SPRAWOZDANIE
z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kościerzynie za rok 2015
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizował swoje zadania w okresie
sprawozdawczym w postaci świadczeń finansowych, rzeczowych, usług i pracy socjalnej
w środowisku. Celem świadczonej pomocy było tworzenie warunków umożliwiających osobom
i rodzinom przezwyciężenie trudnych i kryzysowych sytuacji życiowych, których nie były one
w stanie pokonać, jak również zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych tych osób i rodzin.
Uprawnione do świadczeń były osoby i rodziny, których dochód nie przekraczał kwot
określonych w ustawach, a ponadto spełnione zostały inne warunki określone w tychże
ustawach. Jak chodzi o stricte pomoc społeczną, dodatkowy warunek dotyczył dysfunkcji z co
najmniej jednego z niżej wymienionych powodów:
ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej
choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzebą ochrony
macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych
i prowadzeniu gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status
uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy, trudności w przystosowaniu
do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomani, zdarzenia losowego
i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej.
W roku 2015 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizował zadania wynikające głównie
z następujących przepisów:
1) ustawy z dnia 12 marca 2004r.o pomocy społecznej,
2) uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia
wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc
państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020,
3) ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
4) ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych,
5) ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych,
6) ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,
7) ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
8) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych,
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9) ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi,
10) ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych,
11) ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii,
12) ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
13) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne
W tym okresie budżet Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wyniósł - 16.915.866 zł.
w tym na:
- zadania z ustawy o pomocy społecznej wydano – 5.015.970 zł.,
- zadania z uchwały w sprawie wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie
dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 600.000 zł.,
- zadania z ustawy o dodatkach mieszkaniowych wydano – 1.406.903 zł.
- zadania z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do
alimentów wydano – 9.053.199 zł.,
- zadania z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz
przeciwdziałania narkomanii wydano – 414.542 zł.,
- zadania z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( prace społecznie
użyteczne - środki własne gminy 40%) – 43.724 zł.,
- zadania z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych –
- opłacenie składki zdrowotnej - 107.714 zł.,
- koszt decyzji na świadczenia opieki zdrowotnej – 3.560 zł.,
- zadania z ustawy Prawo energetyczne – dodatek energetyczny – 8.590 zł.,
- przemoc w rodzinie – 960 zł.,
- rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – 3.093 zł.,
- zadania z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – 249.153 zł.,
w tym:
- asystent rodziny – 73.274 zł.
- wydatki na opiekę i wychowanie dzieci w pieczy zastępczej – 175.879 zł.
- pozostała działalność – 8.458 zł.
Krótka informacja na temat najważniejszych pozycji w ubiegłorocznych wydatkach:
1. POMOC SPOŁECZNA
Z kwoty 5.015.970 zł przeznaczonej na POMOC SPOŁECZNĄ – 257.930 zł stanowiły
środki rządowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, w tym opłata za
pobyt w ŚDS, wynagrodzenie opiekuna sądowego, specjalistyczne usługi opiekuńcze, natomiast
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1.432.877 zł to środki przeznaczone na dofinansowanie zadań własnych gminy, takich jak:
zasiłki stałe, zasiłki okresowe, częściowe utrzymanie ośrodka. Łącznie środki rządowe to kwota
1.690.807 zł.
Pozostała kwota 3.325.163 zł pochodziła z budżetu samorządowego i przeznaczona była
na realizację zadań własnych, czyli przede wszystkim świadczenie usług opiekuńczych, zasiłki
celowe i w naturze, zasiłki specjalne, dożywianie, opłaty za DPS, utrzymanie ośrodka, itp.
Realizowane świadczenia
Zasiłki stałe
przeznaczone w myśl przepisów dla osób niezdolnych do pracy z powodu wieku lub całkowicie
niezdolnych do pracy, jeżeli ich dochód jak również dochód na osobę w rodzinie jest niższy od
kryterium dochodowego kwalifikującego do pomocy społecznej, otrzymało 142 osoby na kwotę
520.002 zł.
Na ubezpieczenie zdrowotne dla osób korzystających z zasiłków stałych wydano 45.305 zł.
Zasiłki okresowe – zadanie własne, obligatoryjne, dotowane przez budżet państwa -zostały
wypłacone 445 rodzinom na łączną sumę 710.552 zł, w tym z dotacji wydano 705.000 zł., ze
środków własnych – 5.552 zł.

Głównym powodem przyznawania tych zasiłków było

bezrobocie, długotrwała choroba i niepełnosprawność.
Na obszarze miasta świadczone były zarówno usługi opiekuńcze „zwykłe”(dla 79 osób),
których koszt wyniósł 487.056 zł jak i specjalistyczne (objęto nimi 3 osoby z zaburzeniami
psychicznymi - koszt 25.480 zł ). Dotyczy to usług opiekuńczych świadczonych w miejscu
zamieszkania.
Z możliwości dziennego 6 – godzinnego pobytu ( wraz z wyżywieniem, opieką i zajęciami
terapeutycznymi) w Środowiskowym Domu Samopomocy „Jesteśmy dla Ciebie” przy ulicy
Stolarskiej skorzystało 20 osób z zaburzeniami psychicznymi. Łącznie na ŚDS wydaliśmy
223.536 zł.
Dożywianie
W 2014 r. rozpoczęliśmy realizację Uchwały Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013r.
w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie
dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. W ramach Programu
w 2015r. udzieliliśmy pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłków w szkołach
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podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych, przedszkolach oraz pomocy w
formie świadczeń pieniężnych na zakup posiłku lub żywności. Koszt realizacji Programu
wyniósł 600.000 zł.
Z budżetu państwa otrzymaliśmy kwotę 360.000 zł, co stanowi 60 % całości kosztów, udział
środków własnych to kwota 240.000 zł. czyli 40 % łącznej wartości.
W ramach Programu z posiłków w szkołach i przedszkolach skorzystało 528 dzieci z 376
rodzin na kwotę 273.644 zł. Z posiłków w Barze „EKSPRESSO” skorzystało 59 osób na kwotę
41.090 zł. Z pomocy na dożywianie w formie zasiłków celowych na zakup posiłku lub żywność
skorzystało 435 rodzin na kwotę 259.540 zł. Dodatkowo 70 dzieci otrzymało posiłki w szkole bez wydania decyzji administracyjnej - na wniosek dyrektora szkoły lub przedszkola. Kwota
udzielonej pomocy to 25.726 zł.
Zasiłki celowe i w naturze
Wypłacono 747 rodzinom na kwotę 810.156 zł, w tym między innymi:
- 626 świadczeń przyznano na zakup odzieży i obuwia na sumę 115.200 zł,
- 318 świadczeń udzielono na zakup opału na kwotę 160.270 zł,
- 395 świadczeń otrzymały rodziny na leki i leczenie na sumę 66.000 zł,
- opłacono dla 123 dzieci zimowisko za kwotę 8.871 zł,
- 282 rodziny otrzymały 805 świadczeń na pomoc w postaci zasiłków specjalnych na łączną
kwotę 150.130 zł,
- 20 osobom opłacono schronienia na kwotę 70.683 zł,
- 4 osobom sprawiono pogrzeb – 13.539 zł.
Ponadto kwotę 225.463 zł przeznaczono na różne potrzeby bytowe, takie jak zakup żywności,
posiłków dla dzieci, bielizny osobistej, pościeli, drobnego sprzętu gospodarstwa domowego,
remontu mieszkania, częściowe uregulowanie należności za czynsz lub energię elektryczną itp.
Domy Pomocy Społecznej
W roku 2015 liczba osób przebywających w domach pomocy społecznej - 25 (z tego 5 osób
zmarło).
Kwota za pobyt w/w osób pokrywana ze środków samorządowych wyniosła ogółem 475.813 zł,
z tego odpłatność rodzin to kwota 13.116 zł.
Ogółem z pomocy społecznej w 2015 roku skorzystały 1 084 rodziny, w tym 207 rodzin
wyłącznie z pracy socjalnej. Rodziny objęte pomocą liczyły łącznie 2 759 osób.
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2. WSPIERANIE RODZINY I PIECZA ZASTĘPCZA
Od 1 stycznia 2012r. realizujemy zadania z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej. Uchwałą Nr XLII/337/13 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 27 lutego 2013r.
został przyjęty „Gminny Program Wspierania Rodziny dla Miasta Kościerzyna na lata 20132015”.
Zgodnie z zapisami zawartymi w Programie zadania z zakresu wspierania rodziny
realizowaliśmy poprzez:
1. zapewnienie pomocy materialnej i rzeczowej rodzinom znajdującym się w trudnej
sytuacji finansowej.
2. prowadzenie intensywnej pracy socjalnej w rodzinach zagrożonych, przeżywających
trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej,
2. wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo –
wychowawczych - przydzielanie asystenta rodziny,
3. umożliwienie dostępu do poradnictwa specjalistycznego,
4. rozwijanie poradnictwa rodzinnego oraz prowadzenie profilaktycznej działalności
informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień od
alkoholu i od innych środków psychoaktywnych,
5. zorganizowanie Klubu Rodziców przez Fundację „Mamy z Morza”,
6. współpracę wszystkich podmiotów pracujących na rzecz rodziny biologicznej w zakresie
kreowania i upowszechniania pozytywnych wzorców funkcjonowania rodziny,
7. organizowanie wypoczynku dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych,
8. wspieranie rodzin we wzmocnieniu i odzyskiwaniu zdolności do prawidłowego
funkcjonowania w celu zapobiegania umieszczania dzieci w pieczy zastępczej lub
umożliwiania powrotu dzieci do rodziny naturalnej,
9. współfinansowanie pobytu dziecka w pieczy zastępczej.
10. prowadzenie placówek wsparcia (świetlic) dla dzieci i młodzieży.
W roku 2015 w tut. MOPS pracę asystenta rodziny wykonywały 2 osoby. Asystent rodziny
może w tym samym czasie prowadzić pracę z 15 rodzinami. W 2015r. asystenci pracowali
łącznie z 36 rodzinami
Zatrudnienie asystentów było finansowane częściowo ze środków pozyskanych z MPiPS
(kwota 39.000 zł.), pozostałą kwotę w wys. 34.274 zł. pokryła gmina.
W 2015 roku współfinansowaliśmy pobyt w pieczy zastępczej 43 dzieci z terenu miasta
w łącznej kwocie 175.879 zł., z tej grupy 10 dzieci powróciło do rodzin biologicznych lub
zostały przysposobione.
W roku 2016r. będziemy nadal ponosić odpłatność za 33 dzieci umieszczonych w pieczy
zastępczej odpowiednio:
5

1) 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w pierwszym roku pobytu dziecka
w pieczy zastępczej,
2) 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w drugim roku pobytu dziecka
w pieczy zastępczej.
3) 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w trzecim roku i następnych latach
pobytu dziecka w pieczy zastępczej

3. DODATKI MIESZKANIOWE
W roku 2015 łącznie wypłacono 6 766 dodatków na kwotę 1.406.903 zł. W liczbie tej
użytkownicy mieszkań w KTBS-ach (komunalnych) otrzymali 2 111 dodatków na sumę 415
468 zł, użytkownicy mieszkań spółdzielczych otrzymali 1 433 dodatków na sumę 237.352 zł,
użytkownicy mieszkań pozostałych tj. wynajmowanych w budynkach prywatnych, mieszkań
zakładowych, mieszkań własnościowych w zarządzie KTBS oraz lokali wspólnotowych,
otrzymali łącznie 3 222 dodatków na kwotę 754.083 zł.
Ponieważ wypłata dodatków mieszkaniowych jest zadaniem własnym gminy, całość wydanych
na ten cel środków pochodziła z budżetu naszego samorządu.
W 2015 roku o dotację ubiegało się ok. 700 rodzin. Wniosków złożono 1 199 z tego 1 145
wniosków zostało rozpatrzonych pozytywnie a 54 odmownie.
4. DODATEK ENERGETYCZNY
Od 1 stycznia 2014r. tut. MOPS wypłaca zryczałtowany dodatek energetyczny wrażliwemu
odbiorcy energii elektrycznej. W 2015r. wypłaciliśmy 562 dodatków na kwotę 8.422 zł.
Na obsługę tego zadania otrzymaliśmy 168 zł. (2% wartości wypłaconych dodatków)
5. ŚWIADCZENIA RODZINNE
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościerzynie realizuje wypłaty świadczeń
rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28.11.2003r. (tj.Dz.U. 2015
poz. 114 z późn. zm.).
W ramach świadczeń rodzinnych pomocą objęto 1 751 rodzin.
Wypłacono:
- zasiłki rodzinne – 19 743 świadczeń na kwotę – 1.971.434 zł
- dodatki do zasiłku rodzinnego – 8 093 świadczeń na kwotę 1.079.044 zł
- świadczenie pielęgnacyjne – 1 188 świadczeń na kwotę – 1.413.540 zł
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- zasiłki pielęgnacyjne – 10 892 świadczeń na kwotę – 1.666.476 zł
- jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka tzw. „becikowe” – liczba świadczeń - 229
na kwotę 229.000 zł
- specjalny zasiłek opiekuńczy – 385 świadczeń na kwotę – 193.874 zł
Za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne odprowadzone zostały składki emerytalnorentowe w kwocie 300.448 zł., natomiast składki zdrowotne uiszczone zostały w wysokości
44.064 zł.
Również za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy odprowadzono składki emerytalnorentowe w kwocie 42.624 zł i składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 9.360 zł.
6. ZASIŁKI DLA OPIEKUNA
Od czerwca 2014r. tut. MOPS realizuje wypłaty zasiłków dla opiekunów na podstawie ustawy
o udzieleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów z dnia 4 kwietnia 2014r. (Dz.U.2014.567).
W 2015r. w ramach w/w ustawy wypłacono 558 świadczeń na łączną kwotę 289.120 zł.
Za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna odprowadzono składki emerytalno-rentowe w kwocie
62.212 zł. oraz składki zdrowotne w kwocie 8.986 zł.
7. ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO
W 2015r. wypłacono z funduszu alimentacyjnego 3 671 świadczeń dla 239 rodzin na
kwotę 1.559.910 zł
8. REALIZACJA USTAWY O WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚCI I PRZECIWDZIAŁANIU
ALKOHOLIZMOWI ORAZ O PRZECIWDZIAŁANU NARKOMANII

Na realizację w/w ustawy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przeznaczył kwotę
414.542 zł. W ramach należących do nas obowiązków prowadziliśmy m.in. świetlicę dla dzieci,
punkt konsultacyjny d/s narkomanii i schronienie dla ofiar przemocy, wysyłaliśmy dzieci na
kolonie i na turnusy terapeutyczne, zapewniliśmy ofiarom przemocy pomoc prawną i
psychologiczną, prowadziliśmy ogrzewalnię dla

bezdomnych i wspólnie z CARITASEM

dożywianie. Szersze i dokładniejsze omówienie tych spraw ma miejsce przy okazji
sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych dla miasta Kościerzyna za rok 2015.

7

9. PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE
W roku 2015 realizując Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22
lipca 2011r. (Dz. U. z 2011. 155. 921) w sprawie trybu organizowania prac społecznie
użytecznych, łącznie wypracowano w Mieście Kościerzyna 13.495 roboczogodzin. Łączna
kwota wypłaconych świadczeń wyniosła 109.310 zł z tego kwota 65.586 zł została
zrefundowana ze środków funduszu pracy przez Powiatowy Urząd Pracy w Kościerzynie,
natomiast różnica, która powstała z dokonania refundacji przez PUP wyniosła 43.724 zł
i pochodziła ze środków własnych Gminy Miejskiej Kościerzyna. Gmina zapłaciła również za
badania lekarskie niezbędne do wykonywania pracy w kwocie 1.776 zł, co łącznie wyniosło
45.500 zł ze środków własnych gminy.
Prace społecznie użyteczne wykonywane były w dziesięciu jednostkach na terenie
Miasta Kościerzyna. Ogółem prace społecznie użyteczne wykonywało 43 osoby - 20 mężczyzn i
23 kobiety.
W tut. ośrodku realizujemy również Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia
1 czerwca 2010r. (Dz. U. 2010. 98. 634) w sprawie podmiotów, w których jest wykonywana
kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna.
W 2015r. do MOPS skierowano do w/w prac 57 karanych, prace te kontynuowało 66
karanych z lat ubiegłych.
W sumie obsługiwano 123 osoby karane.
10. REALIZACJA USTAWY O PRZECIWDZIAŁANIU PRZEMOCY
W RODZINIE
W mieście Kościerzyna uchwalony został Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla miasta Kościerzyna na rok 2015, który
jest załącznikiem do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Kościerzyna na rok 2015.
W 2015r. funkcjonował powołany w kwietniu 2011r. Zespół Interdyscyplinarny.
W dniu 11 maja 2015r. Burmistrz Miasta Kościerzyna ponownie powołał Zespół
Interdyscyplinarny w mieście Kościerzyna, ponieważ kadencja poprzedniego Zespołu
zakończyła się. W 2015r. odbyło się łącznie 6 spotkań Zespołu, na których podejmowane były
tematy związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie na terenie Miasta Kościerzyna.
W 2015r. Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego wezwał listownie 39 osób, wobec
których istniało podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie. Osobiście stawiło się 22
wezwanych, przeprowadzono z nimi rozmowy w celu zaprzestania stosowania przemocy w
rodzinie oraz pouczono o odpowiedzialności karnej za takie postępowanie.
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Do Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego w 2015r. wpłynęło łącznie 56 formularzy
Niebieskich Kart (wszczętych w 52 rodzinach, łączna liczba osób w rodzinach to 191)
wypełnionych przez przedstawicieli instytucji zobowiązanych do wszczynania procedury
zgodnie z ustawą (Policja, Pomoc Społeczna, MKRPA, Oświata, Służba Zdrowia).
W ramach każdej procedury Niebieskiej Karty były zwoływane grupy robocze, które pracowały
pod kątem zdiagnozowania sytuacji oraz działań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa
osobom dotkniętym przemocą w rodzinie oraz zaprzestania stosowania przemocy. W skład grup
roboczych wchodzili przedstawiciele pomocy społecznej (pracownicy socjalni, psycholog,
prawnik, specjalista pracy z rodziną, kierownik działu ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
asystenci rodziny), policji, MKRPA, służby zdrowia, oświaty, sądu. Skład grup roboczych
ustalany był na podstawie indywidualnej sytuacji w danej rodzinie.
Łączna liczba odbytych grup roboczych 220.
Dział ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie MOPS wspólnie z innymi pracownikami
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej realizował działania profilaktyczne, edukacyjne i
informacyjne dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie skierowane do mieszkańców
naszego miasta (udział w Światowym Dniu Zdrowia, obchody Międzynarodowego Dnia
Rodziny, realizacja Kampanii Postaw na Rodzinę, Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym
Przestępstwem 23 - 27 luty, Marsz Przyjaźni połączony z ogniskiem – czerwiec, akcja
informacyjna w czasie wywiadówek w miejskich szkołach skierowana do rodziców z okazji
Międzynarodowego Dnia Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci – listopad, grudzień,
indywidualne rozmowy z klientami, spotkania (warsztaty) z młodzieżą ze szkół działających na
terenie miasta Kościerzyna). Przez cały 2015r. przy udziale różnych instytucji z terenu miasta
oraz lokalnych mediów rozpowszechniane były informacje i materiały edukacyjne dotyczące
zjawiska przemocy w rodzinie oraz informacji o instytucjach, do których można zgłosić się po
pomoc i wsparcie (m. in. kilkutygodniowa emisja spotu w lokalnej telewizji w miesiącach
listopad – grudzień).
Przez cały 2015r. systematycznie udzielane było osobom w kryzysie, w tym osobom
doświadczającym przemocy wsparcie psychologiczne, prawne, rodzinne, socjalne
i finansowe. Prawnik przyjmował klientów dwa dni w tygodniu (wtorek i środa) a psycholog
również dwa dni w tygodniu (poniedziałek i piątek). Pozostali specjaliści przyjmowali od
poniedziałku do piątku w godzinach funkcjonowania ośrodka.
W budynku MOPS znajduje się mieszkanie chronione dla ofiar przemocy, z którego w 2015r.
skorzystała jedna kobieta.
W 2015r. w ramach wsparcia osób bezpośrednio pracujących z osobami dotkniętymi przemocą
w rodzinie (łącznie 18 osób) zawiązano dwie grupy wsparcia z elementami superwizji (po
cztery spotkania dla każdej z grup). Spotkania te odbywały się przy udziale specjalisty. Ponadto
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członkowie grup roboczych oraz Zespołu Interdyscyplinarnego brali udział w różnego rodzaju
szkoleniach i konferencjach dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie na przestrzeni
całego 2015r.

Kościerzyna, luty 2016r.
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kościerzynie
Janina Czaja
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