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Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Tomaszowie Maz.      
jest realizatorem polityki społecznej 

państwa na poziomie lokalnym. Zadania 
pomocy społecznej realizowane przez 

MOPS mają podstawowy cel: 
umożliwienie osobom/rodzinom wyjście 

z trudnej sytuacji życiowej,w której 
znaleźli się z różnych przyczyn, poprzez 
szeroko rozumiane wsparcie socjalne.

MOPS jest instytucją, 
ukierunkowaną i zaangażowaną             
w działania lokalne przeciw wykluczeniu 

społecznemu, jak również na rzecz  
wspierania aktywność tomaszowskich 

seniorów.  



Sprawozdanie Sprawozdanie  Działu Świadczeń  Działu Świadczeń 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej Społecznej 

w Tomaszowie Mazowieckim   w Tomaszowie Mazowieckim   

za rok 2013za rok 2013



1. Świadczenia z pomocy społecznej pieniężne i niepieniężne

Wśród form pomocy udzielanej przez tutejszy Ośrodek możemy wyróżnić:

-  świadczenia pieniężne:  zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek celowy (w szczególności na: koszty 

leków i leczenia, zakup żywności, zakupu opału i odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku 

domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu), specjalny zasiłek celowy, wynagrodzenie 

należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd;

- świadczenia niepieniężne: praca socjalna, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składki na       

ubezpieczenie społeczne, pomoc rzeczowa (w tym artykuły higieniczne i sanitarne), sprawienie 

pogrzebu, poradnictwo specjalistyczne, schronienie, mieszkanie chronione, posiłek, niezbędne 

ubranie, usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, pobyt i usługi w domu pomocy społecznej oraz 

domu dziennego pobytu.



Zasiłek okresowy
Świadczenie to przyznawane jest na podstawie art. 38 ustawy o pomocy społecznej                 

i przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, 

bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów 

zabezpieczenia społecznego, przy jednoczesnym spełnieniu kryterium dochodowego osoby 

samotnie gospodarującej lub gospodarującej w rodzinie. 

Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20,00 zł miesięcznie.   

Piecza zastępcza
Z dniem 01 stycznia 2012 roku, tj. z dniem wejścia w życie ustawy o wspieraniu rodziny             

i systemie pieczy zastępczej  gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed 
umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej jest zobowiązana do ponoszenia wydatków  
na opiekę i wychowanie, odpowiednio do czasookresu pobytu dziecka w pieczy zastępczej (zgodnie   
z art.191 w/w ustawy):
-  10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka  — w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy 
zastępczej;
-  30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka  — w drugim roku pobytu dziecka w pieczy 
zastępczej;
-  50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka  — w trzecim roku i następnych latach pobytu 
dziecka w pieczy zastępczej. 



Zasiłek stały
     Jest to świadczenie obowiązkowe gminy, przyznawane na podstawie art. 37 ustawy          

 o pomocy społecznej osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowicie 

niezdolnym do pracy, przy jednoczesnym spełnieniu kryterium dochodowego.

Zasiłek stały ustala się w wysokości:

-  w przypadku osoby samotnie gospodarującej — różnicy między kryterium dochodowym 

osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może 

być wyższa niż 529,00 zł  miesięcznie;

- w przypadku osoby w rodzinie — różnicy między kryterium dochodowym na osobę              

       w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie.

Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 30,00 zł miesięcznie.



Zasiłek celowy
Zasiłek celowy  może być przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości 

kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, zakup opału, odzieży, niezbędnych 

przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także 

kosztów pogrzebu.

Zasiłek celowy może być również przyznany osobie lub rodzinie, która poniosła straty  

       w wyniku: zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej.                                

W tych przypadkach pomoc może być przyznana niezależnie od dochodu i może nie 

podlegać zwrotowi. 



Specjalny zasiłek celowy  może być przyznany w szczególnie uzasadnionych 

przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe.

Pomoc ta nie podlega zwrotowi jeśli wysokość pomocy (wartość) nie przekroczy 

odpowiedniego kryterium dochodowego.

Posiłki
Pomoc w formie posiłków obejmuje osoby  pozbawione  posiłków (szczególnie dzieci 

i młodzież realizujących obowiązek szkolny i przedszkolny) ale również osoby dorosłe, 

starsze i niepełnosprawne. 

Wszystkie te formy pomocy kierują się zasadą, że wsparcie otrzymują osoby/rodziny 

o niskich dochodach (jeśli nie przekraczają określonych progów dochodowych).



Usługi opiekuńcze
Ustawa o pomocy społecznej wskazuje, że pomoc w formie usług przysługuje osobom 

samotnym, które z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności lub innej przyczyny 

wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione. Usługi opiekuńcze mogą być 

przyznane również osobom, które wymagają pomocy innych osób, a rodzina nie może 

takiej pomocy zapewnić.

Usługi świadczone są w mieszkaniu osoby, która potrzebuje pomocy i mogą 

obejmować:
-  pomoc w codziennych zajęciach, takich jak robienie zakupów, sprzątanie, gotowanie,  załatwianie spraw w 

urzędach itp.,

-  mycie, kąpanie, ubieranie, pomoc dla osób chorych, dozowanie lekarstw, prześciełanie łóżka, 

zapobieganie powstawaniu odleżyn i odparzeń, karmienie,

-   w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z rodziną i otoczeniem.



W 2013 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim objął 

pomocą  4787 osób, w tym  przyznano decyzją administracyjną poniższe świadczenia:
-  zasiłek stały                                                               -    836 osobom,

-  zasiłek okresowy                                           -   1205 osobom,       

-  zasiłek celowy                          -   2798 osobom,       

-  zasiłek celowy specjalny                                                  -   60 osobom,

-  środki czystości dla podopiecznych                                         -   250 osobom,       

-  sprawienie pogrzebu                                                                 -   22 osobom,        

-  opłacenie  pobytu w DPS                                                          -   164 osobom,         

-  składki na ubezpieczenie zdrowotne                                         -   644 osobom,

-  usługi opiekuńcze                                                                     -   54 osobom,

-  potwierdzenie prawa do świadczenia zdrowotnego na okres 90 dni       -   102 osobom,

-  wypłata należnych wynagrodzeń opiekunowi z tytułu sprawowania opieki 

    przyznanej przez sąd                                                                -   10 osobom,

-  poniesione wydatki na opłacenie 10% lub 30 % udziału gminy za pobyt 

   dzieci w pieczy zastępczej                          -   44  dzieci,

-  opłacenie posiłków dla  dzieci w żłobku, przedszkolu, szkole                 -   1532  dzieci,

-  opłacenie posiłków dla osób dorosłych                 -   374  osobom.

-  zasiłek celowy na zakup artykułów żywnościowych                 -   962  osobom.



W ramach zadań nałożonych na Ośrodek Pomocy Społecznej realizowano program wieloletni 

„Pomoc państwa  w  zakresie dożywiania”.  
Realizacja Programu miała na celu ograniczenie zjawiska głodu i niedożywienia, w szczególności wśród: dzieci  

i młodzieży, osób dorosłych o najniższych dochodach i znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji,  osób starych, 

chorych, niepełnosprawnych.

Celem Programu było także zapewnienie osobom w wieku poprodukcyjnym lub seniorom, chorym, 

niepełnosprawnym,  zwłaszcza osobom samotnym możliwości dowozu  gorącego posiłku  do miejsca zamieszkania.

Ogółem z programu skorzystało 3542 osoby, w tym: 1532 dzieci, 374 osoby dorosłe  z czego 51 osobom 
dowieziono posiłek do miejsca zamieszkania  oraz wypłacono 962 osobom zasiłek celowy na zakup artykułów 

żywnościowych.

Na terenie miasta w okresie od 07 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. działał jeden punkt żywieniowy, 

prowadzony przez Tomaszowską Spółdzielnie Socjalną "Impuls" z siedzibą przy ul.Piłsudskiego 34,               

   w Tomaszowie Mazowieckim, wyłoniony wskutek rozstrzygniętego postępowania w trybie przetargu 

nieograniczonego:

Posiłki dla 323 osób dorosłych wydawane były w Restauracji Chata ul. Stolarska 4,  w Tomaszowie 

Mazowieckim. Koszt jednego posiłku wynosił 8,60 zł.
Natomiast dla 51 osób dorosłych posiłki dowożone do miejsca  zamieszkania.

Koszt jednego posiłku wraz z usługą dowozu wynosił 14,00 zł.



Liczba decyzji Rodzaj decyzji
24502 decyzje przyznające
2109 decyzje zmieniające
1129 decyzje uchylające
79 decyzje odmowne
71 decyzje wygaszające

561 decyzje wszczynające 

postępowanie
75  decyzje wznawiające 

postępowanie
19 decyzje umarzające 

postępowanie

W 2013 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim wydał 

28545 decyzji administracyjnych w sprawie świadczeń z pomocy społecznej, w tym:



Liczba wniesionych do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim odwołań 

od wydanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim decyzji 

administracyjnych wynosi 29 odwołań, co stanowi 0,10 % ogółu wydanych decyzji administracyjnych w roku 

2013. 

Stanowisko SKO w powyższych sprawach:

Liczba decyzji Rodzaj decyzji
16 decyzje utrzymujące w mocy 

decyzje administracyjne 
wydane przez MOPS,

8 decyzje uchylające w całości 
do ponownego rozpatrzenia,

1 umorzone postępowanie,
4 bez odpowiedzi – nie 

rozpatrzone przez SKO.



2.  Dodatki  Mieszkaniowe 

Dodatek mieszkaniowy  jest jedną z form pomocy społecznej, który 

przyznaje  się na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001r.  o dodatkach 

mieszkaniowych  (Dz. U. Nr 71 poz. 73 z późn. zm.), Rozporządzenia Rady 

Ministrów w sprawie dodatków mieszkaniowych  (Dz. U. Z 2001r. Nr 156 

poz.1817, z 2005r. Nr 131 poz.1094), Uchwały Nr XVIII/195/03 Rady Miejskiej 

Tomaszowa Maz. z dnia 19.12.2003r.  w sprawie obniżenia wskaźników 

procentowych określających wysokość dodatku mieszkaniowego  (Dz. U. Woj. 

Łódzkiego Nr 39 z dnia 20.02.2004r. poz. 377).                    



Przysługuje on osobom, które muszą spełniać następujące warunki :

-  posiadają tytuł prawny do lokalu (najem, podnajem, spółdzielcze prawo do lokalu, 

własność samodzielnego lokalu mieszkalnego, własność domu jednorodzinnego   

oraz osoby bez tytułu prawnego oczekujące na przysługujący im lokal zamienny    

lub socjalny),     

- odpowiednia powierzchnia użytkowa lokalu  dla odpowiedniej liczby osób w nim 

zamieszkujących (dla jednej osoby 45,5 m2, dla dwóch osób 52 m2, dla trzech osób 58,5 

m2, dla czterech osób 71,5 m2),

-  średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 

trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku 

mieszkaniowego nie przekracza 175%  kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie 

jednoosobowym i 125%  kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym, 

obowiązującej w dniu złożenia wniosku (do 28 lutego 2013r. były to kwoty 1398,56 zł. 

 i  998,97 zł.,  a  od 01 marca 2013r. są  to kwoty 

odpowiednio  1454,51 zł.  i  1038,94 zł.).



W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2013r. do Sekcji Dodatków Mieszkaniowych 
wpłynęło 2591 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego, w wyniku czego wydano 
2807 decyzji administracyjnych, w tym :

Liczba decyzji Rodzaj decyzji
2529 decyzje przyznające
56 decyzje odmowne
85 decyzje uchylające 
94 decyzje wstrzymujące 
38 decyzje wygaszające postępowanie 
5 decyzje umarzające postępowania
1 wniosek bez rozpoznania



Od 01 stycznia do 31 grudnia 2013r. liczba przyznanych dodatków mieszkaniowych 
dla użytkowników lokali mieszkalnych stanowiła  2529, z czego tworzących mieszkaniowy 
zasób gminy  1231, spółdzielczy  806, prywatny  229 i pozostały  263 . 

W 2013 roku z dodatku mieszkaniowego skorzystało: 739 gospodarstw                     
1-osobowych, 564  gospodarstw 2-osobowych, 451  gospodarstw 3-osobowych,            
498 gospodarstw 4-osobowych, 198 gospodarstw 5-osobowych,  79 gospodarstw            
6  i więcej osobowych. 

Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres sześciu m-cy, licząc od pierwszego 

dnia miesiąca następującego po złożeniu wniosku w MOPS.       

Najmniejsza wysokość przyznanego dodatku mieszkaniowego wynosiła 16,86 zł,       
      a największa wysokość dodatku mieszkaniowego stanowiła kwota 517,07 zł.   



Za pośrednictwem Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim    
         w okresie od stycznia do grudnia 2013 roku do Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim przekazano 2 odwołania od wydanych 
przez MOPS decyzji administracyjnych, co stanowi 0,07 % ogółu wydanych decyzji 
administracyjnych w roku 2013. 

Stanowisko SKO w powyższych sprawach:

Liczba decyzji Rodzaj decyzji
1 decyzje utrzymujące w 

mocy decyzje wydane 
przez MOPS,

1 decyzje uchylające w 
całości do ponownego 
rozpatrzenia,



3.  Stypendia i zasiłki  szkolne

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,  jako organ właściwy realizuje 

zadania w zakresie przyznawania  świadczenia materialnego o charakterze 

socjalnym. 

Stypendium szkolne jest jedną z form pomocy społecznej, którą  

przyznaje się na podstawie ustawy  z dnia 7 września 1991 roku o systemie 

oświaty  (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)  oraz 

ustawy o pomocy społecznej art.8 ust.1 pkt. 2 z dnia 12 marca 2004 r. (tekst 

jedn.: Dz. U. z  2013 r. poz. 182 oraz z 2012r. poz. 1544 i 1548, Dz. U. 

z 2013r. poz.509) w związku z Rozporządzeniem  Rady Ministrów z dnia 17 

lipca 2012 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz 

kwot świadczeń pieniężnych z  pomocy społecznej  (Dz. U. z 2012r., poz. 

823).



Stypendium szkolne  może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji 

materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy 

występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, 

wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, 

alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie 

losowe. 

Stypendium szkolne może być udzielane w następujących formach:

-  całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, 

   w  tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach 

planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;

- pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu

     podręczników.

Zasiłek szkolny  może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej 

sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.



W okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2013 r. na stypendia i zasiłki szkolne wydano 
1004 decyzje administracyjne na podstawie 999 wniosków, które wpłynęły w okresie  
od 01 września 2012 r. do 30 czerwca 2013 r.

Liczba decyzji Rodzaj decyzji

991 decyzje przyznające stypendium 
szkolne 

8 Decyzje przyznające zasiłek szkolny
z powodu zdarzenia losowego 

2 decyzja umarzająca postępowanie 

3 decyzja wygaszająca postępowanie



Liczba decyzji Rodzaj decyzji
1053 decyzje przyznające stypendium 

szkolne 
1 decyzje przyznające zasiłek szkolny  

z powodu zdarzenia losowego 
2 decyzja umarzająca postępowanie 

12 decyzja odmowne

W okresie od 01 września 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. do Sekcji Dodatków 
Mieszkaniowych, Stypendiów i Zasiłków Szkolnych wpłynęło 1066 wniosków         
o przyznanie świadczenia materialnego o charakterze socjalnym i zasiłki szkolne,  
w wyniku czego wydano  1068 decyzji administracyjnych:      



Za pośrednictwem Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim 
w okresie  stycznia do grudnia 2013 roku do Samorządowego Kolegium Odwoławczego    
w Piotrkowie Trybunalskim przekazano 3 odwołania  od wydanych decyzji 
administracyjnych, co stanowi 0,14 % ogółu wydanych decyzji administracyjnych       
w roku 2013. 

Stanowisko SKO w powyższych sprawach:

Liczba decyzji Rodzaj decyzji
3 decyzje utrzymujące w mocy decyzje 

administracyjne wydane przez MOPS

W roku 2013 wydano łącznie 2072 decyzje administracyjne  przyznające 
stypendia i zasiłki szkolne.



Sprawozdanie  Sprawozdanie  

Działu  Pomocy Środowiskowej Działu  Pomocy Środowiskowej 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Tomaszowie Mazowieckim za rok 2013 w Tomaszowie Mazowieckim za rok 2013 



Dział Pomocy Środowiskowej w Miejskim Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim opiera się na działaniach 
podejmowanych przez  sześć zespołów problemowych, w których 
zatrudnionych jest 31 terenowych pracowników socjalnych:

Zespół ds. Osób niepełnosprawnych
Zespół ds. Rodzin  wielodzietności i niewydolnych wychowawczo
Zespół ds. Osób starszych z długotrwałą  chorobą i wymagających  
opieki ze strony drugiej  osoby
Zespole ds. Bezrobocia  
Zespół ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Bezdomności
Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie



Do zadań  ogólnych  pracowników socjalnych należy :
-prawidłowe i rzetelne przeprowadzanie wywiadów środowiskowych oraz wnioskowanie o pomoc 
zgodnie z obowiązującymi przepisami
-ścisła współpraca z Klubem Integracji Społecznej
-prowadzenie korespondencji we wszystkich sprawach dotyczących klientów Ośrodka
-udzielanie klientom właściwych i wyczerpujących informacji oraz prawidłowe i sprawne załatwianie ich 
spraw
-sporządzanie sprawozdań w obowiązującym terminie
-współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy – program – SEPI
-współpraca z Powiatowym Zespołem ds. Orzekania o Niepełnosprawności
-ścisła współpraca z Komendą Powiatową Policji
-ścisła współpraca z Sądem
-sprawowanie przez pracowników socjalnych kurateli nad osobami częściowo ubezwłasnowolnionymi
-pełnienie roli opiekunów prawnych przez pracowników socjalnych
-systematyczne podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez udział w szkoleniach
-udział w grupach roboczych dotyczących Niebieskiej Karty
-zawieranie kontraktów socjalnych na spłatę zadłużeń w czynszu, energii elektrycznej  gazie , wodzie w 
ramach Lokalnego programu przeciwdziałania zjawisku bezdomności na trenie miasta Tomaszowa 
Mazowieckiego"
Średnio w miesiącu terenowi pracownicy socjalni obsługują około 1500 środowisk.
Każdy z zespołów specjalizuje się w udzielaniu pomocy  zgodnie z dominującym problemem
u osób zgłaszających się o pomoc.



Asystent  Rodziny
W 2013r. pod opieką  Asystenta  Rodziny pozostawało 18 rodzin niewydolnych wychowawczo 

w tym 47 dzieci. Praca Asystenta Rodziny polegała na opracowaniu i realizacji planu pracy             

z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym. 

Asystent Rodziny udzielał pomocy rodzinom  w rozwiązywaniu problemów socjalnych, 

psychologicznych oraz wychowawczych z dziećmi. Motywował członków rodzin do podnoszenia 

kwalifikacji zawodowych. Pomoc w poszukiwaniu, podejmowaniu i w miarę możliwości 

utrzymania zatrudnienia ( 4 osoby  podjęły pracę i 2 osoby  brały udział w pracach społecznie-

użytecznych). Asystent Rodziny zobowiązany był do prowadzenia dokumentacji dotyczącej pracy 

z rodziną, jak również dokonywał okresowej oceny sytuacji rodziny, podejmował działania 

interwencyjne i zaradcze w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin.                             

Pomimo ścisłego nadzoru asystenta w jednej rodzinie nie udało się zatrzymać dzieci               

w rodzinnym środowisku, zostały one umieszczone w Pogotowiu Opiekuńczym a jedno dziecko 

powróciło do rodziny. Nadal prowadzona jest praca socjalna nad powrotem dzieci do środowiska, 

matka podjęła leczenie odwykowe, natomiast ojciec dzieci podjął pracę. 



Wolontariat

MOPS przy współpracy z Centrum Dialogu Społecznego i Wolontariatu 
zapewniał pomoc wolontariuszy. Pomoc świadczona była zarówno osobom dorosłym 
jak również dzieciom.

Dzieci otrzymywały głównie wsparcie i pomoc przy odrabianiu lekcji.
W 2013r. pomocą wolontariatu zostało objętych 9 środowisk  w ramach podpisanych 
porozumień,
pomoc uzyskały 4 osoby dorosłe oraz 5 środowisk z dziećmi (łącznie 11 dzieci).

Ogrzewalnia
Ogrzewalnia dla osób bezdomnych w okresie od 1.01.13r. do 15.04.2013r.                  

była prowadzona przez MOPS. Do dnia 20.01.2013 działała przy  ulicy Farbiarskiej 20,        

a od 21.01.2013 do 15.04.2013 przy ulicy Luboszewskiej 71.                                                       

       W roku 2013 z ogrzewalni skorzystało 90 osób w tym 4 kobiety.



Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowi Maz.  w okresie od dnia 
15.07.2013 roku do dnia 31.12.2014 roku realizował zadanie publiczne pod 
nazwą ,,Gminne programy aktywizacji społeczno – zawodowej na rzecz 
budownictwa socjalnego", które współfinansowane jest przez Ministerstwo Pracy    
i Polityki Społecznej w ramach programu ,,Aktywne formy przeciwdziałania 
wykluczeniu społecznemu – edycja 2011 - 2015 .

Działania projektowe związane są z działalnością na rzecz integracji                     
i reintegracji zawodowej i społecznej  osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 
oraz rozbudową sieci mieszkań chronionych na terenie gminy miasta Tomaszowa 
Maz.                                                                                                                           

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przeznaczyło na powyższe działania 
kwotę 120.000 PLN, 30.000 PLN  stanowi wkład własny podmiotu realizującego. 
Łączny koszt zadania publicznego wynosi 150.000 PLN.

W celu realizacji zadania wytypowane zostały przez TTBS 2 lokale mieszkalne 
przy ulicy Krzyżowej 2 m. 2 o pow. użytkowej 42,51 m2, oraz przy ul. Jerozolimskiej 
7/9 m. 8 o pow. użytkowej 25,20 m2. Podpisane zostały umowy użyczenia 
powyższych mieszkań pomiędzy Gminą Miasto Tomaszów Maz. a MOPS.                   

W wyniku zakończonych prac remontowych, zostaną one dostosowane               
  do wymogów niezbędnych do realizacji funkcji opiekuńczej mieszkań 
chronionych. 



Celem projektu jest również aktywizacja zawodowa grupy 8 długotrwale 
bezrobotnych mężczyzn, z którymi na czas realizacji projektu zawarte zostały 
kontrakty socjalne.  

- w miesiącu sierpniu 2013 roku grupa bezrobotnych uczestniczyła w warsztatach              
z psychologiem, które obejmowały warsztaty umiejętności społecznej wraz z treningiem 
interpersonalnym.
- bezrobotni zostali poddani również cyklom edukacyjno- szkoleniowym, mającym na celu 
przybliżenie idei projektu, zwiększenie motywacji do podjęcia pracy i zwiększenie 
aktywności społecznej osób, nabyli umiejętności niezbędne do realizacji Projektu
- odbyli szkolenie   w zakresie BHP
- przeszli badania lekarskie

 Cykl edukacyjno szkoleniowy zakończony został w dniu 28.11.2013 roku egzaminem 
praktyczno – teoretyczny, wszyscy bezrobotni uzyskali zaświadczenia o ukończeniu kursu 
w zakresie wykańczania wnętrz z glazurnictwem.





 W ramach praktycznego przyuczenia do zawodu uczestników projektu, dokonano 
generalnego remontu istniejącego mieszkania chronionego przy ul. Jana Pawła II 15 m. 8.



Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Tomaszowie Maz. w 2013 
roku  prowadził 2 mieszkania 
chronione na terenie miasta. Są to 
instytucje o charakterze ochronnym       
i stanowią świadczenia niepieniężne 
dla mieszkańców z terenu Tomaszowa 
Maz.. 

Mieszczą się przy ul. Jana Pawła II 
15 m. 8 (powierzchnia użytkowa 27,90 
m²) oraz przy ul. Wschodniej 22 m. 1 
(powierzchnia użytkowa 45 m² ).
Ośrodek zawarł z Gminą Miasto 
Tomaszów Maz. umowę użyczenia 
powyższych lokali mieszkalnych. 

Lokale są kompletnie wyposażone 
we wszelkie niezbędne sprzęty 
gospodarstwa domowego, 
umeblowane, zdolne do przyjęcia 
rodzin dotkniętych sytuacją kryzysową. 

Rodziny  przebywające w  
mieszkaniach chronionym ponoszą 
odpłatność  zgodnie z §3 pkt 3 
Załącznika do Uchwały Nr LXIV/540/10 
Rady Miejskiej Tomaszowa Maz.  z dnia 
27 października 2010 roku.



W mieszkaniu chronionym przy ul. Wschodniej 22 m. 1 zamieszkiwała matka 
samotnie wychowująca dziecko. Na przestrzeni roku 2013 rodzinie udzielono szeroko 
rozumianej pracy socjalnej, zrealizowano indywidualny plan pracy z rodziną dzięki któremu 
klientka znalazła pracę i już otrzymała mieszkanie komunalne, jest w trakcie remontu 
( mieszkanie chronione opuści na przełomie stycznia- lutego 2014r).

Rodzina ponosiła odpłatność  wys.50% za eksploatację przyznanego lokalu w 
miesiącach V-XII/13 r. od I_IV/13r. została zwolniona z odpłatności.

W mieszkaniu chronionym przy ul. Jana Pawła II 15 m. 8 zamieszkiwała w 2013 roku 
matka samotnie wychowująca z 2 małoletnich dzieci. Rodzina była pod nadzorem 
kuratora sądowego, asystenta rodziny. Przejawiała wysoki poziom niedostosowania 
społecznego oraz bezradność w sprawach opiekuńczo wychowawczych i prowadzeniu 
gospodarstwa domowego.  Na przestrzeni roku 2013 rodzinie udzielono szeroko 
rozumianej pracy socjalnej, realizowano plan usamodzielnienia rodziny, który nie został w 
2013 roku zakończony. Będzie nadal realizowany w 2014 r., Rodzina  nie  usamodzielniła 
się i nie miała możliwości opuszczenia  mieszkania.
   Rodzina umieszczona w mieszkaniu chronionym przy ul. Jana Pawła II 15 m. 8,  , nie 
ponosił odpłatności za korzystanie z przyznanego mieszkania chronionego. Jedynie w 
miesiącu X 2013 roku zobowiązana została do odpłatności w wysokości 25% 
ponoszonych kosztów eksploatacyjnych za użytkowanie lokalu



Zespół Interdyscyplinarny. 

 

Zarządzeniem Nr 209/2011. z dnia 23.08.2011r. Prezydent Miasta Tomaszowa 

Maz. powołał Zespół Interdyscyplinarny celem podejmowania działań 

zapobiegających przemocy w rodzinie. W jego skład wchodzą przedstawiciele 

różnych instytucji: Policji, Sądu, Prokuratury, Oświaty, Organizacji Pozarządowych, 

Urzędu Miasta , PCPR, Służby Zdrowia, MKRPA, Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej, który jednocześnie zapewnia obsługę techniczną dla funkcjonowania ZI.  

Zespół liczy 17 osób.                                                                                       

Praca  w Zespole jest nieodpłatna i realizowana  w ramach wykonywanych 

obowiązków służbowych.  

W 2013r. na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego zostały sporządzone 

171 Niebieskie Karty. Odbyło się 597 posiedzeń grup roboczych.  Zakończonych 

zostało 101 procedur Niebieskich Kart.



„PLATFORMA WSPÓŁPRACY MIĘDZYINSTYTUCJONALNEJ  W POWIECIE 
TOMASZOWSKIM"

W trosce o zwiększenie efektywności podejmowanych działań Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Tomaszowie Maz. aktywnie uczestniczył w 2013 roku  w cyklu spotkań realizowanych przez Regionalne 
Centrum Polityki Społecznej w Łodzi  pod nazwą ,,Platforma Współpracy Międzyinstytucjonalnej w powiecie 
tomaszowskim".   Projekt  współfinansowany był przez Unię Europejską  w ramach Narodowej Strategii 
Spójności, promotorem programu jest Województwo Łódzkie oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi. 

W ,,Platformie Współpracy Międzyinstytucjonalnej" udział brały  instytucje pomocy społecznej z terenu 
całego powiatu, organizacje pozarządowe, Powiatowy Urząd Pracy, Regionalne Centrum Polityki Społecznej 
w Łodzi. Zajęcia prowadzone były  przez supervisorów Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej 
,,Być Razem” z Cieszyna.
      Celem wspólnych spotkań było pogłębienie współpracy międzyinstytucjonalnej, uznawanej za skuteczny 
sposób rozwiązywania problemów społecznych oraz pobudzenia rozwoju lokalnego. 

      W ramach cyklicznych spotkań międzyinstytucjonalnych ustalono dwie strategie, dążące do realizacji 
zadań własnych gminy i powiatu oraz rozwiązania w kwestii konkretnych problemów społecznych:
 - porozumienie partnerstwa lokalnego na rzecz utworzenia Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar 
Przemocy Domowej w Tomaszowie Mazowieckim
 - porozumienie partnerstwa lokalnego na rzecz trwałej współpracy jednostek samorządowych i organizacji 
pozarządowych.
      Podmioty zainteresowane propozycją partnerstwa lokalnego zaproszone zostały na spotkanie w dniu 
10.12.2013 roku  do  Centrum Dialogu Społecznego i Wolontariatu przy ul. Plac Kościuszki 18, podczas 
którego podpisane zostały porozumienia pomiędzy uczestnikami. W imieniu MOPS w/m porozumienie 
podpisała Pani Dyr. J. Szustorowską. 



INFOMACJA O BUDŻECIE                          

MIEJSKIEGO OŚRODKA  POMOCY  SPOŁECZNEJ    

w Tomaszowie Maz.



W 2013 roku wydatkowano kwotę:  42.566.084,96
I. ZADANIA ZLECONE 20.978.008,65
1. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 
(roz.85212)

20.499.854,72

- świadczenia rodzinne 14.593.151,76
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego 4.549.325,40
- opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne za 
osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne

740.335,04

- koszty obsługi zadania 617.042,52
2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne (roz.85213) 70.100,00
3.Wydatki na sprawowanie opieki „opiekun prawny” oraz 
obsługę zadania (roz.85219)

30.435,34

4. Świadczenie finansowe dla osób pobierających 
świadczenie pielęgnacyjne (roz.85295), w tym:

366.800,00

- świadczenie dla osób pobierających świadczenie 
pielęgnacyjne

366.800,00

- koszt obsługi zadania 10.818,59



II. ZADANIA WŁASNE 21.588.076,31
1. Ogrzewalnia (roz.85154) 55.250,52
2. Piecza zastępcza (roz.85204) 107.790,66
3. Asystent rodziny (roz.85206) 25.001,30
- dotacja celowa 18.002,50
- środki własne gminy 6.998,80
4. Świadczenia rodzinne, świadczenia emerytalne i 
rentowe z ubezpieczenia społecznego (roz.85212)

98.179,11

5. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 
osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 
społecznej (roz.85213)

269.127,20

6. Zasiłki i pomoc w naturze 6.705.451,83
- zasiłki okresowe 1.849.904,48
- zasiłki celowe 1.486.333,56
- zasiłki celowe specjalne 18.979,56
- środki czystości dla podopiecznych 7.817,26
- sprawienie pogrzebu 23.400,00
- opłacenie pobytu w DPS 3.319.016,97



7. Dodatki mieszkaniowe (roz.85215) 2.755.804,57
8. Zasiłki stałe (roz.85216) 3.695.391,21
9. Utrzymanie Ośrodka 3.481.514,34
- wynagrodzenia i pochodne 2.905.867,71
- pozostałe wydatki rzeczowe 526.906,63
- wydatki inwestycyjne 48.740,00
10. Usługi opiekuńcze (roz.85228) 145.472,57
11. Pozostała działalność (roz.85295) 3.134.137,33
- posiłki w szkołach i przedszkolach 827.543,55
* dotacja celowa 827.543,55
- posiłki dla dorosłych 606.472,70
* dotacja celowa 184.948,40
* środki własne gminy 421.524,30
- zasiłki celowe 204.350,00
* dotacja celowa 109.788,93



* środki własne gminy 94.561,07
- prace społecznie użyteczne 142.712,50
- Dom Dziennego Pobytu 235.805,93
* wynagrodzenia i pochodne 97.154,45
* pozostałe wydatki rzeczowe 138.651,48
- pr.Aktywizacja Społeczno Zawodowa MPiPS 121.620,54
* wynagrodzenia i pochodne 10.493,95
* pozostałe wydatki rzeczowe 111.126,59
- pr. WSAPRCIE 995.632,11
* wkład własny 104.471,31
* wkład obcy 891.160,80
12. Pomoc materialna dla uczniów (roz.85415) 1.114.955,67
- stypendia dla uczniów 1.110.916,67
- zasiłki szkolne 4.039,00



KADRY



Zatrudnienie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
Na dzień 31 grudnia 2013r. MOPS zatrudniał 93 osoby, w tym:

1) zadania własne        - 78 osób (etatowo – 75,5 ) :
    - starszy specjalista pracy socjalnej- koordynator    -    1 osoba
    - starszy specjalista pracy socjalnej                            -    4 osoby
    - specjalista pracy socjalnej                                         -  14 osób
    - starszy pracownik socjalny                                        -    9 osób
    - pracownik socjalny                                                     -    7 osób
    - opiekun w ośrodku pomocy społecznej                    -    4 osoby
    - pozostali pracownicy                                                  -   39 osób
2) zadania zlecone- świadczenia rodzinne i fundusz 
                                alimentacyjny                                -   18 osób (etatowo-16,5)

Średnioroczne zatrudnienie w Ośrodku w przeliczeniu na etaty wynosiło – 90,8.

W 2013r. Ośrodek zorganizował staż dla 7 osób bezrobotnych skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy 
w Tomaszowie Maz. oraz dla 3 osób staż zawodowy w ramach projektu  Nowe kompetencje-Nowe Perspektywy 
realizowanego w ramach działania 7.4 ”Niepełnosprawni na rynku pracy” PO KL.

Ponadto w 2013r. zostały utworzone 2 stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych (kierowca i stanowisko 
ds.informatycznych). Ośrodek otrzymał  ze środków PFRON refundację kosztu wyposażenia tych stanowisk.
Stanowisko kierowcy wyposażono w nowy samochód KIA VENGA.
Dla stanowiska ds. informatycznych zakupiono zestaw mebli biurowych, zestaw komputerowy, klimatyzator
oraz urządzenia i akcesoria biurowe.



Dom Dziennego Pobytu
Aleja Piłsudskiego 34

przy 
Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej

w Tomaszowie Mazowieckim



11 lutego 2013r. rozpoczął funkcjonowanie 

Dom Dziennego Pobytu przy  

Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

Placówka powołana została dla emerytów i niepracujących 

inwalidów Tomaszowa Mazowieckiego. 

Dom otwarty jest od poniedziałku do piątku 

w godzinach 7.30-15.30



Dom dysponuje 30 miejscami.

Podopieczni w przyjemnie zorganizowanym 

czasie i miejscu spędzają dzień, także mogą 

zjeść ciepły posiłek proponowany przez 

Spółdzielnie Socjalną „ Impuls „

 W 2013 roku wydanych zostało 37 decyzji 

uprawniających do uczestnictwa w zajęciach        

 w Domu Dziennego Pobytu.

Na dzień 31.12.2013 uczestniczyło w zajęciach 
27 osób.

- pozostałe osoby zrezygnowały ze względów 
zdrowotnych;
- jedna osoba zmarła



                  Odpłatność 

Uczestnicy ponoszą odpłatność za : 

●  Pobyt - całkowity koszt wynosił 
                                299,78 zł 
Wysokość opłat ustalona była indywidualnie w zależności od dochodu uczestnika 
zgodnie z  uchwałą Nr XXXIII/286/2012 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z 
dnia 20.12.2012r.

●  Posiłek – całkowity koszt jednego obiadu wynosił 
                                  8,60 zł
Wysokość opłaty za posiłki ustalona była w zależności od dochodu przypadającego na 
uczestnika zgodnie z uchwałą Nr LVI/480/06 Rady Miejskiej Tomaszowa 
Mazowieckiego z dnia 31.05.2006r.

  



Odpłatności za pobyt i posiłki w 2013 r. kształtowała się 
następująco :

       POBYT

● Bezpłatny              2 osoby
● Odpłatność 10%   1 osoba
● Odpłatność 15%   4 osoby
● Odpłatność 20%  12 osób
● Odpłatność 30%   6 osób
● Odpłatność 40%   1 osoba
● Odpłatność 60%   1 osoba

         POSIŁKI

● Nie korzysta         3 osoby
● Bezpłatne posiłki  6 osób
● Odpłatność 30%   1 osoba
● Odpłatność 40%   2 osoby
● Odpłatność 50%   5 osób
● Odpłatność 100% 10 osób



Do dyspozycji uczestników należą:
● Salka do ćwiczeń wyposażona w rowerki 

stacjonarne, orbitrek, bieżnię;
● Pokój dzienny wyposażony w sprzęt 

audiowizualny, biblioteczkę;
● Jadalnia która służy także jako miejsce             

do wszelkich działań plastycznych; 
● Pokój pielęgniarki;
● Ogród z letnią altaną;
● Uczestnicy którzy mają problem z dotarciem 

do DDP mogą skorzystać z dowozu 

zorganizowanego przez MOPS.



Działania podejmowane w celu usprawniania kondycji seniorów
● Codzienna gimnastyka ; 
● Arteterapia :

      - zajęcia z elementami malarstwa - rękodzieło - muzykoterapia , 
      - biblioterapia - filmoterapia,

● Zajęcia indywidualne i grupowe z psychologiem ;
● Udział w życiu kulturalnym ; 
● Wycieczki bliższe i dalsze ;
● Współpraca z różnymi placówkami i instytucjami ;

Zajęcia indywidualne i grupowe z terapeutą

● Zakres działań podejmowanych przez terapeutę w Domu Dziennego Pobytu obejmuje 
zagadnienia :

● Integracja grupy - warsztaty
● Pozytywne myślenie - warsztaty
● Asertywna postawa - warsztaty
●  Muzykoterapia - warsztaty
● Otępienie starcze – objawy – mini wykład, ćwiczenia procesów poznawczych
● Mechanizmy uzależnień – mini wykład 



Udział w życiu kulturalnym
WYJŚCIA :

● Do Muzeum hr. Antoniego Ostrowskiego w  Tomaszowie Mazowieckim w 
celu obejrzenia wystaw  (22.02.2013r., 22.03.2013r., 24.10.2013r.) ;

● Do Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Czytelni w celu obejrzenia wystaw 
( 11.04.2013r., 09.07.2013r.) ;

● Do Ośrodka Kultury „ Tkacz „ na Koncert Laureatów Tomaszowskiej 
Wiosny (17.05.2013) oraz spektakl 
łódzkiego Teatru Piccolo pt. „ Nić Ariadny „ (28.05.2013);

● Wyjazd do Teatru Muzycznego w Łodzi na musical „ Skrzypek na dachu 
„ (31.10.2013r.) ;
WYSTĘPY W DDP :

● Koncerty i występy przedszkolaków i ich wychowawczyń oraz młodzieży 
starszej :
  - Przedszkole „ Promyczek „ (19.02.2013r.,  21.03.2013r., 14.06.2013r.) ;
  - Przedszkole nr 2 im. Marii Kownackiej (18.12.2013r.) ;
  - Gimnazjum nr 3 ( 06.12.2013r.) ;
  - Państwowa Szkoła Muzyczna II st. im. T. Wrońskiego     ( 15.11.2013r.) ;

● Wystawy prac plastycznych : Stowarzyszenia Amatorów Plastyków oraz 
pani Mirosławy Płachety ;



Wycieczki bliższe i dalsze
● Spacer do Rezerwatu Niebieskie Źródła ( 26.04.2013r., 

08.10.2013r.) ;
● Jesienne spacery do pobliskiego lasu ;
● Wyjazd do Leśnego Zakładu Doświadczalnego SGGW 

Arboretum w Rogowie ( 24.05.2013r.) ;
● Wycieczka do Spały i Inowłodza (23.07.2013r.) ;
● Wycieczka do Grot Nagórzyckich i Ośrodka Hodowli 

Żubrów w Smardzewicach (14.08.2013r.) ;



KLUB INTEGRACJI KLUB INTEGRACJI 
SPOŁECZNEJ SPOŁECZNEJ 

DZIAŁAJĄCY PRZY DZIAŁAJĄCY PRZY 
MIEJSKIM OŚRODKU MIEJSKIM OŚRODKU 

POMOCY SPOŁECZNEJ POMOCY SPOŁECZNEJ 
W TOMASZOWIE W TOMASZOWIE 
MAZOWIECKIM MAZOWIECKIM 



ZADANIA KLUBU INTEGRACJI SPO ECZNEJŁZADANIA KLUBU INTEGRACJI SPO ECZNEJŁ

 Reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych marginalizacją poprzez                        
realizację zadań o charakterze terapeutycznym, zatrudnieniowym i samopomocowym.

 Pobudzanie aktywności społecznej i inspirowanie działań samopomocowych we                      
współpracy z innymi jednostkami organizacyjnymi w celu przeciwdziałania i                          
ograniczenia patologiom i innym negatywnym zjawiskom społecznym.

 Wspomaganie osób i rodzin wymagających pomocy w osiągnięciu przez nich możliwie          
pełnej aktywności życiowej.

 Podejmowanie działań w celu rozwijania niezbędnej infrastruktury socjalnej                                
w mieście.

 Udzielanie wsparcia psychologicznego, prowadzenie terapii indywidualnej i rodzinnej.
 Organizowanie:

a)     działań mających na celu pomoc w znalezieniu pracy na czas określony lub na czas               
wykonania określonej pracy, w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy                                                
u  pracodawców, wykonywanie usług na podstawie umów cywilnoprawnych oraz                       
przygotowanie do podjęcia zatrudnienia,
b)     prac społecznie użytecznych,
c)     poradnictwa prawnego,
d)    działalności samopomocowej w zakresie zatrudnienia, spraw mieszkaniowych 
       i socjalnych,



 Poradnictwo psychologiczne dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej             
obejmujące:

a)    edukację rodziców w zakresie problemów opiekuńczo-wychowawczych,
b)    pracę profilaktyczną z dziećmi,
c)    edukację w zakresie korzystania ze specjalistycznych poradni psychologicznych,
d)    udzielanie wsparcia w sytuacjach kryzysowych.

 Poradnictwo psychologiczne dla pracowników Ośrodka obejmujące:

a)    zajęcia grupowe mające na celu pomoc w rozwiązywaniu problemów pracowników,
b)    praca indywidualna z pracownikami,
c)    pomoc przy przeprowadzaniu wywiadów środowiskowych u osób z zaburzeniami               
psychicznymi oraz w innych uzasadnionych przypadkach.



Indywidualnego i grupowego poradnictwa psychologicznego

Indywidualnego poradnictwa prawnego

Organizowania i prowadzenia grup wsparcia

Terapii rodzinnej

Organizowania prac społecznie użytecznych

Działania na rzecz rodziny

Działania na rzecz społeczności lokalnej

Klub świadczy usługi dla klientów pomocy społecznej Klub świadczy usługi dla klientów pomocy społecznej 
w zakresie:w zakresie:

Uczestnictwo w klubie odbywa si  na podstawie:ęUczestnictwo w klubie odbywa si  na podstawie:ę

wniosku osoby zainteresowanej
skierowania przez pracownika socjalnego
spisania kontraktu socjalnego



W ramach Klubu Integracji Spo ecznej w okresie łW ramach Klubu Integracji Spo ecznej w okresie ł
od stycznia do grudnia 2013r podj to nast puj ce ę ę ąod stycznia do grudnia 2013r podj to nast puj ce ę ę ą

dzia ania:łdzia ania:ł

 Porady psychologiczne – udzielono 873 konsultacji psychologicznych,   
        w ramach których objęto pomocą 180 osoby.

 Porady prawnicze - udzielono 577 konsultacji prawnych, 
        w ramach których objęto pomocą 167 osób.

 Na przełomie roku szkolnego 2013/2014 cykl spotkań psychologa z         
       młodzieżą szkół gimnazjalnych (Gimnazjum nr 2, Gimnazjum nr 3,        
       Gimnazjum nr 6) – tematyka: „Cyberprzemoc; „Prawidłowa                       
       komunikacja interpersonalna – uczeń, rodzic, nauczyciel” –„Stres            
       egzaminacyjny”; „Etykieta dobrego zachowania -”; 

            „Postawa asertywna”.



 Cykl spotkań psychologa z beneficjentami Ośrodka – 
w ramach których organizowano mini wykłady, warsztaty: „Reaguj zanim Twoje 
dziecko sięgnie po alkohol, narkotyki”; „Dialog rodzinny, rola i znaczenie w 
kształtowaniu postaw prospołecznych”; „Środowisko społeczne, a zachowania 
aspołeczne młodzieży”; „W co grają rodzice? Czyli o postawach rodzicielskich”.



W ramach pracy terapeutycznej na początku sierpnia 2013r została utworzoną 
Grupa Wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, z siedzibą przy ul. Warszawskiej 
75/81 przy wsparciu parafii św. Jadwigi. Celem powołania grupy była pomoc 
psychologiczna osobom doznającym przemocy w rodzinie. W spotkaniach grupy 
brało udział 4-5 osób z 8 wstępnie zakwalifikowanych. Spotkania odbywały się raz 
w tygodniu w poniedziałki, natomiast w środy prowadzone były indywidualne 
konsultacje z psychologiem.

Organizowanie prac społecznie - użytecznychOrganizowanie prac społecznie - użytecznych
Organizowanie i nadzorowanie Prac Społecznie – Użytecznych w okresie III-XII.2013, 

których celem była pomoc osobom bezrobotnym  przez ich aktywizację na rynku 
pracy. W w/w okresie objęto tymi pracami 123 osoby, które przepracowały 18000 
godzin. 
        Prace społecznie użyteczne były wykonywane przez bezrobotnych bez          
prawa do zasiłku, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy.                     
Osoby pracowały w wymiarze 10 godzin tygodniowo, 

               z   wynagrodzeniem  7,70 zł za godzinę  i od czerwca 8,00 zł za godzinę.



Współpraca z MOK – projekt „Lato w teatrze – skierowanych zostało  23 dzieci.
Udział w ogólnopolskiej kampanii „Postaw na Rodzinę” – organizacja  III Pikniku Rodzinnego    

    w dniu 25.06.2013r, którego celem było  kształtowanie prawidłowych więzi  
        w rodzinie – „Pokolenia blisko siebie”. 

               Głównym organizatorem był MOPS przy współudziale:
              - Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim – Wydział Polityki  Społecznej,                    

      ul. Pl. Kościuszki 18
             -Dzielnicowego Ośrodka Kultury w Tomaszowie Maz., 
             ul. Gminna 37/39
             Do udziału w pikniku zostało zaproszonych 70 rodzin korzystających ze wsparcia Ośrodka 

(w tym 145 dzieci) dotkniętych problemem:
             - bezradności w sprawach opiekuńczo - wychowawczych 

      i w prowadzeniu gospodarstwa domowego – zwłaszcza 
      w  rodzinach  niepełnych, wielodzietnych oraz przemocy 
      w rodzinie.

Dzia ania na rzecz Rodziny:łDzia ania na rzecz Rodziny:ł

Przedstawienie w dniu 09.04.2013r - O.K. „TKACZ”- Przedstawienie w dniu 09.04.2013r - O.K. „TKACZ”- „I belive In love”,                          „I belive In love”,                          
w  którym brało udział 36 rodzin.w  którym brało udział 36 rodzin.





Propagowanie postaw prorodzinnych wśród beneficjentów Ośrodka – karnety  
wstępu do Skansenu Rzeki Pilicy i Grot Nagórzyckich  w okresie VII-VIII.2013r 
       (40 karnetów Skansen rzeki Pilicy/ 40 karnetów Groty Nagórzyckie).

W dniu 19.XII.2013 r. w sali społeczności chrześcijańskiej „Tomy” przy ulicy     
Jerozolimskiej 1E odbyło się przedstawienie pt. „Euforia” w wykonaniu                
Teatru Profilaktyczno - Edukacyjnego dla dzieci i młodzieży „Moralitet” z             
Krakowa, na które zostały zaproszone dzieci wraz z rodzicami klientów                  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. 
       Po przedstawieniu obdarowane przez Mikołaja symbolicznym słodkim           
       podarunkiem, rodzice mogli skorzystać z poczęstunku (kawa, herbata,             
           ciasteczka), 
       a dzieci jeszcze przez jedna godzinę brały udział w zabawie tanecznej. 
Podczas spotkania wszyscy chętni mogli zapisać się na wyjazd do Zakościela na 
Podróż do Betlejem.





Dzia ania na rzecz spo eczno ci lokalnej.ł ł śDzia ania na rzecz spo eczno ci lokalnej.ł ł ś

Cykl warsztatów psychologa z pensjonariuszami „Domu Dziennego            
 Pobytu” działającego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej                   
w  Tomaszowie Maz. : „Pozytywne myślenie”; „Muzykoterapia”;                         
„Integracja grupy”; „Otępienie starcze, objawy, ćwiczenia”;                              
„ Asertywna postawa”; „Mechanizmy uzależnienia”.

Koordynacja działań Klubu Seniora „Pasja”, który z inicjatywy                     
  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w dniu 27.09.2012r powołano           
do życia –klub zrzesza około 300 członków, w tym ok. 150-200                          
członków aktywnie uczestniczących w zebraniach i spotkaniach                     
rozrywkowych. 
       Klub w ramach swojej działalności organizował: turnusy                                 
 wypoczynkowo –rehabilitacyjne; wycieczki piesze (Spała, Groty                     
Nagórzyckie, Niebieskie Źródła i Skansen rzeki Pilicy); ogniska, wieczorki 
taneczne, zajęcia ruchowe („Twórcze poruszenie”) oraz basen.





 W dniu (25.09.2013r) powstał kolejny Klub Seniora      
„Słoneczna Jedynka” –klub zrzesza obecnie około                    
60 członków. 



Sprawozdanie  Sprawozdanie  Działu Świadczeń Rodzinnych              Działu Świadczeń Rodzinnych              

     i Funduszu Alimentacyjnego      i Funduszu Alimentacyjnego 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej                      Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej                      

       w Tomaszowie Mazowieckim za rok 2013       w Tomaszowie Mazowieckim za rok 2013



Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego realizuje zadania z zakresu 

świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w oparciu o ustawy:

- ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz.1456), 

obowiązująca od dnia 1 maja 2004r.;

- ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawionym do alimentów (Dz. U. z 2012r. poz. 

1228 późn. zm.), obowiązująca od dnia 1 października 2008r.;

- ustawa z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych 

ustaw (Dz. U. z 2012r. poz. 1548), obowiązująca do dnia 1 stycznia 2013r.

W okresie od dnia 1 listopada 2013r. do 31 października 2014r.  kryterium dochodowe 

uprawniające do świadczeń rodzinnych wynosi 539 zł na osobę lub 623 zł na osobę, jeśli               

w rodzinie wychowywane jest dziecko niepełnosprawne. Jednakże w przypadku ubiegania się       

o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka urodzonego po 1 stycznia 2013 roku 

kryterium dochodowe stanowi kwotę 1.922 zł  miesięcznie na osobę w rodzinie.                

Niezależnie od wysokości dochodu rodziny przyznawany jest zasiłek pielęgnacyjny.



Świadczenia rodzinne to:
1. Zasiłek rodzinny, który od 1 listopada 2012 r. wynosi odpowiednio :
a. na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia (77,00 zł miesięcznie);
b. na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia (106,00 zł
miesięcznie);
c. na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia (115,00 zł
miesięcznie);
oraz dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:
a. dodatek z tytułu urodzenia dziecka (1.000 zł na dziecko, świadczenie jednorazowe);
b. dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
(400 zł miesięcznie);
c. dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka (170 zł miesięcznie na dziecko,
nie więcej niż 340 zł na wszystkie dzieci, w przypadku dzieci niepełnosprawnych kwotę
dodatku zwiększa się o 80 zł, nie więcej niż o 160 zł na wszystkie dzieci);
d. dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej (80 zł miesięcznie);
e. dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego (60 zł na dziecko
do 5 roku życia, 80 zł – na dziecko od 5 do 24 roku życia);
f. dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego (100 zł, świadczenie jednorazowe);
g. dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania:
- w związku z zamieszkaniem w miejscowości (90 zł miesięcznie, internat / stancja);
- w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości (50 zł miesięcznie).
2. Świadczenia opiekuńcze:
a. zasiłek pielęgnacyjny (153 zł miesięcznie);

b. świadczenie pielęgnacyjne (520 zł miesięcznie do 30 czerwca 2013 roku, od 1 lipca 2013 roku 620 zł miesięcznie).

3. Zapomoga wypłacana przez gminy, na podstawie art. 22a ustawy o świadczeniach rodzinnych.
4. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (1.000 zł na dziecko, świadczenie jednorazowe).



Świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 

 jak stanowi ustawa – są wypłacane osobom uprawionym do alimentów od rodzica na podstawie 

tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez Sąd pod warunkiem, że osoba 

zobowiązana do płacenia alimentów uchyla się od obowiązku łożenia na rzecz dziecka.  

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacane są  wówczas gdy w okresie dwóch 

ostatnich miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań 

alimentacyjnych. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego są uzależnione od kryterium 

dochodowego i przysługują w pełnej wysokości, bieżąco ustalonych alimentów, jednakże w kwocie 

nie wyższej niż 500 zł, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu   na osobę w rodzinie nie przekroczy 

kwoty 725 zł netto miesięcznie.

Okres realizacji świadczeń trwa od 1 października do 30 września następnego roku

kalendarzowego. W okresie wypłaty świadczeń z funduszu może wystąpić sytuacja zmiany

wysokości zasądzonych alimentów poprzez ich podwyższenie lub obniżenie. 



Działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych w świetle ustawy 
o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Organ właściwy dłużnika w okresie od stycznia 2013 roku do grudnia 2013 r. 
prowadził
postępowanie wobec 1.511 dłużników alimentacyjnych, u których podjęto następujące 
działania:

1. Wywiad alimentacyjny i oświadczenie majątkowe dłużnika - 657 osób zostało 
wezwanych.
                                                                                                                        
2. Aktywizacja zawodowa dłużników - 179  wnioski wysłane do Powiatowego Urzędu 
Pracy w/m.

3. Wszczęcie postępowania dotyczące uznania dłużnika za uchylającego się od zobowiązań 
alimentacyjnych -  363 wszczęto postępowań. 
                    
4. Decyzja dotycząca dłużnika alimentacyjnego:
●   w sprawie uznania za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych – 318 osób,
●   w sprawie umorzenia postępowania wobec dłużnika alimentacyjnego – 74 osób.



5. Złożenie wniosku o ściganie za przestępstwo nie alimentacji - 287 wniosków 
wysłanych do Prokuratury:    
●   wszczęcie dochodzenia – 73,
●   odmowa dochodzenia – 84,
●   umorzenie postępowania – 41,
●   zawieszenie postępowania – 7,
●   wyrok skazujący – 64.
6. Złożenie wniosku do Starosty o zatrzymaniu prawa jazdy - 239 wniosków:
●   wszczęcie postępowania – 3,
●   odmowa wszczęcia postępowania – 38,
●   umorzenie postępowania – 113,
●   zatrzymanie prawa jazdy – 34,
●   zwrot prawa jazdy – 4,       
●   wniosek bez rozpoznania – 1.
7. Wytoczenie powództwa cywilnego na rzecz obywateli oraz przystąpienie do 
postępowania sądowego - 0 spraw.  
8. Przekazanie do biura informacji gospodarczej informacji o zobowiązaniach dłużnika 
alimentacyjnego – 9.180  informacji.
9. Zgony – 12 spraw.
10. Dłużnicy z zagranicy – 15 spraw.



Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie 
Mazowieckim od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013r.   
przyjął około 6.000 wniosków świadczeniobiorców                      
- dotyczących świadczeń rodzinnych: 4.925, 
- dotyczących świadczeń z funduszu alimentacyjnego: 1.075



Liczba decyzji Rodzaj decyzji

5.470 przyznające, zmieniające, uchylające, 
wstrzymujące

84 nienależnie pobrane świadczenia rodzinne 
 

239 odmowy przyznania świadczeń rodzinnych 

451 przyznające jednorazową zapomogę           
z tytułu urodzenia się dziecka 

W 2013r. wydanych zostało 6 244 decyzji administracyjnych w sprawie 
świadczeń rodzinnych po uprzednim wszczęciu postępowania               

   na wniosek strony lub z urzędu w tym: 



Liczba decyzji Rodzaj decyzji
1.112 przyznające,zmieniające, uchylające, 

wstrzymujące
29 nienależnie pobrane świadczenia                

z  funduszu alimentacyjnego 
20 odmowy przyznania świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego  
844 zwrotu należności przez dłużnika 

alimentacyjnego  
318 uznania dłużnika alimentacyjnego 
74 umorzenia postępowań wobec dłużnika 

alimentacyjnego 

2 397 decyzji administracyjnych  wydanych zostało  w sprawie świadczeń 
funduszu alimentacyjnego w 2013r.  po uprzednim wszczęciu 

postępowania  na wniosek strony lub z urzędu w tym:  



Stanowisko organu II instancji  w powyższych sprawach

Lp. ŚR FA Rodzaj decyzji
29 25 4 decyzji utrzymujących w mocy decyzje wydane przez organ I 

instancji (w całości lub w części)
15 13 2 decyzji przekazanych do ponownego rozpatrzenia przez organ I 

instancji 
3 3 0 decyzji umarzających postępowanie 
5 3 2 uchybienie terminu do wniesienia odwołania 
6 5 1 stwierdzenie nieważności decyzji 
1 1 0 w trakcie rozpatrywania w SKO pozostaje 

Liczba wniesionych do Samorządowego Kolegium Odwoławczego 
w Piotrkowie Tryb. odwołań od wydanych przez organ właściwy decyzji 
administracyjnych wyniosła 59, w tym:                                                             
dotyczących świadczeń rodzinnych 47;                                                          
dotyczących świadczeń z funduszu alimentacyjnego 12



Do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi zostało 

przekazanych 6 spraw, w tym pozostaje w Sądzie 5 spraw. 

Natomiast 1 sprawa dotycząca świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego w sprawie ustalenia nienależnie pobranych za trzy 

okresy została oddalona prawomocnymi wyrokami Sądu Sygn. Akt 

II SA/Łd 273/13 z dnia 26 kwietnia 2013r., Sygn. Akt II SA/Łd 

274/13 z dnia 26 kwietnia 2013r., Sygn. Akt II SA/Łd 275/13 z dnia 

26 kwietnia 2013r. 



Projekt 
„Wsparcie”



Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim w 2013r. 

zrealizował projekt „Wsparcie”  współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego. Ośrodek otrzymał dofinansowanie w kwocie 

912669,98 zł  i miał wnieść wkład własny w wysokości 107073,02 zł.  MOPS zrealizował 

projekt w kwocie 995632,11 zł, w tym dofinansowanie 891160,80 zł   i wkład własny 

104471,31 zł.

W ramach projektu  zrekrutowano 262 osoby, w tym: 161 kobiet i 101 mężczyzn       

do grupy beneficjentów ostatecznych oraz 33 osoby,  w tym: 21 kobiet  i 12 mężczyzn      

do grupy rezerwowej. 58  beneficjentów, w tym 25 kobiet  i 33 mężczyzn  przerwało      

udział w projekcie. 204 beneficjentów zakończyło udział w projekcie, w tym  136 kobiet      

i 68 mężczyzn.



W  ramach projektu zrealizowano następujące działania:
Przeprowadzono blok warsztatowy obejmujący „Trening 

Kompetencji Społecznych”, „Warsztaty Aktywizacji Zawodowej”  oraz 
warsztaty z prawa, w tym prawa dla osób niepełnosprawnych. 
Warsztaty zakończyło 196 beneficjentów, w tym 121 kobiet   i 75 
mężczyzn. Beneficjentom zapewniono materiały warsztatowe  serwis 
kawowy we własnym zakresie.  Na potrzeby warsztatów wynajęto 
lokal przy ul. Farbiarskiej 20.

Zrealizowano zajęcia edukacyjne „Dbam o siebie”  prowadzone 
przez kosmetyczkę w ramach umowy zlecenie i „Dbam o swoje 
zdrowie” prowadzone przez dietetyka w ramach umowy zlecenie dla 
czterech grup beneficjentów, dla dwóch w czerwcu i dla kolejnych we 
wrześniu. W spotkaniach uczestniczyło w sumie 197 beneficjentów w 
tym, 128 kobiet  i 69 mężczyzn. Beneficjentom zapewniono materiały 
szkoleniowe oraz serwis kawowy. Zajęcia odbywały się  w Centrum 
Dialogu  Społecznego w sali wynajętej bezpłatnie.



Zrealizowano staż zawodowy  dla 3 beneficjentek  na stanowisku pracownik biurowy. 
Wszystkie beneficjentki ukończyły staż zawodowy. Staż odbywał się  w miesiącach lipiec –
październik w następujących miejscach:

Szkoła Podstawowa Nr 13 w Tomaszowie Mazowieckim, 
Gimnazjum Nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim, 
Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim,

Asystent rodzinny zrealizował swoje zadania.  Asystent wspierał emocjonalnie rodziny, 
pracował z trudnymi relacjami wewnątrzrodzinnymi, trudnościami w prowadzeniu 
gospodarstwa domowego, motywował beneficjentów do dbania o zdrowie i czystość             
w  mieszkaniu. Wspierał także dzieci  w nauce oraz pomagał polepszyć sytuację materialną 
rodzin. Współpracował z kuratorami, wychowawcami dzieci w szkole oraz innymi osobami  
i instytucjami.  Prac z Asystentem rodzinnym zakończyło 10 rodzin.



Zrealizowano 14 szkoleń zawodowych:
W terminie 29.04.2013r – 21.05.2013r. zrealizowano szkolenie 

„Prawo jazdy kat. C” dla 10 mężczyzn. Szkolenie ukończyli wszyscy 
beneficjenci, egzamin wewnętrzny również zdali wszyscy. Siedmiu 
panów zdało egzamin państwowy  i uzyskało kwalifikacje zawodowe.

W terminie od 29.04.2013r.  21.06.2013r. zrealizowano szkolenie  
„Ogrodnik” dla 13 beneficjentów (8K i 5M). Szkolenie ukończyli         
i uzyskali uprawnienia zawodowe wszyscy beneficjenci.

W terminie od 06.05.2013r. do 18.06.2013r. zrealizowano 
szkolenie „Pracownik administracyjno – biurowy”  dla 24 kobiet. 
Szkolenie ukończyły 23 kobiety i uzyskały kwalifikacje zawodowe.





W terminie od 13.05.2013r. do 07.06.203r.  zrealizowano szkolenie „Spawacz” 
dla 10 mężczyzn. Szkolenie ukończyło 9 beneficjentów. Kwalifikacje zawodowe 
uzyskało 9 beneficjentów.

W terminie od 13.05.2013r. do 11.06.203r. prowadzono realizację szkolenia 
„Nowoczesny pracownik sprzątający”  dla 18 kobiet. Szkolenie ukończyły wszystkie 
panie i uzyskały kwalifikacje zawodowe.

W terminie od 17.06.2013r.  do 24.07.2013r.  zrealizowano szkolenie „Kelner – 
barman” dla 18 kobiet. Szkolenie ukończyło i uzyskało kwalifikacje zawodowe 17 
kobiet. Jedna przerwała udział w projekcie.

W terminie od 08.07.2013r.  do 30.07.2013r . zrealizowano szkolenie  „Operator 
stacji paliw”  dla 24 mężczyzn. Szkolenie ukończyło 23 beneficjentów. Kwalifikacje 
zawodowe uzyskało również 22 beneficjentów. Jeden beneficjent przerwał udział      
w projekcie.



W terminie 15.07.2013r. - 20.08.2013r. zrealizowano szkolenie „Operator 
wózków jezdniowych”  dla 11 beneficjentów  (11M). Egzamin zdali wszyscy 
beneficjenci i uzyskali kwalifikacje zawodowe.

W terminie 09.09.2013r. -  26.10.2013r. realizowano szkolenie „Kurs 
kwalifikacji wstępnej”  dla 7 beneficjentów  (7M). Szkolenie ukończyli wszyscy 
beneficjenci, a egzamin państwowy zdało 7 beneficjentów. 

W terminie od 09.09.2013r.  do 29.10.2013r. zrealizowano szkolenie „Kucharz 
małej gastronomii z elementami cateringu”  dla 18 beneficjentów  (18K). Szkolenie 
ukończyły wszystkie panie i uzyskały kwalifikacje zawodowe.

W terminie 30.09.2013r. - 25.10.2013r. zrealizowano szkolenie „Nowoczesny 
pracownik sprzątający”  dla 10 beneficjentów  (10K). Szkolenie ukończyły, zdały 
egzamin i uzyskały kwalifikacje zawodowe wszystkie beneficjentki.

W terminie 30.09.2013r.-21.11.2013r. zrealizowano szkolenie „Wykańczanie 
wnętrz z glazurnictwem” dla 19 beneficjentów (19M). Szkolenie ukończyło i uzyskało 
kwalifikacje zawodowe 16 panów. Jeden nie zgłosił się na egzamin, mino 
ukończonego szkolenia.





W terminie 30.09.2013r. -22.11.2013r. zrealizowano szkolenie „Kadry, płace i podstawy 
księgowości” dla 20 beneficjentów (20K). Szkolenie ukończyło  i zdało egzamin 19  pań.

W terminie 04.10.2013r. 21.11.2013r. zrealizowano szkolenie „Kurs kosmetyczny” dla 18 
beneficjentów  (18 K). Szkolenie ukończyło 17 pań i uzyskało kwalifikacje zawodowe. Jedna 
beneficjentka przerwała udział w projekcie.

Beneficjenci zrealizowali talony na usługi fryzjerskie i kosmetyczne. 
Opłacono składki zdrowotne 142 beneficjentom, w tym 84 K i 58 M.

Pracownicy socjalni przyznali 198 zasiłków celowych na zakup obuwia dla 122 
kobiet       i 76 mężczyzn, 185 zasiłków na zakup odzieży  dla 117 kobiet  i 68 
mężczyzn oraz  17 zasiłków na zakup biletów na dojazd na warsztaty i szkolenia dla 
15 beneficjentów, w tym 12 kobiet      i 3 mężczyzn. Przyznano również 7 zasiłków  
na zwrot kosztów egzaminu poprawkowego     dla 7 mężczyzn. 

Zakupiono 423 biletów do kina dla beneficjentów projektu i ich rodzin.
Zrealizowano przedstawienie z okazji Dnia Dziecka, podczas którego wydano paczki 107 
dzieciom.

Zakupiono meble do biura projektu, t.j. dwie szafy metalowe.
Prowadzono stronę internetową projektu. 



KONIEC
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