innymi instytucjami oraz przeprowadzał wywiad środowiskowy.
Działania profilaktyczne, edukacyjne i terapeutyczne były wpisane także w autorskie
programy, które realizowane były w roku ubiegłym – w związku z zapotrzebowaniem,
są realizowane nadal.
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Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Konina funkcjonuje Miejski Zespół
Interdyscyplinarny w Koninie ds. realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy na terenie Miasta Konina.
Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia Miejski Ośrodek Pomocy
Rodzinie w Koninie. Posiedzenia Zespołu i Grup Roboczych odbywają się w siedzibie
Sekcji Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej przy ulicy Staszica 17
w Koninie.
Główną ideą zespołu interdyscyplinarnego jest tworzenie wspólnej płaszczyzny pracy
dla pracowników różnych instytucji, zajmujących się pomocą dziecku i rodzinie. By
pomoc ta była efektywna i skuteczna zintegrowano działania wielu specjalistów. Żaden
pojedynczy specjalista ani instytucja, nie jest w stanie kompleksowo zareagować na
takie sytuacje. Stworzenie obszaru współpracy także łagodzi bariery komunikacyjne
między instytucjami, podnosi efektywność pracy oraz społeczne zaufanie do
kompetencji instytucji pomagających.
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie
procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” do
Przewodniczącego Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego w Koninie w roku 2018
wpłynęło 143 formularzy „Niebieska Karta”.
W okresie sprawozdawczym odbywały się spotkania składu Miejskiego Zespołu
Interdyscyplinarnego. W 2018 r. przewodniczący Zespołu powołał 94 grupy robocze
w celu rozwiązania konkretnych problemów wynikających z przemocy w rodzinie.
Łącznie w 2018 r. odbyło się 261 posiedzeń grup roboczych prowadzonych przez
koordynatorów „Niebieska Karta”.
Szczegółowe informacje z tego zakresu są zawarte w odrębnym sprawozdaniu
z działalności Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego w Koninie ds. realizacji
Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy na terenie
miasta Konina oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania za rok 2018 przedłożonym Radzie Miasta Konina.
2. Klub Integracji Społecznej
Głównym celem działalności Klubu jest reintegracja społeczna i zawodowa osób
długotrwale bezrobotnych, w tym również uzależnionych i współuzależnionych,
bezdomnych oraz z innymi problemami.
W roku 2018 z oferty Klubu skorzystało łącznie 159 osób (w tym 14 osób
uzależnionych

od

alkoholu)

uczestniczących

w

organizowanych

zajęciach
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warsztatowych, spotkaniach i zajęciach terapeutycznych, treningach interpersonalnych
i indywidualnych konsultacjach.
Działania prowadzone w Klubie:
 porada prawna - 42 osoby,
 indywidualne spotkania ze specjalistą reintegracji zawodowej (motywowanie do
poszukiwania pracy, rozmowy na temat pisania dokumentów aplikacyjnych
i przygotowywania się do rozmowy kwalifikacyjnej, pomoc w sporządzaniu CV
i listów motywacyjnych.) - 61 osób,
 indywidualne spotkania z pracownikiem socjalnym i liderem KIS - 117 osób
(przedstawianie zarysów tematycznych zajęć, motywowanie do uczestnictwa
w zajęciach w ramach programów),
 działania

o

charakterze

środowiskowych

oraz

socjalnym,

udzielanie

pomocy

przeprowadzanie

wywiadów

finansowej

podstawie

na

zweryfikowanych potrzeb - na bieżąco.
Miejski

Ośrodek

Pomocy

Rodzinie

–

Klub

Integracji

Społecznej

w porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy był organizatorem prac społecznie
użytecznych dla 41 osób bezrobotnych korzystających z pomocy Ośrodka.
Ponadto w Klubie Integracji Społecznej w Porozumieniu z Powiatowym
Urzędem Pracy realizowano prace społecznie użyteczne na rzecz opiekunów osób
z niepełnosprawnościami w ramach kompleksowego programu wsparcia dla rodzin ,,Za
życiem”. W w/w pracach brało udział 11 osób bezrobotnych korzystających z pomocy
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie.
W roku 2018 w Klubie Integracji Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy
Rodzinie realizowane były niektóre zadania w ramach projektu „Wielkopolskie
Centrum Aktywności Zawodowej” dla 13 osób biernych zawodowo. Projekt
realizowany na podstawie porozumienia o współpracy partnerskiej z dnia 06.12.2017r.
Pomiędzy Centrum Szkoleń i Innowacji z siedzibą w Lublinie, a Miejskim Ośrodkiem
Pomocy Rodzinie w Koninie.
Pracownicy Klubu Integracji Społecznej w roku 2018 zajmowali się także
obsługą administracyjną Rady Seniorów Miasta Konina powołanej Uchwałą Nr 67
Rady Miasta Konina z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie powołania Rady Seniorów
Miasta Konina oraz nadania jej Statutu.
Działalność Klubu Integracji Społecznej była dostosowana do potrzeb mieszkańców
miasta i możliwości finansowych oraz technicznych Ośrodka, szczególnie lokalowych.
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Działalność programowa mogła być rozszerzana, ponieważ osoby spoza Ośrodka
chętnie włączały się w zadania tam realizowane.
Organizacja Klubu Integracji Społecznej, to bardzo ważna inicjatywa Miejskiego
Ośrodka Pomocy Rodzinie, a jego działalność obejmuje zasięgiem coraz większą grupę
podopiecznych. Programy realizowane w Klubie Integracji Społecznej zostały
zaprezentowane w Rozdziale VIII.
VIII. SKUTECZNIEJSZA

POMOC

W

RAMACH

REALIZOWANYCH

PROGRAMÓW
Od 2015 r. zaczął obowiązywać dokument „Strategia rozwiązywania problemów
społecznych mieszkańców Konina na 2015 – 2025” przyjęty Uchwałą Nr 903 Rady
Miasta Konina z dnia 29.10.2014 r. Strategia jest dokumentem, w którym zostały
zawarte kierunki działań na lata 2015 – 2025, w zakresie polityki społecznej miasta.
Zawiera część diagnostyczno-analityczną, cele główne i szczegółowe, kierunki działań,
wskaźniki monitorowania i prognozowane zmiany w obszarach: rodzina, bezrobocie,
bezdomność, uzależnienia, niepełnosprawność, starość. Zgodnie z wymienionymi
kierunkami działań pracownicy realizowali w roku ubiegłym programy mające na celu
wsparcie mieszkańców w powyższych obszarach. Co rocznie prowadzony jest
monitoring strategii i przygotowywany jest raport z jego przebiegu, który przedstawiany
jest Prezydentowi Miasta Konina. Pozwala ocenić realizowane działania oraz wsparcie
mieszkańców w obszarze rozwiązywania problemów społecznych.
Pozyskaliśmy także środki finansowe w ramach ogłoszonych konkursów.
Działania programowe miały przede wszystkim na celu udzielanie specjalistycznego
wsparcia konkretnej grupie osób i były realizowane w ramach niżej wymienionych
programów:
1)

Program „Przeciwdziałanie przemocy program profilaktyczno-edukacyjny dla
uczniów klas V konińskich szkół podstawowych, którego celem było przekazanie
dzieciom wiedzy na temat zagrożeń oraz rozwijanie umiejętności ochrony
w sytuacjach zagrożenia przemocą. Zajęcia odbyły się z udziałem 12 szkół
podstawowych w klasach V dla 845 uczniów.

2)

Program „Psycholog Rodzinny”, którego celem było jak najszybsze dotarcie
i udzielenie wsparcia i pomocy osobie i rodzinie będącej w sytuacji kryzysowej.
Pomocą w ramach programu objęto 3 rodziny, wizyty domowe trwają nadal.
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3)

„Szansa na życie”. Celem programu jest między innymi umożliwienie
anonimowego pozostawienia dziecka w bezpiecznym miejscu. Jak do tej pory nie
było przypadku w Koninie pozostawienia noworodka w przygotowanym oknie.

4)

„Program aktywizująco-wspierający dla mieszkańców mieszkań chronionych”,
którego celem jest umożliwienie samodzielnego funkcjonowania w rodzinie,
społeczeństwie poprzez wsparcie osób i rodzin przebywających w mieszkaniach
chronionych. W 2018 roku programem objętych było 10 rodzin.

5)

„Program profilaktyczno-edukacyjny dla rodzin i osób w kryzysie, w zakresie
promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do
dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie”. Celem programu jest
realizacja

działań

profilaktycznych

polegających

na

udzielaniu

pomocy

specjalistycznej, prowadzeniu zajęć edukacyjnych dla dzieci, zwiększenie
skuteczności ochrony ofiar przemocy w rodzinie. W 2018 r. odbyło się 18 spotkań
“Grupy wsparcia”, łącznie w spotkaniach uczestniczyło 14 rodzin.
6)

„Gminny program wspierania rodziny w Koninie na lata 2018-2020” - cel główny
wsparcie

rodzin

zagrożonych

problemami

oraz

posiadających

trudności

w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej.
7)

Pozyskaliśmy środki finansowe od Wojewody Wielkopolskiego na realizację
programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie
3.079.050,00 zł, na dożywianie (posiłki oraz zasiłki celowe na żywność). Realizacja
programu opisana w zadaniach własnych gminy.

8)

Kontynuowaliśmy Pilotażowy program „Aktywny Samorząd” - cel programu to
wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo w życiu
społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. Program skierowany jest
między innymi do osób z niepełnosprawnościami studiujących lub uczących się
w

szkołach

pomaturalnych,

aktywnych

zawodowo

lub

zarejestrowanych

w Powiatowym Urzędzie Pracy, jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy,
posiadających znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub orzeczenie
o niepełnosprawności do 16 roku życia. W ramach programu wpłynęło 128
wniosków, z tego zrealizowano:
 w Module I – 34 wnioski,
 w Module II – 87 wniosków,
łącznie podpisano 119 umów na kwotę 321.495,00 zł (2 umowy oczekują na
realizację w 2019 r.
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W 2018 roku ponownie przystąpiliśmy do programu celowego „Wyrównywanie
różnic między regionami III” w obszarze „B” – likwidacja barier w placówkach
edukacyjnych w zakresie umożliwienia osobom z niepełnosprawnościami poruszanie
się i komunikowanie. Dofinansowanie otrzymało:
1. Przedszkole Nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi ”Leszczynowa Górka”
w Koninie,
2. Przedszkole Nr 15 ”Mali Przyrodnicy” w Koninie,
3. I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Koninie.
Na likwidację wymienionych barier kwotę 39.362,42 zł (50 % kosztów) przekazał
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i 39.362,54 zł Miasto
Konin.
9)

„Złota jesień życia” program dla seniorów z terenu miasta Konina realizowany
w Klubie Integracji Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w okresie
styczeń 2016 r. – grudzień 2019 r. przyjęty Uchwałą Nr 251 Rady Miasta Konina
z dnia 27 stycznia 2016 r. którego celem głównym jest zwiększenie możliwości
aktywnego uczestniczenia osób starszych w życiu społecznym i kulturalnym oraz
nabycie nowych umiejętności poprzez ukończenie cyklu zajęć w Klubie Integracji
Społecznej. W roku 2018 w programie uczestniczyło 25 seniorów.

10)

„Program wychodzenia z bezdomności na lata 2016-2019” przyjęty Uchwałą
Nr 304 Rady Miasta Konina z dnia 30 marca 2016 r. Cel główny, to
przeciwdziałanie poszerzaniu się i utrwalaniu zjawiska bezdomności oraz dążenie
do społecznego i ekonomicznego usamodzielnienia się osób bezdomnych i ich
pełnoprawnego funkcjonowania w życiu społecznym.
W ramach tego programu:


zabezpieczono schronienie 5 osobom,



zapewniono posiłki dla 32 osób,



2 osoby otrzymały lokal socjalny, a 4 osoby wynajęły mieszkanie,



4 osoby uzyskały miejsce w Domu Pomocy Społecznej,



zapewniono pomoc w uzyskaniu stopnia niepełnosprawności dla 4 osób,



34 osoby podjęły leczenie uzależnień,



umożliwiono kolejnym 8 osobom pomoc w uzyskaniu świadczeń z pomocy

społecznej, jak również ubezpieczenia zdrowotnego,
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5 osób uczestniczyło w zajęciach organizowanych w Klubie Integracji

Społecznej,


przeprowadzono interwencje w miejscach,

gdzie w szczególności

przebywają osoby bezdomne,


upowszechniano

materiały

informacyjne

dotyczące

podmiotów

udzielających pomocy osobom bezdomnym.
11)

„Program zajęć dla osób bezrobotnych, w tym dotkniętych konsekwencjami
uzależnień i przemocy domowej realizowany w Klubie Integracji Społecznej
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie w okresie kwiecień 2016 r. –
grudzień 2019 r.”, przyjęty Uchwałą Nr 303 Rady Miasta Konina z dnia 30 marca
2016 r., którego celem jest odbudowanie i podtrzymanie zdolności do
samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy oraz uczestnictwa w życiu
społeczności lokalnej osób bezrobotnych, w tym dotkniętych konsekwencjami
uzależnień i przemocą domową poprzez aktywne uczestnictwo i ukończenie cyklu
zajęć w Klubie Integracji Społecznej. W realizacji programu w roku 2018
uczestniczyło 17 osób.

12)

W ramach ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
otwartego konkursu ofert na realizację programu Resortowy program wspierania
rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2018 - „Asystent rodziny i koordynator
rodzinnej pieczy zastępczej” otrzymaliśmy dotację w wysokości 102.103,77 zł na
dofinansowanie wynagrodzenia 6 asystentów rodziny i kwotę 46.423,00 zł na
dofinansowanie zatrudnienia 4 koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. Celem
Programu

było

wsparcie

rodzin

przeżywających

trudności

opiekuńczo-

wychowawcze, które umożliwiłoby zatrzymanie w rodzinie dzieci zagrożonych
umieszczeniem w pieczy zastępczej lub powrót do rodziny dzieci wcześniej już
umieszczonych w pieczy zastępczej oraz rozwój koordynatorów rodzinnej pieczy
zastępczej – jako profesjonalnego wsparcia środowisk rodzinnych form pieczy
zastępczej.
13)

W partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Prom” w Koninie (Rodzinny Dom Dziecka)
w okresie od października 2016 r. do września 2018 r. realizowany był projekt
pt. „Wspiera.MY”. Realizacja projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego
Funduszu

Społecznego,

Poddziałanie

7.2.1

Usługi

społeczne

–

projekty

pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich
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jednostki organizacyjne. Projekt wpisywał się w założenia strategii rozwiązywania
problemów społecznych mieszkańców Konina na lata 2015 – 2025. Przedmiotem
projektu było interdyscyplinarne wsparcie rodzin w rozwiązywaniu problemów
opiekuńczo–wychowawczych. W ramach działań przewidzianych do realizacji,
rodziny miały zapewnione wsparcie profilaktyczne, edukacyjne, opiekuńcze,
nakierowane na pobudzenie aktywności i odpowiedzialności rodzin oraz
minimalizowanie sytuacji trudnych i kryzysowych. Projekt skierowany był do
mieszkańców Konina, korzystających ze wsparcia Ośrodka, zgodnie z ustawą
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zstępczej. Działaniami objęto 48 osób
dorosłych i 16 dzieci z rodzin biologicznych, mające

problemy opiekuńczo-

wychowawcze, oraz 66 osób dorosłych i 24 dzieci z rodzin zastępczych. Ponadto
przeszkolono 12 osób dorosłych kandydatów do pełnienia funkcji rodziny
zastępczej.
W ramach działań, wspólnie z partnerem projektu, została opracowana „Strategia
deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w Koninie na lata 2019 – 2025”, przyjęta
Uchwałą Nr 21 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2018 r. Celem realizacji
założeń strategii jest wzmocnienie rodziny do prawidłowego wypełniania swojej
funkcji oraz wskazanie metod i kierunków działania,

które przyczynią się do

minimalizowania różnic w starcie w dorosłość dzieci, także tych które dorastały
w instytucjonalnych formach pieczy zastępczej. Dokument zawiera część
diagnostyczno-analityczną, cele główne i szczegółowe, kierunki działań, wskaźniki
monitorowania i wdrażanie, zarządzanie oraz monitoring.
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie realizował projekt od 01.10.2016
roku do 30.09.2018 roku, wydatkowano kwotę 960.801,36 zł, w tym:
Środki Unii Europejskiej – 816.681,15 zł; Środki budżetu państwa – 94.150,21 zł;
Środki miasta Konin - 49.970,00 zł;
W 2018 roku wydatkowano kwotę 339.909,36 zł z wkładem własnym budżetu
miasta 24.985 zł.
IX.

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE A INNI REALIZATORZY
POMOCY ŚRODOWISKOWEJ I INSTYTUCJONALNEJ

W roku ubiegłym umożliwialiśmy także mieszkańcom miasta pobyt w ośrodkach
wsparcia dziennego. W sytuacjach, kiedy te formy wsparcia okazywały się
niewystarczające, dzieci umieszczane były w rodzinnych formach pieczy zastępczej,
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całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych, a dorośli w domach pomocy
społecznej, również poza Koninem.
Zadaniem Ośrodka było także sprawowanie nadzoru merytorycznego nad Domem
Pomocy Społecznej przy ul. Południowej 1, Dziennym Domem Pomocy Społecznej dla
Osób Starszych przy ul. Południowej 1, Dziennym Domem Pomocy dla Osób
z Chorobą Alzheimera w Koninie przy ul. Południowej 1, Środowiskowym Domem
Samopomocy przy ul. 11 Listopada 19, Środowiskowym Domem Samopomocy
„Razem” przy ul. Zakładowej 4.
Na terenie Konina funkcjonują niżej wymienione placówki całodobowe i o charakterze
dziennym.
Dom Pomocy Społecznej w Koninie, to placówka dla osób przewlekle somatycznie
chorych. Zapewnia całodobową opiekę i zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych,
zdrowotnych, edukacyjnych, społecznych, religijnych mieszkańców. Dom posiada 115
miejsc. Przyjęcie do placówki następuje na podstawie decyzji administracyjnych
wydanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Miesięczny koszt utrzymania
mieszkańca wynosił 3.600,00 zł.
Dzienny Dom Pomocy Społecznej dla Osób Starszych w Koninie jest ośrodkiem
wsparcia dziennego w rozumieniu przepisów ustawy o pomocy społecznej. Oferuje
środowiskową

pomoc

i

opiekę

30

osobom,

które

na

skutek

choroby,

niepełnosprawności, podeszłego wieku i zdarzeń losowych nie mogą samodzielnie
funkcjonować.

Kierowanie

do

placówki

odbywa

się

w

drodze

decyzji

administracyjnych wydanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.
Dzienny Dom Pomocy dla Osób z Chorobą Alzheimera w Koninie powstał we
wrześniu 2012 r., jest ośrodkiem wsparcia dziennego w rozumieniu przepisów ustawy
o pomocy społecznej. Oferuje środowiskową pomoc i opiekę 20 osobom z chorobą
Alzheimera, które nie mogą samodzielnie funkcjonować w domu i środowisku.
Kierowanie do placówki odbywa się w drodze decyzji administracyjnych wydanych
przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.
Środowiskowy Dom Samopomocy w Koninie, posiada 20 miejsc. Jest ośrodkiem
wsparcia dziennego dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Placówka zapewnia
podopiecznym uczestnictwo w życiu społecznym, podtrzymywanie i rozwijanie
umiejętności niezbędnych do możliwie jak najbardziej samodzielnego życia. Pomoc
świadczona w tym domu jest wielokierunkowa i oparta na wykorzystaniu potencjału
tkwiącego w każdym człowieku, niezależnie od stopnia niepełnosprawności. Przyjęcie
42

do

Środowiskowego

Domu

Samopomocy

następuje

na

podstawie

decyzji

administracyjnej wydanej przez Ośrodek.
Środowiskowy Dom Samopomocy „Razem” w Koninie, rozpoczął swoją działalność
od września 2015 r. Prowadzony jest przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób
z

Niepełnosprawnością

Środowiskowy

Dom

Intelektualną

Koło

Samopomocy

jest

w

Koninie,

ośrodkiem

posiada
wsparcia

18

miejsc.

dziennego

ukierunkowanym na pomoc osobom z niepełnosprawnością intelektualną z terenu
miasta Konina.
Placówka

spełnia

kluczową

rolę

w

systemie

pomocy

osobom

najbardziej

poszkodowanym przez los, jest miejscem kontaktu z innymi ludźmi, zapewniającym
podopiecznym aktywizację społeczną oraz przygotowuje ich do samodzielnego życia
w społeczności lokalnej, na miarę indywidualnych potrzeb i możliwości.
Realizacja zadań przez Pogotowie Opiekuńcze, Rodzinny Dom Dziecka,
Ośrodek Adopcyjny, Rodzinne Pogotowia Opiekuńcze w połączeniu z Miejskim
Ośrodkiem Pomocy Rodzinie została szczegółowo zaprezentowana w sprawozdaniu
z realizacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej, które zostało przedłożone Radzie Miasta Konina.
Zaangażowanie wielu podmiotów w realizację różnych form wsparcia mieszkańców
powoduje lepszą jakość oraz większą dostępność i różnorodność świadczonej pomocy.
Na szczególną uwagę zasługuje współpraca, w tym zakresie z przedszkolami, szkołami,
Wydziałami Urzędu Miejskiego, służbą zdrowia, Policją, Sądem Rejonowym,
Powiatowym Urzędem Pracy, Wojewódzkim Urzędem Pracy, Wojewódzkim Szpitalem
Zespolonym a przede wszystkim z organizacjami pozarządowymi.
Pracownicy Ośrodka interesowali się również sytuacją rodzinną dzieci uczęszczających
do placówek oświatowych, jak również biorących udział w zajęciach pozaszkolnych
(ogniska wychowawcze, świetlice socjoterapeutyczne). Pracownicy socjalni są
„przypisani” do poszczególnych placówek wsparcia dziennego dla dzieci. Spostrzeżenia
i informacje dotyczące dzieci były wykorzystywane w pracy socjalnej z ich rodzinami,
a także określaniem innych form pomocy.
Mieszkańcom miasta umożliwiliśmy także, w ramach współpracy z innymi podmiotami
udział w imprezach środowiskowych, a dzieciom wypoczynek.

43

X. DZIAŁALNOŚĆ

NA

RZECZ

MIESZKAŃCÓW

KONINA

ZASŁUGUJĄCA NA ODRĘBNE JEJ ZAPREZENTOWANIE
1. Byliśmy współorganizatorami Śniadania Wielkanocnego dla około 500 osób
i Spotkania Wigilijnego dla podobnej liczby mieszkańców miasta. Świąteczne
spotkania odbyły się na Placu Wolności i były objęte Patronatem Prezydenta
Miasta Konina.
2. Świadczyliśmy poradnictwo podczas zorganizowanego w dniu 26 maja 2018r.
przez Zarząd Oddziału Powiatowego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Koninie
Integracyjnego Festynu Rodzinnego – pod hasłem przewodnim „Żyjmy zdrowo”
Uczestnicy imprezy mogli skorzystać bezpośrednio z porad udzielanych przez
pracowników Ośrodka oraz zaopatrzyć się w materiały, ulotki i poradniki, które
znajdowały się w zorganizowanym przez MOPR punkcie informacyjnym.
Impreza

współfinansowana

była

ze

środków

Państwowego

Funduszu

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
3. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie był uczestnikiem festynu w ramach współpracy z Młodzieżowym Domem Kultury, który został
zorganizowany z okazji Dnia Dziecka i Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, na
terenie parku im. Fryderyka Chopina. W festynie pod nazwą „Raz na ludowo”
wzięły udział również rodziny zastępcze wraz z dziećmi, zorganizowano gry
i zabawy. Promowano rodzicielstwo zastępcze poprzez rozdawanie ulotek,
rozmowy

z

rodzicami

dzieci,

które

brały

udział

w

konkurencjach,

zorganizowanych przez pracowników Ośrodka.
4. Zapewniono dzieciom z rodzin objętych wsparciem Ośrodka uczestnictwo
w wypoczynku letnim lub/i zimowym:
 W ramach wypoczynku letniego organizowanego przez Wielkopolskiego
Kuratora Oświaty, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie otrzymał 35 miejsc dla
dzieci i młodzieży szkolnej, pochodzącej z rodzin o niskich dochodach. Były to
kolonie letnie w Białym Dunajcu w dniach od 06.07.-19.07.2018 r. Dzieci
zostały wytypowane przez pracowników socjalnych,
 10 dzieci wytypowanych przez pracowników socjalnych wypoczywało na
obozie w Pobierowie, organizowanym przez Hufiec ZHP Konin w okresie od
25.07.- 08.08.2018r.,
 30 dzieci było uczestnikami kolonii w Jastrzębiej Górze w okresie od
05.08.-15.08.2018r. organizatorem było Towarzystwo Przyjaciół Dzieci,
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 14 dzieci uczestniczyło w koloniach w Międzybrodziu Bielskim w okresie od
12.08.-21.08.2018r., organizatorem było Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej
„Młodzi aktywni”.
5. Współuczestniczyliśmy w organizacji integracyjnego spotkania w dniu 11 września
2018 r. z uczestnikami placówek bezpośrednio współpracujących z Miejskim
Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, pt. „Pożegnanie lata w Muzycznych Klimatach”
Głównym organizatorem było Stowarzyszenie Domów Pomocy Społecznej
„POMOC”. W spotkaniu uczestniczyli miedzy innymi (pensjonariusze Domu
Pomocy Społecznej, uczestnicy zajęć z Dziennych Domów Pomocy Społecznej
(w tym dla Osób z Chorobą Alzheimera), Środowiskowych Domów Samopomocy,
Dziennego Domu Pomocy Społecznej. Ponadto osoby korzystające z terapii
w Warsztatach Terapii Zajęciowej oraz członkowie Rady Seniora i uczestnicy
programu „Złota jesień życia” realizowanego w Klubie Integracji Społecznej.
6. Z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych w dniu 30 listopada
2018 r. wspólnie ze Stowarzyszeniem Domów Pomocy Społecznej „POMOC”
w Koninie oraz z Urzędem Miejskim w Koninie zorganizowaliśmy Imprezę
Integracyjną pt. „Od Juniora do Seniora”. Celem imprezy było pokazanie
umiejętności, zdolności osób z niepełnosprawnościami oraz wspólna integracyjna
zabawa.
7. W dniu 16 maja 2018 r. wspólnie z Oddziałem Wielkopolskim PFRON w Poznaniu
zorganizowaliśmy Wojewódzką Konferencję pt. „Osoby z niepełnosprawnościami
w środowisku lokalnym” - pod honorowym patronatem Pełnomocnika Rządu
ds. Osób Niepełnosprawnych i Prezydenta Miasta Konina.
8. Wzorem lat ubiegłych zorganizowaliśmy spotkanie dotyczące określenia działań
mających na celu ochronę najsłabszych mieszkańców Konina przed skutkami zimy.
Zamieściliśmy, w różnych częściach miasta plakaty, informujące o możliwości
uzyskania pomocy. Udostępniliśmy informatory z tego zakresu. Pracownicy socjalni
w okresie zimowym codziennie monitorowali miejsca, gdzie przebywają najczęściej
osoby bezdomne (pustostany, ogródki działkowe i inne). W działaniach
zmierzających do wyszukiwania osób bezdomnych i udzielenia im pomocy
i schronienia w miejscach do tego przeznaczonych, współpracujemy z Policją
(koordynatorem

ds.

Zintensyfikowaliśmy

bezdomności
wizyty

KMP

pracowników

w

Koninie)

i

Strażą

Miejską.

socjalnych

u

osób

samotnie

mieszkających. W powyższe działania angażują się również konińskie media, Straż
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Ochrony Kolei, Polski Czerwony Krzyż i Chrześcijańska Służba Charytatywna
w Koninie.
9. Zorganizowaliśmy konferencję o tematyce Kształtowanie pozytywnego wizerunku
pomocy społecznej, oraz znaczeniu współpracy w tym obszarze, skierowaną do
osób zajmujących się pomaganiem.
10. Kontynuowaliśmy realizację pomocy dla szczególnej grupy 92 podopiecznych
w formie żywnościowych bonów towarowych.
11. Wytypowaliśmy rodziny do otrzymania paczek okolicznościowych i pomocy
rzeczowej:
 3 rodziny do otrzymania paczki z Fundacji na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży
Otwarcie,
 185 dzieci do otrzymania paczek z Kościoła Zielonoświątkowego w Koninie,
 Pracownicy socjalni wytypowali 131 osób samotnych, starszych do otrzymania
paczek z Konińskiego Banku Żywności,
 Pracownicy socjalni wytypowali 22 rodziny do otrzymania czujników czadu.
 Wskazano kilka rodzin do pomocy zrealizowanej przez prywatnych sponsorów.
12. Zaktualizowano „Informator dla osób zamieszkałych na terenie miasta Konina
ubiegających się o przyznanie stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego
w roku szkolnym 2018/2019”. Wymieniony informator został umieszczony na
tablicy ogłoszeń w siedzibie Ośrodka i stronie Internetowej.
13. Z okazji Świąt Bożego Narodzenia obdarowaliśmy upominkami mieszkańców
Domu Pomocy Społecznej, Pogotowia Opiekuńczego, Rodzinnego Domu
Dziecka, rodzin zawodowych, uczestników zajęć Dziennych Domów Pomocy
Społecznej i Środowiskowych Domów Samopomocy oraz korzystających ze
schronienia w Sekcji Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej oraz
Schroniska i Noclegowni dla bezdomnych.
14. Udzielaliśmy mieszkańcom miasta informacji nie tylko o dostępie do świadczeń
przez nas realizowanych ale, także, np. o punktach nieodpłatnej pomocy
prawnej, o Karcie Dużej Rodziny oraz o Konińskiej Karcie Seniora
Udzielaliśmy również informacji o innych formach profilaktyki i wsparcia
kierowanego do Koninian.
15. Sprawnie objęliśmy uprawnionych nową formą pomocy – świadczeniami
z programu „Dobry Start”. Jednorazowe wsparcie w kwocie 300,00 zł było
skierowane do uczniów rozpoczynających rok szkolny.
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Systematyczne doskonalenie umiejętności pracowników pozwala nam na
realizację nowych fakultatywnych zadań, jak również generowanie środków
finansowych z zewnątrz. Mieszkańcy miasta niebędący świadczeniobiorcami
Ośrodka także skorzystali z naszej ogólnodostępnej oferty, w szczególności
z poradnictwa i udziału w lokalnych imprezach środowiskowych.

ANALIZA

XI.

WYDATKÓW

I

DOCHODÓW

BUDŻETOWYCH

ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ PRZEZ OŚRODEK
Wydatki związane z realizacją zadań, w tym na rzecz niesienia pomocy
bezpośredniej (asystenci rodziny, pracownicy socjalni, koordynatorzy rodzinnej pieczy
zastępczej, psycholodzy, prawnicy) oraz w ramach projektów i programów to kwota
10.593.551,98 zł, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, „trzynastkę”, umowy
zlecenie i odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 9.838.598,65 zł
(co stanowi 10,80 % wydatków Ośrodka) oraz kwotę 754.953,33 zł na pozostałe
wydatki.
Wydatki na utrzymanie Ośrodka poniesiono w ramach:


rozdziału 85219 – 7.424.084,68 zł, w tym ze środków własnych gminy
6.297.072,35 zł oraz z budżetu Wojewody Wielkopolskiego 1.127.012,33 zł,



3% dotacji na koszty obsługi świadczeń rodzinnych oraz funduszu
alimentacyjnego w kwocie 791.796,24 zł,



środków własnych gminy na koszty obsługi świadczeń rodzinnych oraz
funduszu alimentacyjnego w kwocie 249.064,65 zł (środki pochodzące
z

dochodów

własnych

gminy

uzyskanych

w

wyniku

postępowania

egzekucyjnego wobec dłużników alimentacyjnych),


1,5% dotacji na koszty obsługi świadczenia wychowawczego w kwocie
518.950,01 zł,



1% dotacji na koszty obsługi wypłaty dodatku wychowawczego w kwocie
6.651,63 zł,



2,5% dotacji na koszty obsługi zadań PFRON, w tym „Aktywny Samorząd”
i „Wyrównywanie Różnic Między Regionami III” w kwocie 96.364,56 zł,



1,5% dotacji na koszty obsługi wynagrodzenia dla opiekuna prawnego – 714 zł,



rozdziału 85508 rodzinnej pieczy zastępczej 308.520,68 zł,
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rozdziału 85508 Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej-dotacja celowa 46.423,00 zł,



rozdziału 85205 przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 58.025,85 zł,



rozdziału 85504 Asystenci rodziny 178.316,10 zł - środki własne gminy,



projektu z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Wojewody
Wielkopolskiego finansowanych z dotacji celowej i środków Funduszu Pracy
102.103,77 zł,



rozdziału 85154 i 85220 utrzymanie Klubu Integracji Społecznej i Sekcji
Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w wysokości 472.119,23 zł,



Projekt „Wspiera.MY” – środki budżetu Państwa i Unii Europejskiej266.937,50 zł,



dotacji na koszty obsługi świadczenia „Dobry Start” w kwocie 73.480,08 zł.

Z przeprowadzonej analizy wynika, iż dotacje związane z utrzymaniem Ośrodka
z poszczególnych budżetów wynosiły:
Środki własne gminy

71,29 %

Środki od Wojewody

25,29 %

Środki z PFRON

0,91%

Środki UE i Budżetu Państwa

2,27%

Środki z Funduszu Pracy

0,25%

Dotacje związane z utrzymaniem Ośrodka
z poszczególnych budżetów
0,91%

2,27% 0,25%
Środki własne gminy

25,29%
71,29%

Środki od Wojewody
Środki z PFRON
Środki UE i BP

Środki z Funduszu Pracy
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1. Analiza wydatków na utrzymanie Ośrodka:
1.1. Wydatki rzeczowe
 § 4210 tj. wydatki na zakupy materiałów i wyposażenia wynoszą 185.914,41 zł
 § 4260 tj. zakupy energii wynoszą 130.341,09 zł
 § 4300 tj. zakup pozostałych usług, wydatki wynoszą 280.961,45 zł
 § 4270 tj. zakup usług remontowych 16.905,95 zł
 pozostałe wydatki (telefony, ubezpieczenie majątku, świadczenia BHP i inne)
140.830,43 zł
1.2. Fundusz płac
1.2.1. Na wynagrodzenia osobowe w § 4010 wydatkowano łącznie kwotę 7.627.240,92
zł, w tym na osoby zatrudnione w Klubie Integracji Społecznej i Sekcji Poradnictwa
Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej oraz w ramach projektu „Wspiera.MY”
w rozdziale 85154 Sekcja Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji
Kryzysowej oraz Klub Integracji Społecznej
w rozdziale 85205 (przeciwdziałanie przemocy w rodzinie)

308.500,00 zł
32.085,00 zł

w rozdziale 85501 (świadczenie wychowawcze)

318.815,00 zł

w rozdziale 85502 (świadczenia rodzinne, zadania własne i zlecone)

679.800,00 zł

w rozdziale 85218 (2,5% na koszty obsługi zadań PFRON)

76.000,00 zł

w rozdziale 85508- koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej

253.523,00 zł

W rozdziale 85504- asystenci rodziny

202.103,77 zł

w rozdziale 85219 (utrzymanie Ośrodka)
W projekcie „Wspiera.MY” –koordynatorzy i trenerzy

5.469.395,01 zł
222.959,14 zł

1.2.2. Trzynastka za 2017 r. wypłacona w 2018 r. § 4040 – 531.257,92 zł
1.2.3. Składki ZUS i Fundusz Pracy wynoszą 1.449.420,01 zł
1.2.4. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wynosi 210.725,00 zł
1.2.5. Umowy zlecenia – 19.954,80 zł.
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2. Zobowiązania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
Na koniec roku 2018 MOPR posiadał zobowiązania na kwotę

694.471,25 zł

w tym z tytułu:
 Naliczonej trzynastki za rok 2018 wraz z pochodnymi
 Za dostawy i usługi

664.161,15 zł
30.310,10 zł

3. Dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
MOPR realizuje dochody własne gminy, dochody własne powiatu oraz dochody
zlecone gminy. W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody ogółem na kwotę
2.274.627,00 zł z podziałem na:
3.1. Dochody własne gminy i dochody własne powiatu realizowane z następujących
tytułów:
Piecza zastępcza (odpłatność rodziców wraz z odsetkami za pobyt dzieci
w pieczy)
Odpłatność za pobyt w schronisku
Odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń i odpłatność za pobyt dziecka
w rodzinach zastępczych
Zwroty zasiłków celowych i okresowych

30.144,74 zł
2.213,66 zł
277.773,05 zł
30.327,04 zł
581,60 zł

Różne dochody – w tym refundacje wynagrodzeń z PUP

6.670,32 zł

Odpłatność za mieszkania chronione

8.711,51 zł

Odpłatność za usługi opiekuńcze
Częściowy zwrot za posiłki
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410.113,47 zł
14.346,60 zł

Refundacja PUP - prace społecznie-użyteczne

56.335,50 zł

Pomoc materialna dla uczniów

509,48 zł
807.399,93 zł

Razem

Wymienione wyżej dochody stanowią dochód własny gminy Konin.
3.2. Dochody z tytułu realizacji zadań zleconych gminie
Odpłatność za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy

3.862,67 zł

w Koninie
Zwroty od dłużników alimentacyjnych z tytułu zaliczki alimentacyjnej

79.749,92 zł

Zwroty od dłużników alimentacyjnych z tytułu funduszu
alimentacyjnego
Odsetki ustawowe od funduszu alimentacyjnego

588.951,66 zł
569.707,83 zł

Odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze

45.534,72 zł
1.287.806,80 zł

Razem

W budżecie miasta Konina pozostaje 50% kwoty uzyskanych dochodów ze zwrotów od
dłużników alimentacyjnych z tytułu zaliczki alimentacyjnej, a w przypadku dochodów
uzyskanych

ze

alimentacyjnego

zwrotów
40%

od

dłużników

wpłaconych

kwot.

alimentacyjnych
Odsetki

z

tytułu

ustawowe

od

funduszu
funduszu

alimentacyjnego stanowią dochód budżetu państwa. 5% uzyskanych dochodów z tytułu
odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze również stanowi dochód gminy Konin.
3.3. Uzyskane zwroty dotacji z tytułu świadczeń nienależnie pobranych w latach
ubiegłych:
Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń 300+
Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, funduszu
alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych

7,72 zł
89.084,46 zł

Zwrot składek zdrowotnych

2.009,27 zł

Zwrot nienależnie pobranych zasiłków okresowych

9.666,38 zł

Zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych

24.434,16 zł

Zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z odsetkami

51.775,23 zł

Pomoc materialna dla uczniów
Odsetki od nienależnie pobranego dodatku wychowawczego
Razem

2.049,53 zł
393,52 zł
179.420,27 zł

Wymienione wyżej zwroty dotacji w całości odprowadzone zostały do budżetu państwa.
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4. Zawieranie umów niezbędnych do realizacji zadań
W roku 2018 zawarto 105 umów na usługi i dostawy w tym „świadczenie
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu
zamieszkania w 2018 oraz 2019 roku” na kwotę 610.150,00 zł, dostawy bonów
towarowych w formie papierowej na artykuły spożywcze i środki czystości dla
podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie na kwotę
350.000,00 zł. W trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzono postępowanie na:
 dostawy bonów towarowych w formie papierowej na art. spożywcze i środki
czystości dla podopiecznych MOPR,
 dostawę kart przedpłaconych dla pracowników MOPR z ZFŚS.
W trybie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych przeprowadzono postępowania
na usługę społeczną:
 świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami
psychicznymi w miejscu zamieszkania,
 świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.
Dla następujących dostaw i usług przeprowadzono publiczny konkurs ofert:
 dostawy materiałów biurowych i eksploatacyjnych do drukarek, faksów
i kserokopiarek,
 dostawy mięsa i wyrobów mięsnych,
 grupowe ubezpieczenie na życie pracowników, współmałżonków, partnerów
życiowych i pełnoletnich dzieci pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy
Rodzinie w Koninie.
Dla następujących dostaw i usług przeprowadzono zapytanie ofertowe:
1) obsługa kasowa Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie,
2) wycinka drzew z obowiązkiem przejęcia na własność drewna i uporządkowaniem
terenu,
3) dostawy warzyw,
4) wykonanie kompleksowego cateringu spotkania wigilijnego,
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie przeprowadził rozeznanie rynku na:
1) wykonanie kompleksowego cateringu spotkania wielkanocnego,
2) dostawy artykułów spożywczych,
3) dostawę paczek świątecznych i bombonier,
4) remont podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami przy budynku MOPR,
5) dostawę sprzętu komputerowego,
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6) zorganizowanie spektaklu pt. „Calineczka” dla rodzin, dzieci i otoczenia tych
rodzin w ramach projektu „Wspiera.My”,
7) sprawienie pogrzebu dzieci martwo urodzonych.
XII.

ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

Środki na rachunku bankowym ZFŚS na Bilans Otwarcia roku 2018 wynosiły
22.320,03 zł, w tym dotyczące funduszu socjalnego 19.353,75 zł, funduszu
mieszkaniowego 2.966,28 zł.
1. Rozliczenie funduszu socjalnego
1.1. Środki funduszu socjalnego
bilans otwarcia
zwiększenia z tytułu odpisów
zwiększenia z tytułu dopisanych odsetek
Razem środki funduszu socjalnego

19.353,75 zł
210.725,00 zł
718,04 zł
230.796,79 zł

1.2. Wydatki
zapomogi
wczasy pod gruszą i sanatoria

6.500,00 zł
109.311,72 zł

dofinansowanie do wypoczynku dzieci

19.528,20 zł

bony towarowe

70.452,00 zł

Razem wydatki z funduszu socjalnego

205.791,92 zł

1.3. Środki pozostałe na rachunku z funduszu socjalnego na 31.12.2018 r. – 25.004,87 zł.
2. Rozliczenie funduszu mieszkaniowego
bilans otwarcia

67.321,34 zł

zwiększenie z tytułu odpisu
zwiększenie z tytułu odsetek od udzielonych pożyczek

687,22 zł

Razem środki funduszu mieszkaniowego

68.009,06 zł

bilans otwarcia zobowiązań z tytułu pożyczek

64.355,06 zł

pożyczki udzielone w 2018 r.

73.687,72 zł

pożyczki spłacone w 2018 r.

72.719,37 zł

Bilans Zamknięcia zobowiązań z tytułu pożyczek (poz.1+2-3)

65.323,41 zł
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Środki pozostałe na rachunku z funduszu mieszkaniowego na 31.12.2018 r.
2.685,65 zł.
Razem środki na rachunku Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na
31.12.2018 r. stanowiły kwotę 27.690,52 zł.

XIII. SPRAWOZDANIA,

WNIOSKI,

ADMINISTRACYJNE,
DOTYCZĄCE

POROZUMIENIA,

ZAŚWIADCZENIA,

DZIAŁALNOŚCI

REPREZENTOWANIE

KLIENTÓW

KONTROLE,
OŚRODKA

OŚRODKA

W

DECYZJE
SKARGI
ORAZ
RÓŻNYCH

SPRAWACH
W 2018 roku wykonano 302 sprawozdania dotyczące naszej działalności oraz
1 sprawozdanie z Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
Wystąpiliśmy o akceptację 20 wniosków do Prezydenta Miasta, w tym 4 dotyczących
projektów uchwał.
Rada Miasta Konina podjęła 4 uchwały dotyczące realizowanych przez nas zadań.
Ponadto przedłożono Radzie Miasta Konina 4 sprawozdania dotyczące działalności oraz
1 Ocenę Zasobów Pomocy Społecznej.
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie współpracował z Wydziałem Spraw Społecznych
Urzędu Miejskiego w Koninie w zakresie realizacji zadań z ustawy o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej. Współpraca polegała na przekazywaniu informacji
o dzieciach spoza Konina przebywających w rodzinach zastępczych zamieszkałych na
terenie miasta. Odpłatność za dzieci z innych powiatów stanowiła dochody Miasta.
Intensywna współpraca była także z Wydziałem Spraw Lokalowych w zakresie pomocy
osobom posiadającym zadłużenia mieszkaniowe, jak również ubiegającym się
o przydział mieszkania.
Liczba wniosków od mieszkańców miasta, (osób fizycznych i prawnych) w różnych
sprawach, załatwianych w Ośrodku, w podziale na wnioski, dotyczące świadczeń
wynikających z niżej wymienionych ustaw oraz uchwały przedstawiała się
następująco:
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Ustawy o pomocy społecznej

11 491

Ustaw: o świadczeniach rodzinnych, o ustaleniu i wypłacie zasiłków

5 184

dla opiekunów , o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”
*Ustawy o systemie oświaty

492

Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

607

Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz

1040

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
236

Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
Ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

5 146

Uchwały w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start”

5 592

Ogółem liczba wniosków:

29 788

*założenie jedno dziecko/ jedno stypendium lub zasiłek to jeden wniosek.

Liczba wniosków załatwianych w Ośrodku
Ustawy o pomocy społecznej
Ustawy o świadczeniach rodzinnych

17,40%

38,58%

Ustawy o systemie oświaty

1,65%

Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

2,04% Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz

3,49%
0,79%

zatrudnieniu osób niepełnosprawnych
Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

17,28%
18,77%

Ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci
Ustawa w sprawie ustanowienia rządowego programu
"Dobry start"

Załatwienie

każdego

wniosku

kończyło

się

najczęściej

wydaniem

decyzji

administracyjnej (nie dotyczyło to świadczenia „Dobry Start”) i realizacją świadczeń.
Wydanie decyzji administracyjnej z zakresu świadczeń z pomocy społecznej
poprzedzone

było

wywiadem

środowiskowym.

Wspomniane

wywiady

były

przeprowadzane także do innych celów, najczęściej na potrzeby Urzędu Miejskiego
Wydziału Spraw Lokalowych i Wydziału Spraw Społecznych. Informacje z wywiadu
były również uwzględniane przy planowaniu i realizowaniu uzgodnień ze
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świadczeniobiorcą.

Dodatkowo

u

dłużników

alimentacyjnych

także

były

przeprowadzane wywiady alimentacyjne.
W ramach procedury „Niebieska Karta” w 2018 r. do Przewodniczącego Miejskiego
Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęły 143 formularze „Niebieska Karta”, w tym 118
założonych podczas interwencji policji, 21 założone przez pracownika socjalnego,
4 założone przez pedagoga szkolnego.
Łącznie w 2018 roku wydano 40 312 decyzji administracyjnych, w tym dotyczące:
1. Świadczeń z pomocy społecznej – 23 948 decyzji, w tym:
 zadań

własnych

–

23 776

decyzji

dla

3 771świadczeniobiorców

zamieszkujących w 2 791 rodzinach
 zadań zleconych – 169 – decyzji dla 54 świadczeniobiorców zamieszkujących
w 52 rodzinach
 własnych powiatu – 3 decyzje dla 4 świadczeniobiorców przebywających
i opuszczających młodzieżowe ośrodki wychowawcze.
2.

Świadczeń z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – 483

decyzji, w tym 154 decyzje dotyczące świadczeń dla rodzin zastępczych, 60 decyzji
dotyczących pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej i 122 decyzje dotyczące
rodziców biologicznych (ustalenie odpłatności za pobyt dzieci w pieczy zastępczej,
bądź odstąpienie od jej ustalenia); oraz 147 decyzji administracyjnych w sprawie
dodatków wychowawczych dla 88 rodzin skierowanych do 135 dzieci
3. Świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekuna, świadczeń „Za życiem” – 9 066
decyzji administracyjnych, dla 8 012 świadczeniobiorców z 5 615

rodzin (nie

ujęto 249 decyzji administracyjnych i postanowień dotyczących jednorazowej
zapomogi z tytułu urodzenia dziecka finansowanej ze środków własnych gminy –
przyznanych dla 181 dzieci ze 179 rodzin).
4. Świadczeń wychowawczych - 5 546 decyzji administracyjnych dla 4 826 rodzin
(świadczenia wychowawcze były skierowane do 6 640 dzieci).
5. Pomocy osobom uprawnionym do alimentów - 750 decyzji administracyjnych
788 osób uprawnionych z 582 rodzin.
6. Pomocy materialnej o charakterze socjalnym – 621 decyzji administracyjnych dla
666 uczniów z 417 rodzin.
7. Świadczenia dobry start – 70 decyzji administracyjnych, w tym 1 dotycząca pieczy
zastępczej.
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Zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie szczegółowych warunków realizacji
rządowego programu „Dobry start” przyznanie świadczenia nie wymagało wydania
decyzji, odbywało się poprzez udzielenie informacji o pozytywnym załatwieniu
wniosku – wydano 5 543 informacje dla 7 248 dzieci oraz 68 informacji o przyznaniu
świadczenia dla 106 dzieci przebywających w pieczy zastępczej.

Informowaliśmy również organ właściwy dłużnika alimentacyjnego, jak i samego
dłużnika o przyznaniu osobie uprawnionej świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 749
informacji.
Mieszkańcy Konina korzystali najczęściej z kilku form wsparcia realizowanych na
podstawie przedmiotowych ustaw. Czasookres korzystania rodzin ze świadczeń
finansowych realizowanych na podstawie ustawy o pomocy społecznej jest różny
i wynika przede wszystkim z dochodu własnego rodziny i okoliczności
uprawniającej. Świadczenia realizowane na podstawie innych ustaw były
przyznawane na okres zasiłkowy wynikający z określonej ustawy.
Świadczenia w formie poradnictwa i pracy socjalnej, kierowane do osób
i rodzin w odpowiedzi na ich potrzeby nie były przyznawane w drodze decyzji
administracyjnych.
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie sprawował także nadzór nad placówkami
pomocowymi, a mianowicie:
 placówkami wsparcia dziennego – Dziennym Domem Pomocy Społecznej dla Osób
Starszych, Dziennym Domem Pomocy Społecznej dla Osób z Chorobą Alzheimera,
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Środowiskowym Domem Samopomocy, Środowiskowym Domem Samopomocy
„Razem”,
 całodobową placówką – Domem Pomocy Społecznej.
Nadzór w obszarze pieczy zastępczej został zaprezentowany w odrębnym
sprawozdaniu dotyczącym wymienionej tematyki.

Ponadto przeprowadzono kontrole:
 Wykorzystania środków finansowych PFRON i realizacji umów na rozpoczęcie
działalności gospodarczej u 4 osób.
 U 2 wnioskodawców w sprawie rozliczenia dotacji ze środków PFRON na
rozpoczęcie działalności gospodarczej.
 Funkcjonowania stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych u 6 pracodawców
w ramach zawartych umów i 2 kontrole rozliczenia otrzymanej refundacji kosztów
wyposażenia stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych.
 W zakresie likwidacji barier architektonicznych i technicznych w 44 środowiskach
przed podpisaniem umowy oraz u 23 po likwidacji barier architektonicznych i u 28
po likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych.
 Działalności 4 Warsztatach Terapii Zajęciowej.
 U 9 wnioskodawców w zakresie zakupu i użytkowania sprzętu rehabilitacyjnego.
 Prawidłowości wykorzystania środków i realizacji umów podpisanych w ramach
pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”
MODUŁ I – u 13 osób, dotyczące:
 Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

 Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego
samochodu – 2 kontrole,

 Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B – 1 kontrola,
 Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie
informacyjnym:

 Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz
oprogramowania – 5 kontroli,
 Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

 Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka
inwalidzkiego o napędzie elektrycznym –1 kontrola,
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 Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie
opieki dla osoby zależnej - 4 kontrole
MODUŁ II - u 10 osób w zakresie prawidłowego wykorzystania środków PFRON
otrzymanych na dofinansowania kosztów nauki na poziomie wyższym.
W minionym okresie do Ośrodka wpłynęło 5 skarg od niezadowolonych klientów,
które zostały wyjaśnione zgodnie z obowiązującymi procedurami.
Wydano 1 016 zaświadczeń dotyczących różnych spraw załatwianych w tutejszym
Ośrodku.
Ponadto:

 Skierowano1 015 pism do komorników sądowych w sprawie prowadzonej
egzekucji oraz skierowano 565 wniosków do komorników sądowych
o przyłączenie do postępowania egzekucyjnego.

 Wystąpiono z 417 zapytaniami w formie papierowej do Urzędu Skarbowego
o podanie uzyskanych dochodów przez świadczeniobiorców (jedno zapytanie
dotyczyło kilku osób) oraz do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, m.in. w sprawie pobierania dodatku
pielęgnacyjnego, opłacania składek zdrowotnych i emerytalno-rentowych oraz
wysokości uzyskanych świadczeń emerytalno-rentowych.

 Skierowano 4 377 zapytań do różnych instytucji i zakładów pracy, szkół oraz
pism

do

Samorządowego

Kolegium

Odwoławczego,

a

także

do

wnioskodawców, przede wszystkim w celu uzyskania niezbędnych informacji
do ustalenia świadczeniobiorcom prawa do świadczeń.

 Na mocy porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy w Koninie informacje
dotyczące klientów ubiegających się o świadczenia w Miejskim Ośrodku
Pomocy Rodzinie w Koninie pozyskiwane były drogą elektroniczną – 16 382
 Skierowano

3

wnioski

do

Powiatowej

Społecznej

Rady

ds.

Osób

Niepełnosprawnych o wydanie opinii do 3 projektów uchwał i 1 pismo
w sprawie udziału jednostki samorządu w programie „Wyrównywanie różnic
między regionami III”, zaopiniowano 14 wniosków jednostek prowadzących
WTZ w sprawie przyjęcia kandydatów na uczestników do WTZ.
 Występowano do organizatorów turnusów rehabilitacyjnych w sprawie
uczestnictwa 277 osób w turnusach rehabilitacyjnych.
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 Pracownicy

socjalni

wydali

966

skierowań

do

otrzymania

pomocy

żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej
Potrzebującym.
Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, przede wszystkim pracownicy
socjalni,

asystenci

rodziny,

koordynatorzy

rodzinnej

pieczy

zastępczej

reprezentowali klientów Ośrodka najczęściej w Sądzie, Prokuraturze, Policji
i u administratorów mieszkań.
Reprezentowanie klientów systematycznie zwiększa się i jest coraz bardziej złożone
i czasochłonne.
XIV. PRACOWNICY OŚRODKA
W Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Koninie na koniec 2018 roku było
zatrudnionych 164 pracowników (162,50 etatów), w tym: 43 pracowników socjalnych
wykonywało przede wszystkim czynności zawodowe w środowisku zamieszkania
klienta i jego rodziny, 7 asystentów rodziny wspierało rodziny borykające się
z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi w miejscu ich zamieszkania lub w miejscu
wskazanym przez rodziny, a 4 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej udzielało
pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w realizacji
zadań wynikających z pieczy zastępczej.
Wśród kadry Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie 33 pracowników,
to osoby z niepełnosprawnością, co umożliwia osiągniecie wskaźnika zatrudnienia osób
niepełnosprawnych w wysokości ponad 6% i zwalnia z dokonywania miesięcznych
wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Pomocą przy realizacji zadań, było skierowanie 5 osób bezrobotnych przez
Powiatowy Urząd Pracy do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w tym: 4 osoby
bezrobotne

odbywały

interwencyjne.

W

staż,

roku

dla

2018

1

osoby bezrobotnej

umożliwiliśmy

odbycie

zorganizowano
praktyk

prace

zawodowych

2 studentom z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie.
Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie dążąc do jak najlepszej obsługi
mieszkańców Konina podnosili swoje kwalifikacje zawodowe poprzez zdobywanie
lub uzupełnianie wiedzy.
Kwalifikacje pracowników przedstawia poniższy wykres:
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7,93%

Wyższe magisterskie, inżynierskie, licencjat

1,83%

4,27%

3,66%

Policealne

Średnie zawodowe

Ogólnokształcące

82,32%

Zasadnicze zawodowe

Analizując wykres wykształcenia pracowników na koniec ubiegłego roku, udział
procentowy poziomu wykształcenia do ogółu zatrudnionych pracowników
przedstawia poniższa tabela :
Poziom wykształcenia

Liczba

Udział % do ogółu zatrudnionych

pracowników

pracowników

Wyższe – magisterskie, inżynierskie,
licencjat
Policealne

135

82%

13

8%

Średnie zawodowe

7

4%

Ogólnokształcące

3

2%

Zasadnicze zawodowe

6

4%

164

100%

Razem

Wśród kadry Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie wielu z nich posiada
dodatkowe kwalifikacje tj.:
 3 pracowników posiada tytuł organizatora pomocy społecznej,
 3 pracowników ukończyło specjalizację I stopnia w zawodzie pracownik
socjalny,
 4 pracowników ukończyło specjalizację II stopnia w zawodzie pracownik
socjalny

na

kierunkach:

praca

socjalna

z

osobami

uzależnionymi,

w szczególności od alkoholu i narkotyków, praca socjalna z dziećmi, praca
socjalna z osobami niepełnosprawnymi fizycznie,
 28 pracowników posiada studia podyplomowe na różnych kierunkach.
1

pracownik

posiada

certyfikat

specjalisty

psychoterapii

uzależnień,

potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zakresie samodzielnego prowadzenia
psychoterapii uzależnień.
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Kwalifikacje

i

umiejętności

pracowników,

zapewniają

efektywną

i profesjonalną realizację zadań oraz wpływają na lepszą organizację pracy i sprawną
obsługę mieszkańców. Oczekiwania klientów, co do jakości pracy pracowników
Ośrodka permanentnie wzrastają. W trosce o podnoszenie jakości świadczonych usług
oraz w celu jak najlepszego zaspokojenia potrzeb i oczekiwań mieszkańców Konina,
w roku ubiegłym pracownicy uzupełniali swoją wiedzę i zdobywali nowe umiejętności
poprzez udział w różnego rodzaju szkoleniach, seminariach i konferencjach, z obszaru
zadań realizowanych przez Ośrodek, w większości nieodpłatnych, organizowanych
między innymi przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki, Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej, Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych, w tym
współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego.
XV. POTRZEBY NA 2019 ROK
Na rok 2019 zatwierdzony roczny plan finansowy wydatków Ośrodka wynosi
84.247.743,00 zł, z tego:
ze środków budżetowych umieszczonych w planie wydatków
plan ze środków pozabudżetowych PFRON

80.956.160,00 zł
3.291.583,00zł

Środki finansowe Ośrodka na 2019 rok według źródła finansowania:
środki budżetowe miasta

16.200.000,00 zł

środki z budżetu centralnego

64.656.378,00 zł

środki z PFRON budżetowe

99.782,00 zł

Ponadto zakłada się, ze środki finansowe związane z realizacją zadań przez Miejski
Ośrodek Pomocy Rodzinie w budżecie miasta powinny stanowić kwotę 1.836.412,88 zł
(usługi opiekuńcze 1.300.000,00 zł, Rodzinny Dom Dziecka – 220.000,00 zł,
dofinansowanie do WTZ – 316.412,88 zł)
Ustalony niedobór środków do prawidłowej realizacji zadań wynosi 15.114.499,00 zł,
są to środki z budżetu Wojewody.
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Poniżej przedstawione są zadania, na które nie posiadamy pełnego zabezpieczenia
środków finansowych, w ujęciu tabelarycznym:

Lp.

Nazwa zadania



Ośrodek Pomocy
Społecznej
Składki zdrowotne
od zasiłków stałych



Zasiłki okresowe



Pomoc państwa
w zakresie
dożywiania



Zasiłki stałe












Świadczenia
rodzinne i
alimentacyjne
Świadczenie
wychowawcze *
Składki zdrowotne
od świadczeń
rodzinnych
Świadczenie Dobry
Start
Wynagrodzenie
opiekuna prawnego
Piecza zastępcza –
dodatek
wychowawczy
Specjalistyczne
usługi opiekuńcze
Pomoc materialna
dla uczniów

Aktualnie posiadane środki finansowe
w budżecie
W tym środki
Plan 2019
Wojewody

Szacunkowy niedobór
środków finansowych
Budżet
Budżet centralny
miasta

7.477.303,00 zł

1.036.695,00 zł

---

115.000,00 zł

270.500,00 zł

270.000,00 zł

---

11 000,00 zł

3.204.125,00 zł

3.204.125,00 zł

---

495.875,00

---

2.953.095,00 zł

---

1.493.241,00 zł

800.000,00 zł
1.806.759,00 zł

1.806.759,00 zł

27.458.480,00 zł

27.458.480,00 zł

---

1.341.520,00 zł

29.695.430,00 zł

29.695.430,00 zł

---

5.604.570,00 zł

267.472,00 zł

267.472,00 zł

---

32.528,00 zł

---

---

---

2.232.000,00 zł

12.028,00 zł

12.028,00 zł

---

32.206,00 zł

570.201,00 zł

570.201,00 zł

---

334.878,00 zł

334.878,00 zł

---

334.878,00 zł

90.000,00

-----

---

360.000,00 zł

Razem

108.586,00 zł

15.114.499,00 zł

*

Niedobór będzie wyższy i zostanie spowodowany rozszerzeniem uprawień na pierwsze dziecko, bez względu na
posiadany dochód przez rodzinę.

Utrzymanie Ośrodka – potrzeby związane są z zapewnieniem wypłaty pracownikom
socjalnym dodatków do wynagrodzenia.
Składki zdrowotne od zasiłków stałych – z przeprowadzonej analizy wynika, iż
obecny plan jest niewystarczający i nie pokrywa potrzeb wynikających z wydanych
decyzji. W/w zadanie jest zadaniem własnym gminy i w przypadku nie otrzymania
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środków z budżetu wojewody, konieczne będzie zwiększenie planu ze środków
własnych miasta Konina.
Zasiłki okresowe – przewidujemy, iż w 2019 roku plan na to zadanie winien wynosić
około

3.700.000,00 zł.

Realizacja wypłaty zasiłków okresowych jest zadaniem

własnym gminy o charakterze obowiązkowym i w przypadku nie otrzymania dotacji
z budżetu wojewody konieczne będzie zwiększenie planu ze środków własnych miasta
Konina.
Posiłek w domu i w szkole - zgodnie ze złożonym wnioskiem do Wojewody
Wielkopolskiego potrzeby na realizację programu w 2019 roku z budżetu centralnego
wynoszą 2.953.095,00 zł. W przypadku nie otrzymania dotacji od Wojewody na w/w
zadanie konieczne będzie zwiększenie planu ze środków własnych miasta Konina.
Zasiłki stałe - z przeprowadzonej analizy wynika, iż obecny plan jest niewystarczający
i nie pokrywa potrzeb wynikających z wydanych decyzji. W/w zadanie jest zadaniem
własnym gminy i w przypadku nie otrzymania środków z budżetu wojewody, konieczne
będzie zwiększenie planu ze środków własnych miasta Konina.
Świadczenia rodzinne i alimentacyjne - z przeprowadzonej analizy wynika, iż obecny
plan jest niewystarczający i nie pokrywa potrzeb wynikających z wydanych decyzji.
Świadczenie wychowawcze - z przeprowadzonej analizy wynika, iż obecny plan jest
niewystarczający i może nie pokrywać potrzeb wynikających z wydawanych decyzji,
a przede wszystkim z rozszerzenia uprawnień na pierwsze dziecko bez uwzględniania
dochodu rodziny.
Specjalistyczne usługi opiekuńcze – środki finansowe w kwocie 334.878,00 zł
pokrywają zapotrzebowanie na tego rodzaju usługi tylko w I półroczu 2019 roku.
Niedobór spowodowany jest wzrostem ceny za jedną godzinę usług opiekuńczych
i wzrostem zapotrzebowania na te formę pomocy
Usługi opiekuńcze w domu podopiecznego – środki finansowe na realizację zadania
w kwocie 1.300.000,00 zł mogą okazać się niewystarczające do zaspokojenia potrzeb
w tym zakresie z przyczyn podanych przy specjalistycznych usługach opiekuńczych.
Świadczenie „Dobry start” – środki finansowe na realizację tego zadania nie zostały
jeszcze zabezpieczone w budżecie. Zwiększenie planu na te zadanie nastąpi w trakcie
roku, na podstawie zgłoszonych potrzeb do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Piecza zastępcza – dodatek wychowawczy – środki finansowe w planie nie
zabezpieczają wydatków do końca roku.
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Wynagrodzenie opiekuna prawnego – wzrasta liczba osób którym sąd ustala
opiekuna prawnego wraz z wynagrodzeniem, którego płatnikiem jest Miejski Ośrodek
Pomocy Rodzinie.
Pomoc materialna dla uczniów - na wymienione zadanie dotychczas nie
zabezpieczono środków finansowych.
Zauważalny od kilku lat jest także niedobór środków finansowych na realizację
zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej. Braków w tym zakresie nie
wykazano ponieważ środki te są określane dla powiatów według algorytmu.
Złagodzeniem tej sytuacji będzie kolejna realizacja przez ośrodek programu „Aktywny
samorząd” i „Wyrównywanie różnic między regionami III”.
Szeroki zakres zadań i niejednokrotnie nieprzewidywalne liczby osób uprawnionych
do pomocy oraz zmiany przepisów prawa (co często ma miejsce) na podstawie, których
są realizowane świadczenia, powodują, że środki finansowe na ich realizację, są niestety
trudne do oszacowania. Dlatego też na bieżąco będziemy analizować sytuację
i w przypadku zauważenia innych niedoborów występować o zwiększenie środków
finansowych.
Środki finansowe na zadania finansowane z budżetu centralnego, są w trakcie
roku budżetowego systematycznie zwiększane, adekwatnie do występujących
potrzeb.
W Rozdziale tym przedstawiono potrzeby finansowe na zadania realizowane wyłącznie
przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.
XVI. PROFILAKTYKA I AKTYWIZACJA SPOŁECZNO - ZAWODOWA TO
SKUTECZNIEJSZE WSPARCIE MIESZKAŃCÓW MIASTA
Zwiększając skuteczność realizacji zadań, celowym będzie:
 Aplikowanie o środki finansowe z projektów realizowanych w ramach UE.
 Kontynuacja realizacji niżej wymienionych programów, projektów i warsztatów:
 Powiatowy program rozwoju pieczy zastępczej na lata 2018-2020,
 Gminny program wspierania rodziny w Koninie na lata 2018-2020,
 „Przeciwdziałanie przemocy program profilaktyczno-edukacyjny dla uczniów
klas V konińskich szkół podstawowych”,
 „Program wychodzenia z bezdomności na lata 2016-2019”,
 Program zapobiegający porzucaniu dzieci „Szansa na życie”,
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 Program „Psycholog Rodzinny”,
 „Program aktywizująco – wspierający dla mieszkańców mieszkań chronionych”,
 „Program profilaktyczno - edukacyjny dla rodzin i osób w kryzysie, w zakresie
promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do
dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą rodzinie”,
 Kolejnej edycji programu „Złota jesień życia” skierowanego do seniorów
z terenu miasta realizowanego w Klubie Integracji Społecznej Miejskiego
Ośrodka

Pomocy

Rodzinie

w

Koninie

w okresie

styczeń

2016

-

grudzień 2019r.”,
 Program zajęć dla osób bezrobotnych, w tym dotkniętych problemem uzależnień
i przemocy domowej, realizowany w Klubie Integracji Społecznej Miejskiego
Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie w okresie kwiecień 2016 –
grudzień 2019 r.,
 Kontynuowanie programu „Wyrównywanie różnic między regionami III”


eliminowanie lub zmniejszanie barier ograniczających uczestnictwo w życiu
społecznym

i

zawodowym

oraz

w

dostępie

do

edukacji,

osób

z niepełnosprawnościami w ramach programu „Aktywny Samorząd”.
 Obsługa administracyjna i udział w spotkaniach Konińskiej Rady Seniorów,


„Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy
w rodzinie dla miasta Konina na lata 2016-2020”,

 Zadania w zakresie organizacji prac społecznie użytecznych w tym w ramach
ustawy wsparcia kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”
 Kontynuowanie grup wsparcia dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą.
 Współudział w organizacji imprez integracyjnych oraz festynów z Okazji Dni
Rodziny, Międzynarodowego Dnia Dziecka oraz Międzynarodowego Dnia Osób
Niepełnosprawnych
 Koordynacja działań mających na celu ochronę najsłabszych mieszkańców miasta
przed skutkami zimy.
 Koordynacja Ogólnopolskiego badania liczby osób bezdomnych w Koninie,
przeprowadzanego w nocy z 13/14 lutego 2019 r.
 Organizowanie Śniadania Wielkanocnego i Wieczerzy Wigilijnej dla mieszkańców
dla Koninian.
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 Prezentacja doświadczeń oraz diagnozowanych problemów na zaproszenie
instytucji i organizacji, działających w obszarze pomocy osobom najuboższym
z różnych przyczyn.
 Prezentacja doświadczeń wynikających z realizowanych działań na konferencjach
organizowanych przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Koninie
 Wzmocnienie roli asystenta rodziny, psychologa i koordynatora rodzinnej pieczy
zastępczej.
 Pozyskiwanie środków zewnętrznych w ramach ogłaszanych konkursów, w celu
efektywniejszego zaspokajania potrzeb mieszkańców miasta.
 Rozszerzymy wsparcie osób z niepełnosprawnościami o realizację programu
„Zajęcia Klubowe w Warsztacie Terapii Zajęciowej”.
 Przystąpienie do programu informatycznego System Obsługi Wniosków osób
z niepełnosprawnościami.
 Opracowanie i realizacja kolejnego programu pozwalającego, we własnym zakresie,
przygotowywać kandydatów na rodziców zastępczych.
Miejski

Ośrodek

Pomocy

Rodzinie

posiada

także

inne

sprawozdania

i informacje dotyczące działalności, w tym filmy i prezentacje multimedialne, które
udostępnia zainteresowanym podmiotom, a przede wszystkim studentom i osobom
zainteresowanym problematyką społeczną.

Opracowano na podstawie sprawozdań
komórek organizacyjnych Ośrodka
Anna Kwaśniewska
Mirosława Hetman
Konin, marzec 2019 rok
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