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Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej funkcjonuje na podstawie 
przepisów Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej 
oraz Uchwały MRN nr XIII/69/1990 z 24.04.1990 w sprawie 
powołania MOPS w Zgierzu i Uchwały nr XLVI/534/14 z 27.02.2014 
w sprawie nadania statutu MOPS. 

Oprócz zadań z obszaru pomocy społecznej Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Zgierzu realizuje inne zadania gminy w zakresie: 
- świadczeń rodzinnych, 
- świadczeń z funduszu alimentacyjnego, 
- pieczy zastępczej, 
- dodatków mieszkaniowych i energetycznych. 

Ośrodek realizuje politykę społeczną państwa  

i miasta mającą na celu umożliwienie osobom  

i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji 

życiowych, zaspokojenie ich niezbędnych potrzeb 

oraz pomoc w osiągnięciu warunków życia 

odpowiadających godności człowieka. 
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Rodzaje ubóstwa (dane za 2013* rok) 

Ubóstwo relatywne (niedostatek) to wydatki mniejsze  

niż 50% średnich wydatków gospodarstw domowych.  

Dla gospodarstwa 1-osobowego:  706 zł, 

dla gospodarstwa 4-osobowego 1906 zł. 

Ubóstwo ustawowe to wydatki mniejsze od kwoty, która 

zgodnie z obowiązującą ustawą o pomocy społecznej uprawnia  

do ubiegania się o świadczenia z pomocy społecznej.  

Dla gospodarstwa 1-osobowego:  542 zł,  

dla gospodarstwa 4-osobowego 1824 zł.  

Ubóstwo skrajne (minimum egzystencji) uwzględnia 

tylko te potrzeby, których zaspakajanie nie może być 

odłożone w czasie, natomiast wydatek na konsumpcję niższy 

od tego poziomu prowadzi do biologicznego wyniszczenia.  

Dla gospodarstwa 1-osobowego:    551 zł miesięcznie,  

dla gospodarstwa 4-osobowego: 1486 zł miesięcznie. 

 

 

* Do marca 2015 roku brak było danych za 2014 rok. 
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Wskaźniki zagrożenia ubóstwem w Polsce w 2013 r (% osób) 
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 Wskaźniki ubóstwa w województwie łódzkim w 2013 roku: 

  Ubóstwo relatywne : 12,5% 

  Ubóstwo ustawowe:   9,7% 

  Ubóstwo skrajne     :   6,1% 





                  Ogółem:   8.459.133 

                      Zadania własne gminy:  

                             8.412.370 
Zadania zlecone 

46.762 

Gminne środki finansowe 
3.349.141 

Dotacja celowa Wojewody 

5.063.228 

w tym: 

 
Usługi 

specjalistyczne: 

41.552 

 

Opieka prawna: 

   5.210 

W
 ty

m
  m

. in
: 

Program Państwa w zakresie 

dożywiania 

307.938 

W
 ty

m
  m

. in
: 

Program Państwa  

w zakresie dożywiania 

799.979 

Usługi opiekuńcze 

626.516 

Zasiłki stałe 

1.520.994 

Zasiłki okresowe 

2.620.954 

Umieszczenia w DPS 

1.947.891 

Zasiłki celowe, okresowe i in. 

466.292 

Razem dotacja celowa Wojewody 

5.109.990 

Wydatki dla osób korzystających z pomocy społecznej 

W 2014 roku pomoc społeczną otrzymały 3453 osoby, co stanowi  

  6,1% wszystkich mieszkańców Zgierza  (w 2013 roku – 6,9%) 
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Rodziny i osoby w rodzinach w latach 2008-2014 

Najwięcej rodzin skorzystało z pomocy społecznej w roku 1994. Było to 5471 rodzin 

składających się z 14439 osób, co stanowiło 26,7% wszystkich mieszkańców Zgierza(!) 

Lata   
Liczba 

rodzin 

Liczba osób 

w rodzinach   

Wielkość 

rodzin  

2008 1761 3481 1,98 

2009 1859 3647 1,96 

2010 1883 3649 1,94 

2011 1776 3375 1,90 

2012 1871 3483 1,86 

2013 2071 3849 1,86 

2014 1848* 3453 1,87 

1 osoba 

60,6% 

2 osoby 

15,4% 

3 osoby 

12,1% 

4 osoby 

7,1% 

5 osób 

3,6% 

6+ osób 

1,2% 

Struktura rodzin 

Wśród wszystkich osób korzystających z finansowej pomocy 

społecznej (3453), dzieci było 1157 czyli 33,5% wszystkich osób. 

*Łącznie z praca socjalną - 2018 



Powody przyznania pomocy społecznej –  
dysfunkcje społeczne (najczęściej występujące) 

*Osoby mogą otrzymywać pomoc społeczną z powodu więcej niż jednej dysfunkcji (nie 

można dodawać liczby rodzin i liczby osób). 

 Powody trudnej sytuacji życiowej Liczba rodzin Liczba osób 

 Ubóstwo 1474 2892 

 Bezrobocie 1135 2374 

 Niepełnosprawność   656 1080 

 Długotrwała lub ciężka choroba   365   555 

 Bezradność w sprawach opiekuńczo – 

 wychowawczych i prowadzeniu  

 gospodarstwa domowego 

  283   851 

 Potrzeba ochrony macierzyństwa   138   496 

 Alkoholizm   149   247 

 Bezdomność    83   112 

 Trudności w przystosowaniu  

 po opuszczeniu Zakładu Karnego 

   69    90 

 Przemoc w rodzinie    21    52 

 Razem*        1848       3453  
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Pomoc Państwa w zakresie dożywiania 

• Liczba osób objętych programem:  2886 w tym: 

 - dzieci do 7 roku życia       382 

 - uczniowie szkół podstawowych            446 

    i ponadgimnazjalnych 
 - pozostałe osoby     2058 

• Koszt programu wyniósł: 1.107.917 zł w tym: 

 - środki własne gminy       307.938 zł 

 - dotacja Wojewody       799.979 zł 

 
• Posiłki w barze zakupiono dla 39 osób na kwotę: 

             29.823 zł 

828 





Świadczenia rodzinne 
Nazwa świadczenia Uprawnieni Wartość w zł. 

Zasiłek rodzinny 2751  2.720.508 

   Dodatek – urlop wychowawczy 119 333.820 

   Dodatek – samotne wychowanie dziecka 190 326.732 

   Dodatek  – wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej 280 226.320 

   Dodatek – rozpoczęcie roku szkolnego 1747 147.700 

   Dodatek – kształcenie i rehabilitacja dziecka 180 147.100 

   Dodatek – urodzenie dziecka 125 125.000 

   Dodatek – nauka poza miejscem zamieszkania 169 59.570 

Zasiłek pielęgnacyjny 1124 1.893.911 

Świadczenie pielęgnacyjne 143 1.113.134 

Specjalny zasiłek opiekuńczy 10 37.163 

Zapomoga – urodzenie dziecka (becikowe) 405 405.000 

Zasiłek dla opiekuna 56 368.335 

Razem (w tym składki + dodatkowa pomoc) 8.607.699 
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Fundusz Alimentacyjny 

  Wypłacona  

  kwota 
2.594.320 

 

  Kwota zwrócona  

  przez dłużników  

  z tytułu  

  wypłaconych   

  świadczeń z FA 

542.194 

 

  

Ze zwróconej kwoty 542.194 zł przekazana wartość  

na dochody własne gminy wierzyciela i dłużnika  

tj. gminy Miasto Zgierz wyniosła: 

 

146.854 
 

Liczba uprawnionych: 
 

             Liczba rodzin: 

691 

527        

  Liczba dłużników alimentacyjnych  

  na terenie gminy Miasto Zgierz 644        

  Liczba wystawionych tytułów   

  wykonawczych wobec dłużników 599        
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Wydatki z tytułu pieczy zastępczej 

Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej w przypadku umieszczenia dziecka  

w rodzinie zastępczej – gmina przed umieszczeniem dziecka 

po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi wydatki w wys.: 

10 % wydatków na opiekę i wychowanie dziecka –  

w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 

30 % - w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 

50 % - w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka  

w pieczy zastępczej. 

W 2014 r. gmina Miasto Zgierz pokrywała 10%, 30% i 50% 

kosztów za pobyt w pieczy zastępczej dla 50 dzieci, w tym:  

11 dzieci w domach dziecka,  

  2 dzieci w Rodzinnym Domu Fundacji „Happy Kids”, 

36 dzieci w rodzinach zastępczych, 

  1 dziecko w Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych. 

Wydatki na ten cel stanowiły kwotę 212.059 zł. 
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Dodatki mieszkaniowe 

Najwyższe wypłaty – w 2001 roku: 2342 rodziny; 6704 osoby; 2993 tys. zł 

                            Lata   
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

   Pozycje   

   Liczby rodzin 1875 1568 1249 1014  928  856  859  893  870 

Liczby osób  

w rodzinach 
5021 4016 3000 2298 2139 1994 1996 2076 2029 

Wypłacone kwoty  

(tys. zł) 
1819 1689 1284 1133 1123 1144 1159 1279 1261 

Dodatki energetyczne 

Realizację przyznawania dodatków energetycznych rozpoczęto  

w 2014 roku dla odbiorców wrażliwych (korzystających z dodatków  

mieszkaniowych) i odbiorców, którzy są stronami umowy sprzedaży 

energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym. 
 

Przyznawane kwoty zależą od wielkości gospodarstw domowych: 

1-osobowe: 11,36 zł, 2-4 osobowe: 15,77 zł, 5 i więcej osób: 18,93 zł. 
 

W 2014 roku dodatki energetyczne otrzymało 238 gospodarstw  

domowych w kwocie 24.473 zł. 
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WYDATKI WEDŁUG RODZAJÓW ŚWIADCZEŃ 

 Rodzaje świadczeń  

    w tym m.in 
Rodziny 

Osoby  

w rodzinach 
Wartość wydatków 

 Pomoc społeczna 1848 3453 8.459.132 

 Świadczenia  rodzinne 2869 
7530 

 (w tym 3313 dzieci) 

8.607.699 

 Fundusz alimentacyjny   527   691 uprawnionych 2.594.320 

 Dodatki mieszk. i energet.   870 + 238 2029 (dod.mieszk) 1.261.100 + 24.473 

 Piecza zastępcza - 50 dzieci 212.059 

WYDATKI WEDŁUG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA 

 Rodzaj zadania Źródła finansowania Wartość wydatków 

 Zlecone Dotacja Wojewody       11.621.368 

 Własne Dotacja Wojewody 6.047.220 

 Własne Środki gminne 7.951.864 

 Dodatkowe Unia Europ. + Budżet Państwa         1.816.426 

                                                                                  Ogółem   27.436.878 

WYDATKI NA FUNKCJONOWANIE MOPS 

 Źródła finansowania Wartość 

 Środki gminne 2.485.191 

 Dotacja Wojewody    903.775 

 Ogółem     3.388.966 
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 Miejski Program Wspierania Rodziny 

Bezpośredni nadzór nad wdrożeniem i realizacją Programu 

pełni Zespół ds. Pomocy Rodzinie w MOPS w Zgierzu. 

Cel Programu: wspieranie rodzin i dzieci w mieście Zgierz, 

zaspakajanie ich potrzeb, zapewnianie im bezpieczeństwa 

oraz możliwości rozwoju w środowisku lokalnym. 

Realizowane zadania: 

1. Szkoła dla Rodziców. 

2. Finansowanie pieczy zastępczej – 50 dzieci. 

3. Asystenci rodziny – 3 osoby, praca z 45 rodzinami. 

4. Porady prawne (142) i psychologiczne (228). 

5. Wsparcie dla dzieci z rodzin potrzebujących pomocy – 

realizowane w różnych obszarach (MOPS, szkoły, NGO,  

Rady Osiedli, placówki kulturalne i sportowe). 
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6. Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży 

(MOSiR, CKD, MDK, MOK, Muzeum M. Zgierza, Biblioteka 

Miejsko-Powiatowa, placówki oświatowe, MOPS). 

7. Oferta edukacyjna dla dzieci realizowana przez szkoły: 

zajęcia pozalekcyjne (wyrównawcze), korzystanie  

ze świetlicy, zajęcia sportowe. 

8. Realizowanie programów profilaktycznych w szkołach 

dla 2495 dzieci. 

9. Akcja stypendialna. 

 Miejski Program Wspierania Rodziny 



Aktualnie realizowana jest VII edycja. 

Cel projektu – wzrost integracji społeczno – 

zawodowej osób  długotrwale bezrobotnych 

i nieaktywnych zawodowo, korzystających  

ze wsparcia pomocy społecznej w Zgierzu. 

Projekt Europejskiego Funduszu Społecznego 
„Jestem potrzebny, chcę być potrzebny” 

Instrumenty aktywnej integracji: aktywizacja 

 zawodowa,  

 zdrowotna,  

 społeczna,  

 edukacyjna. 

Adresaci Projektu: 135 osób długotrwale 

bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo,  

korzystających z usług MOPS w Zgierzu. 
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Instrumenty aktywnej integracji w Projekcie 
„Jestem potrzebny, chcę być potrzebny” 
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AKTYWIZACJA ZDROWOTNA – badania profilaktyczne i specjalis-  

tyczne związane z możliwością podjęcia pracy; terapia psychologiczna, 

rodzinna, społeczna. Książeczki sanepid dla beneficjentów. 

AKTYWIZACJA SPOŁECZNA – wsparcie w postaci voucherów dla 89 

osób na usługi społeczne: fryzjera, kosmetyczki, stomatologa, lekarza. 

Grupy samopomocowe ws. opiekuńczo – wychowawczych. Szkoła dla 

Rodziców. Trening kompetencji życiowych, planowanie budżetu, 

zarządzanie czasem, zasady higieny i świadomego macierzyństwa. 

Wsparcie logopedy i psychologa dla dzieci uczestników. 

AKTYWIZACJA ZAWODOWA – wsparcie doradcy zawodowego: 

diagnoza osobowości, indywidualne programy działania, aktywne 

poszukiwanie pracy. Warsztaty zawodowe: zwiększenie motywacji  

do działania oraz umiejętności poruszania się po rynku pracy. 

AKTYWIZACJA EDUKACYJNA – udział w szkoleniach zawodowych, 

uzyskanie nowego zawodu lub aktualizacja posiadanych kwalifikacji. 



Program Aktywności Lokalnej „Razem Więcej” 

Program „Razem Więcej”  był realizowany był w ramach 

Projektu „Jestem potrzebny, chcę być potrzebny”. 

Cele programu:  

 rozwój aktywnej integracji wśród klientów MOPS, 

 upowszechnianie pracy socjalnej. 

Działania środowiskowe i kompleksowe objęcie wsparciem 

rodzin (wyjazdy integracyjne, grupy wsparcia); działania 

asystenta rodziny. 

W Programie uczestniczyło 20 rodzin. 

Wszystkie rodziny zrealizowały ścieżkę zaplanowanej 

reintegracji. 

Uczestnicy programu korzystali z instrumentów aktywnej 

integracji w ramach: aktywizacji zawodowej, edukacyjnej, 

zdrowotnej i społecznej. 
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Program „Społecznie aktywni – by żyło się lepiej” 

Program ma na celu minimalizowanie skutków  

i rozwiązywanie problemu marginalizacji  

i wykluczenia społecznego, a także odbudowę  

i wzmacnianie poczucia przynależności do miejsca 

zamieszkania i środowiska lokalnego. 

Skierowany jest do 80 osób zamieszkujących obszar 

rewitalizacji miejskiej zapisany w Lokalnym Programie 

Rewitalizacji Miasta Zgierza na lata 2013 – 2015. 

Program współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  

Realizatorem Programu jest Gmina Miasto Zgierz, liderem 

Programu jest MOPS w Zgierzu, a Partnerem jest 

Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja – Ty – My”.  

Instytucją pośredniczącą jest Centrum Rozwoju Zasobów 

Ludzkich w Warszawie. 
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Prace społecznie użyteczne 

Prace społecznie użyteczne w  2014 r. były realizowane na 

podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Starostą Zgierskim 

reprezentowanym przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy  

a Gminą Miasto Zgierz. MOPS organizuje i nadzoruje realizację 

prac społecznie użytecznych wykonywanych przez osoby 

bezrobotne,  bez prawa do zasiłku, korzystające ze świadczeń   

z pomocy społecznej.  

Prace były realizowane w 28 placówkach m.in: szkołach, 

przedszkolach, MOSiR, MOPS, muzeum, bibliotece, 

Straży Miejskiej na stanowiskach: sprzątaczka, pomoc 

kuchni, pracownik gospodarczy i administracyjny, 

konserwator, pomoc w świetlicy i biurze.  

Do tych prac skierowano łącznie 82 osoby.  

Prace wykonywane są w wymiarze 10 godzin tygodniowo  

(40 godzin miesięcznie).  
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Zespół do spraw Aktywizacji Zawodowej  
i Projektów Rozwojowych 

Zespół funkcjonuje w Ośrodku od 2008 r. i zajmuje się 

szeroko rozumianą aktywizacją społeczną i zawodową 

klientów MOPS. W ramach zespołu funkcjonuje Punkt 

Aktywizacji Zawodowej (PAZ). 

W 2014 roku w Punkcie Aktywizacji Zawodowej 

udzielono 86 porad, zgłosiło się 55 osób. 

Do PAZ klienci kierowani są przez pracowników 

socjalnych lub zgłaszają się samodzielnie. 

Pomocy w Punkcie poszukiwali również mieszkańcy 

Zgierza nie korzystający ze świadczeń finansowych 

MOPS. PAZ utrzymuje stały kontakt z Powiatowym 

Urzędem Pracy w Zgierzu, z którego zbiera dane 

o aktualnych ofertach pracy. 



29 

Zespół do spraw Pomocy Rodzinie 
Zadaniem Zespołu ds. Pomocy Rodzinie, jest: 

 praca z rodzinami dysfunkcyjnymi w których dzieci 

zagrożone są umieszczeniem lub zostały umieszczone  

w placówkach opiekuńczych, 

 rodzinami zagrożonymi przemocą domową, 

 rodzinami uzależnionymi od  alkoholu i substancji 

psychoaktywnych.  

Wsparciem w 2014 roku objęto 135 rodzin w tym  

73 rodziny są monitorowane długoterminowo. 

Rodzaje udzielanej pomocy: 

 wsparcie emocjonalne, psychiczne,  pedagogiczne, 

 wzmocnienie działań profilaktycznych mających na  

celu  pozostawienie dzieci w ich naturalnych rodzinach, 

 działania edukacyjne i motywowanie członków rodziny   

do większej aktywności, 

 działania profilaktyczne i informacyjne na rzecz 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 
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Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 

Formy przeciwdziałania przemocy w rodzinie: 

 Prace Zespól Interdyscyplinarnego (grupy robocze). 

 Wydano 153 Niebieskie Karty. 

 108 spraw dotyczących przemocy domowej. 

 Kampania  „16 Dni Przemocy”  obejmująca m.in.  

  prelekcje w szkołach. 

 Spotkania w szkołach z sędzią Anna Marią   

  Wesołowską. 

 Działania podejmowane przez asystentów rodziny  

   i pracowników socjalnych. 
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 Asystenci rodziny – podejmowane działania 
1. Diagnozowanie problemów rodziny i określenie wspólnie 

z rodziną podstawowych problemów i potrzeb.  

2. Przygotowanie planu pomocy rodzinie z uwzględnieniem 

metod bezpośredniej pracy. 

3. Pomoc i motywowanie rodziny do rozwiązywania 

problemów socjalnych, psychologicznych, 

wychowawczych, prowadzenia gospodarstwa domowego 

oraz w uzyskaniu zatrudnienia. 

4. Współpraca z różnymi służbami: pracownikami 

socjalnymi, kuratorami, Policją, nauczycielami, 

pedagogami szkolnymi, psychologiem, organizacjami 

samorządowymi i pozarządowymi działającymi na rzecz 

rodzin i dzieci. 

5. Pomoc rzeczowa, socjalna, treningi nakierowane na 

konkretne obszary życia. 

 

Wsparciem objęto 45 rodzin (3 asystentów) + 10 rodzin  

w Projekcie „Jestem potrzebny, chcę być potrzebny”  

(1 asystent). 
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Dom Dziennego Pobytu (ul.Cezaka) 

W 2014 r. z usług DDP skorzystało 87 osób (Dom 

przewidziany jest na 30 osób). Są to osoby, które nie 

radzą sobie w zakresie przygotowywania posiłków,  

są samotne lub wymagają opieki.  

Podopieczni DDP otrzymują 3 posiłki dziennie.  

Do 13 osób donoszono posiłki do domu (opiekunki 

PKPS, członkowie rodzin, pracownicy DDP). 

Osoby korzystają z zajęć w ramach terapii zajęciowej, 

indywidualnej i grupowej pod kierunkiem terapeuty 

zajęciowego. Organizowane są zajęcia z zakresu 

muzykoterapii, papieroplastyki, pracy z masami 

plastycznymi itp. Organizowane są liczne spotkania 

okolicznościowe, wycieczki, spacery oraz wieczorki 

integracyjne. 

W 2014 przy DDP funkcjonuje Klub Seniora – powstał  

w ramach Programu Rewitalizacji Społecznej. 
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Wolontariat i „Bank Przydasi” 

Prowadzenie Centrum Wolontariatu,  

do którego zgłosiło się i współpracowało  

w 2014 roku 25 wolontariuszy (praca w DDP, 

szkołach, wsparcie osób starszych, 

samotnych i niepełnosprawnych, organizacje 

pozarządowe, sprzątanie grobów, porady 

logopedyczne, kosmetyczne, prawne. 

Prowadzenie „Banku Przydasi”. Trafia tam  

w dobrym stanie sprzęt gospodarstwa 

domowego i używane meble. Z banku dary 

otrzymało 20 najbardziej potrzebujących 

rodzin z terenu miasta Zgierza wskazanych 

przez pracownika socjalnego z MOPS. 
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Podsumowanie 
1. W 2014 roku dysfunkcje występujące wśród rodzin 

uprawnionych do świadczeń z pomocy społecznej to 

przede wszystkim ubóstwo, bezrobocie, długotrwała 

choroba i niepełnosprawność. 

2. Występujące negatywne zjawiska to:  

  zagrożenie wykluczeniem społecznym,  

  dziedziczenie biedy,  

  bezrobocie, 

  przemoc w rodzinie. 

     Na  57455 mieszkańców Zgierza są 2843 bezrobotne 

osoby – (dane na 31.12.2014 r.) 

3. Zwiększa się udział osób samotnych, starszych  

i niepełnosprawnych w strukturze wszystkich osób 

korzystających z pomocy.  

Wzrastają nakłady na utrzymanie Domu Pomocy 

Społecznej z powodu znacznie zwiększających się 

kosztów utrzymania.  

Zwiększa się też liczba osób umieszczonych w DPS. 

(1/3) 
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Podsumowanie 
4. Rośnie znaczenie pomocy niematerialnej: pracy 

socjalnej, pomocy środowiskowej, wzrasta aktywizacja 

społeczno-zawodowa klientów. Zwiększa się znaczenie 

przeciwdziałania uzależnieniu od systemów wsparcia 

poprzez realizację projektu Jestem potrzebny, chcę 

być potrzebny, oraz programów: Aktywności Lokalnej 

„Razem więcej”,  PRS „Społecznie Aktywni – by żyło się 

lepiej” , oraz innych instrumentów aktywnej integracji – 

np. wykonywanie prac społecznie użytecznych. 

5. Zadania realizowane w ramach przeciwdziałania 

alkoholizmowi i innymi uzależnieniami (lecznictwo 

odwykowe, poradnictwo, grupy wsparcia, Szkoła dla 

Rodziców). 

6. Wymiar identyfikowanych problemów społecznych 

wskazuje na konieczność dalszych nakładów  

i środków na realizację nałożonych ustawowo zadań  

w obszarze pomocy społecznej.  

 

(2/3) 
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Podsumowanie 
7. Istotnym elementem, na który należy zwrócić szczególną 

uwagę jest intensyfikacja prac związanych z budownictwem 

socjalnym, utworzeniem hospicjum stacjonarnego,  mieszkań 

chronionych, zapewnienia miejsc w żłobkach i przedszkolach. 

8. Ważnym działaniem, jakie należy podejmować i propagować, 

jest tworzenie nowych miejsc pracy na terenie miasta, a także 

organizowanie pracy w zamian za oddłużanie zaległości 

czynszowych. 

9. Problemem, z którym spotyka się pomoc społeczna jest także 

niedostatek narzędzi umożliwiających skuteczniejsze 

przeprowadzanie kontroli wśród osób korzystających  

ze wsparcia Ośrodka w różnych formach. Celem tych kontroli 

jest wykrywanie nieprawidłowości oraz potwierdzanie,  

czy osoby korzystające z pomocy faktycznie kwalifikują  

się do objęcia tą pomocą. 

10. Poprawa bezpieczeństwa pracowników MOPS w tym głównie 

pracowników socjalnych a także ochrona pracowników  

w terenie. 

(3/3) 
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