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I. Ramy prawne 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu realizuje zadania 

zlecone i zadania własne gminy z zakresu pomocy zawarte: 

• w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 
(tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 930 z późn. zm.) 

• w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego, 
(tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 546 z późn. zm.) 

• w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 
(Dz. U. z 2015 r., poz. 1390 z późn. zm.) 

• w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych 
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 966 z późn. zm.) 

• w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 
(Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 z późn. zm.) 

• w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 
ze środków publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 581 z późn. zm.) 

• w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych 
(tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 121 z późn. zm.) 

• w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych 
(tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1518 z późn. zm.) 

• w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 
(Dz. U. z 30 kwietnia 2016 r.( poz. 162 z późn. zm.) 

• w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 
(tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 168 z późn. zm.) 

• w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 
(tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 332 z późn. zm.) 

• w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 
(tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 645 z późn. zm.) 

• w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci 
(Dz. U. z 2016 r., poz. 195) 
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II. MOPS w liczbach 

Przedstawiamy wybrane statystyki dotyczące działalności i zadań realizowanych przez Miejski 

Ośrodek Pomocy Społecznej w formie tabel. Informacje zawarte poniżej pozwalają zapoznać się z ogólną 

charakterystyką ilościową odnoszącą się do ilości oraz kosztów poszczególnych form wsparcia i świadczeń, 

ilości osób/rodzin korzystających z tego wsparcia, podziału środków ze względu na źródła finansowania czy 

rozliczeń nienależnie pobranych świadczeń. 

W 2016 roku znaczące środki finansowe zostały przeznaczone na realizację wsparcia w formie 

świadczenia wychowawczego tzw. Programu 500+ - stanowiły ok. 46,3% środków przeznaczonych ogółem na 

wypłatę świadczeń i prowadzone działania. 

ŚRODKI PRZEZNACZONE NA DZIAŁANIA 1 OBSŁUGĘ ZADAŃ 
49 929 439,59 zł 

w tym działania: 

pomoc społeczna 8 957 167,21 zł 

świadczenia rodzinne 11150 253,31 zł 

świadczenia wychowawcze (500+) 20 928 119,90 zł 

dodatki mieszkaniowe + energetyczne 1 073 854,41 zł 

fundusz alimentacyjny 2 434 864,29 zł 

ZADANIA ogółem 45 146 132,84 zł (90,40%) 

OBSŁUGA ZADAŃ 4 783 306,75 zł (9,60%) 

PODZIAŁ ŚRODKÓW - ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 
środki centralne 35 332 176,67 zł 

środki wojewódzkie 6 258 966,54 zł 

środki miasta 8 338 296,38 zł 

RAZEM 49 929 439,59 zł 

Zadania ogółem - kwota rozumiana jako całościowe 
środki przeznaczone na wypłatę świadczeń, wszelkie 
formy wsparcia oraz pomocy obejmujące klientów 

Ośrodka w 2016 roku. 

Obsługa zadań - kwota rozumiana jako koszty admini-
stracyjno-organizacyjne, koszty wynagrodzeń, utrzyma

nia infrastruktury, itp. 

Liczba osób objętych pracą socjalną w rodzinach 

3047 
{~5,3% mieszkańców miasta) 

Liczba osób, które otrzymały świadczenia 
z pomocy społecznej 

2973 

Liczba rodzin objętych pracą socjalną 

1796 

Liczba rodzin, które otrzymały świadczenia 
z pomocy społecznej 

1717 

2 



j*' * '"N. 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu \ 

Sprawozdanie z działalności za rok 2016 / 

ŚWIADCZENIA RODZINNE 

. . .  Ś r o d k i  p r z e z n a c z o n e  
Przyjęte wnioski ... 

na świadczenia rodzinne 

3107 11150 253,31 zł 

Liczba rodzin Liczba osób Kwota 

zasiłek rodzinny z dodatkami 1710 2892 3 019 128,58 zł 

zasiłek pielęgnacyjny 1139 1171 1 897 353,00 zł 

świadczenie pielęgnacyjne 150 150 2 155 498,33 zł 
zapomoga z tytułu urodzenia 
dziecka 402 402 402 000,00 zł 

spec. zasiłek opiekuńczy 35 35 158 967,80 zł 

zasiłek dla opiekuna 23 23 132 382,00 zł 

świadczenie rodzicielskie 181 181 1128 721,04 zł 

ŚWIADCZENIE WYCZOWAWCZE - PROGRAM 500+ 
papierowe 3501 

Przyjęte wnioski 
elektroniczne 722 

Przyjęte wnioski 

RAZEM 4223 

Liczba dzieci Kwota 

świadczenie na pierwsze dziecko 2181 8 894 849,99 zł 

świadczenie na drugie i kolejne dziecko 2800 12 033 269,91 zł 

RAZEM 4981 20 928 119,90 zł 

dzieci objęte 500+ / liczba osób < 18 ~54% 
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FUNDUSZ ALIMENTACYJNY 

Liczba rodzin Liczba osób Kwota 

474 618 2 434 864,29 zł 

Liczba dłużników 
alimentacyjnych 

Kwota zwrócona 
przez dłużników 
alimentacyjnych 

683 469 396,02 zł 

DODATKI MIESZKANIOWE 

Przyjęte wnioski 
Liczba 

gospodarstw 
Kwota 

dodatki mieszkaniowe 1130 743 1 044 011,76 zł 

dodatki energetyczne 678 252 29 842,65 zł 

4 
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III. ZADANIA 

lll.l Zadania zlecone 

1. Wynagrodzenie należne opiekunowi prawnemu z tytułu sprawowania opieki przyznanej przez sąd 

Ośrodek w 2016 r. wypłacił wynagrodzenie 1 opiekunowi w łącznej wysokości 2 100 zł. Wysokość 

wynagrodzenia ustala sąd, zaś środki finansowe przekazywane są z budżetu państwa. 

III.II Zadania własne 

1. Zasiłki stałe 

Zasiłki stałe wypłacono 375 osobom, w tym: 

• 309 osobom samotnie gospodarującym 

• 66 osobom pozostającym w rodzinie 

na kwotę: 1877 686,54 zł (dotacja celowa) 

Wydatki na składki zdrowotne dla 331 osób stanowiły kwotę 152 549,68 zł (dotacja celowa). 

2. Zasiłki celowe 

Zasiłki celowe bezzwrotne, specjalne bezzwrotne - mogą być przyznane w szczególności 

na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych 

przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, kosztów pogrzebu. Zasiłki 

celowe mogą być również przyznane z powodu straty w wyniku zdarzenia losowego (np. pożar, kradzież) czy 

w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej. Zasiłki realizowane są w formie pieniężnej, w postaci zakupów, 

przelewów bankowych oraz talonów wartościowych do sklepów i jadłodajni. 

Z pomocy w formie zasiłków celowych skorzystało 2411 osób na kwotę 1 304 031,00 zł (łącznie 

z wydatkami ze środków dotacji celowej na dożywianie w ramach wieloletniego programu wspierania 

finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020). 

3. Posiłki 

Ośrodek objął dożywianiem w ramach programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie 

dożywiania" 2459 osób, którym przyznano zasiłki celowe na zakup żywności, posiłku oraz zakupiono posiłki 

w przedszkolach, szkołach, jadłodajni. Z pomocy w formie zakupu posiłku skorzystało 399 osób, a z zasiłku 

celowego 2397 osób. Koszt posiłków stanowił kwotę 147 909,00 zł, w tym środki z dotacji celowej 139 499,00 

zł. Koszt zasiłków stanowił kwotę 1 063 225,00 zł, w tym środki z dotacji celowej 802 521,00 zł. W ramach 

Programu wydatkowano ogółem 1 211134,00 zł, w tym: 

ze środków własnych gminy kwotę 269 114,00 zł, 
ze środków dotacji celowej kwotę 942 020,00 zł. 
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Posiłki w jadłodajni zakupiono dla 50 osób o wartości 28 541,10 zł. Posiłki wydawane 

są przez cały rok. 

4. Schronienie 

Do schronisk w ciągu roku skierowano 32 osoby. Koszt ich pobytu wyniósł 90 412,70 zł. Średnio 

w ciągu miesiąca w schronisku przebywało ok. 15 osób. 

5. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 

Usługi realizowane są przez Polski Komitet Pomocy Społecznej w Zgierzu. Tą formą pomocy objęto 

213 osób. Całkowity koszt usług wyniósł 636 937,00 zł. 
Koszt 1 godziny usług świadczonych w dni robocze wynosił 9,50 zł. Koszt 1 godziny usług świadczonych w dni 

świąteczne i wolne od pracy wynosił 19.00 zł. Koszt 1 godz. specjalistycznych usług opiekuńczych 

świadczonych w dni robocze wynosił 14,00 zł, zaś w dni świąteczne i wolne od pracy 28,00 zł. 

6. Sprawienie pogrzebu 

Ośrodek zleca dokonanie pochówku osób samotnych, jak i osób posiadających rodziny, które nie są 

w stanie dokonać pochówku zmarłego krewnego lub odmawiają jego dokonania (w takim wypadku Ośrodek 

występuje o zwrot poniesionych kosztów). 

Zasady sprawiania pogrzebu przez Ośrodek określa Uchwała Nr VII/77/15 Rady Miasta Zgierza z dnia 

23 kwietnia 2015 r., zgodnie z którą: 

sprawienie pogrzebu Ośrodek zleca firmie wykonującej kompleksowe usługi pogrzebowe, wyłonionej 

w trybie zgodnym z obowiązującymi przepisami. 

koszt pogrzebu osoby zmarłej nieposiadającej uprawnień do zasiłku pogrzebowego nie może 

przekraczać kwoty ustalonej w wyniku postępowania przeprowadzonego w celu wyłonienia firmy 

świadczącej usługi pogrzebowe i zawartej w umowie obowiązującej w tym zakresie pomiędzy 

Ośrodkiem, a firmą pogrzebową (jest to kwota 620 zł) oraz kosztem ewentualnego miejsca na 

cmentarzu, a także kosztem pochówku zgodnego z wyznaniem osoby zmarłej. W skład tej kwoty 

wchodzi również posługa księdza lub mistrza ceremonii. Wcześniej kwota ta była oddzielona, 

koszt pogrzebu osoby zmarłej, która miała uprawnienia do zasiłku pogrzebowego lub innego 

świadczenia z tytułu zgonu jest pokrywany przez Ośrodek do wysokości powyższego zasiłku 

pogrzebowego lub tego świadczenia. Wydatki na pokrycie kosztów sprawienia pogrzebu podlegają 

zwrotowi w całości lub w części z przysługującego po osobie zmarłej zasiłku pogrzebowego 

z ubezpieczenia społecznego lub z masy spadkowej. 

Ośrodek dokonał pochówku 22 osób, koszt tych pogrzebów wyniósł 40 115,00 zł. 
Środki pochodziły z budżetu Gminy. 
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7. Zasiłki okresowe 

Budżet państwa przekazał gminie dotację celową na pokrycie wydatków na zasiłki okresowe 

w wysokości stanowiącej: dia osób samotnie gospodarujących do wysokości różnicy między kryterium 

dochodowym a dochodem tej osoby, w przypadku rodziny do wysokości różnicy między kryterium 

dochodowym rodziny a jej dochodem. 

Zasiłki okresowe wypłacono 955 rodzinom na łączną kwotę 2 210 366,44 zł, w tym z powodu: 

bezrobocia - 764 rodzinom, 
długotrwałej choroby - 61 rodzinom, 
niepełnosprawności - 75 rodzinom, 
możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia 

społecznego - 20 rodzinom. 

Wydatki na zasiłki okresowe wg źródła finansowania wyniosły: 

ze środków własnych gminy - 2,12 zł, 
z dotacji celowej - 2 210 366,44 zł. 

8. Domy Pomocy Społecznej 

Pobyt w domach pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu 

utrzymania, którego wysokość ustala: 

wójt, burmistrz, prezydent miasta w odniesieniu do domów pomocy społecznej o zasięgu gminnym, 

starosta w odniesieniu do domów pomocy o zasięgu powiatowym, 

marszałek województwa w odniesieniu do regionalnych domów pomocy społecznej 

i ogłasza w wojewódzkim dzienniku urzędowym, nie później niż do 31 marca każdego roku. 

Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszą: 

mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70% swojego dochodu, 

małżonek, zstępni przed wstępnymi - zgodnie z zawartą umową, 

(w 2016 r. rodziny 13 pensjonariuszy wniosły dopłaty w kwocie 74 932,59 zł), 
gmina, z której osoba została skierowana - w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania 

a wnoszonymi opłatami przez mieszkańca domu i jego rodzinę. 

Ośrodek opłacał z budżetu gminy pobyt 124 osób w 27 domach pomocy społecznej. Średnio w ciągu 

miesiąca w domach pomocy społecznej przebywało 99 osób. Koszt odpłatności z budżetu gminy wyniósł 

2 483 758,41 zł. 
Średnia wysokość dopłaty gminy do kosztu utrzymania 1 pensjonariusza w domu pomocy społecznej 

w 2016 r. wyniosła 1669,19 zł miesięcznie. 
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Tabela 1: Zestawienie średniego kosztu utrzymania w domach pomocy społecznej 

Dom Pomocy Społecznej 
Liczba osób 

przebywających 
Koszt pobytu 

n 

n 

1 
Zgierz 

dla osób przewlekle somatycznie 
chorych 

55 
IV 2015 r. 
3 150,00 

2016 r. 
3150,00 

n 

n 

2 
Ozorków 

dla osób przewlekle somatycznie 
chorych 

18 
IV 2015 r. 
2 699,04 

IV 2016 r. 
2 662,47 r~« 

3 
Karsznice 

dla osób przewlekle 
psychicznie chorych 

9 
III 2015 r. 
2 648,72 

IV 2016 r. 
2 716,11 rn 

4 
Skrzynno 

dla dorosłych osób przewlekle 
psychicznie chorych 

1 
III 2015 r. 
2 673,64 

III 2016 r. 
2 695,28 

r"i 

Sieradz pi 
dla dzieci 1 II 2015 r. II 2016 r. 

D 
i młodzieży 

niepełnosprawnej intelektualnie 

I 
2 570,76 2 877,11 

n 
Wiśniowa Góra 

II 2015 r. 
2 904,70 

II 2016 r. 
2 976,00 6 dla osób przewlekle 

psychicznie chorych 
3 

II 2015 r. 
2 904,70 

II 2016 r. 
2 976,00 ri 

Łódź, ul. Sierakowskiego 
dla dzieci IV 2015r IV 2016 r. 

/ 
i młodzieży 

niepełnosprawnej intelektualnie 

Z 
4 496,00 4 407,00 

Gostków 
III 2015 r, 
2 496,52 

II 2016 r. 
2 619,85 

n 
8 dla osób przewlekle 

psychicznie chorych 
3 

III 2015 r, 
2 496,52 

II 2016 r. 
2 619,85 

9 

Kutno, ul. Oporowska 
dla osób dorosłych przewlekle 

psychicznie chorych 
2 

IV 2015 r. 
2 533,26 

IV 2016 r. 
2 698,93 

H 

n 

10 
Rożdżały 

dla dorosłych, dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnej intelektualnie 

1 
II 2015 r. 
2 727,98 

II 2016 r. 
2 839,08 ri 

11 
Łęczyca 

dla osób przewlekle somatycznie 
chorych 

2 
III 2015 r. 
2 698,49 

IV 2016 r. 
2 794,43 pi 

Pabianice 
III 2015 r. 
3 122,20 

III 2016 r. 
3 122,20 12 dla osób przewlekle somatycznie 

chorych 
1 

III 2015 r. 
3 122,20 

III 2016 r. 
3 122,20 ri 

Kutno 

13 
ul. Krzywoustego i IV 2015 r. IV 2016 r. r*i 

13 
dla osób przewlekle somatycznie 

chorych i w podeszłym wieku 
2 711,16 2 850,00 

8 
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Rąbień 
dla osób dorosłych 
niepełnosprawnych 

intelektualnie 

4 
IV 2015 r. 
2 815,75 

IV 2016 r. 
2 815,66 

15 
Sieradz, ul. Armii Krajowej 

dla osób w podeszłym wieku 
2 

II 2015 r. 
2 727,98 

II 2016 r. 
2 839,08 

16 
Głowno 

dla osób starszych 
3 

IV 2015 r. 
2 703,03 

IV 2016 r. 
2 960,65 

17 
Wojszyce 

dla osób starszych 
1 

IV 2015 r. 
2 428,97 

IV 2016 r. 
2 581,24 

18 
Borówek 

dla osób przewlekle psychicznie 
chorych 

4 
IV 2015 r. 
2 826,00 

III 2016 r. 
2 883,00 

19 
Konstantynów Łódzki 

dla osób przewlekle psychicznie 
chorych 

3 
III 2015 r. 
2 821,45 

III 2016 r. 
2 926,91 

20 
Kutno 

dla kobiet somatycznie chorych 
1 

IV 2015 r. 
2 450,44 

IV 2016 r. 
2 497,66 

21 

Tomaszów Mazowiecki 
Dom dla osób przewlekle 

somatycznie chorych oraz osób 
w podeszłym wieku 

1 
IV 2015 r. 
2 800,15 

II 2016 r. 
2 902,53 

22 
Biskupice 

Dom dla osób psychicznie 
chorych 

1 
II 2015 r. 
2 636,54 

II 2016 r. 
2 868,48 

23 

Gorzyce 
dla osób w podeszłym wieku 

oraz osób niepełnosprawnych 
fizycznie 

1 
VI 2015 r. 
3 692,36 

2016 r. 
3 692,36 

24 
Łochyńsko 

dla osób psychicznie chorych 
1 

IX 2015 r. 
2 909,21 

III 2016 r. 
3 095,62 

25 
Zabłoty 

dla osób psychicznie chorych 
1 

IV 2015 r. 
3 491,40 

II 2016 r. 
3 587,10 

26 

Chorzeszów 
dla dorosłych 

niepełnosprawnych 
intelektualnie 

1 
IV 2015 r. 
2 352,62 

III 2016 r. 
2 414,47 

28 

Łódź, ul. Helenówek 7 
dla dorosłych 

niepełnosprawnych 
intelektualnie mężczyzn 

1 
IV 2015 r. 
2 461,00 

V 2016 r. 
2 275 
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9. Pomoc w naturze 

Dla 11 rodzin dokonano zakupu opału o wartości 900,00 zł; opał był dowożony do mieszkań; dla 

1 rodziny dokonano zakupu pieca z rurą i kolankami o wartości 220,00 zł. 

10. Pomoc niepieniężna 

Pomoc dla rodzin i osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z powodu uzależnień jest także 

realizowana w formie niepieniężnej, np. talonów do sklepów "TESCO" i jadłodajni. Podopieczni MOPS 

korzystali z pożywnych zup z dodatkiem pieczywa i z prowiantu w dni wolne od pracy w barze przy 

ul. Wschodniej 2, gdzie pracownicy socjalni pełnili dyżury w godzinach wydawania posiłków. 

Ilość osób korzystających z pomocy: w postaci talonów wartościowych do sklepów „TESCO" 

167 osób, z jadłodajni 50 osób. 

11. Nienależnie pobrane świadczenia 

W stosunku do osób, które pobrały nienależnie świadczenia z pomocy społecznej prowadzone jest 

postępowanie egzekucyjne. Prowadzono je wobec 69 osób, a dotyczyło kwoty 59 509,47 zł. 
Wyegzekwowano od dłużników kwotę 13 496,96 zł, w tym: 

• wpłaty dłużników: 3 820,28 zł 

• potrącenia z bieżących wypłat: 8 857,32 zł 

• egzekucja Urzędu Skarbowego: 819,33 zł 

12. Powody przyznania pomocy 

Jak wynika z tabeli przedstawionej na następnej stronie, podobnie jak w latach ubiegłych, najczęściej 

występującym powodem korzystania z pomocy społecznej jest ubóstwo, niepełnosprawność, bezrobocie 

i długotrwała choroba. 

Rodziny mogą korzystać z pomocy i wsparcia z powodu różnych przesłanek jednocześnie, dlatego 

w prezentowanej tabeli nie należy sumować ilości osób przy wyliczaniu łącznej liczby korzystających. Np. ta 

sama rodzina jest ujęta w tabeli w pozycjach ubóstwo, bezrobocie i długotrwała choroba. 

Rodzina lub osoba ubiegająca się o pomoc musi spełnić co najmniej dwie przesłanki 

tj. dochód osoby lub rodziny nie może przekroczyć kryterium ustawowego (634 zł dla osoby samotnej, 514 zł 

dla osoby w rodzinie) i musi wystąpić co najmniej jedna przesłanka, o której mowa w artykule 7 Ustawy 

o pomocy społecznej. 

10 
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Tabela 2 - Powody przyznania pomocy w 2016 r. 
Powody trudnej sytuacji życiowej Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach 

Ubóstwo 1234 2210 

Bezrobocie 817 1601 
Długotrwała choroba 682 1021 

Niepełnosprawność 662 992 

Bezradność w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i 

prowadzeniu gosp. domowego 
403 981 

w tym: rodziny niepełne 224 582 w tym: 

rodziny wielodzietne 57 292 

Potrzeba ochrony macierzyństwa 117 421 

w tym: wielodzietność 17 77 

Alkoholizm 160 237 

Bezdomność 88 111 

Trudność w przystosowaniu do życia po opuszczeniu 

zakładu karnego 
60 87 

Przemoc w rodzinie 16 45 

Sieroctwo 3 3 

Narkomania 14 22 

Sytuacja kryzysowa 3 5 
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IV. Zadania gminy Miasto Zgierz realizowane przez MOPS 

1. Dodatki mieszkaniowe i dodatki energetyczne 
- ustalanie prawa i wypłata dodatków mieszkaniowych oraz ustalenie prawa i wypłata 

dodatków energetycznych 

Przyjęto 1130 wniosków o przyznanie dodatków mieszkaniowych. 

Wydatkowano na ten cel kwotę 1044 011,76 zł. 

Przyznano dodatki mieszkaniowe dla 743 gospodarstw domowych w tym: 

zasób komunalny - 331 gospodarstw na kwotę 465 316,04 zł, 
zasób spółdzielczy -197 gospodarstw na kwotę 276 141,11 zł, 
zasób prywatny (w tym wspólnoty) -189 gospodarstw na kwotę 266 640,60 zł, 
Towarzystwo Budownictwa Społecznego -15 gospodarstw na kwotę 20 880,24 zł, 
inny (w tym zakładowy) -11 gospodarstw na kwotę 15 033,77 zł. 

Średni dodatek mieszkaniowy w 2016 r. wyniósł 155,17 zł. 
Przyjęto 640 wniosków o przyznanie dodatku energetycznego. Wydatkowano na ten cel kwotę 

29 842,65 zł. 

Tabela 3 - dodatki energetyczne dla 252 gospodarstw domowych, w tym: 

Ilość gospodarstw 
domowych 

Wydatkowana kwota 

gospodarstwo 1-osobowe 108 10 916,57 zł 

gospodarstwo 2-4-osobowe 128 16 649,08 zł 

gospodarstwo 5 i więcej osobowe 16 2 277,00 zł 

2. Świadczenia rodzinne 

- ustalanie prawa i wypłata świadczeń rodzinnych, wydatki finansowane są z budżetu państwa 

Przyjęto 3107 wniosków. Ze świadczeń rodzinnych korzystało: 

• 1710 rodzin z zasiłków rodzinnych z dodatkami, 

• 1139 rodzin z zasiłków pielęgnacyjnych, 

• 150 rodzin ze świadczenia pielęgnacyjnego, 

• 402 rodziny z jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, 

• 35 rodzin ze specjalnego zasiłku opiekuńczego, 

• 23 rodzin z zasiłku dla opiekuna. 
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Wydatkowano na ten cel kwotę 11150 253,31 zł, w tym: 

1) zasiłki rodzinne - wypłacono dla 2892 uprawnionych dzieci na kwotę 3 019 128,58 zł. 
a) dodatki do zasiłku rodzinnego: 

• z tytułu urodzenia dziecka - wypłacono dla 141 dzieci na kwotę 141000,00 zł, 

• z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 

-wypłacono dla 136 osób na kwotę 374 872,23 zł, 

• z tytułu samotnego wychowywania dziecka-wypłacono dla 182 dzieci 
na kwotę 311 974,20 zł, 

• z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej - wypłacono 

dla 279 dzieci na kwotę 253 085,00 zł, 

• z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego - wypłacono dla 193 dzieci na 

kwotę 187 240,09 zł, 

• z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego; wypłacono dla 1644 dzieci na kwotę 164 400,00 zł 

• z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 

-wypłacono dla 170 dzieci na kwotę 67 561,32 zł, 
w tym: 
- w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba 

szkoły ponadgimnazjalnej i artystycznej - dla 165 dzieci na kwotę 62 667,32 zł, 

- w związku z zamieszkiwaniem w trakcie nauki w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły 

ponadgimnazjalnej lub artystycznej, a w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się 

orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu, niepełnosprawności - siedziba szkoły podstawowej lub 

gimnazjum - dla 6 dzieci na kwotę 4 894,00 zł, 
2) zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - wypłacono dla 434 dzieci na kwotę 434 000,00 zł, 
3) zasiłki pielęgnacyjne - wypłacono dla 1135 osób na kwotę 1 902 707,00 zł, 
4) świadczenia pielęgnacyjne - wypłacono dla 148 osób na kwotę 1866 940,00 zł, 
5) specjalny zasiłek opiekuńczy- wypłacono dla 26 osób na kwotę 97 414,00 zł, 
6) zasiłek dla opiekuna - wypłacono dla 36 osób na kwotę 166 833,70 zł 
7) zasiłek rodzinny wraz z dodatkami „złotówka za złotówkę" wypłacono na kwotę 106 558,81 zł 
8) świadczenie rodzicielskie - wypłacono dla 181 osób na kwotę 1128 721,04 zł 

Wydatki na składki emerytalne i rentowe dla 163 osób stanowiły kwotę 534 780,71 zł, a na składki 

zdrowotne dla 116 osób stanowiły kwotę 114 730,20 zł. 
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Tabela 4 - rodzaje i wysokość świadczeń rodzinnych 

Nazwa świadczenia Kwota 

zasiłek rodzinny 

95,00 zł na dziecko do ukończenia 5 roku życia; 
124,00 zł na dziecko powyżej 5 roku życia do ukoń
czenia 18 roku życia; 
135,00 zł na dziecko powyżej 18 roku życia do ukoń
czenia 24 roku życia; 

zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 1000 zł 

zasiłek pielęgnacyjny 153 zł 

świadczenie pielęgnacyjne 1300 zł 

specjalny zasiłek opiekuńczy 520 zł 

zasiłek dla opiekuna 520 zł 

świadczenie rodzicielskie 500 zł 

Tabela 5 - rodzaje i wysokość dodatków do świadczeń rodzinnych 

Nazwa dodatku Kwota 

dodatek z tytułu urodzenia dziecka 1000 zł 

dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie 

korzystania z urlopu wychowawczego 
400 zł 

dodatek z tytułu samotnego wychowywania 

dziecka 

185 zł (nie więcej, niż 370 zł na wszystkie 

dzieci w rodzinie) 

Od 1 listopada 2016 r.: 

193 zł (nie więcej, niż 386 zł na wszystkie 

dzieci w rodzinie) 

dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie 

wielodzietnej 

90 zł 
Od 1 listopada 2016 r.: 

95 zł 

dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka 

80 zł (do 5 roku życia) 

100 zł (od 5 do 24 roku życia) 

Od 1 listopada 2016 r.: 

90 zł (do 5 roku życia) 

110 zł (od 5 do 24 roku życia) 

dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 100 zł 

dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki 

w szkole poza miejscem zamieszkania 

105 zł 
63 zł (dojazd) 

Od 1 listopada 2016 r.: 

113 zł 
69 zł (dojazd) 

Realizacja świadczeń rodzinnych następowała w formie: 

• przelewów na konta osobiste (79,6 % wypłat), 

• wypłat z kasy Ośrodka (20,3 % wypłat), 

• doręczeń pod adres zamieszkania (0,1 % wypłat). 
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Zespół realizujący świadczenia rodzinne wydaje również zaświadczenia na wniosek osób 

zainteresowanych i instytucji, np.: ośrodków pomocy społecznej, urzędów miast i gmin, sądów, policji. 

Wydano 833 tego rodzaju zaświadczenia. Jednocześnie ustalono osoby, które nienależnie pobierały 

świadczenia. W tym zakresie pomocna jest ścisła współpraca z rejonowymi pracownikami socjalnymi. 

W stosunku do osób zobowiązanych do zwrotu nienależnie pobranych kwot prowadzone jest 

postępowanie egzekucyjne. 

Prowadzono egzekucję administracyjną nienależnie pobranych: świadczeń rodzinnych w stosunku do 

117 osób dotyczącą kwoty 77 906,31 zł. 
Wyegzekwowano od dłużników kwotę: 41 709,56 zł, w tym: 

• wpłaty dłużników - 21336,34 zł, 

• potrącenia z bieżących wypłat - 20 373,22 zł. 

W stosunku do 6 osób, z uwagi na trudną sytuację materialną i rodzinną, organ wypłacający świadczenia 

rodzinne wydał decyzje administracyjne o umorzeniu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych na łączną 

kwotę 1 800,00 zł. 

Prowadzono egzekucję administracyjną dotyczącą nienależnie pobranej pomocy finansowej dla osób 

uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego w stosunku do 1 osoby dotyczącą kwoty 1800,00 zł. 
Przekazano wnioski o świadczenia rodzinne 6 osób wraz z dokumentami do Marszałka Województwa 

(Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi) w związku z przebywaniem członka rodziny osoby 

uprawnionej do świadczeń rodzinnych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w państwach Unii 

Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia 

społecznego). 

3. Świadczenie wychowawcze - 500+ 

Ustalenie prawa i wypłata świadczeń wychowawczych, wydatki finansowane są z budżetu państwa. 
W okresie od 01.04.2016 r. do 31.12.2016 r. wypłacono na kwotę 20 928 119,90 zł dla 3631 rodzin. 

Przyjęto 4223 wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, w tym: 

• 3501 papierowych 
• 722 elektroniczne 

Świadczenie wychowawcze wypłacono dla 4981 dzieci, w tym: 

• na pierwsze dziecko w rodzinie dla 2181 dzieci na kwotę 8 894 849,99 zł 
• na drugie i kolejne dziecko w rodzinie dla 2800 dzieci na kwotę 12 033 269,91 zł 

Realizacja świadczenia wychowawczego następowała w formie: 

• przelewów na konta osobiste (91,92 % wypłat) 
• wypłat z kas Banku Spółdzielczego (8,07 % wypłat) 
• talonów do sklepów "TESCO" (0,01 % wypłat - dla 1 rodziny) 
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W 2016 r. prowadzono egzekucję administracyjną dotyczącą nienależnie pobranego świadczenia wycho
wawczego w stosunku do 19 osób dotyczącą kwoty: 19 000,00 zł. 

Wyegzekwowano od dłużników kwotę: 7 000,00 zł 

o wpłaty dłużników - 4 000,00 zł + odsetki - 31,45 zł 
o potrącenia z bieżących wypłat - 3000,00 zł + odsetki -14,87 zł 

Organ wypłacający świadczenie wychowawcze nie wydał żadnej decyzji administracyjnej o umorzeniu 
nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego. 

Wystawiono 1 Tytuł Wykonawczy do Urzędu Skarbowego w Zgierzu na kwotę 1 000,00 zł. Urząd Skarbowy 
nie wyegzekwował żadnej kwoty. 

W 2016 roku przekazano wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 23 osób wraz 
z dokumentami do Marszałka Województwa Łódzkiego (Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi) 
w związku z przebywaniem członka rodziny osoby uprawnionej do świadczenia wychowawczego poza 
granicami Rzeczypospolitej Polskiej w państwach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego 
(przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego). 

4. Fundusz alimentacyjny 

- ustalanie prawa i wypłata świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego, a także postępowanie 

wobec dłużników alimentacyjnych (wydatki finansowane są z budżetu państwa) 

Wypłacono świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kwotę 2 434 864,29 zł, 

Ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego korzystały 474 rodziny, w tym: 

• z 1 osobą uprawnioną-361, 

• z 2 osobami uprawnionymi - 89, 

• z 3 osobami uprawnionymi -18, 

• z 4 i więcej osobami uprawnionymi - 6. 

Liczba osób uprawnionych do otrzymywania świadczeń z funduszu alimentacyjnego to 618, w tym 

świadczenia w wysokości: 

• do 100 zł-brak, 

• od 100,01 zł do 200,00 zł-31, 

• od 200,01 zł do 300,00 zł -147, 

• od 300,01 zł do 400,00 zł -186, 

• od 400,01 zł do 500,00 zł - 254. 

Liczba przyjętych wniosków: 466 

Liczba wydanych decyzji: 783 
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Zespół ds. Świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego prowadził następujące postępowania wobec 

dłużników alimentacyjnych: 

• wysłano 487 informacji o wysokości zobowiązań dłużnika wobec Skarbu Państwa, 

• wysłano 355 wezwań w celu przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego, 

• z 87 dłużnikami przeprowadzono wywiad alimentacyjny oraz przyjęto od nich oświadczenie 
majątkowe, 

• 10 dłużników alimentacyjnych zostało zobowiązanych do zarejestrowania się w Powiatowym 

Urzędzie Pracy w Zgierzu jako osoba bezrobotna. 

Kwota zwrócona przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego to 469 396,02 zł, w tym: 

• przekazane na dochody budżetu państwa 192 577,41 zł, 

• przekazane na dochody własne gminy wierzyciela i dłużnika (miasta Zgierza) 128 559,59 zł, 

• odsetki 148 259,02 zł, 

• Liczba wniosków o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 Kodeksu Karnego (tj. uchylanie 

się od obowiązku alimentacji) -230, 

• Liczba wniosków skierowanych do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego -

148, 

• Liczba wniosków o aktywizację zawodową dłużników alimentacyjnych skierowanych do Powiatowego 

Urzędu Pracy w Zgierzu -15, 

• Wobec 277 dłużników alimentacyjnych zostało wszczęte postępowanie w sprawie uznania ich za 

dłużników alimentacyjnych uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych, 

• 228 dłużnikom alimentacyjnym wysłano informację o prawie do czynnego udziału w każdym stadium 

postępowania w sprawie uznania za dłużnika alimentacyjnego uchylającego się od zobowiązań 

alimentacyjnych, 

• W stosunku do 54 dłużników alimentacyjnych umorzono postępowanie dotyczące uznania ich za 

dłużników alimentacyjnych uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych, w tym do 16 dłużników 

na podstawie art. 5 ust. 3A ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (w okresie 

6 miesięcy dłużnik alimentacyjny wywiązał się w każdym miesiącu ze zobowiązań alimentacyjnych 

w kwocie nie niższej niż 50% kwoty bieżąco ustalonych alimentów), 

• W stosunku do 228 dłużników alimentacyjnych wydano decyzje uznające dłużników alimentacyjnych 

za uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych. 

Prowadzono egzekucję administracyjną nienależnie pobranych świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego w stosunku do 27 osób dotyczącą kwoty 77 693,57 zł. Od dłużników wyegzekwowano kwotę 

18 938,49 zł, w tym: 9 458,00 zł potrącono z bieżąco wypłacanych świadczeń, a kwota 7 958,29 zł została 

wpłacona bezpośrednio przez osoby zobowiązane, a kwota 1 522,20 zł została wyegzekwowana przez urzędy 

skarbowe. 

Wystawiono 1788 wniosków o przyłączenie do postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez 

właściwego komornika sądowego. 
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5. Wydatki gminy na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w pieczy 
zastępczej 

Zgodnie z art. 191 ust. 9 i ust. 10 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej, albo w rodzinnym domu dziecka, w placówce 

opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku 

preadopcyjnym - gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po 

raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi wydatki w wysokości: 

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 2016 r. gmina pokrywała 10%, 30% i 50% kosztów za pobyt w pieczy zastępczej dla 75 dzieci, w tym: 

15 dzieci w domach dziecka, 10 dzieci w Rodzinnym Domu Fundacji „Happy Kids" i 49 dzieci w rodzinach 

zastępczych (36 dzieci w rodzinach zastępczych spokrewnionych + 1 dziecko w Zespole Placówek Opiekuńczo-

Wychowawczych). Wydatki na ten cel stanowiły kwotę 431060,52 zł. 

Rodziny zastępcze - 49 (w tym: zawodowe: 10, niezawodowe: 11, spokrewnione: 36) 
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V. Formy działalności MOPS w kontekście realizowanych zadań 

1. Praca socjalna 

Pracownicy socjalni podejmują działalność skierowaną na pomoc osobom oraz rodzinom 

w odbudowie, umacnianiu oraz kształtowaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie. Aktywizują 

społeczność lokalną i wspierają w procesie zaspokajania potrzeb życiowych. 

Działania podejmowane przez pracowników socjalnych obejmują kompleksowe oraz 

wielopłaszczyznowe zadania realizowane podczas pracy z mieszkańcami. Do głównych zadań pracowników 

socjalnych zalicza się m.in. 

• dokonywanie diagnozy sytuacji i zjawisk, które są przyczyną trudnego położenia rodzin, społeczności 

lokalnych, a także lokalnych grup ryzyka, a następnie analizowanie możliwości wsparcia i pomocy 

w celu zaspokojenia potrzeb, 

• organizacja pomocy dla osób i rodzin oraz przyznawanie świadczeń w różnej formie 

w ramach możliwości dla osób kwalifikujących się do pomocy, 

• współpraca z organizacjami, instytucjami oraz innymi jednostkami w celu realizacji zadań, udzielanie 

porad, informacji i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki wsparciu 

pracownika będą zdolne do samodzielnego rozwiązania problemu będącego przyczyną trudnej 
sytuacji życiowej, 

• inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową. 

W 2016 roku pracą socjalną objęto ogółem 3047 osób w 1796 rodzinach, w tym wyłącznie w postaci 

pracy socjalnej 225 osób w 153 rodzinach. 
Pracownicy socjalni na bieżąco podnoszą kwalifikacje zawodowe podwyższając swoje wykształcenie 

oraz uczestnicząc w różnorodnych kursach, szkoleniach i konferencjach, korzystając głównie z dofinansowania 

z EFS (szkolenia -10 osób, studia podyplomowe -1 osoba). 

2. Zespół ds. pomocy rodzinie 

Zespół ds. Pomocy Rodzinie swoim działaniem obejmuje rodziny dysfunkcyjne w których dzieci 

zagrożone są umieszczeniem w placówkach opiekuńczych lub już zostały w nich umieszczone, rodziny 

z nieletnimi dziećmi, w których występuje przemoc domowa. Zadaniem zespołu jest także praca z osobami 

uzależnionymi od alkoholu i substancji psychoaktywnych, koordynacja prac grup roboczych w ramach Zespołu 

Interdyscyplinarnego, oraz obsługa Samorządowej Elektronicznej Platformy Informacyjnej. 

Pomoc w rodzinach dysfunkcyjnych nakierowana była na: 

Udzielanie wsparcia emocjonalnego, psychicznego i pedagogicznego: 
1. wzmocnienie działań profilaktycznych mających na celu pozostawienie dzieci w ich naturalnych 

rodzinach poprzez motywowanie uzależnionych członków rodziny do podejmowania leczenia 

w Dziennym Oddziale Leczenia Uzależnień, stowarzyszeniach i grupach AA, 

2. kierowanie osób i członków rodzin do Punktu Konsultacyjnego dla osób i rodzin osób uzależnionych 

od narkotyków i „dopalaczy", 

3. kierowanie uzależnionych członków rodziny do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, 
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4. kierowanie uzależnionych członków rodziny na grupy edukacyjno - motywacyjne w Dziennym 

Oddziale Leczenia Uzależnień, 

5. współpracę i jej rozwój z pracownikami instytucji tj. szkoły, policji, służby zdrowia, sądów, które mają 

kontakt z dzieckiem i jego rodziną i wspomagają działania w celu poprawy jej sytuacji, 

6. kierowanie członków rodziny do specjalistów tj. psychologa, pedagoga, prawnika i terapeuty. 

Działania edukacyjne - motywowanie członków rodziny do większej aktywności w: 
1. poprawie własnego wizerunku, 

2. poprawie higieny osobistej i pomieszczeń zajmowanych przez rodzinę, 

3. poszukiwaniu zatrudnienia, udział w szkoleniach umożliwiających nabycie lub zmianę kwalifikacji 

zawodowych, 

4. kontaktach z pracownikami zatrudnionymi w instytucjach działających na rzecz poprawy relacji 

w rodzinie, 

5. radzeniu sobie w rozwiązywaniu problemów rodziny i własnych, 

6. zwiększeniu odpowiedzialności za podejmowane decyzje, 

7. planowaniu wydatków rodziny i gospodarowania posiadanymi zasobami. 

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie: 
1. zawiadamianie Sądu Rejonowego - Wydziału ds. Nieletnich i Rodziny o wystąpieniu przemocy 

w rodzinie, w której są małoletnie dzieci, 

2. kierowanie sprawców przemocy z problemem alkoholowym do Miejskiej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych, 

3. kierowanie sprawców przemocy z problemem alkoholowym na grupy edukacyjno - motywacyjne 

w Dziennym Oddziale Leczenia Uzależnień, 

4. kierowanie sprawców przemocy na terapie korekcyjno - naprawczą, 

5. udzielanie wsparcia psychicznego ofiarom przemocy, 

6. udzielanie informacji o instytucjach pomagających ofiarom przemocy domowej, 

7. kierowanie osób dotkniętych przemocą domową do psychologa i prawnika, 

8. pomoc w pisaniu pism urzędowych, 

9. współpraca z pracownikami instytucji działającymi na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

Działania profilaktyczne i informacyjne na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie 
1. opracowanie informacji dotyczących instytucji i organizacji świadczących pomoc ofiarom przemocy 

i ich rodzin, 

2. rozpowszechnianie ulotek. 

W ramach współpracy z Dziennym Oddziałem Leczenia Uzależnień Wojewódzkiego Szpitala 

Specjalistycznego w 2016 r. na leczenie odwykowe skierowano 23 osoby uzależnionych od alkoholu w tym 

3 sprawców przemocy. 
Zespół wspiera rodziny w ich staraniach do poprawy relacji między poszczególnymi członkami rodziny. 

Podejmuje działania w kierunku udzielania i organizowania pomocy rzeczowej - odzieży i obuwia, wyprawek 

dla nowo narodzonych dzieci, sprzętów gospodarstwa domowego i mebli. 
Ośrodek współpracuje ze Stowarzyszeniem „Jacht Klub Boruta". W ramach współpracy od 2010 r. 

Zespół realizuje projekt socjalny pn.: „Organizacja czasu wolnego dzieciom i młodzieży z rodzin zagrożonych 

wykluczeniem społecznym", działaniem objął łącznie 229 dzieci. 
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Celem projektu socjalnego jest aktywizacja rodziców oraz społeczności lokalnej do organizowania 

czasu wolnego dzieciom i młodzieży przy wykorzystaniu istniejących instytucji i organizacji pozarządowych na 

terenie m. Zgierza. Istotnym rezultatem było zainteresowanie rodziców, dzieci i młodzieży organizacjami 

pozarządowymi, które mają wpływ na organizacje czasu wolnego nie tylko dla dorosłych członków rodziny. 

Realizacja projektu może być powtarzalna w latach następnych. 

Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w 2016 r. pozwoliła na uruchomienie dziewiątej 

i dziesiątej edycji „Szkoły dla rodziców" do których zostało skierowanych 30 osób, z czego 22 osoby przystąpiły 

do zajęć, a 12 osób otrzymało zaświadczenie o ich ukończeniu. Łącznie od 2011 r na zajęcia skierowano 168 
rodziców. Ukończenie „Szkoły dla rodziców" przyczyniło się do zwiększenia ich wiedzy i umiejętności 
wychowawczych. 

Zespół współpracuje z Organizacją Pozarządową tj. Kołem Zgierskiego Towarzystwa Pomocy im. św. 

Brata Alberta. W wyniku współpracy 630 osób skorzystało z pomocy rzeczowej w postaci odzieży. Wraz 

z zarządem Koła została zorganizowana wigilia dla 71 osób objętych wsparciem MOPS. 

W ramach współpracy z darczyńcami pracownicy Zespołu pozyskali artykuły spożywcze, z których 
przygotowano świąteczne paczki dla 32 osób. 

Obsługa Samorządowej Elektronicznej Platformy Informacyjnej skutkowała wprowadzeniem danych 

osobowych 1923 klientów MOPS oraz pozyskaniem niezbędnych dla pracowników MOPS zaświadczeń 

z Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu. 

W ramach pracy Zespołu pracownicy ustalili grafiki spotkań 154 grup roboczych, wystawili 77 wezwań 
dla sprawców przemocy i 77 zaproszeń dla ofiar przemocy domowej zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2001 r. 

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 

3. Asystent rodziny 

W 2016 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudniał 2 asystentów rodziny, środki na 

zatrudnienie pochodziły z „Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2016 

- asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej", w ramach którego ogłoszono konkurs przez 

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. 

Głównym zadaniem asystenta rodziny jest wspieranie rodzin w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-

wychowawczych. Asystent rodziny ma za zadanie pełnić rolę mediatora, pełnomocnika oraz doradcy, a także 

aktywizować i wspierać rodzinę. Podejmuje działania prowadzące do zmiany relacji w rodzinie, motywuje do 

chęci dokonania tej zmiany i budowania poczucia wartości członków rodziny. Praca z rodziną polega także na 

przygotowaniu jej do prawidłowego wypełniania ról społecznych odpowiednich do wieku oraz aktywizacji 

w celu podnoszenia kwalifikacji i podejmowania zatrudnienia. 

Praca z rodziną odbywa się za jej zgodą i z jej aktywnym zaangażowaniem w proces realizacji 

założonego planu. Najczęściej plan taki obejmuje: 

• trening budżetowy - nauka umiejętności zarządzania środkami finansowymi i umiejętność 
planowania wydatków, 

• trening żywnościowy - nauka umiejętności przygotowania posiłków w oparciu 

o zbilansowaną dietę, odpowiednią dla osób w różnym wieku, 
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• trening kompetencji wychowawczych - wyuczenie umiejętności opieki nad dziećmi, komunikacji bez 

użycia przemocy, organizacji czasu wolnego i budowania zdrowych relacji, 

• trening rozwoju osobistego - nauka umiejętności zarządzania czasem, rozwoju umiejętności, 

identyfikacji potrzeb oraz oczekiwań. 

Tabela 6 - Rodziny objęte wsparciem asystentów rodziny 

Ilość rodzin 
Ilość osób 

w rodzinach 
Ilość dzieci 

w rodzinach 

39 128 73 

Tabela 7 - Ilość działań podjętych na rzecz rodzin 

Działania pośrednie 
. 

Działania bezpośrednie 

1874 1210 

RAZEM 3084 

Działania pośrednie-działania podejmowane na rzecz klienta/rodziny, w których klient nie bierze udziału 

bezpośrednio np. współpraca asystenta z kuratorem sądowym, pracownikiem socjalnym, umawianie wizyt 

u specjalistów, kontakt ze szkołą/przedszkolem, itp. 

Działania bezpośrednie - działania wykonywane przy udziela klienta np. wspólne gotowanie, planowanie 

budżetu domowego, załatwienia spraw w urzędzie przy obecności klienta, rozmowy dotyczące metod 

wychowawczych, itp. 

Od 2015 r. asystenci rodziny zajmują się nową kategorią rodzin tj. rodzinami, z którymi współpracują 

na podstawie postanowienia sądu, a praca z takimi rodzinami podlega określonym zasadom. W 2016 roku 

realizowali pracę z 2 takimi rodzinami. 

Tabela 8 - ilość rodzin i ich sytuacja 
Ilość rodzin Sytuacja w rodzinie 

1 Uzależnienie od dopalaczy/narkotyków 
2 Przemoc domowa 
5 Wielodzietność 
5 Trudna sytuacja mieszkaniowa 

4. Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego zapewnia Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Zgierzu. Natomiast członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych wykonują 

zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych. W skład Zespołu weszli przedstawiciele: 

• Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, 
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• Komendy Powiatowej Policji, 

• Kuratorskiej Służby Sądowej, 

• Miejskiej Komisji Rozwiązywania Probiemów Alkoholowych, 

• Miejskiego Zespołu Przychodni Rejonowych, 

• Pedagog szkolny. 

Zespół Interdyscyplinarny realizuje działania określone w Miejskim Programie Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Miasta Zgierza na lata 2016-2020. 

Instytucje, które w ramach swoich ustawowych zadań powezmą informację o przemocy domowej są 

zobowiązane do sporządzenia formularza „Niebieska Karta A" i do przekazania go do Przewodniczącego 

Zespołu Interdyscyplinarnego. Przewodniczący w ciągu trzech dni ma obowiązek poinformować o każdym 

zdarzeniu pozostałych członków Zespołu Interdyscyplinarnego. W ten sposób wszystkie służby otrzymują 

informacje o konieczności podjęcia działań. 

W 2016 r. do Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęło 111 Niebieskich Kart, natomiast 

były prowadzone 84 sprawy dotyczące przemocy domowej. W niektórych rodzinach było kilka interwencji 

w ciągu roku i z tych interwencji za każdym razem była sporządzana Niebieska Karta. 91 Niebieskich Kart 
zostało sporządzonych przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu, 15 kart zostało założone 

przez pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgierzu, 3 karty pedagodzy szkolni, 

1 karta przez członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 1 karta przez 

przedstawiciela Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z Aleksandrowa Łódzkiego. 

W sprawach zostało powołanych 77 grup roboczych, które bezpośrednio pracują z rodzinami 

z problemem przemocy. Po rozeznaniu sytuacji zostało skierowanych 9 wniosków do Prokuratury Rejonowej 

w Zgierzu o wszczęcie postępowania na podstawie art. 207 Kodeksu Karnego (znęcanie się fizyczne lub 

psychiczne) oraz 8 wniosków do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o podjęcie 

działań mających na celu orzeczenie przez Sąd obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu. 

Ofiarami przemocy są głównie kobiety (72) choć wśród ofiar przemocy było 

5 mężczyzn i 13 dzieci. Wśród 84 sprawców przemocy domowej było 15 kobiet. Jak wynika 

ze statystyk przemoc domowa dotyczy głównie partnerów w związkach (mąż-żona, 

partner-partnerka) 47 takich przypadków. W 2016 r. dochodziło do zjawiska przemocy domowej dorosłych 

dzieci i wnuków w stosunku do starszych rodziców i dziadków (15 przypadków). Ofiary dotknięte przemocą 

otrzymują wsparcie psychologa i prawnika. 97 ofiarom przemocy oraz 5 sprawcom przemocy udzielono 

porad psychologicznych, a z porad prawnych skorzystało 67 ofiar przemocy. 

W ramach współpracy Ośrodka z Dziennym Oddziałem Leczenia Uzależnień przy WSS w Zgierzu osoby, 

które stosują przemoc i jest u nich zdiagnozowany problem alkoholowy są kierowane do udziału w zajęciach 

grupy motywacyjno-edukacyjnej. Ustalana jest tam diagnoza i osoby te, kierowane są na 8 tygodniową 

terapię. W 2016 r. na zajęcia skierowano 3 sprawców przemocy. Ponadto 17 sprawców zostało skierowanych 

na terapię dla sprawców przemocy organizowaną przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu, 

6 sprawców podjęło terapię, a 4 ją ukończyło. 

W 2016 r. odbyły się dwie edycje „Szkoły dla rodziców", w których wzięło udział 22 osoby, w tym 

2 asystentów rodziny i 2 pracowników socjalnych. Zajęcia te mają na celu promowanie odpowiednich 

wzorców życia rodzinnego tj. wzajemna pomoc, szacunek, umiejętność rozwiązywania konfliktów bez 

przemocy. 
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5. Poradnictwo psychologiczne 

Psycholog w okresie objętym sprawozdaniem realizował 8 godzin poradnictwa psychologicznego ty

godniowo. Psycholog współprowadził również Centrum Wolontariatu działające w ramach Ośrodka. W 2016 

roku zgłosiło się i współpracowało 21 wolontariuszy. Siedmiu wolontariuszy współpracowało z Ośrodkiem 

akcyjnie, w miarę zapotrzebowania na pomoc-przy wydawaniu paczek, odzieży, akcjach dbania o groby klien

tów oraz innych pracach pomocniczych na rzecz Ośrodka i klientów. 

W okresie objętym sprawozdaniem psycholog udzielił 298 porad psychologicznych. W tym odbyło się 

27 interwencji w terenie. Spotkania u klienta były organizowane głównie w przypadkach niepełnosprawności 

najczęściej w znacznym stopniu (np. ze względu na ciężką chorobę neurologiczną, problemy z narządami 

ruchu), podeszłego wieku, chorób somatycznych bądź psychicznych, problemów z poruszaniem się, opieką 

matki nad wielodzietną rodziną bądź inną uzasadnioną koniecznością konsultacji na miejscu w domu klienta. 

Większość osób zgłaszających się po poradę bądź zapisywanych w tym celu na konsultację przez pracowników 

socjalnych, było klientami Ośrodka. 

Psycholog również ściśle współpracował z pracownikami socjalnymi. Odbyło się 81 spotkań 
dotyczących głównie bieżących spraw klientów, umówienia spotkania w ośrodku bądź wizyty domowej, 

zaczerpnięcia informacji, wypisania stosownych dokumentów, opinii, pokierowania do odpowiedniej 

instytucji, wskazania sposobów postępowania z klientem. Ponadto pracownicy socjalni zgłaszali się na 

rozmowę w celu uzyskania porady, wsparcia dla siebie (problemy osobiste, zawodowe, wypalenie zawodowe). 

Współpraca dotyczyła też Zespołu ds. Pomocy Rodzinie, Koordynatorów Pracy Socjalnej, Prawnika oraz 

Asystentów Rodziny. 

Osoby objęte opieką psychologa zgłaszały się głównie w sprawach: 

• Przemocy w rodzinie -18 rodzin 
• Pogorszenia samopoczucia psychicznego, załamania 
• Problemu alkoholowego członka rodziny, współuzależnienia bądź własnego uzależnienia 
• Problemów, konfliktów rodzinnych, małżeńskich 
• Nieumiejętności radzenia sobie z problemami finansowymi, bytowymi 
• Problemów wychowawczych, międzypokoleniowych 
• Pokierowania do odpowiedniej instytucji wspierającej w danym problemie 
• Zmiany destrukcyjnych nawyków życiowych (rozwijanie asertywności, poczucia skuteczności, 

motywacji do działania, radzenia sobie ze stresem itd.) 
• Uporania się z toksycznymi emocjami, uwolnienia się od poczucia krzywdy, winy 
• Planowania, wyznaczania celów życiowych 
• Mobilizacji w zakresie rehabilitacji, usprawniania w przypadku osób chorych bądź niepełno

sprawnych 
• Rozwijania kluczowych umiejętności społecznych (np. empatii, zrozumienia, współpracy, po

prawnych sposobów komunikowania się z ludźmi) 

Psycholog prowadził zajęcia z zakresu psychologii dla dwóch grup uczestników Klubu Integracji 

Społecznej (KIS) - raz w tygodniu dla każdej. W trakcie roku połączono grupy, a także dwa spotkania 

z psychologią dla „Klubu Seniora" działającego przy Parafii Matki Bożej Dobrej Rady w Zgierzu. 

W ramach współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Niepełnosprawnych psycholog skierował do udziału 
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w projekcie „START: Staż - Reintegracja - Terapia" 5 niepełnosprawnych klientów Ośrodka, którzy odbyli 

płatne staże z przyuczeniem do zawodu oraz otrzymali wsparcie terapeutyczne. 

6. Punkt informacyjno-konsultacyjny 

Punkt pomocy psychologicznej działający na terenie miasta Zgierza kieruje swoją ofertę nie 

tylko do osób uzależnionych, ale do wszystkich mieszkańców potrzebujących porady psychologa. Działania 

realizowane są w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej oraz w siedzibie Fundacji „Arka" w Zgierzu. 

Tabela 9 - rodzaje problemów / ilość osób / ilość wizyt 

Rodzaj zgłaszanych problemów Ilość przyjętych osób Ilość wizyt 

Utrzymanie abstynencji alkoholowej i/l u b 
narkotykowej 

28 68 

Diagnoza uzależnienia oraz motywacja do podjęcia 
leczenia 

18 33 

Problemy związane ze współuzależnieniem 7 21 

Zaburzenia lękowe 5 18 

Stany depresyjne 12 32 

Problemy wychowawcze i rodzinne 32 59 

Pogłębiona diagnoza 1 8 

Interwencje kryzysowe 2 6 

OGÓŁEM 105 245 

W 92% wyszczególnionych osób korzystało częściej niż 1 raz z wizyty, aby w pełni zdiagnozować lub 

rozwiązać problem, z którym się zgłosiły. Możliwymi do ewaluacji efektami są: 

• podjęcie przez 8 osób terapii w stacjonarnej placówce leczenia uzależnień, 

• 2 osoby zostały zmotywowane do podjęcia zmiany swojego zachowania i skierowane do placówek 

socjoterapeutycznych, 

• podjęcie przez 9 osób decyzji, o zgłoszeniu się do lekarza psychiatry i wdrożenie farmakologicznego 
wspomagania usuwania zaburzeń, 

• utrzymywanie przez 11 osób półrocznej abstynencji alkoholowej i narkotykowej, 

• w przypadku 24 osób, wyraźne deklaracje o poprawieniu relacji w rodzinie, 

• 4 osoby podjęły terapię grupie dla osób współuzależnionych, 

• 1 osoba przerwały toksyczny związek z osoba uzależnioną. 

Ponadto, wszystkie osoby deklarowały obniżenie napięcia psychicznego związanego z udzielonym 
wsparciem i poszerzeniem wiedzy na temat nurtujących ich problemów. 

W bieżącym roku utrwaliła się i rozbudowała współpraca pomiędzy psychologiem pracującym 

w Punkcie, a pracownikami służb kuratorskich dla młodzieży i dorosłych, co owocuje skuteczniejszą 

i sprawniejszą pomocą dla osób z problemami i ich rodzin. 

Efektywnie przebiegała też współpraca z gimnazjami, gdyż zgodnie z wcześniejszymi założeniami 
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realizowana jest profilaktyka uzależnień na terenie tych szkół. W bieżącym roku sprawozdawczym oprócz 

prelekcji dla rodziców, które były zrealizowane w każdym gimnazjum, w Gimnazjum nr 2 psycholog 

czterokrotnie brał udział w indywidualnych konsultacjach z rodzicami, które odbywały się w terminach zebrań 

dla rodziców. We współpracy z psychologiem przygotowano także materiały do stworzenia filmu z zakresu 

profilaktyki uzależnienia od dopalaczy. 

7. Porady prawne 

Klienci Ośrodka mogą korzystać z bezpłatnych porad prawnych. Udzielono 458 porad prawnych 
z zakresu: ubezpieczeń społecznych, prawa pracy, spraw majątkowych, spadkowych, rodzinnych, 

egzekucyjnych. Porad udziela radca prawny, który również zapewnia obsługę prawną Ośrodka. Ponadto porad 

prawnych w siedzibie MOPS udzielał radca prawny ze Stowarzyszenia Bezrobotnych i osób działających na 

rzecz bezrobotnych „Wszyscy razem - In Corpore" z Łodzi, w ramach Projektu Ministerstwa Sprawiedliwości 

w sprawie pomocy ofiarom przemocy i przestępstw. Głównym aspektem, jakim zajmował się radca byty 

sprawy związane z poradnictwem dla ofiar przemocy i przestępstw (62 osoby). Ponadto w projekcie 

przewidziane było poradnictwo psychologiczne, z którego także korzystali mieszkańcy. 

8. Zespół ds. Aktywizacji Zawodowej i Projektów Rozwojowych 

Zespół funkcjonuje w Ośrodku od 2008 r. i od tego czasu zajmuje się aktywizacją społeczną 

i zawodową klientów naszego ośrodka. W ramach zespołu funkcjonuje Punkt Aktywizacji Zawodowej (PAZ) 
działający od 2006 r. Dwa razy w tygodniu konsultanci zespołu udzielają porad dla poszukujących pracy 

(pomagają kandydatom w znalezieniu odpowiedniej oferty, przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych, dają 

wskazówki przydatne podczas rozmów rekrutacyjnych, informują o instrumentach rynku pracy). 

Każdego roku PAZ udziela przeciętnie 100 porad dla około 70 osób. Wśród zgłaszających się dominują 

osoby z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym. Sporadycznie o pomoc zwracają się osoby 

z wykształceniem wyższym. Największe trudności ze znalezieniem pracy mają osoby po 45-tym roku życia. 

Najczęściej są to osoby długotrwale bezrobotne, od kilkunastu lat korzystające z pomocy społecznej oraz 

młodzież, która kończy przedwcześnie edukację, powielając złe losy swoich rodziców. Z tego powodu wizyty 

w PAZ służą również w motywowaniu do podjęcia nauki w szkołach ponadgimnazjalnych. W przypadku 

klientów pomocy społecznej pracownicy socjalni monitorują aktywność w kontaktach z PAZ, podpisują 

kontrakty socjalne obligujące ich do aktywnego poszukiwania pracy. Osoby, które odmawiają współpracy 

w ww. zakresie stopniowo mają ograniczaną pomoc finansową. 

9. Klub Integracji Społecznej 

W celu poszerzenia oferty aktywizacyjnej oraz zapełnienia przestrzeni po projektach realizowanych 

w okresie programowania 2007-2013 w roku 2015 uruchomiono Klubu Integracji Społecznej (KIS). 
Wyodrębniony w strukturze Ośrodka KIS otrzymał z dniem 29 lipca 2015 r. wpis do rejestru Klubów Integracji 

Społecznej w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim. 

Celem działalności KIS jest konieczność zapobiegania i minimalizowania zagrożeń związanych ze skutkami 

wykluczenia społecznego oraz wyprowadzenie klientów pomocy społecznej z systemu opieki i wsparcia do 

życia w społeczeństwie i funkcjonowania na otwartym ryku pracy. 

Działalność KIS realizowana jest w oparciu o zasoby własne MOPS i ogranicza się do: 
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1) aktywizowania bezrobotnych w kierunku podejmowania samodzielnych działań na rzecz poprawy ich 

sytuacji życiowej oraz przygotowanie do podjęcia zatrudnienia, 

2) wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemów życiowych oraz motywowania do podejmowa

nia działań służących podnoszeniu statusu społecznego i materialnego; 

3) podnoszenia poziomu samopomocy i dowartościowania poprzez realizację cyklu zajęć oraz uświada

miania im możliwości podejmowania samodzielnych działań służących zarówno zdobywania nowych 

zawodów, jak też rozpoczynania własnej działalności gospodarczej. 

4) zbierania i przekazywania informacji dotyczących możliwości podejmowania pracy, 

5) pomocy psychologicznej, doradczej; 

6) przeciwdziałania wykluczeniu, izolacji i osamotnienia; 

7) integracji i wzmocnienia relacji uczestników ze środowiskiem, 

8) krzewienia trzeźwości i abstynencji, pozytywne oddziaływanie na osoby nadużywające alkoholu. 

Zajęcia realizowane są przez członków Zespołu ds. Projektów Rozwojowych i Aktywizacji 

(konsultantów, psychologa/doradcę zawodowego oraz wolontariuszy i osoby współpracujące z Ośrodkiem). 

W roku 2016 w zajęciach KIS udział wzięły 22 osoby, z tego 9 osób podjęło zatrudnienie lub staż, 

5 osób zrezygnowało pomocy finansowej MOPS, 6 osób zakończyło kontrakt zgodnie zaplanowaną ścieżką, 

2 osoby zostały skierowane na terapię psychologiczną. Uczestnicy KIS dwa razy byli w teatrze w Łodzi oraz 

zorganizowano dla nich wycieczkę do Arboretum w Rogowie. 

10. Prace społecznie użyteczne 

Już po raz dziewiąty Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przystąpił do realizacji prac społecznie 

użytecznych. Prace społecznie użyteczne były wykonywane na podstawie porozumień zawartych pomiędzy 

Starostą Zgierskim, reprezentowanym przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy, a Gminą Miasto Zgierz 

reprezentowaną przez Prezydenta Miasta. 

Plan potrzeb zastał złożony na 50 osób. Koordynatorem działań był MOPS. Uczestnicy prac zostali 

skierowani do 32 placówek (jednostki organizacyjne Gminy Miasto Zgierz), w których wykonują PSU. 

Prace społecznie użyteczne są instrumentem aktywizacji społeczno - zawodowej osób uprawnionych, 

korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, określone na podstawie przepisu art. 73a ustawy z dnia 20 

kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 645 

z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie 

organizowania prac społecznie użytecznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 155, poz. 921). 

Prace społecznie użyteczne skierowane są przede wszystkim na osoby długotrwale bezrobotne, które 

znajdują się w najtrudniejszej sytuacji materialnej. Program prac społecznie użytecznych jest jedną z form 

przeciwdziałania całkowitemu wykluczeniu z rynku pracy oraz łagodzenia negatywnych skutków bezrobocia. 

Skierowany jest do osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. 

Głównym celem Programu jest zapewnienie tymże osobom świadczenia za prace wykonywane na rzecz 

społeczności lokalnej. Ponadto ważną ideą prac społecznie użytecznych jest zwiększenie aktywności 

społecznej i zawodowej osób długotrwale bezrobotnych. 
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Tabela 10 - Efekt realizacji programu prac społecznie użytecznych 

Liczba skierowa
Z liczby skierowanych: 

Rok realizacji nych do p. s. u. podjęło pracę porzuciło p. s. u. 
odeszło z innych 

powodów 

2013 

2014 

2015 84 8 5 9 

2016 65 13 - 2 

11. Program Aktywizacja Integracja (PAI) 

MOPS Zgierz we współpracy PUP Zgierz realizował Program Aktywizacja i Integracja 

Wśród problemów lokalnego rynku pracy szczególną rolę odgrywała kwestia trwałego oddalenia się 

od rynku pracy osób bezrobotnych systematycznie korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, w związku 

z czym stanowiąca trudną do zaktywizowania grupę klientów. 

Główne czynniki utrudniające w/w grupie osób powrót na rynek pracy to: 

• niska motywacja do podjęcia zatrudnienia (otrzymywane świadczenie socjalne są postrzegane jako 

łatwiejszy sposób zdobycia środków finansowych niż wysiłek i czas poświęcony na aktywizację 

zawodową), 

• aspekty psychologiczne, w tym: niska samoocena, bezradność, bierność, postawa roszczeniowa, 

• niski poziom wykształcenia, brak doświadczenia bądź kwalifikacji zawodowych, długotrwałe 

oddalenie od społeczności zarobkującej. 

Z uwagi na złożoność problemu aktywizacji zawodowej osób zakwalifikowanych do profilu III 

konieczne było połączenie działań aktywizacyjnych i integracyjnych na rzecz tych osób, w celu odbudowy 

i podtrzymania zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy. 

Cel realizacji 

Celem PAI było udzielenie kompleksowej pomocy osobom bezrobotnym, zakwalifikowanym 

w procesie profilowania przez Powiatowe Urzędy Pracy do III profilu, integracja społeczna oraz 

przeciwdziałanie pogłębianiu się problemów związanych z wykluczeniem społecznym. 

Specyfikacja zadań w programie 

Program działań obejmował następującą tematykę: współpraca w grupie, rozpoznanie potrzeb 

i oczekiwań uczestników, umiejętność podejmowania decyzji, zarządzanie swoim czasem, opracowanie 

efektywnego planu działań z wygospodarowaniem czasu na poszukiwanie pracy, itp. 
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Harmonogram działań 

W każdym miesiącu każda osoba została objęta wymiarem 36 godzin zajęć grupowych oraz 

4 godziny indywidualnego poradnictwa specjalistycznego. Jedna edycja Program realizowana była przez okres 

8 tygodni (2 miesięcy). Indywidualny harmonogram stworzony dla każdego uczestnika uwzględniał jego 

równoległy udział w aktywizacji zawodowej - prace społecznie użyteczne (PSU) - 40 godzin w każdym 

miesiącu, po 10 godzin tygodniowo oraz poradnictwie specjalistycznym - 10 godzin w każdym tygodniu. 

Finansowanie 
1) blok Aktywizacja w formie PSU 

- refundacja świadczenia pieniężnego z Funduszu Pracy w okresie objętym porozumieniem wynosiła 

4,86 zł za 1 godzinę pracy uprawnionego, 

- wysokość świadczenia ponoszonego przez Gminę Miasto Zgierz wynosiła 3,24 zł za 1 godzinę pracy 

uprawnionego, 

2) blok Integracja finansowany był z budżetu gminy oraz Powiatowego Urzędu Pracy 

Program Aktywizacja i Integracja realizowany był w miesiącach maj -czerwiec oraz wrzesień - październik 
2016 roku. W tym czasie odbyły się jego dwie edycje: pierwsza edycja - 9 osób (5 kobiet, 4 mężczyzn). 
W pierwszej edycji jedna osoba przerwała udział w PAI, a jedna osoba podjęła zatrudnienie. W drugiej edycji 
udział wzięło 10 osób (6 kobiet, 4 mężczyzn) i wszyscy ukończyli zajęcia. 

12. Projekt „W Rodzinie" 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu 15 listopada 2016 r. podpisał 

umowę Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi dotyczącą realizacji projektu pod nazwą „W RODZINIE". Projekt 

realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 

Oś IX Włączenie społeczne; Poddziałanie IX.2.1. Usługi Społeczne i Zdrowotne. 

Całkowita wartość projektu to kwota 857 412,50 zł, w tym wkład własny 128 600,00 zł. Wkład własny 

projektu stanowią świadczenia wychowawcze w ramach Programu 500+. Okres realizacji projektu: od 

01.10.2016 r. do 30.06.2018 r. Wsparcie skierowane jest do 20 rodzin, w tym 26 dorosłych i 54 dzieci. Projekt 

przewiduje objęcie uczestników następującymi formami pomocy: 

1. Usługi świadczona przez asystentów rodziny. 
W ramach tego zadania przewiduje się zatrudnienie 2 asystentów rodziny, którzy wspólnie z pracownikami 

socjalnymi i koordynatorem pieczy zastępczej opracowują plan pracy. W ramach swoich obowiązków 

udzielą rodzinom pomocy w rozwiązywaniu problemów i koordynują spotkania ze specjalistami. 

2. Usługi świadczone przez specjalistów: mediator społeczny, radca prawny, terapeuta ind., terapeuta 

uzależnień, terapeuta rodzinny, psychiatra, pedagog. 

3. "Szkoła dla rodziców" 
Przewidziane są warsztaty dla 2 grup po 10 osób z problemem opiekuńczo-wychowawczym. Standardowy 

program zajęć zostanie poszerzony o możliwość indywidualnych konsultacji po każdym spotkaniu 

grupowym w celu omówienia wątpliwości czy problemów. 

29 



, ""s. 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu 

Sprawozdanie z działalności za rok 2016 

4. Grupa wsparcia 
Spotkania dla 10 osobowej grupy prowadzone przez moderatora w formule dającej poczucie 

bezpieczeństwa i komfortu poruszania trudnych tematów. 

5. Warsztaty "Rola i funkcje rodziny" 
Poruszane zagadnienia: rodzic z problemem, dziecko z problemem, autoagresja, nadpobudliwość, trudne 

momenty w życiu rodziców i dziecka, edukacja nt. osób niepełnosprawnych - odmienne wymagania 

fizyczne i psychiczne osób niepełnosprawnych. 

6. Warsztaty nt. umiejętności opiekuńczo-wychowawczych 
Przedmiotem tych spotkań będą zagadnienia, z którymi rodzice mają problem, z uwagi na brak wiedzy, 

poczucie wstydu tj.: seksualność człowieka dorosłego i młodzieży, osoby LGBTQ, narkotyki, dopalacze 

i inne substancje uzależniające. 

7. Warsztaty nt. planowania i organizowania obowiązków domowych 
Aranżowane zajęcia kształtujące podstawowe umiejętności rodzicielskie, których grupie docelowej 

brakuje. 

8. Warsztaty terapeutyczne 
Warsztaty dla 60 osób zorganizowane poza miejscem zam., podczas 3-dniowego wyjazdu na terenie woj. 

Łódzkiego. Uczestnicy będą tworzyć portret własnej rodziny/drzewo genealogiczne różnymi technikami, 

będą wspierani i obserwowani przez wykwalifikowaną kadrę (psychologów, pedagogów czy terapeutów). 

Zajęcia będą podstawą do pracy z rodziną, jak również wczesnych interwencji. Wpływając na możliwość 

konstruktywnego rozwiązywania problemów, kreatywne zabawy z dziećmi prowadzone przez specjalistę, 

zmianę otoczenia i klimatu zadziałają na poprawę relacji rodzinnych, docelowo na ograniczenie 

umieszczenia dzieci poza systemem rodziny. Wyjazd zostanie zorganizowany dwukrotnie. 

9. Warsztaty nt. praw człowieka oraz wiedzy obywatelskiej 
Podczas warsztatów przewidziane są tematy: 
- prawa człowieka, prawa dziecka, 
- ochrona przed ingerencją w życie dziecka i rodziny, poniżającym traktowaniem i karaniem, 

-poszanowanie tożsamości religijnej i kulturowej, 

- prawo do dostępu do inf. nt. pochodzenia, 

- prawo do wyrażania opinii, 

- prawo do kształcenia. 
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13. Akcje, projekty, imprezy, wydarzenia 

Akcja GWIAZDKA 2016 

• Organizacja akcji Gwiazdka dla najbiedniejszych rodzin z terenu Miasta Zgierza. 

Pozyskiwanie środków od sponsorów na przygotowanie paczek świątecznych i prezentów. Paczki 

świąteczna otrzymały 154 rodziny. 

Współpraca ze Stowarzyszeniem "Pomocna Dłoń" 

• Współpraca ze stowarzyszeniem przy realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym FEAD. Do 

skorzystania z paczek żywnościowych Ośrodek skierował 1207 osób z 537 rodzin. 

Bal karnawałowy dla dzieci 

• Współpraca z Młodzieżowym Domem Kultury w Zgierzu. Organizacja balu karnawałowego z licznymi 

atrakcjami dla 30 dzieci z rodzin podopiecznych korzystających ze wsparcia MOPS. 

"Energetyczny tornister" 

• Współpraca z PGE Dystrybucja S.A. o. Łódź. Współorganizacja akcji "Energetyczny tornister" -

przekazanie wytypowanym dzieciom wyprawek szkolnych w postaci tornistrów z wyposażeniem 

podczas wspólnego spotkania w Urzędzie Miasta. Wyprawki otrzymało 60 dzieci. 

Wigilia MOPS 

• Organizacja tradycyjnej uroczystości wigilijnej dla podopiecznych Ośrodka pozostających 

w najtrudniejszej sytuacji życiowej, a także osób starszych - podopiecznych Dziennego Domu Senior-

Wigor. W wigilii udział wzięło około 80 osób. 

"Szlachetna Paczka" 

• Współpraca przy realizacji akcji pomocowej na terenie Miasta Zgierza. Do akcji w 2016 roku włączyli 

się ponownie pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgierzu oraz pracownicy Urzędu 

Miasta Zgierza. Do wsparcia w ramach akcji MOPS wytypował 15 rodzin. Podczas zbiórki zebrano 

łącznie 2359,90 zł. Z tej kwoty zakupiono kuchnie gazową, czajnik elektryczny, artykuły spożywcze 

i chemiczne oraz przygotowano bon o wartości 500 zł na zakup obuwia dla całej rodziny. Ponadto 

przekazano rodzinie pomoc rzeczową zebraną przez darczyńców. Każdy z członków rodziny otrzymał 

prezent na święta. 

Zbiórki dla potrzebujących 

• Współpraca z organizacjami, instytucjami, radami osiedli, placówkami kultury i oświaty. 

Działania wspierające i inicjatywne podczas zbiórek żywności, zabawek, odzieży i innych rzeczy, które 

mogą zostać przekazane potrzebującym. Dystrybuowanie przyjętych darów wśród podopiecznych. 

Bank "Przydasi" 

• Współpraca z Dziennym Domem "Senior-WIGOR". Bank "Przydasi" to miejsce, do którego można 

przekazać przedmioty typu meble, sprzęt AGD, sprzęt RTV, odzież itp. Zebrane dary przekazywane są 

osobom potrzebującym. 
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Dzień Dziecka w Duninowie 
• Współpraca z Jacht Klubem Boruta. Współorganizacja wyjazdu do Nowego Duninowa, którego celem 

jest zapewnienie dzieciom i młodzieży aktywnych i ciekawych form spędzania wolnego czasu pod 

opieką doświadczonych instruktorów i opiekunów. Wyjazdy organizowane są co roku. W 2016 r. udział 

wzięło 35 dzieci ze Zgierza oraz 20 dzieci z Gminy Nowy Duninów. 

Akcje letnie dla dzieci 
• Współpraca z MOSiR Zgierz. Współorganizacja i współfinansowanie akcji letniej dla dzieci w postaci 

półkolonii odbywających się na obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zgierzu. Z zajęć 

skorzystało 24 dzieci. 

Współpraca z parafiami 

• Kierowanie osób samotnych na Wigilię organizowaną przez Koło Akcji Katolickiej przy Parafii Matki 

Bożej Dobrej Rady w Zgierzu. 

• Współpraca w zakresie funkcjonowania świetlicy środowiskowej przy Parafii Matki Bożej Dobrej Rady 

w Zgierzu. 

• Współpraca z Parafią Ewangelicko-Augsburską w Zgierzu. 

Aktywizacja zawodowa 

• Organizowanie spotkań z pracodawcami, giełdy pracy, wyszukiwanie ofert pracy dla podopiecznych 

MOPS, pomoc w przygotowaniu dokumentów np. CV, działania motywacyjne i aktywizacyjne wobec 

osób bezrobotnych, które mogą podjąć zatrudnienie. 
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14. Współdziałanie z innymi instytucjami i organizacjami 

W związku z realizacją zadań MOPS współdziała z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami 

takimi jak: 

• Sąd - Wydział Rodzinny i Nieletnich oraz Wydział Karny -współpraca z kuratorami sądowymi w ramach 

pracy socjalnej nad indywidualnym przypadkiem szczególnie w rodzinach objętych kuratelą i wobec 

osób opuszczających zakład karny. Współpraca z Komornikiem Sądu Rejonowego w sprawach 

potrąceń alimentacyjnych z wypłacanych zasiłków, współpraca asystentów rodziny z kuratorami 

w sprawach rodzin dysfunkcyjnych, gdzie zagrożone jest dobro i bezpieczeństwo dzieci. 

• Policja-współpraca z dzielnicowymi, którzy towarzyszą w miarę potrzeb pracownikom socjalnym przy 

wywiadach w szczególnie trudnych, niebezpiecznych środowiskach, wymiana informacji oraz 

współdziałanie przy procedurze Niebieska Karta - przeciwdziałanie przemocy, praca w grupach 

roboczych w ramach działania Zespołu Interdyscyplinarnego. 

• Prokuratura - zgłaszanie ujawnionych przestępstw i występowanie z wnioskami 

0 ubezwłasnowolnienie podopiecznych w szczególnych sytuacjach. 

• Zakłady Karne - przeprowadzanie wywiadów dotyczących sytuacji rodzinnej i materialnej rodzin osób 

odbywających karę pozbawienia wolności, informacja ze strony zakładów karnych o mieszkańcach 

Zgierza opuszczających zakład karny. 

• Straż Miejska w Zgierzu - wspólne interwencje w zakresie pomocy osobom bezdomnym, a także 

w zakresie utrzymania ładu i porządku publicznego w odniesieniu do klientów Ośrodka, asysta 

strażników w eskorcie pieniędzy z banku do Ośrodka. 

• Powiatowy Urząd Pracy (PUP) - uzyskiwanie przez MOPS informacji o aktualnych ofertach pracy 

w konkretnych zawodach i wymiana informacji na temat aktywności bezrobotnych oraz aktywizacja 

zawodowa dłużników alimentacyjnych, współpraca w zakresie realizacji prac społecznie -

użytecznych, współpraca w zakresie realizacji projektu systemowego „Jestem potrzebny, chcę być 

potrzebny" na mocy porozumienia z PUP (partnerstwo nieformalne), a także innych projektów 

1 programów w zakresie aktywizacji zawodowej. 

• Zakład Ubezpieczeń Społecznych - przeprowadzanie na prośbę ZUS wywiadów środowiskowych 

dotyczących sytuacji materialnej i rodzinnej osób ubiegających się o świadczenia rentowe, 

współpraca w zakresie ustalania uprawnień do składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. 

• Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności - kierowanie podopiecznych 

niepełnosprawnych do Zespołu w celu ustalenia stopnia niepełnosprawności. 

• Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - przeprowadzanie wywiadów środowiskowych u osób 

ubiegających się o świadczenia rentowe bądź zalegających z opłatami składek. 

• Wydziały Urzędu Miasta Zgierza - wymiana informacji dotyczących ewidencji ludności, pomocy 

udzielonej dzieciom i młodzieży, sprawy mieszkaniowe, współpraca ze Społeczną Komisją 

Mieszkaniową i Miejską Komisją do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

• Jednostki pomocnicze Rady Miasta - współpraca z Radami Osiedli w zakresie udzielania pomocy 

w formie paczek żywnościowych. Udział pracowników socjalnych w zebraniach Rad Osiedli -

informowanie o formach udzielanej pomocy. Udział w inicjatywach Rad Osiedli. 

• Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej - współpraca w zakresie pozyskiwania opału dla 

podopiecznych MOPS. 
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Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej, Zgierska Spółdzielnia Mieszkaniowa i Zakład 
Energetyczny - wymiana informacji o zaległościach w opłatach u podopiecznych MOPS, wspólne 

działania w zakresie utrzymania w porządku mieszkań klientów Ośrodka i przekazywanie przelewem 

zasiłków, wyprawki szkolne dla dzieci. 

Ośrodki Pomocy Społecznej i Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie z terenu Polski 

- przekazywanie wywiadów środowiskowych u osób zobowiązanych do alimentacji 

i dokumentacji osób kierowanych do domów pomocy oraz wymiana informacji na temat osób 

ubiegających się o pomoc, współdziałanie w zakresie ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej. 

Domy Dziecka - wymiana informacji na temat kontaktów rodziców z dzieckiem umieszczonym 

w placówce, współpraca pracowników socjalnych i asystentów rodziny z pracownikami Domów 

Dziecka w kontekście pomocy rodzinie biologicznej w odzyskaniu dziecka lub znalezienia rodziny 

zastępczej. 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zgierzu -

Szkoły, Przedszkola, Żłobek i Specjalny Ośrodek Szkolno-wychowawczy - współpraca 

z pedagogami, podejmowanie wspólnych działań w rodzinach dysfunkcyjnych, wymiana informacji 

o trudnej sytuacji domowej uczniów i potrzebie dożywiania w szkole, przekazywanie przez MOPS 

środków finansowych na obiady w świetlicach szkolnych i Przedszkolu Nr 13 dla grupy dzieci 

skierowanych przez MOPS. 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny - Oddział Psychiatrii i Oddział Terapii Uzależnienia 
od Alkoholu - współpraca w indywidualnych sprawach dotyczących podopiecznych, kierowanie 

pacjentów na grupy motywacyjno-edukacyjne na Dziennym Oddziale Leczenia Uzależnień. 

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zgierzu 
- współpraca Domu SENIOR-WIGOR z uczestnikami Warsztatu Terapii Zajęciowej, a także współpraca 

w zakresie udzielania pomocy osobom niepełnosprawnym członkom stowarzyszenia, współpraca 

w zakresie kierowania podopiecznych do ŚDS. 

Związek Harcerstwa Polskiego - współfinansowanie w ramach możliwości wyjazdów dzieci 

na kolonie zuchowe i obozy harcerskie, wymiana informacji o potrzebach dzieci z ubogich rodzin. 

Polski Komitet Pomocy Społecznej - zapewnienie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług 

opiekuńczych, korzystanie przez klientów Ośrodka z magazynu odzieży i paczek żywnościowych. 

Liga Kobiet Polskich - zgłaszanie w MOPS osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, 

informacje o formach pomocy świadczonych przez MOPS, kierowanie podopiecznych na dyżury w LKP 

- porady prawne i psychologiczne. 

Stowarzyszenie MONAR - Ośrodek Pomocy 'Wzajemnie potrzebni" w Ozorkowie 
- zapewnienie pomocy osobom bezdomnym z terenu Zgierza poprzez umieszczenie w schronisku na 

mocy zawartej umowy, współdziałanie w zakresie realizacji indywidualnych programów wychodzenia 

z bezdomności. 

Parafie z terenu Zgierza - pomoc materialna dla klientów MOPS. 

Kościół Ewangelicko-augsburski i Kościół Ewangelicznych Chrześcijan - przekazywanie informacji do 

Ośrodka o osobach będących w trudnej sytuacji materialnej. Finansowanie paczek świątecznych dla 

dzieci, informacja o turnusach dla rodzin o niskich dochodach. 

Klub Abstynencki STOP i grupy anonimowych alkoholików - wymiana informacji, współpraca 

w zakresie aktywizacji osób z problemem alkoholowym do rozwiązywania swoich problemów 

życiowych, udostępnianie lokalu w Domu SENIOR-Wigor na spotkania grupy AA. 
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• Niepubliczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy „CARE" - przygotowywanie przez pracowników 

socjalnych dokumentów wymaganych do umieszczenia pacjentów w domach pomocy społecznej. 

• Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń" - wymiana informacji i zgłaszanie potrzeb w zakresie dożywiania, 

korzystanie przez podopiecznych z paczek żywnościowych, współpraca w zakresie programu FAED. 

• Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - wymiana informacji o formach pomocy, 

współpraca z Domem SENIOR-Wigor. 

• Związki Kombatanckie - współpraca w zakresie realizacji ustawy o kombatantach oraz niektórych 

osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, wydawanie opinii o osobach 

potrzebujących wsparcia. 

• Urzędy Skarbowe - współpraca w zakresie egzekucji nienależnie pobranych zasiłków z pomocy 

społecznej, świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego, wymiana informacji. 

• Komornicy Sądów Rejonowych i Sądów Okręgowych z terenu całego kraju - współpraca 

w zakresie ustalania uprawnień do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego, wymiana informacji. 

• Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi - współpraca w zakresie koordynacji systemów 

zabezpieczenia społecznego, a także realizacji projektów z EFS kierowanych do klientów MOPS jak 

i pracowników (szkolenia, specjalizacje, studia podyplomowe), udział w konferencjach 

organizowanych przez RCPS. 

• Wojewódzki Urząd Pracy - współpraca w zakresie realizacji projektu systemowego 

„Jestem potrzebny, chcę być potrzebny" - jako instytucja pośrednicząca II stopnia POKL, 

udział w szkoleniach i konferencjach. 

• Miejski Ośrodek Kultury - Centrum Kultury Dziecka - współpraca w zakresie organizacji imprez 

okolicznościowych dla dzieci - współpraca z Domem SENIOR-Wigor. 

• Młodzieżowy Dom Kultury - współpraca w zakresie organizacji imprez okolicznościowych, 

współpraca w zakresie wolontariatu. 

• Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich EZG - współpraca w zakresie pomocy dla dzieci 

w wieku szkolnym, współpraca w zakresie przeciwdziałania przemocy. 

• Stowarzyszenie „Yacht Club Boruta" - współpraca w zakresie organizacji czasu wolnego dzieciom 

młodzieży z rodzin korzystających ze wsparcia MOPS, partnerstwo w realizacji projektów. 

• Klub Inteligencji Katolickiej im. ks. Andrzeja Świątczaka przy Parafii MBDR - finansowe wspieranie 

najuboższych. Środki pochodzą ze zbiórki prowadzonej podczas Drogi Krzyżowej. 

• Akcja Katolicka przy Parafii MBDR - kierowanie dzieci do świetlicy środowiskowej - korepetycje 

i zajęcia dla dzieci. 

• Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych - współpraca w zakresie sytuacji osób kierowanych do 

DPS Chełmy, a także pomocy osobom niepełnosprawnym. 

• Towarzystwo im. Brata Alberta Koło w Zgierzu - pomoc żywnościowa, paczki dla dzieci, 

przekazywanie odzieży. 

• Spółdzielczy Dom Kultury „SEM" w Zgierzu - pomoc żywnościowa w ramach akcji 

„Pomóżmy dzieciom przetrwać zimę". 

• Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku - współpraca w zakresie realizacji zadań na rzecz 

seniorów. 

• Wojewódzki Ośrodek Kształcenia Zawodowego „WIEDZA" w Łodzi - współpraca w zakresie realizacji 

projektów „Jestem potrzebny, chcę być potrzebny. 

• Muzeum Miasta Zgierza - współpraca z Domem SENIOR-Wigor. 
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Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu 
Sprawozdanie z działalności za rok 2016 \ \ f 

Miejsko - Powiatowa Biblioteka Publiczna im. B. Prusa w Zgierzu - współpraca i wymiana informacji 

0 działalności i wydarzeniach w Bibliotece. 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zgierzu - finansowanie posiłków dla dzieci. 

Stowarzyszenie STVK „Centrum" w Zgierzu - współpraca w zakresie upowszechniania działań MOPS 

1 DDP, patronat medialny nad akcjami realizowanymi przez MOPS. 

Bank Spółdzielczy w Zgierzu - wspieranie akcji pomocowych, obsługa finansowa Ośrodka. 

Przedsiębiorcy z terenu Zgierza - współdziałanie w zakresie realizacji projektów aktywizacyjnych, 

wspieranie akcji pomocowych na rzecz dzieci i rodzin objętych pomocą MOPS. 

Fundacja Word of Life - współdziałanie w zakresie organizowanych prze fundację wyjazdów na obozy 

i zimowiska dla młodzieży. 

Fundacja Uwolnienie - współpraca w kontekście wsparcia, terapii i pomocy dla osób wykluczonych, 

kierowanych przez Ośrodek do uczestnictwa w Centrum Integracji Społecznej prowadzonym przez 

Fundację. 

95-100 Zgierz ul. Długa 56 
tel. 42 716-42-13; fax 42 716-65-90 
e-mail: sekretanat@mopszqierz.pl 

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 
Dt. o. Ilafafa CfiyCtńsIęi&go 

TJ Y R E JYT1 p ,R 

lAioiclfionn fKrndku :5'/nocy Społecznej 
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