Realizacja Programu rozwiązywania problemów społecznych
w gminie Zawiercie w latach 2003-2007

Uchwałą Rady Miejskiej nr XI/126/03 z 24 września 2003 r. przyjęto do realizacji
w/w program. Składa się on z 30-tu projektów socjalnych, których realizacja ma nastąpić
w najbliższych pięciu latach.
Poniżej przedstawiamy stan realizacji wdrażanych już projektów.

PROJEKT nr 1
Temat:
Ognisko opiekuńczo – wychowawcze jako filia Świetlicy Środowiskowej
w siedzibie TPD ul. Rataja 7.
Cel:
Rozszerzenie wsparcia społecznego dla dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo.
Realizacja:
Ognisko opiekuńczo – wychowawcze jako filia Świetlicy Środowiskowej funkcjonuje
od stycznia 2003r. Mieści się w siedzibie TPD przy ul. Rataja 7. Zarząd Miejski TPD
udostępnił na potrzeby ogniska swoje pomieszczenia, a także wyposażenie.
Do ogniska uczęszcza 20 dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo, z dzielnicy
Argentyna, które zostały wytypowane przez pracowników socjalnych.
Placówka czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 14.00 do 18.00. Opiekę
pedagogiczną sprawuje dwóch wychowawców: jeden oddelegowany ze Świetlicy
Środowiskowej, drugi zatrudniony w ramach robót publicznych. Raz w tygodniu dyżur
w ognisku pełni psycholog, a raz na dwa tygodnie pielęgniarka.
Dzieci otrzymują dwa posiłki: podwieczorek i kolację, które przygotowywane są
w Świetlicy Środowiskowej. Oprócz tego ognisko zapewnia: pomoc w nauce, opiekę po

zajęciach szkolnych, udział w zajęciach specjalistycznych, pomoc w rozwiązywaniu trudnych
sytuacji życiowych oraz pomoc w organizowaniu czasu wolnego.
Pedagodzy prowadzą zajęcia profilaktyczne, socjoterapeutyczne oraz terapię
zajęciową. Wychowankowie korzystają z sali gimnastycznej pobliskiej szkoły oraz
uczestniczą w zajęciach na siłowni.
Dla wychowanków organizowane są wycieczki bliższe i dalsze, rajdy, wyjścia do
kina, imprezy plenerowe i okolicznościowe: Dzień Matki, Dzień Dziecka, Mikołaj.
W czerwcu tego roku, na działalność placówki otrzymano dotację ze środków
Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, w wysokości

10 tys. zł na zakup

sprzętu RTV, sprzętu sportowego oraz pomocy naukowych.

PROJEKT nr 2
Temat:
Hostel Pomocy Społecznej wsparciem dla rodzin i osób wymagających pilnej
interwencji socjalnej.
Cel:
Zabezpieczenie podstawowych potrzeb życiowych rodzinie w głębokim kryzysie.
Realizacja:
Realizacja projektu przedstawiona w informacji o działalności MOPS za okres
1.01. - 31.07.2004 r.

PROJEKT nr 4
Temat:
Wsparcie dla rodzin osób z problemem zdrowia psychicznego.
Cel:
Weryfikacja postaw rodziny wobec człowieka zaburzonego psychicznie.
Realizacja:
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Program jest realizowany od stycznia 2004 r. w godzinach popołudniowych od 15.00
do 18.00 jeden raz w miesiącu.
W ramach grup wsparcia udało się nam zrealizować 7 spotkań z rodzinami naszych
Domowników. Na tych spotkaniach zostały podjęte następujące tematy:
1.) Charakterystyka dzieci lekko upośledzonych; omówienie spraw bieżących.
2.) Charakterystyka dzieci upośledzonych w stopniu umiarkowanym; omówienie spraw
bieżących.
3.) Praca dla osób niepełnosprawnych w Unii Europejskiej; omówienie spraw bieżących.
4.) Charakterystyka osób upośledzonych w stopniu znacznym; omówienie spraw bieżących.
5.) Zasady prawidłowej komunikacji cz. I; omówienie spraw bieżących.
6.) Zasady prawidłowej komunikacji cz. II; omówienie spraw bieżących.
7.) Omówienie spraw organizacyjnych V Rocznicy Działalności ŚDS oraz IN-FY 2004;
omówienie spraw bieżących.

PROJEKT nr 5
Temat:
Klub Pacjenta przy Środowiskowym Domu Samopomocy.
Cel:
Utrzymywanie dalszego kontaktu z osobami opuszczającymi Środowiskowy Dom
Samopomocy. Wdrażanie do samodzielności życiowej i poprawy funkcjonowania
społecznego.
Realizacja:
Klub Pacjenta przy ŚDS działa od lutego 2004 r., obejmuje obecnie 6 uczestników.
Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 13.00 do 15.00. Obejmują
one:
-

zajęcia świetlicowe tj.: prasa, TV, rozwiązywanie krzyżówek, gry planszowe,

-

zajęcia ergoterapeutyczne tj.: porządkowanie jadalni, pomoc rozdawaniu posiłków,

-

zajęcia plastyczne.
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Podopieczni korzystają z jednego posiłku (obiad), uczestniczą we wszystkich imprezach
integracyjnych organizowanych przez ŚDS.

PROJEKT nr 6
Temat:
Internet – możliwość rozwoju intelektualnego osób zaburzonych psychicznie
i upośledzonych umysłowo.
Cel:
Podniesienie poziomu edukacji Domowników, rozwój intelektualny.
Realizacja:
Projekt uzyskał dofinansowanie Wydziału Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu
Wojewódzkiego w kwocie 25 000 zł.
Planowany termin rozpoczęcia realizacji projektu – X 2004 r.
Sposób realizacji według założeń projektu.

PROJEKT nr 7
Temat:
Społeczny kontekst zaburzeń psychicznych i upośledzenia umysłowego.
Cel:
Upowszechnienie wśród mieszkańców Zawiercia wiedzy i wrażliwości społecznej
wobec osób chorych psychicznie i upośledzonych umysłowo.
Realizacja:
W ramach realizacji tego projektu udało się nam wydać informator placówki
działającej na terenie naszego miast na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi. Informator
udało się wydać z dofinansowania otrzymanego z PFRON. Zostanie on rozprowadzony
w takich instytucjach jak: policja, pogotowie, straż miejska, straż pożarna, sąd, ADM.
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W miesiącu październiku chcemy otworzyć naszą stronę internetową dotyczącą wsparcia
osób z zaburzeniami psychicznymi.
W IV kwartale rozpoczniemy spotkania z pracownikami służb działających na terenie miasta.

PROJEKT nr 11
Temat:
Kampania informacyjna dotycząca osób niepełnosprawnych.
Cel:
Podniesienie w świadomości społecznej mieszkańców Zawiercia wiedzy na temat
problemów niepełnosprawności.
Realizacja:
Kampania trwa przez cały br. W „Jaskółce”, dwumiesięczniku tworzonym przez
seniorów i niepełnosprawnych, przedstawiliśmy charakterystykę naszej

placówki

i opisaliśmy w jaki sposób działa, kto w niej przebywa oraz informacje w jaki sposób do nas
trafić. Przy współpracy redakcji Gazety Zawierciańskiej „Jaskółka” została rozprowadzona
jako dodatek tejże gazety w kwietniu tego roku.
Również w kwietniu niepełnosprawni wystawili swoje prace stworzone na terapii zajęciowej
w Pałacyku w Kromołowie i otrzymali Nagrodę Specjalną Prezydenta Zawiercia.
W maju br. wspólnie z Ośrodkiem Wsparcia Dziecka i Rodziny zorganizowaliśmy
dwa popołudnia dla mieszkańców Zawiercia. Jeden zatytułowany był „Piknik pokoleń”, gdzie
dzieci wspólnie z osobami starszymi i niepełnosprawnymi zaserwowały mieszkańcom miasta:
kiermasz rozmaitości, barek sałatkowy, żurek, kaszankę.
Podczas tej imprezy po raz pierwszy wystąpił publicznie zespół cygański „Cierheń”.
30 – go maja zorganizowaliśmy I Miejską Wystawę Psów Nierasowych, która wg
sondaży najprawdopodobniej wpisze się na stałe w obchody Dni Zawiercia.
W czerwcu 2004 r. z okazji 10 lat istnienia Dziennego Domu powstała książka
opowiadająca o historii naszej placówki. Stanowi ona niejako przewodnik przez kolejne
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tygodnie, miesiące, lata pracy zarówno podopiecznych jak i pracowników DDPS. Także
w czerwcu odwiedziliśmy Tychy gdzie wzięliśmy udział w przeglądzie teatralnym.

W okresie wakacyjnym DDPS wspólnie z Fundacją „Podziel się z innymi” im.
H. Rudzkiej przygotował po raz V Integracyjne Spotkania Artystyczne Niepełnosprawnych.
Podczas jurajskich spotkań niepełnosprawni pracują, uczą się, bawią, integrują a efekty prac
przedstawiają w koncercie finałowym w MOK Zawiercie, który dedykowany jest
mieszkańcom miasta.

PROJEKT nr 12
Temat:
Rozwój zakresu usług opiekuńczych.
Cel:
Zapobieganie samotności i izolacji osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych
wymagających opieki.
Realizacja:
Projekt socjalny dot. rozwoju usług opiekuńczych ma na względzie nie tylko
zaspokojenie potrzeb biologicznych osób starych, chorych lub niepełnosprawnych w ich
środowisku zamieszkania lecz także zapobieganie samotności i izolacji osób wymagających
opieki. Jest realizowany na bieżąco stosownie do potrzeb i za zgodą podopiecznych.
Od początku b.r. objęto opieką 71 osób ( na dzień dzisiejszy jest ich 48). Z uwagi na
ograniczone możliwości kadrowe Ośrodka nawiązano kontakt z instytucjami i osobami
mogącymi uzupełnić naszą działalność i tak:
– w 14 przypadkach podjęto współpracę z Niepublicznymi Zakładami Opieki Zdrowotnej,
co pozwoliło na zapewnienie bezpłatnej opieki pielęgniarskiej podopiecznym także po
południu, w soboty, niedziele i święta.
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– w 19 przypadkach starano się nawiązać współpracę z rodzinami, z czego u 14 chorych
współpraca ta ułożyła się pozytywnie, co pozwoliło na pełniejsze zaspokojenie potrzeb
podopiecznych
– u 13 osób zorganizowano tzw. pomoc domową, realizowaną odpłatnie przez osoby
bezrobotne
– kontakt z Dyrekcją Medycznego Studium Zawodowego w Zawierciu w celu uzgodnienia
możliwości odbywania praktyk z zakresu pielęgniarstwa środowiskowego u naszych
podopiecznych nie przyniósł oczekiwanych rezultatów, gdyż szkoła zmieniła profil
nauczania-kształci

aktualnie

opiekunów

dziecięcych,

dietetyków

i

ratowników

drogowych, a nie pielęgniarki.
W szkole nie działa też Związek Harcerstwa Polskiego ani też koło PCK.
– nawiązano współpracę z opiekunem SK PCK w Szkole Podstawowej Nr 8 w Zawierciu
(p.Małgorzata Biały), której wychowanki-uczennice VI klasy przygotowały laurki z okazji
Dnia Kobiet-laurki przekazane przez opiekunki podopiecznym sprawiły im wiele radości.
W przyszłości planuje się nawiązanie współpracy z młodzieżą szkół ponadpodstawowych,
gdyż uczniowie szkoły podstawowej nie są w stanie sprostać problemom towarzyszącym
chorobie, starości, niepełnosprawności.

PROJEKT nr 14
Temat:
Udzielanie pomocy bezrobotnym w aktywnym poszukiwaniu pracy.
Cel:
Zaktywizowanie bezrobotnych do poszukiwania pracy.
Realizacja:
Bezrobocie jest obecnie jednym z poważniejszych problemów społecznych w kraju.
Dotyczy on również gminy Zawiercie
Według stanu na dzień 31 lipca 2004r liczba bezrobotnych wynosiła łącznie 5435 osoby,
w tym 2884 kobiet (53,1%) i 2551 mężczyzn (46,9% zbiorowości).
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Wśród osób w wieku produkcyjnym objętych wsparciem przez tut. Ośrodek 1741 to osoby
bezrobotne (51,2%). Kobiety stanowią 51,5% tej zbiorowości (898 osób) zaś mężczyźni
odpowiednio 48,5% - 843 osoby.
Z omawianej grupy osób tylko 137 pobiera zasiłek dla bezrobotnych a 66 zasiłek
przedemerytalny. Pozostała grupa osób- 1538 ( 88,3% omawianej zbiorowości nie posiada
uprawnień do zasiłku dla bezrobotnych.
Z danych uzyskanych z Powiatowego Urzędu Pracy

oraz z diagnozy problemów

społecznych wynika, że wśród osób bezrobotnych większość jest osób młodych i bardzo
młodych.
Wśród bezrobotnych klientów OPS podział na grupy wiekowe przedstawia się
następująco:
18-25 lat-321 osób
26-35 lat-452 osoby
36-45 lat-428 osób
46-55 lat-381 osób
56-65 lat-159 osób
Pracownicy socjalni Działu Pomocy Środowiskowej tut. OPS obok planowania
pomocy materialnej prowadzą z rodzinami pracę socjalną. Podejmują starania, aby
doprowadzić do usamodzielnienia-podjęcia zatrudnienia przez jak największa liczbę osób.
Efektem tych oddziaływań za 2003 r. jest usamodzielnienie się poprzez podjęcie różnych
form zatrudnienia 64 podopiecznych, a w 1-szym półroczu 2004 - 34 podopiecznych.
W roku bieżącym odbyły się 4-y cykle spotkań Klubu Pracy, zajęcia ukończyło 46
osób. Część osób uczestniczących w zajęciach była na nie typowana przez pracowników
socjalnych tut. OPS. Osoba bezrobotna zawierała z pracownikiem socjalnym porozumienie,
które precyzyjnie określało obowiązki i zadania obu stron.
Po ukończeniu edycji Klubu Pracy pracownik socjalny otrzymał informacje o uczestniku.
W trakcie spotkań pracownika socjalnego z bezrobotnymi przekazywane zostają informację
uzyskane z Powiatowego Urzędu Pracy o ofertach pracy i możliwościach podjęcia kursu.
Ponadto na bieżąco osoby bezrobotne mogą skorzystać z :
-

wglądu do ogłoszeń prasowych zamieszczonych w gazetach znajdujących się
w dyspozycji tut. Ośrodka ( część gazety dot. ofert pracy wykładana jest w poczekalni
Ośrodka)

-

telefonu często niezbędnego do przeprowadzenia z potencjalnym pracodawcą wstępnej
rozmowy dot. możliwości zatrudnienia.
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PROJEKT nr 15
Temat:
Wdrażanie programu robot publicznych i prac interwencyjnych.
Cel:
Zmniejszanie bezrobocia i zatrudnianie osób długotrwale bezrobotnych.
Realizacja:
W ramach powyższego projektu tut. OPS wspólnie z Powiatowym Urzędem Pracy
realizował program „Przeciwdziałaniu bezrobociu rodzinnemu’.
Do końca 2003 roku w ramach; prac interwencyjnych podjęło prace 49 osób, w ramach robót
publicznych 19 osób, innych form legalnego zatrudnienia 223 osoby i prac dorywczych
337 osób. Z tego w ramach programu „Przeciwdziałaniu bezrobociu rodzinnemu” podjęły
pracę ogółem 42 osoby w tym:
– w ramach prac intrerwencyjnych-32 osoby( Technorem-10 osób, Zakład Gospodarki
Komunalnej –6 osób, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej –4 osoby, Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej – 2 osoby, Ośrodek Sportu i Rekreacji – 7 osób, Szpital Powiatowy
w Zawierciu - 3 osoby)
– w ramach robót publicznych-10 osób ( Ośrodek Sportu i Rekreacji-8 osób, Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej- 2 osoby)
Należy również zaznaczyć, że z osób kierowanych do pracy na okres próbny do Odlewni
Żeliwa Ciągliwego w Zawierciu 4 osoby znalazły zatrudnienie na stałe.
W roku bieżącym tut. Ośrodek otrzymał dla swoich klientów 10 ofert pracy. Nadal
jednak gromadzone są dane osób bezrobotnych chętnych do podjęcia zatrudnienia.
Jak wynika z analiz pracowników socjalnych za I-sze półrocze 2004r liczba bezrobotnych
podejmujących zatrudnienie przedstawia się następująco:
– roboty publiczne-11osob
– prace interwencyjne – 16 osób
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– inne formy legalnego zatrudnienia-113 osób
– prace dorywcze- 225 osób.

PROJEKT nr 16
Temat:
Program wychodzenia z bezdomności.
Cel:
Readaptacja i przygotowanie osób bezdomnych do samodzielnego funkcjonowania
w środowisku.
Realizacja:
Według danych na dzień 31 sierpnia 2004 na terenie gminy Zawiercie
zewidencjonowano 36 osób bezdomnych z tego: 6 kobiet i 30 mężczyzn.
W gminie realizowany jest program działań na rzecz osób zagrożonych
bezdomnością i bezdomnych. W ramach programu prowadzone jest stałe monitorowanie skali
zjawiska i powstających zagrożeń.
W Zawierciu – Żerkowicach funkcjonuje Schronisko dla osób Bezdomnych
prowadzone przez Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne. Każda osoba wywodząca
się z gminy Zawiercie ma proponowany pobyt w Schronisku, jeżeli wyrazi zgodę jest to
równoznaczne z poddaniem się obowiązującemu tam regulaminowi. Mieszkańcy schroniska
są objęci pomocą ze strony pracownika socjalnego tut. OPS . Z każdym z nich jest
prowadzona praca metodą indywidualnego przypadku i opracowany indywidualny program
wychodzenia z bezdomności.
Dla osób, które nie wyraziły zgody na pobyt w Schronisku a chcą współpracować
w wychodzeniu z bezdomności, indywidualny program prowadzony jest przez pracownika
socjalnego w miejscu aktualnego pobytu.
Indywidualny program wychodzenia z bezdomności do sierpnia 2004r podpisało 25
osób bezdomnych z tego 7 osób odstąpiło z własnej winy od realizacji programu, a 4-y osoby
usamodzielniły się.
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W ramach współpracy z Urzędem Miasta i Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej
pozyskano kilka lokali do remontu dzięki temu w okresie 2003r i I-szym półroczu 2004 7 osób bezdomnych zamieszkało we własnych zaadoptowanych do użytkowania lokalach.

PROJEKT nr 17
Temat:
Działania na rzecz osób zagrożonych bezdomnością.
Cel:
Zapobieganie potencjalnym eksmisjom.
Realizacja:
W ramach realizacji powyższego projektu pracownicy socjalni utrzymują na bieżąco
kontakt z pracownikami administracji Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, Spółdzielni
Mieszkaniowych i Zrzeszenia Właścicieli Nieruchomości
Uczestniczą również w spotkaniach Rad Nadzorczych Spółdzielni Mieszkaniowych
oraz współpracują z samorządami mieszkańców osiedli.
W miarę możliwości finansowych tut. Ośrodka osoby znajdujące się w szczególnie
trudnej sytuacji życiowej, które mają zadłużenie czynszowe powstałe z przyczyn
obiektywnych otrzymują na ten cel pomoc materialną przekazywaną bezpośrednio na
administratora lokalu.
W ramach prowadzonej pracy socjalnej dokonywana jest mobilizacja niektórych
podopiecznych do podejmowania decyzji o zamianę mieszkań na mniejsze lub o niższym
standardzie, co pozwoliłoby w przyszłości obniżyć wydatki na opłaty mieszkaniowe
i poprawić życiową wydolność rodzin długotrwale korzystających ze wsparcia pomocy
społecznej.
Aby ułatwić zamianę mieszkań utworzony został w Miejski Ośrodku Pomocy
Społecznej punkt informacyjny dla osób noszących się z takim zamiarem. Osoby, które chcą
zamienić mieszkanie mogą się tam zgłaszać i pozostawić swoją ofertę.
Pracownicy socjalni są na bieżąco zorientowani w sytuacji swoich klientów
mających zadłużenie w opłatach mieszkaniowych, często występują w ich imieniu do
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zarządców budynków z Rejonu Energetycznego najczęściej z prośbą o rozłożenie na raty
spłat zadłużeń czynszowych.
Dokonują wszelkich starań w zakresie dot. pobierania przez podopiecznych
dodatków mieszkaniowych oraz ich utrzymywanie poprzez wywiązywanie się rodzin
z bieżącego regulowania należności czynszowych stanowiących różnicę w wysokości
należnego czynszu, a dodatku mieszkaniowego.
PROJEKT nr 18
Temat:
Integracja społeczna grupy Romów w Zawierciu.
Cel:
Adaptacja społeczna i akomodacja kulturowa grupy Romów.
Realizacja:
18 sierpnia 2003 r.

Rada Ministrów podjęła Uchwałę w sprawie realizacji

„Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce” – przyjmując jego realizację na lata
2004-2013 i uznając, iż zasadniczym celem programu jest doprowadzenie do pełnego
uczestnictwa Romów w życiu społeczeństwa obywatelskiego i zniwelowanie różnic
dzielących te grupę od reszty społeczeństwa, a szczególnie wyrównania poziomów
w takich dziedzinach jak edukacja, zatrudnienie, zdrowie, higiena, warunki lokalowe
i umiejętność funkcjonowania w społeczeństwie.
W związku z tym tut. Ośrodek bazując na projekcie socjalnym pomocy Romów
zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej w Zawierciu Nr XI/126/03 z dnia 24 września 2003
przekazał do Wojewody pakiet opracowanych działań pomocowych, które po zaakceptowaniu
przez Wojewodę i uzyskaniu akceptacji przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
zaowocowały otrzymaniem 21 tys. zł na realizację programu w br. Dodatkowo gmina
uzyskała 5760 zł z Ministerstwa Edukacji na pomoc dzieciom romskim. Tym samym gmina
Zawiercie przystąpiła do ogólnopolskiego „Programu pomocy na rzecz społeczności
romskiej.
Program jw. realizowany jest przez cały bieżący rok w oparciu o następujące programy
socjalne:
1) „Zatrudnienie nauczyciela wspomagającego do zajęć wyrównawczych i pozalekcyjnych,
prowadzenie dla dzieci nauki języka polskiego, wyposażenie szkoły w pomoce
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dydaktyczne w przybory szkolne i podręczniki”- otrzymana dotacja na realizacje zadania
8 tys.,
2) „Edukacja i kształcenie dorosłych Romów”- środki na realizację zadania pozyskano
z Częstochowskiego Uniwersytetu Powszechnego (w tym zatrudnienie nauczyciela,
nadzór dydaktyczny)- przewidywana kwota dotacji około 7,5 tys. zł. Realizacja zadania
następuje w ramach programu sieciowego Grundtvig 101 364-CP-1-2002-1-HVGRUNDTVIG-G1 przy udziale partnerów zagranicznych (z funduszy pomocy
bezzwrotnej oraz funduszy własnych Częstochowskiego Uniwersytetu Powszechnego
w Częstochowie),
3) „Integracyjny wypoczynek letni i zimowy dzieci Romskich”- dotacja 1500 zł,
4) „Zatrudnienie asystentów romskich ds. dzieci”,
5) „Specjalistyczne szkolenie osób do pracy z grupą Romów, prowadzenie cyklicznych
szkoleń i warsztatów dla pracowników socjalnych”- dotacja 1500zł,
6) „Zatrudnienie- zawarcie umowy o pracę z liderem grupy Romów-asystentem”,
7) „Adaptacja lokalu na świetlicę dla grupy Romów”- pozyskane środki 4000 zł,
8)

„Szkolenie zawodowe i zatrudnienie Romów”,

9) „Utworzenie zespołu artystycznego” – pozyskane środki finansowe 4000 zł,
10) „Rejestrowanie

i

utrwalanie

działalności

integracyjnej

grupy

zawierciańskich

Romów,
11) „Wycieczki do miejsc pamięci i kultu religijnego” - pozyskano środki finansowe 2000 zł.
Efektem powyższego jest m.in.
1) powstanie romskiego zespołu muzycznego „Ciercheń”, który zaprezentował się
mieszkańcom miasta i powiatu w trakcie:
- świeta 1-go Maja na terenie OSiR w Zawierciu,
- „Europejskich dni Zawiercia” w dniu 30 maja 2004r,
- z okazji „Jurajskich Spotkań”,
- z okazji 10- lecia Dziennego Domu Pomocy Społecznej,
- z okazji „Święta Policji” w dniu 24 lipca 2004r,
- na Jarmarku Kromołowskim,
- 29 sierpnia 2004r w Ogrodzieńcu z okazji Wojewódzkich Dożynek,
- 4 wrzesień 2004r w Ogrodzieńcu z okazji zakończenia lata,
- 6 wrzesień 2004r „ISAN” występ w Morsku,
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2) utworzenie grupy dzieci w wieku szkolnym, z którymi zajęcia wyrównawcze począwszy
od miesiąca sierpnia br. prowadzi zatrudniony w ramach programu nauczyciel. Od
września br. grupa dzieci romskich prowadzone ma zajęcia wyrównawcze w Szkole
Podstawowej Nr 8.
3) prowadzenie od sierpnia br. zajęć z dorosłymi Romami w zakresie nauki podstaw pisania
i czytania.
Zajęcia odbywają się trzy razy w tygodniu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w godzinach popołudniowych. Zajęcia prowadzi nauczyciel zatrudniony
w ramach realizowanego projektu przez Częstochowski Uniwersytet Powszechny

PROJEKT nr 19
Temat:
Grupa wsparcia dla matek samotnie wychowujących dzieci.

Cel:
Zmiana sytuacji życiowej kobiet, które samotnie wychowują dzieci, odczuwają
niewydolność finansową i wychowawczą, maja poczucie izolacji społecznej.
Realizacja:
Projekt realizowany jest od drugiego kwartału 2004r.
Pierwsza grupa wsparcia dla matek samotnie wychowujących dzieci trwała od maja do końca
lipca 2004r. Uczestniczyło w niej osiem kobiet w wieku od 28 do 42 lat.
Zajęcia odbywały się raz w tygodniu, czas ich trwania dostosowywany był do potrzeb
uczestniczek grupy.
Tematyka zajęć obejmowała m.in. pracę nad:
– poczuciem własnej wartości oraz asertywnością,
– podejmowaniem konstruktywnych decyzji,
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– rozwijaniem umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych oraz radzenie sobie ze
stresem.
Cel założony w projekcie a mianowicie zmiana sytuacji życiowej kobiet samotnie
wychowujących dzieci, kształcenie umiejętności podejmowania ról społecznych oraz
nawiązywania nowych kontaktów interpersonalnych, udało się zrealizować.
Trzy z pośród uczestniczek grupy w trakcie jej trwania uregulowały swoją sytuację rodzinną,
a pozostałe z nich podjęły kroki zmierzające do jej zmiany. U wszystkich

tych kobiet

poczucie osamotnienia oraz tendencje do izolacji społecznej w związku z samotnym
rodzicielstwem uległy redukcji. Uczestniczki grupy zaczęły nawiązywać nowe kontakty
interpersonalne co u dwóch z nich zaowocowało podjęciem pracy.
Od października 2004 r. przewiduje się utworzenie drugiej edycji grupy wsparcia dla kobiet
samotnie wychowujących dzieci.

PROJEKT nr 20
Temat:
Zero tolerancji dla przemocy.

Cel:
Uwrażliwienie mieszkańców Zawiercia na problematykę przemocy. Kształtowanie
u ofiar i świadków przemocy skłonności do ujawniania i przeciwstawiania się jej.
Realizacja:
– Nawiązano kontakt z kierownikiem dzielnicowych z terenu Zawiercia. Poinformowano
o możliwości kierowania ofiar przemocy do Hostelu Pomocy Społecznej, możliwości
skorzystania przez nie z poradnictwa psychologicznego.
– Zaproszono również kuratorów sądowych z terenu Zawiercia i zapoznano ich z pracą,
zadaniami Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny.
– Wszystkim zgłaszającym się ofiarom przemocy udziela się pomocy psychologicznej,
informuje i proponuje zastosowanie procedury „Niebieska Karta” –

-15-

zawiadomienia

policji lub innych służb społecznych o popełnieniu przestępstwa, proponuje się również
skorzystanie z poradnictwa prawnego.
– W prasie lokalnej pojawiły się artykuły na temat zadań i funkcji Ośrodka oraz problemów,
z jakimi

stykają się pracownicy. Planowane jest nawiązanie współpracy z lokalną

„Gazetą Zawierciańską” i publikacja cyklicznych artykułów przybliżających zjawisko
przemocy, rolę ofiary, sprawcy oraz świadka.

PROJEKT nr 22
Temat:
Grupa wsparcia dla kobiet ofiar przemocy.
Cel:
Uświadomienie problemu i pomoc w podjęciu działań na rzecz likwidacji przyczyn
i skutków przemocy.
Realizacja:
Pracownicy socjalni wraz z psychologiem odwiedzają rodziny, w których istnieje
podejrzenie występowania przemocy. Na tej podstawie utworzono grupę 12 kobiet ofiar
przemocy. Spotkania odbywały się 1 raz w tygodniu od stycznia do czerwca 2004r. pod
kierunkiem psychologa MOPS.
Efektem spotkań był wzrost poczucia bezpieczeństwa, zwiększenie poczucia własnej
wartości u ofiar przemocy, czego konsekwencją było przełamanie bierności i wzrost
aktywności w życiu (np. przeprowadzenie sprawy rozwodowej, znalezienie pracy). Nabyły
one umiejętność szukania wsparcia wśród osób z najbliższego otoczenia, poznały własne
prawa dzięki spotkaniom z dzielnicowymi oraz radcą prawnym.
Od stycznia do lipca 2004r. 18 osobom udzielono poradnictwa psychologicznego
w związku z istniejącą przemocą w ich środowisku rodzinnym. 5 ofiar przemocy zgodziło się
na spisanie „Niebieskiej karty” i przekazanie jej policji. 5 ofiarom przemocy (matkom
i dzieciom) udzielono schronienia w Hostelu.
Ofiary przemocy korzystają również z poradnictwa prawnego udzielanego przez
radcę prawnego MOPS.
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PROJEKT nr 23
Temat:
Uaktywnienie małej społeczności lokalnej, osiedlowej do przewartościowań
społecznych, poprawy swojego bytu i zmiany dotychczasowego wizerunku
dzielnicy.
Cel:
Uaktywnienie społeczności lokalnej w celu poprawy swojej sytuacji bytowej.
Realizacja:
W 2004 roku obejmowała wytypowanie przez pracowników socjalnych działających
w rejonie osiedla Niedziałkowskiego budynków planowanych do objęcia projektem.
Pracownicy socjalni wytypowali kamienice Nr 22 i 23 przy ul. Niedziałkowskiego, kierując
się faktem, iż są one zamieszkałe przez większą liczbę rodzin/podopiecznych niż pozostałe
położone przy tej ulicy . lokatorzy wytypowanych budynków w większości są osobami
młodymi, można więc przypuszczać, że ich zaangażowanie w realizacje projektu będzie
większe. Kamienice nr 22 i 23 położone są w sąsiedztwie Szkoły (Gimnazjum nr 2), sklepu
"Biedronka" oraz na dość dużym niezagospodarowanym terenie, który można przekształcić
zgodnie z oczekiwaniami lokatorów i propozycjami realizatorów projektu, poprawiając
wizerunek dzielnicy.
Następną fazą realizacji projektu w br. będzie przeprowadzenie wśród mieszkańców
wytypowanych kamienic w IV kwartale br. ankiety celem ustalenia zainteresowania
lokatorów planowanymi zmianami.
Do przeprowadzenia badania ankietowego zobowiązani zostali pracownicy socjalni
tut. Ośrodka, a wyniki przeprowadzonego tą drogą badania stanowić będą podstawę dalszych
działań.
PROJEKT nr 24
Temat:
Tworzenie młodzieżowych klubów świetlic osiedlowych.
Cel:
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Pomoc w organizacji czasu wolnego i przeciwdziałanie niedostosowaniu
społecznemu.
Realizacja:
W marcu 2004 roku tut. Ośrodek otrzymał z Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach
informacje dot. możliwości ubiegania się o środki finansowe na realizację programów
z zakresu opieki na dzieckiem i rodzina.
W związku z powyższym 23 marca 2004r w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu
Wojewódzkiego zostały złożone dokumenty dotyczące utworzenia Klubu Młodzieżowego
Osiedla Argentyna przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawierciu. Dokumenty
zawierały:
– wniosek sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Rozporządzenia
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 30 czerwca 2000r Dz.U.z 2000 Nr 55 poz.662,
– program utworzenia klubu,
– opinię Prezydenta Miasta Zawiercia dotyczącą programu/projektu,
W czerwcu tut. Ośrodek został poinformowany o przyjęciu/zaakceptowaniu projektu
i przyznaniu środków na jego realizację, jednocześnie rozpoczęto rozmowy ze Spółdzielnią
Mieszkaniową „Hutnik” na temat nieodpłatnego użyczenia lokalu z przeznaczeniem na
siedzibę klubu. W czerwcu pracownicy socjalni rozpoczęli działania w kierunku wytypowania
ze swoich rejonów opiekuńczych młodzieży z rodzin objętych wsparciem tut. Ośrodka
zainteresowanej uczęszczaniem do klubu.
5 lipca 2004r w Katowicach zawarte zostało porozumienie pomiędzy Wojewodą
Śląskim, a Gmina Zawiercie ma podstawie którego w drugiej połowie lipca zostały
przekazane środki finansowe w wysokości 9000 zł na realizację programu.
W sierpniu między tut. Ośrodkiem a Spółdzielnia Mieszkaniowa Hutnik spisano
umowę użyczenia lokalu w budynku przy ul. Południowej 6 na okres do 31 grudnia 2004,
jednocześnie Spółdzielnia rozpoczęła remont pomieszczeń.
12 sierpnia 2004 r. uzgodniono z Dyrekcja Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zawierciu, że
członkowie klubu mogą bezpłatnie korzystać z siłowni oraz hali sportowej.
12 sierpnia 2004r w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawierciu odbyło się spotkanie
organizacyjne, w którym wzięło udział 10 osób, na 15 które wcześniej zadeklarowały chęć
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uczestnictwa w klubie. Ustalono, że 20 sierpnia 2004r odbędzie się integracyjna wycieczka
rowerowa po Jurze Krakowsko – Częstochowskiej, omówiono również wstępnie jakie są
zainteresowania młodzieży i oczekiwania, co do działalności w klubie. Po spotkaniu lider
klubu z grupą młodzieży odwiedzili remontowaną siedzibę klubu.
W dniu 20 sierpnia odbyła się wycieczka rowerowa, w której również udział wzięło
10 osób w tym 3 opiekunów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Trasa wycieczki miała
długość 35 km i przebiegała szlakami turystycznymi. W trakcie wycieczki odbyło się
pieczenie prażonek pod skałami w Rzędkowicach.
24,27 i 31 sierpnia 2004r grupa 7 chłopców uczestniczyła w zajęciach na siłowni
OSiR. 31 sierpnia 2004 uzgodniono, że młodzież może ćwiczyć pod kierunkiem instruktora
we wtorki i czwartki w godz. 1600 –1900.
31 sierpnia ustalono z ADM przy ul. Pilsudskiego 50, że remont zostanie
zakończony w najbliższych dniach, a faktyczne uruchomienie Klubu i jego siedziby
rozpocznie się około 7-go września br.

PROJEKT nr 25
Temat:
Pomoc lekowa dla klientów MOPS.
Cel:
Zapewnienie niezbędnych leków dla rodzin niewydolnych finansowo.
Realizacja:
Celem projektu jest zapewnienie niezbędnych leków osobom korzystającym
z pomocy społecznej w tut. Ośrodku oraz realizacja tej formy pomocy stosownie do
posiadanych środków przy jednoczesnym ograniczaniu zakupu drogich leków zagranicznych
na rzecz zakupu tańszych odpowiedników polskich.
Realizacja pomocy odbywa się poprzez zgłoszenie się klienta pomocy społecznej do
pracownika socjalnego, gdzie zostaje wypełniony wniosek o pomoc lekową, określający
formę pomocy, w naturze lub pomoc celową pieniężną w postaci wypłaty gotówkowej
w kasie ośrodka.
Pracownik administracji tut. Ośrodka dokonuje w dniach od poniedziałku do piątku
zakupu leków, które codziennie są do odbioru w godzinach od 14 00 do 15 00 w tut. Ośrodku.
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W przypadku jakichkolwiek wątpliwości pracownik ośrodka nawiązuje kontakt z lekarzem
rodzinnym lub kierownikiem apteki, w której realizowane są na bieżąco recepty. Jeżeli
recepta nie zawiera oznaczenia, że nie wskazana jest zamiana leków, to każdorazowo
dochodzi do zakupu tańszych polskich odpowiedników. Realizacja tej formy pomocy odbywa
się w ciągu jednego, maksimum dwóch dni.
W roku 2004 w okresie od 1 stycznia do 31 lipca z pomocy lekowej ogółem ( pomoc
w naturze i formie pieniężnej ) skorzystało 229 osób, ogółem zrealizowano 624 świadczeń
na kwotę 20 141 zł. ( średnia wartość jednego świadczenia – 32,27 zł.)

PROJEKT Nr 26
Temat:
Pozyskiwanie w ramach darowizny płodów rolnych z terenu powiatu
zawierciańskiego

Cel:
Lepsze zaspokajanie potrzeb klientów ośrodka przy jednoczesnym ograniczeniu
wydatków finansowych.
Realizacja:
Celem projektu jest lepsze zaspokojenie potrzeb w zakresie płodów rolnych klientów
pomocy społecznej gminy Zawiercie w okresie jesienno – zimowym, przy jednoczesnym
ograniczeniu na ten cel środków finansowych tut. Ośrodka.
Realizacja tego rodzaju wsparcia społecznego, następuje w formie nawiązania
kontaktów z wójtami, burmistrzami oraz proboszczami gmin rolniczych i przedstawienie im
w formie pisemnej apelu – prośby o pomoc w zabezpieczeniu w niezbędne potrzeby, głównie
w postaci ziemniaków i warzyw.
Potrzeby są szacowane na podstawie wniosków złożonych do tut. Ośrodka.
Po ustaleniu terminu zbiórki płodów rolnych, załadunek, rozładunek jak i transport jest
zapewniony przez tut. Ośrodek.
W roku 2003 w okresie miesiąca września i października, od rolników gmin
Szczekociny, Żarnowiec, Irządze pozyskano 21,5 tony, głównie ziemniaków, warzyw,

-20-

owoców, które rozdysponowano wśród 243 rodzin korzystających z wsparcia społecznego
tut. Ośrodka, co na 1 rodzinę wyniosło 88,47 kg.

Projekt nr 27
Temat:
Pozyskiwanie od producentów, hurtowników i sprzedawców artykułów
żywnościowych

Cel:
Zabezpieczenie

potrzeb żywnościowych klientów MOPS w Zawierciu przy

ograniczeniu wydawnictwa środków

finansowych przeznaczonych na realizację

zasiłków celowych
Realizacja:
Realizacja projektu odbywa się na zasadzie bezpośredniej rozmowy pracownika tut.
Ośrodka z przedstawicielami sklepów, hurtowni, producentów do których zwracamy się
z prośbą o przekazanie darowizny na rzecz podopiecznych.
Transport przekazanych artykułów zabezpiecza ośrodek, a otrzymane artykuły żywnościowe
są przechowywane zgodnie z wymogami sanitarnymi.
Każdorazowe przyjęcie darowizny jest rejestrowane i na bieżąco wydawane dla osób
potrzebujących lub magazynowane w celu wykorzystania przez stołówki tut. Ośrodka.
Ponadto tut. Ośrodek od m-ca października 2003 r. rozpoczął realizację Rządowego
Programu nieodpłatnego przekazywania żywności z zasobów Agencji Ryku Rolnego
na potrzeby jednostek organizacyjnych pomocy społecznej i organizacji pozarządowych.
W ramach tego programu rozdysponowano pomoc żywnościową w postaci konserw dla
podopiecznych tut. Ośrodka, którą otrzymało w 2003 r. – 359 rodzin, a w 2004 r. – 387
rodzin.
W okresie od miesiąca stycznia 2004 r. do 31 lipca 2004 r. uzyskano ogółem
artykułów żywnościowych tj. wyrobów cukierniczych, artykułów spożywczych, wędlin,
warzyw oraz środków czystości na szacunkową kwotę 3.595,00 zł.
Od miesiąca sierpnia b.r. sklep LIDL codziennie przekazuje na rzecz Ośrodka
nabiał, pieczywo, artykuły spożywcze z kończącym się okresem przydatności.
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PROJEKT nr 30
Temat:
Superwizja jako forma wsparcia społecznego i doskonalenia zawodowego.
Cel:
Pomoc pracownikom socjalnym oraz podopiecznym ośrodka w szukaniu najlepszych
sposobów rozwiązywania ich problemów i ustalania strategii usamodzielnienia się.
Realizacja:
Wyżej

wymieniony

projekt

realizowany

jest

na

bieżąco.

W

2004

r.

przeprowadzonych zostało osiem superwizji.
Praktyka wykazała, iż bardziej skuteczną, pozwalającą w krótkim czasie rozwiązać
problem jest superwizja wewnętrzna, w której uczestniczą: podopieczny, pracownik socjalny
oraz psycholog. Dotyczy ona sytuacji kiedy pomoc pracownika socjalnego jest
niewystarczająca i wymaga wsparcia psychologa lub też specjalisty z innej dziedziny
(np. radcy prawnego, lekarza).
W sytuacji konfliktu małżeńskiego, rodzinnego, kiedy dwie strony nie mogą dojść do
porozumienia, stosowana jest również superwizja w formie mediacji. Uczestniczą w niej
podobnie jak w superwizji wewnętrznej: podopieczni, psycholog czuwający nad
prawidłowym przebiegiem mediacji oraz pracownik socjalny.
Każdorazowo superwizja kończy się spisaniem ustaleń wypracowanych przez strony
konfliktu.
Taka forma rozwiązywania problemów zazwyczaj bardziej satysfakcjonuje podopiecznego
ponieważ rozwiązanie konfliktu nie jest poleceniem ani też nie jest narzucone z góry
(np. przez pracownika socjalnego) tylko wypracowane przez samego podopiecznego.

Pozostałe projekty niewymienione w powyższym sprawozdaniu będą realizowane
zgodnie z przyjętym harmonogramem w latach 2005-2007.
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