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Struktura organizacyjna
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie
W celu prawidłowego wykonywania zadań nałożonych na Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Krasnymstawie funkcjonuje wewnętrzna struktura organizacyjna w skład, której
wchodzą:
•

Sekcja pomocy środowiskowej;

•

Sekcja realizacji świadczeń z pomocy społecznej i dodatków mieszkaniowych;

•

Sekcja świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych;

•

Sekcja organizacyjno - administracyjna i usług opiekuńczych;

•

Sekcja finansowo – księgowa;

•

Zespół ds. analiz, programów i szkoleń;

•

Dzienny Dom Pomocy Społecznej oraz Kuchnia;

•

Środowiskowy Dom Samopomocy;

•

Mieszkania Chronione.

W sekcji pomocy środowiskowej zatrudnionych jest 10 pracowników socjalnych
pracujących w określonych rejonach opiekuńczych. Miasto Krasnystaw liczy 19 748
mieszkańców (na 1 pracownika socjalnego przypada do 2 tys. mieszkańców). Średnio na
1 pracownika socjalnego przypada ok. 94 środowisk. W sekcji zatrudniony jest starszy
pracownik socjalny, który wspomaga pracę pracowników socjalnych oraz prowadzi
specjalistyczne usługi opiekuńcze. Ponadto w sekcji zatrudniony jest podinspektor, który
również wspiera pracowników socjalnych w ich pracy. Sekcja pomocy środowiskowej na
bieżąco współpracuje ze wszystkimi istniejącymi w strukturze Ośrodka komórkami
organizacyjnymi w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej społeczności lokalnej,
a w szczególności z zespołem ds. analiz, programów i szkoleń w zakresie opracowywania
programów lokalnych, pozyskiwania dodatkowych funduszy zewnętrznych, świadczeń
wolontarystycznych oraz aktywizacji zawodowej w postaci wykonywania prac społecznie
użytecznych. Współpracuje również z Centrum Rehabilitacji Społecznej w zakresie
kierowania osób starszych i niepełnosprawnych wymagających pomocy do ośrodków
wsparcia tj.: Dziennego Domu Pomocy Społecznej, Środowiskowego Domu Samopomocy
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oraz Mieszkań Chronionych. Kierownik sekcji raz w tygodniu organizuje spotkania
z podległymi pracownikami. W trakcie, których przekazywane są aktualne zmiany
w przepisach prawnych z zakresu pomocy społecznej oraz wspólne rozwiązywanie
problemów, z którymi pracownicy socjalni spotykają się w pracy zawodowej. Ponadto tut.
Ośrodek jak i sekcja pomocy środowiskowej działa w oparciu o opracowany roczny plan
działań na rzecz osób i rodzin wymagających wsparcia.
Wszyscy pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej czynnie włączają się
w realizację zadań ujętych w rocznym planie działań Ośrodka, mając w tym zakresie poparcie
lokalnych władz.
W opracowanej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Krasnystaw
na lata 2007 - 2013 zostały zdiagnozowane najważniejsze problemy społeczne, z jakimi
boryka się społeczność lokalna miasta takie jak:


problem ubóstwa,



problem przemocy,



problem uzależnień,



problem dzieci i młodzieży,



problem bezrobocia,



problem niepełnosprawności i osób starszych.
Ww. problemy mają również odzwierciedlenie w opracowanej przez Sekcję Pomocy

Środowiskowej „Mapie zasobów i potrzeb lokalnych Miasta Krasnegostawu” – stanowiącej
dodatkowe narzędzie pracy pracownika socjalnego.
Wychodząc naprzeciw tym problemom Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Krasnymstawie podejmuje szereg działań na rzecz społeczności lokalnej miasta
Krasnystaw m.in.:
1. W ramach aktywizacji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym jako ważny element walki z ubóstwem oraz bezrobociem została powołana
grupa samopomocowa kobiet bezrobotnych, samotnie wychowujących dzieci „Twarzą
do życia”
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Grupa samopomocowa została powołana w marcu 2007 roku. Spotyka się cyklicznie
1 raz w tygodniu w każdą środę. Grupa liczy 12 osób. Celem grupy samopomocowej jest
pomoc w dążeniu do pokonywania trudności życia codziennego, odzyskaniu wiary w siebie
i poczucia własnej wartości, Uczestnicy grupy nawzajem wspomagają siebie na spotkaniach
wyłaniają swoje problemy, o których dyskutują.

Na przestrzeni lat 2007 - 2009 dla grupy samopomocowej „Twarzą do życia”
zorganizowano:
w ramach aktywizacji zawodowej:


jednodniowe szkolenie z doradcą zawodowym z Powiatowego Urzędu Pracy
w Krasnymstawie dotyczące aktywizacji zawodowej bezrobotnych kobiet oraz
poruszania się na rynku pracy.

w ramach integracji społecznej


jednodniową wycieczkę integracyjną dla 15 dzieci wychowujących się w rodzinach
niepełnych do Jaskini Raj i Chęcin,



jednodniową wycieczkę integracyjną dla 30 uczestników grupy wraz z dziećmi do
Bałtowa



dwudniową wycieczkę dla 15 dzieci wychowujących się w rodzinach niepełnych do
Krakowa,
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spotkania i imprezy okolicznościowe tj.: zabawy noworoczne, spotkania wielkanocne,
spotkania z okazji „dnia Matki”,
majówki, świetno pieczonego
ziemniaka, spotkania andrzejkowe
oraz wigilijne.

Wszystkie ukazane powyżej formy działalności były możliwe do zrealizowania dzięki
środkom finansowym pozyskanym z Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz indywidualnych sponsorów.
Cały

wachlarz

spotkań

integracyjnych

podejmowanych

przez

grupę

jest

udokumentowany w prowadzonej kronice.
2. W ramach wyrównywania szans oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób
niepełnosprawnych w partnerstwie z Krasnostawskim Stowarzyszeniem Ochrony
Zdrowia Psychicznego powołano grupę wsparcia „Krok w Przód” dla osób
z zaburzeniami psychicznymi.
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Grupa wsparcia została powołana w lutym 2008 roku. Spotyka się cyklicznie 1 raz
w tygodniu w każdy piątek. Grupa liczy 12 osób. Celem grupy jest zapobieganie izolacji
i marginalizacji osób z zaburzeniami psychicznymi w pełnieniu ról społecznych,
a w szczególności wychowawczych. Grupa jest dodatkowo wspierana i prowadzona przez
osoby udzielające profesjonalnej pomocy tj.: psychologa oraz pracownika socjalnego.
Na przestrzeni lat 2008 - 2009 dla grupy wsparcia „Krok w Przód” zorganizowano:


indywidualne i grupowe poradnictwo psychologiczne,



zajęcia rehabilitacyjne z zakresu rękodzieła artystycznego,



kinezyterapię,



trening kulinarny mający na celu uzyskanie praktycznych umiejętności przygotowania
posiłków oraz dekorowania świątecznego stołu,
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trening w zakresie wyglądu zewnętrznego i higieny osobistej mający na celu nabycie
umiejętności związanych z higieną osobistą i estetyką wyglądu zewnętrznego
połączony
z wyjściem do fryzjera,



trening

podstawowych

umiejętności

prowadzenia

rozmowy,

który

pozwoli

uczestnikom nabyć umiejętności nawiązywania i podtrzymywania kontaktów
interpersonalnych,


trening budżetowy, pozwalający nabyć umiejętności gospodarowania niewielkimi
zazwyczaj kwotami, którymi dysponują w ciągu miesiąca uczestnicy grupy.

w ramach integracji społecznej


dwudniową wycieczkę integracyjną dla 12 uczestników grupy na trasie Kraków –
Kalwaria Zebrzydowska – Wadowice,



dwudniową wycieczkę 12 uczestników grupy w Góry Świętokrzyskie,



jednodniową wycieczkę 12 uczestników grupy do Warszawy połączoną z wyjściem na
spektakl teatralny,



jednodniową wycieczkę na jagody na trasie Józefów – Zwierzyniec,



jednodniową wycieczkę 12 uczestników grupy do Kazimierza nad Wisłą.



spotkania i imprezy okolicznościowe tj.: spotkania wielkanocne, spotkania z okazji
„Dnia Kobiet”, majówki, festyn rodzinny, święto pieczonego ziemniaka, spotkania
andrzejkowe oraz wigilijne.
Wszystkie ukazane powyżej formy działalności były możliwe do zrealizowania dzięki

środkom finansowym pozyskanym z Regionalnego Ośródka Polityki Społecznej,
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Miasta Krasnystaw
oraz indywidualnych sponsorów.
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Cały wachlarz spotkań integracyjnych podejmowanych przez grupę udokumentowany
jest w prowadzonej kronice.

3. W ramach integracji społecznej rodziców wychowujących dziecko niepełnosprawne
powołano grupę wsparcia „Pomocna Dłoń " dla osób wychowujących dziecko
niepełnosprawne

Grupa wsparcia została powołana w grudniu 2007 roku. Spotyka się cyklicznie 1 raz
w tygodniu w każdy czwartek. Grupa liczy 12 osób. Celem grupy wsparcia jest integracja
społeczna rodziców oraz dziecka niepełnosprawnego w życiu społecznym, wzmocnienie
poczucia własnej wartości, zdobycia umiejętności
pełnienia

ról

społecznych

i

rozwiązywania

codziennych problemów.

Na przestrzeni lat 2007 - 2009 dla grupy wsparcia „ Pomocna Dłoń " zorganizowano:


indywidualne i grupowe poradnictwo psychologiczne,



wsparcie rodziny poprzez zatrudnienie asystenta osoby niepełnosprawnej,



wsparcie socjalne poprzez pracownika socjalnego prowadzącego grupę,



zajęcia rehabilitacyjne z zakresu rękodzieła artystycznego,

w ramach integracji społecznej


jednodniową wycieczkę 16 osobowej grupy do Bałtowa,
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jednodniową wycieczkę 16 osobowej grupy na trasie Wąwolnica – Lublin,



trzydniową wycieczkę 14 osobowej grupy dzieci niepełnosprawnych na Mazury,



spotkania i imprezy okolicznościowe tj.: zabawy noworoczne, spotkania wielkanocne,
spotkania z okazji „Dnia Kobiet”, majówka, „Dzień Dziecka”, festyn rodzinny, święto
pieczonego ziemniaka, spotkania andrzejkowe oraz wigilijne.

Wszystkie ukazane powyżej formy działalności były możliwe do zrealizowania dzięki
środkom finansowym pozyskanym z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej,
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Miejskiej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz indywidualnych sponsorów.
Cały

wachlarz

spotkań

integracyjnych

podejmowanych

przez

grupę

jest

udokumentowany w kronice.

4. W ramach wzmocnienia polityki prorodzinnej poprzez tworzenie systemu opieki
i wsparcia dzieci i młodzieży w partnerstwie z Krasnostawskim Stowarzyszeniem
Ochrony Zdrowia Psychicznego wystąpiono z wnioskiem do Norweskiego Mechanizmu
Finansowego o dofinansowanie grupy terapeutycznej „Moja Przyszłość”.
W ramach projektu w m-cu grudniu 2007 roku powołano grupę dzieci
i młodzieży „Moja Przyszłość” - program edukacyjno - terapeutyczny dla młodzieży
Krasnegostawu pochodzącej z rodzin dysfunkcyjnych. W projekcie uczestniczyła 15 osobowa
grupa młodzieży z Krasnegostawu w przedziale wiekowym 11 – 15 lat wywodząca się
z rodzin z problemów alkoholowym, bezrobocia oraz bezradnością w sprawach opiekuńczo –
wychowawczą i prowadzenia gospodarstwa domowego. Celem głównym Projektu było
przeciwdziałanie marginalizacji społecznej krasnostawskiej młodzieży, pochodzącej z rodzin
dysfunkcyjnych, mającej trudności w nauce oraz sprawiającej trudności wychowawcze,
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poprzez danie narzędzia, które umożliwi młodzieży radzenie sobie w aktualnej sytuacji
rodzinnej. W okresie sprawozdawczym tj.: od 01 stycznia 2008 roku do 30 czerwca 2008
roku

zrealizowano:

31

(90

minutowych)

grupowych

terapii

psychologiczno

-

pedagogicznych, 7 (90 minutowych) grupowych zajęć edukacyjno – rozwojowych
z informatyki, 7 (90 minutowych) grupowych zajęć edukacyjno – rozwojowych z języka
angielskiego, 4 (90 minutowych) grupowych zajęć rekreacyjno sportowych połączonych
z nauką pływania.

Uczestnicy projektu podczas terapii i zajęć edukacyjno – rozwojowych

Dzięki kompleksowemu systemowi wsparcia, profesjonalnej kadrze, dobrze
przygotowanym merytorycznie i metodycznie terapiom uczestnicy projektu uzyskali:
kompleksową wiedzę na temat uzależnień, nabyli umiejętności pracy w zespole, nabyli
umiejętności artykułowania swoich myśli, poglądów, oczekiwań oraz umiejętności panowania
nad własnymi emocjami. Poznali również sposoby rozwiązywania problemów rodzinnych
i koleżeńskich. Natomiast dzięki zajęciom edukacyjno – rozwojowym uczestnicy projektu
poznali sposoby alternatywnego i aktywnego spędzania czasu wolnego. Całkowity koszt
realizacji projektu wyniósł 31 758 zł. Projekt finansowany był ze środków Mechanizmu
Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu
finansowego, a także budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji
Pozarządowych.
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5. W ramach rozwijania działań wspomagających osoby bezrobotne z problemem
alkoholowymi ich rodziny została powołana w lutym 2007roku „ Grupa Obywatelska”.
W ramach ww. działań zorganizowano jednorazowe spotkanie grupy obywatelskiej
mające

charakter

edukacyjno

–

informacyjny.

Celem

grupy obywatelskiej

było

zmotywowanie i zmobilizowanie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym do podjęcia
działań oferowanych przez zaproszone podmioty, aby ww. osoby skorzystały z poradnictwa
oraz aktywnie włączały się w poprawę swojej trudnej sytuacji życiowej oraz szukały dróg
wyjścia.

W zorganizowanym spotkaniu uczestniczyło 28 osób bezrobotnych i uzależnionych od
alkoholu będących klientami pomocy społecznej. W spotkaniu uczestniczyli również
przedstawiciele reprezentujący instytucje współpracujące, na co dzień z tut. Ośrodkiem
tj.: Powiatowy Urząd Pracy, Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Uzależnionym
„AGAPE” oraz lokalne władze. Zaproszeni przedstawiciele udzielili wszystkim zebranych
cennych informacji z zakresu oferowanej pomocy w zakresie uzależnień od alkoholu oraz
problemu bezrobocia. Zamierzone cele spotkania zostały osiągnięte tj.: 17 osób bezrobotnych
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skierowano do wykonywania prac społecznie użytecznych, 6 osób z problemem alkoholowym
skierowano do AGAPE celem uzyskania wsparcia w postaci poradnictwa specjalistycznego.

6. Ponadto w ramach inicjatyw podjętych przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej, a zaliczanych do projektu edukacyjnego „Centrum Aktywności Lokalnej
jako metody integracji i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu” od kilkunastu
lat organizowane są:



„Zabawy choinkowe” dla dzieci wywodzących się z rodzin niewydolnych
wychowawczo, wielodzietnych, niepełnych oraz z problemem alkoholowym.
Środki finansowe pozyskiwane są z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych, Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz indywidualnych sponsorów.



„Imprezy integracyjne z okazji Dnia Dziecka” dla dzieci z rodzin
patologicznych i najuboższych, w tym dzieci niepełnosprawnych pod hasłem
„Czerwiec Aktywnych Społeczności”.
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Koszty imprezy pokrywane są ze środków pozyskanych z Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz indywidualnych sponsorów.


„Pikniki Integracyjne” dla grup samopomocowych i wsparcia. Koszty imprez
pokrywane są ze środków pozyskanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, Miasta
Krasnystaw oraz indywidualnych sponsorów.



Zorganizowano w 2008r. „Festyn Rodzinny” imprezę o charakterze masowym
dla klientów Ośrodka, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych.
W imprezie uczestniczyło ok. 200 osób, w tym 150 osób niepełnosprawnych.
Koszty imprezy zostały pokryte ze środków pozyskanych z Państwowego
Funduszu

Rehabilitacji

Osób

Niepełnosprawnych,

Miejskiej

Komisji

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz indywidualnych sponsorów.

7. Od kilkunastu lat z inicjatywy pracowników MOPS prowadzone są również działania
środowiskowe, do których należą:


Prowadzenie całorocznej zbiórki odzieży i obuwia, sprzętu gospodarstwa
domowego, mebli itp. Zbiórka nagłośniana jest w lokalnych mediach. Odzew
mieszkańców Miasta jest znaczny i przynosi duże efekty w postaci
zaopatrywania osób potrzebujących ww. sprzęt.



Prowadzenie zaopatrzenia dzieci i młodzieży w zeszyty i przybory szkolne.



Kierowanie dzieci i młodzieży wywodzących się z rodzin najuboższych na
wypoczynek letni i zimowy.



Przygotowywanie oraz wydawanie paczek żywnościowych na święta.



16 letnie uczestnictwo pracowników MOPS oraz wolontariuszy w akcji „Pomóż
Dzieciom Przetrwa Zimę”.



Coroczne uczestnictwo pracowników MOPS oraz wolontariuszy w akcji zbiórki
żywności „Podziel się Posiłkiem” we współpracy z Bankiem Żywności
w Lublinie.

13

8. W strukturze organizacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej jako forma
aktywnych społeczności lokalnych funkcjonuje „Biuro Wolontariatu”.
Biuro zostało powołane w 2005 roku i działa w oparciu o opracowany program
”Świadczeń wolontarystyczne w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krasnymstawie”.
Pracą biura kieruje koordynator wolontariatu do zadań, którego należą w szczególności:
prowadzenie dokumentacji Biura, pozyskiwanie wolontariuszy oraz nadzór nad ich pracą.
Głównym celem realizowanego programu jest umożliwienie wolontariuszom znalezienie
miejsca na rozwijanie własnej aktywności, tworzenie bazy danych o wolontariuszach
i o odbiorcach pracy wolontarystycznej oraz poszerzenie świadczonych przez Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej form pomocy wolontarystycznej poprzez zaangażowanie
wolontariuszy, którzy mogą nieść pomoc i wsparcie osobom starszym, niepełnosprawnym
oraz dzieciom i młodzieży szkolnej, która ma problemy w nauce, uczenie aktywnego
i ciekawego sposobu spędzania czasu wolnego oraz zainteresowań.

Na przestrzeni lat 2005 - 2009 w ramach wolontariatu podjęło różnorodne działania tj.:


pomoc w odrabianiu prac domowych dzieciom o młodzieży wywodzącej się z rodzin
dysfunkcyjnych,



pomoc przy organizacji czasu wolnego osobom starszym oraz niepełnosprawnym
(dotrzymywanie towarzystwa, czytanie książek i czasopism, wspólne spacery),



pomoc przy organizacji imprez okazjonalnych i spotkań integracyjnych na rzecz
podopiecznych tut. Ośrodka,



pomoc i uczestnictwo w organizowanych kiermaszach wyrobów rękodzielniczych
wykonanych przez uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy,



pomoc oraz uczestnictwo w organizowanych przez Ośrodek akcjach zbiórki artykułów
żywnościowych oraz odzieży dla najuboższych rodzin i osób,



pomoc przy organizacji spotkań i imprez okolicznościowych tj.: Festynów, Pikników,
akcji „Pomóż Dzieciom Przetrwa Zimę”, imprez z okazji Dnia Seniora, Dnia Dziecka
itp.
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Z każdym wolontariuszem zawierane jest porozumienie na okres dłuższy niż 30 dni.
Ponadto

na

prośbę

wolontariusza

przedkładane

jest

pisemne

zaświadczeniowe

o wykonywaniu świadczeń przez wolontariusza. Nabór do wolontariatu odbywa się poprzez
rozplakatowanie informacji o naborze do świadczenia usług wolonatrystycznych, które
umieszczone są na słupach ogłoszeniowych i tablicach informacyjnych szkół oraz innych
instytucji. Ponadto ogłoszenie zamieszczone jest na stronie internetowej MOPS.

9. W celu rozwiązywania problemów społecznych Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Krasnymstawie współpracuje z następującymi organizacjami pozarządowymi.
W zakresie uzależnień:


Katolickie Stowarzyszenie Osób Uzależnionych „AGAPE” – współpraca w zakresie
kierowania osób dorosłych, dzieci i młodzieży uzależnionej, dokonywania oceny
efektywności uczestnictwa i zaleceń do dalszej pracy, bieżącej wymiany informacji
dotyczącej osób i rodzin potrzebujących wsparcia.



Krasnostawskie Stowarzyszenie Klub Abstynenta „ODNOWA” – współpraca
w zakresie kierowania osób i rodzin z problemem alkoholowym na zajęcia
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terapeutyczne do Klubu; oceny uczestnictwa w zajęciach i dokonywania zleceń do
dalszej pracy z osobami uzależnionymi; bieżącej wymiany informacji w celu
podejmowania właściwych działań terapeutycznych.

W zakresie pomocy osobom starszym i niepełnosprawnym:


Krasnostawskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego – Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej organizuje bardzo wiele zadań wspólnie z ww. Stowarzyszeniem
poprzez: prowadzenie programu „Dostarczanie żywności w ramach Europejskiego
Programu Pomocy Żywnościowej dla najuboższej ludności Unii Europejskiej”;
realizację projektów: „Krok w przód”, „Moja przyszłość”, „Spartakiada dla osób
niepełnosprawnych”;
w

Bieszczadach”;

„Krasnostawski
organizację

wolontarystycznych;

Aktywny

imprez

prowadzenie

Senior”,

integracyjnych;
usług

„Plener
prowadzenie

opiekuńczych

dla

Malarski
działań
osób

z zaburzeniem psychicznym w miejscu zamieszkania; organizowanie i prowadzenie
kiermaszy wyrobów rękodzielniczych wykonanych przez osoby niepełnosprawne
w wydzielonym na ten cel lokalu.


Krasnostawskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych – współpraca
w zakresie bieżącej wymiany informacji dotyczącej osób niepełnosprawnych
wymagających wsparcia.

W zakresie pomocy osobom ubogim:


Caritas” Archidiecezja Lubelska – współpraca w zakresie kierowania dzieci
i młodzieży na wypoczynek; stałej wymiany informacji dotyczącej osób i rodzin
korzystających z pomocy społecznej wymagających wsparcia w formie żywności
wydawanej przez „Caritas”.



Kościół Katolicki – 3 Prafie p.w. Matki Boskiej Pocieszenia, Trójcy Przenajświętrzej,
Franciszka Ksawerego w Krasnymsatwie – współpraca w zakresie kierowania osób
potrzebujących do kuchni dla ubogich im. Matki Teresy z Kalkuty.

Inne:


Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca – współpraca w zakresie bieżącej
wymiany informacji dotyczącej dzieci i młodzieży wymagających wsparcia;
w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży; współpracy w zakresie
promocji wolontariatu.
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Stowarzyszenie Integracyjne „Magnum Bonum” – współpraca w zakresie kierowania
dzieci niepełnosprawnych do udziału w zajęciach ośrodka terapeutycznego;
organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych.



Lubelska Fundacja Rozwoju Agencja Rozwoju Lokalnego w Krasnymstawie –
współpraca w zakresie kierowania osób korzystających z pomocy Ośrodka na
szkolenia.



Ochotnicze Hufce Pracy. Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Chełmie –
współpraca w zakresie kierowania dzieci i młodzieży na szkolenia: językowe, prawne,
warsztaty psychologiczne oraz doradztwo edukacyjno – rozwojowe.

10. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje również zadania z zakresu aktywnej
integracji w ośrodkach wsparcia tj.: Środowiskowym Domu Samopomocy oraz
Dziennym Domu Pomocy Społecznej.

W ramach zajęć sportowych jak również spędzania czasu wolnego uczestnicy
Środowiskowym Domu Samopomocy biorą udział: w wycieczkach rowerowych po
okolicach Krasnegostawu, w pieszych rajdach, w spartakiadach, turniejach i zawodach
sportowych

dla

osób

niepełnosprawnych

o

zasięgu

lokalnym

i

ponadlokalnym,

w jednodniowych wyjazdach rekreacyjno – turystycznych na terenie regionu lubelskiego oraz
kilkudniowych biwakach, na terenie regionu lubelskiego. Ponadto podopieczni placówki biorą
czynny udział w zorganizowanych imprezach, zabawach okolicznościowych i kulturalno –
rozrywkowych

tj.:

Zabawie

Andrzejkowej,

Dniu

Kobiet,

Spotkań

Opłatkowych

i Wielkanocnych, Spotkanie poświęcone pamięci Papieża Jana Pawła II, Święto Pieczonego
Ziemniaka, Spotkanie Mikołajkowe, wyjazdy na przedstawienia teatralne. Ponadto
uczestniczą w kilkudniowych wycieczkach turystycznych. Placówka organizuje również
wernisaże prac plastycznych podopiecznych ŚDS, była również współorganizatorem wraz
Krasnostawskim Stowarzyszeniem Ochrony Zdrowia Psychicznego Spartakiad Osób
Niepełnosprawnych oraz kiermaszy świątecznych, kiermaszy w trakcie obchodów Dni
Krasnegostawu i Chmielaków Krasnostawskich. Na powyższych kiermaszach wystawiono
do sprzedaży prace rękodzielnicze wykonane przez podopiecznych ośrodka w ramach
prowadzonej terapii zajęciowej. Podopieczni ŚDS uczestniczyli również w plenerach
malarskich na zamku w Krupem oraz w Kazimierzu Dolnym.
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Spartakiada Osób Niepełnosprawnych

Placówka od kilkunastu lat realizuje różne zadania z zakresu sportu, kultury, turystyki
i rekreacji dla osób niepełnosprawnych dzięki dofinansowaniu z PFRON, miedzy innymi:
kilkudniowe wycieczki, biwaki, festiwale piosenki, spartakiady, turnieje tenisa sportowego
itp. Ponadto, co rocznie organizowane są dla uczestników ŚDS turnusy rehabilitacyjne dzięki
dofinansowaniu z PFRON.
W ramach działalności kulturalno – rekreacyjnej uczestnicy Dziennego Domu
Pomocy Społecznej korzystają z różnego rodzaju jednodniowych wycieczek turystyczno –
krajoznawczych. Brali udział w organizowanych zabawach okolicznościowych i kulturalno –
rozrywkowych takich jak: Wieczór Poezji i Kolęd, Powitanie Wiosny, z okazji Dnia Seniora,
Dnia Kobiet, Dnia Babci i Dziadka, Święta Pieczonego Ziemniaka, Święta Niepodległości,
Rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 – go Maja, Spotkania Wielkanocnego, Opłatkowego,
Walentynkowego, Zabawy Karnawałowej, uczestniczyli również w zorganizowanych
widowiskach artystycznych itp. Ponadto podopieczni uczestniczą w kilkudniowych
wycieczkach turystycznych np.: do Krakowa i Wieliczki, Warszawy, Częstochowy itp. oraz
kilkakrotnie uczestniczyli w przedstawieniach teatralnych w Lublinie. Podziwiali również
budzącą się do życia naturę w Ogrodzie Botanicznym w Lublinie. Podopieczni placówki
biorą udział również w pogadankach zdrowotnych miedzy innymi na temat chorób
psychicznych.
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Spotkanie Walentynkowe

Na przestrzeniu kilkunastu lat zadania z zakresu sportu, kultury, turystyki i rekreacji
dla osób niepełnosprawnych były w 60% dofinansowane ze środków PFRON, tj.: Biesiada
Integracyjna oraz kilkudniowe wycieczki. Ponadto z PFRON zorganizowano również
turnusy rehabilitacyjne do uczestników DDPS.
11. W celu realizacji nałożonych zadań i pozyskiwania środków pozabudżetowych Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej od kilku lat pracuje metodą projektów i programów tj.:


„AKTYWNOŚĆ POPŁACA” wsparcie i aktywizacja zawodowo – społeczna
niepracujących klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji
społecznej. Działanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez
ośrodki pomocy społecznej. Celem ogólnym projektu jest zwiększenie szans na
zatrudnienie nieaktywnych zawodowo klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej
w Krasnymstawie poprzez podniesienie kwalifikacji społecznych i zawodowych.



Organizacja prac społecznie użytecznych dla osób bezrobotnych bez prawa do
zasiłku dla bezrobotnych, korzystających z pomocy społecznej, których zasadniczym
celem jest pobudzanie aktywności zawodowej bezrobotnych.



Realizacja Wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
Adresowanego do osób i rodzin, których dochód przekracza 150 % kryterium
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dochodowego na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie. Głównym
celem ww. programu jest łagodzenie skutków niedożywienia.


Realizacja zadań przypisanych Ośrodkowi w Miejskim Programie Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Krasnystaw. Adresatami
programu są osoby uzależnione; osoby narażone na stosowanie przemocy domowej;
osoby zagrożone wykluczeniem społecznym.



Realizacja w partnerstwie z Krasnostawskim Stowarzyszeniem Ochrony Zdrowia
Psychicznego programu „Dostarczanie żywności w ramach Europejskiego
Programu Pomocy Żywnościowej dla najuboższej ludności Unii Europejskiej”.
Adresatami programu są osoby i rodziny o niskich dochodach. Głównym celem ww.
programu jest łagodzenie skutków niedożywienia.



Realizacja w partnerstwie z Krasnostawskim Stowarzyszeniem Ochrony Zdrowia
Psychicznego programu "Krok w przód” - wsparcie i aktywizacja społeczna osób
niepełnosprawnych z Krasnegostawu i ich rodzin, ze szczególnym uwzględnieniem
osób z zaburzeniami psychicznymi.



Realizacja w partnerstwie z Krasnostawskim Stowarzyszeniem Ochrony Zdrowia
Psychicznego programu "Moja przyszłość" - rozszerzony program terapeutyczny dla
młodzieży Krasnegostawu pochodzącej z rodzin z problemem alkoholowym.
Projekt obejmuje młodzież sprawiająca trudności wychowawcze, pochodząca ze
środowisk

dysfunkcyjnych,

bezrobotnych

oraz

uzależnionych

od

alkoholu,

zagrożonych demoralizacją społeczną i przestępczością.


Realizacja w partnerstwie z Krasnostawskim Stowarzyszeniem Ochrony Zdrowia
Psychicznego programu „ Krasnostawski Aktywny Senior” – program wsparcia
i aktywizacji osób starszych z Krasnegostawu. Program obejmuje utworzenie
i prowadzenie 15 osobowej grupy wsparcia seniorów z terenu Krasnegostawu w wieku
60 – 80 lat.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie przygotował ww. informację

w oparciu o własne sprawozdania i analizy. Ujęte w niniejszej informacji działania będą
prowadzone i wzbogacane w następnych latach.
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