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Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu 

umoŜliwienie osobom i rodzinom przezwycięŜanie trudnych sytuacji Ŝyciowych, których nie 

są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i moŜliwości. Zadaniem 

pomocy społecznej jest podejmowanie działań zmierzających do Ŝyciowego usamodzielnienia 

osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.  

Podstawą prawną opracowania i wdraŜania lokalnego programu pomocy społecznej 

jest art. 110 pkt. 10 i art. 112 pkt. 13 ustawy o pomocy społecznej, na podstawie których rada 

gminy/powiatu opracowuje i kieruje do wdroŜenia lokalne programy pomocy społecznej. 

Po dokonaniu wnikliwej diagnozy środowiska i ocenie występujących na terenie 

Miasta Zamość zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz 

mając na celu konieczność realizacji w 2011 roku, zadań wynikających z rozeznanych 

potrzeb, tworzy się Lokalny Program Pomocy Społecznej. W ramach Programu przewiduje 

się zlecenie do realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej oraz udzielenie dotacji na ten cel 

zgodnie z art.25 ust 1 ustawy o pomocy społecznej.  

Realizację zadania zleconego powierza się podmiotom uprawnionym tj.:  

1) osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym działającym na podstawie przepisów 

o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku 

Państwa do kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancji wolności sumienia  

i wyznania, jeŜeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności poŜytku 

publicznego, 

2) stowarzyszeniom jednostek samorządu terytorialnego, 

3) spółdzielniom socjalnym, 

4) spółkom akcyjnym i spółkom z ograniczoną odpowiedzialnością oraz klubom 

sportowym będącymi spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 

stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz 

przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają 

zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy 

i pracowników. 

5) organizacjom pozarządowym niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, 

w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, 

6) organizacjom pozarządowym niedziałające w celu osiągnięcia zysku 
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� osobom prawnym lub jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości 

prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje 

i stowarzyszenia, zastrzeŜeniem ust. 4. 

 Szczegółowy tryb zlecania zadań z zakresu pomocy społecznej określa ustawa 

o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku (Dz. U. Nr 

96, poz. 873 z późn. zm.). 

Program został opracowany w oparciu o: 

� Ustawę z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. Z 2008 r. 

Nr 115, poz. 728 z późn. zm.), 

� „Strategię rozwiązywania problemów społecznych dla Miasta Zamość na lata 2004-

2006 oraz kierunki na lata 2007-2013”, przyjętą Uchwałą Nr XXV/274/2004 Rady 

Miejskiej w Zamościu z dnia 27 września 2004 roku. 

Warunkiem realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej zawartych w Lokalnym 

Programie Pomocy Społecznej jest jego przyjęcie Uchwałą Rady Miejskiej w Zamościu  

i zabezpieczenie środków finansowych na jego realizację w budŜecie Miasta Zamość. 

Program finansowany będzie w oparciu o: 

� środki własne podmiotów realizujących zadania programu, 

� środki z budŜetu Miasta Zamość, 

� dotacje i granty pozyskane z funduszy rządowych i samorządowych, 

� środki pozyskane z funduszy Unii Europejskiej, 

� środki pozyskane od sponsorów i darczyńców. 

 

W przypadku zwiększenia środków finansowych w trakcie roku budŜetowego na 

realizację poszczególnych zadań dopuszcza się aneksowanie umów z realizatorami bez 

konieczności wprowadzania zmian do niniejszego Programu oraz ogłaszania ponownego 

konkursu ofert. 
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Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zadanie Nr 1 
 

Pomoc dziecku i rodzinie w środowisku lokalnym – prowadzenie 
placówek wsparcia dziennego 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zamość, wrzesień 2010 rok 
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I.  Wstęp 

  
Pierwszym i najwaŜniejszym środowiskiem wychowania i rozwoju dziecka jest 

rodzina, która powinna zaspokoić wszystkie prawa i potrzeby dzieci - zwłaszcza prawo do 

Ŝycia, wychowania w rodzinie, bezpieczeństwa, rozwoju i nauki, zapewnienia odpowiednich 

warunków bytowych. W przypadku trudności z realizacją swoich funkcji rodzina zostaje 

objęta wsparciem instytucji pomocy społecznej, w tym placówek opiekuńczo – 

wychowawczych wsparcia dziennego. Podstawowym kryterium do otrzymania wsparcia 

przez rodzinę i wychowujące się w niej dziecko ze strony placówek opiekuńczo – 

wychowawczych wsparcia dziennego jest dysfunkcjonalność w sferze opiekuńczej 

i wychowawczej. Działania słuŜb pomocy społecznej, w tym placówek opiekuńczo – 

wychowawczych powinny być ukierunkowane z jednej strony na zapewnienie dziecku 

pozbawionemu częściowo opieki i wychowania w rodzinie moŜliwości realizacji tych praw 

przy pomocy placówki wsparcia dziennego, z drugiej zaś pracy w kierunku przywrócenia 

rodzinie pełnej zdolności do wypełniania swoich funkcji i przejęcia odpowiedzialności za 

opiekę i wychowanie własnych dzieci.  

Bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych była 5 powodem 

przyznawania pomocy (po bezrobociu, ubóstwie, niepełnosprawności, długotrwałej i cięŜkiej 

chorobie). W roku 2009 udzielono wsparcia 526 rodzinom, w których zamieszkuje 2172 

osób, w tym 395 rodzinom niepełnym o łącznej liczbie osób w rodzinie 1414, oraz rodzinom 

wielodzietnym (3 i więcej dzieci w rodzinie) 126 o łącznej liczbie osób w rodzinie 750.  

Na terenie miasta Zamościa funkcjonuje 8 placówek wsparcia dziennego do których 

uczęszcza 203 dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo. Świetlice prowadzone są przez 

2 stowarzyszenia: 

1.Towarzystwo Przyjaciół Dzieci prowadzi Środowiskowe Ognisko Wychowawcze  

• ul. Zamoyskiego 32 B,  

• ul. Orzeszkowej 28,  

• ul. Konopnickiej 6,  

• ul. Peowiaków 68A  

• Ośrodek Wychowania Środowiskowego ul. Staszica 37 

2.Stowarzyszenie „Otwarte Serca” prowadzi placówki wsparcia dziennego 

• „Zamczysko” ul Obronna 15 

• „Przytulny Kąt” ul. Lwowska 15  

• „Nasz drugi dom” ul. Zamoyskiego 48A  



6 | S t r o n a 
 

 Zadanie związane z prowadzeniem placówek wsparcia dziennego jest spójne ze 

„Strategią rozwiązywania problemów społecznych dla Miasta Zamość na lata 2004 – 2006 

oraz kierunkach na lata 2007 -2013”, przyjętą Uchwałą Nr XXV/274/2004 Rady Miejskiej 

w Zamościu z dnia 27 września 2004 roku oraz „Programem opieki nad dzieckiem i rodziną 

na lata 2007 – 2010” przyjętym Uchwałą Nr V/38/07 Rady Miejskiej w Zamościu z dnia 26 

lutego 2007 roku.  

 
I I .  Adresaci zadania: 

 Zadanie jest skierowane do dzieci i młodzieŜy w wieku szkolnym mieszkających na 

terenie miasta Zamościa, wywodzących się z rodzin: niewydolnych wychowawczo, 

zagroŜonych demoralizacją, przestępczością, niedostosowaniem społecznym i uzaleŜnieniami. 

Adresatami zadania są takŜe rodziny zagroŜone patologią społeczną i wykluczeniem 

społecznym, często o niskim statusie materialnym. 

 
III.  Cel zadania: 

 
 Nadrzędnym celem zadania jest udzielenie rodzinie i wychowującym się w niej 

dzieciom wsparcia w realizacji funkcji opiekuńczo – wychowawczej, zapewnienie jak 

najlepszych warunków rozwoju dziecka, zapobieganie demoralizacji i przestępczości wśród 

dzieci i młodzieŜy, przeciwdziałanie pokoleniowej patologii, a takŜe ochrona rodziny przed 

rozbiciem i zapobiegnięciu umieszczenia dziecka w całodobowej placówce opiekuńczo –

wychowawczej. 

 

IV.  Real izacja zadania: 
 
 Pomoc dzieciom i rodzinom w środowisku lokalnym będzie realizowana poprzez 

prowadzenie  placówek wsparcia dziennego w formie świetlic i ognisk wychowawczych dla 

dzieci i młodzieŜy z rodzin ubogich, dysfunkcyjnych, zagroŜonych wykluczeniem 

społecznym i patologią, oraz dzieci niedostosowanych społecznie, zagroŜonych 

demoralizacją, przestępczością, uzaleŜnieniami. Realizacja zadań placówki wsparcia 

dziennego odbywać się będzie na poziomie standardów usług i standardu opieki 

i wychowania, określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie 

placówek opiekuńczo – wychowawczych (Dz. U. z 2007 r. Nr 201, poz. 1455). Placówki 

w swoje podstawowej ofercie zapewniać będą pomoc w nauce, organizację czasu wolnego, 

rozwój zainteresowań, organizację zabaw i zajęć sportowych, stałą pracę z rodziną dziecka. 

Specjalistyczne placówki wsparcia dziennego poza w/w formami pracy prowadzić będą 

zajęcia socjoterapeutyczne lub oddziaływania terapeutyczne, korekcyjne, kompensacyjne 
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i logopedyczne, indywidualne programy korekcyjne oraz udzielanie pomocy w sytuacjach 

kryzysowych, szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych i osobistych. Pomoc będzie świadczona 

w oparciu o diagnozę indywidualną dziecka i jego rodziny. Szczegółowe warunki realizacji 

zadania określi umowa. 

 

V. Zakładane efekty: 
 

Realizacja zadania doprowadzi do: 

� zaspokojenia niezbędnych potrzeb dzieci: w tym bytowych, emocjonalnych 

i społecznych, 

� wykształcenia umiejętności planowania i organizowania codziennych zajęć 

(stosownie do wieku) i czasu wolnego, 

� ukształtowania nawyków i zachowań prozdrowotnych, 

� nabycia umiejętności pokonywania trudności Ŝyciowych (szkolnych, rówieśniczych, 

osobistych), 

� ukształtowania umiejętności nawiązywania i podtrzymywania prawidłowych relacji 

z rodziną i rówieśnikami, 

� zapobieganie powielaniu negatywnych wzorców i tworzeniu pokoleniowej patologii, 

� zminimalizowania skali wykluczenia społecznego rodzin, 

� zmniejszenia skali niedostosowania społecznego i przestępczości wśród dzieci 

i młodzieŜy, 

� spadku liczby dzieci kierowanych do całodobowych placówek opiekuńczo – 

wychowawczych. 

 
VI. Koszty realizacji programu:  

Dotacja na prowadzenie w 2010 roku 8 placówek wsparcia dziennego dla 203 dzieci 

wyniosła 170.520,00 zł. (co stanowiło 70 zł na jedno dziecko).  

Prognozowana wysokość dotacji na prowadzenie 8 placówek wsparcia dziennego 

w roku 2011 wynosi 175.392,00 zł. (wzrost  o 2,3 % w stosunku do roku 2010).  

Kalkulacja dotacji na rok 2011: 

203 miejsca x 72 zł./m-ce. x 12 m-cy = 175.392,00 zł.  

 

Kwota dofinansowania działalności 8 placówek opiekuńczo-wychowawczych 

na 2011 rok  

wynosi: 175.392,00 zł 
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Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zadanie Nr 2 
 

Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym oraz działania na 
rzecz osób bezdomnych 

− prowadzenie schroniska dla bezdomnych 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zamość, wrzesień 2010 rok 
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I.  Wstęp 
 
Bezdomność według wielu definicji określana jest jako złoŜony, wieloaspektowy, 

problem społeczny, ale równieŜ polityczny, gospodarczy, psychologiczny i kulturowy, który 

dotyka znaczną liczbę ludności. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w diagnozie 

Bezdomności w Polsce, na dzień 31 stycznia 2010 roku podaje, iŜ liczba osób bezdomnych 

w Polsce wynosi około 30 tys. osób. W Polsce bezdomność jest stanem na ogół 

długotrwałym, w wielu przypadkach nieodwracalnym. Z badań gdańskich z 2003 r. wynika, 

iŜ średni czas pozostawania w bezdomności osób z przebadanej tam populacji wynosił 6 lat. 

Tak długi okres pozostawania w bezdomności u wielu osób pogłębia stan desocjalizacji.  

Bezdomność to sytuacja osób, które z róŜnych przyczyn, czasowo lub trwale nie są 

w stanie własnym staraniem zapewnić sobie schronienia spełniającego minimalne warunki 

pozwalające uznać je za pomieszczenia mieszkalne. 

Główne przyczyny bezdomności: 

• konflikty rodzinne, trwały rozpad związku małŜeńskiego lub konkubenckiego 

z koniecznością opuszczenia mieszkania, 

• uzaleŜnienia alkoholowe, patologie, 

• utrata źródła utrzymania - bezrobocie, 

• niezaradność Ŝyciowa, 

• brak moŜliwości powrotu do mieszkania po opuszczeniu zakładu karnego, 

• utrata mieszkania z powodu eksmisji, klęsk Ŝywiołowych i zagroŜeń 

budowlanych, 

• świadomy wybór innego sposobu Ŝycia i odmiennego systemu wartości. 

 W mieście Zamościu problem bezdomności dotyczy głównie męŜczyzn. Liczba osób 

bezdomnych na terenie miasta Zamościa (na dzień 30 czerwca 2010 roku), którym udzielono 

pomocy wynosiła 67 w tym: 

• zasiłek stały – 2 osoby,  

• zasiłek celowy – 29 osób,  

• zasiłek okresowy – 47 osób,  

• doŜywianie -60 osób.  

 Schronienie dla osób bezdomnych zabezpiecza prowadzone przez Towarzystwo 

Pomocy im. Św. Brata Alberta przy ul. Orlicz - Dreszera 2. W 2009 roku przekazano na rzecz 

Schroniska 2 dodatkowe pomieszczenia co pozwoliło na zwiększenie dotychczasowych 

miejsc noclegowych z 24 na 32. W okresie zimowym w sytuacji konieczności zapewnienia 
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schronienia dla większej liczby osób, schronisko dysponuje łóŜkami piętrowymi oraz  tzw. 

dostawkami, co umoŜliwia zabezpieczenie dodatkowych potrzeb.  

Na przestrzeni ostatnich lat, liczba bezdomnych przebywających w schronisku 

utrzymuje się na porównywalnym poziomie i wynosi średnio 50 osób rocznie. Z osobami 

bezdomnymi zawierane są indywidualne programy wychodzenia z bezdomności, mające na 

celu wspieranie osoby bezdomnej w rozwiązywaniu jej trudnej sytuacji Ŝyciowej. 

 Schronisko dla Bezdomnych MęŜczyzn w okresie od stycznia do czerwca 2010 roku 

objęło pomocą 33 osoby (w przedziale wiekowym od 27 do 63 r.Ŝ.) w tym 4 osoby z terenu 

innych gmin. Ponadto w I półroczu br., z pomocy doraźnej w formie noclegu, kąpieli oraz 

posiłku skorzystały 43 osoby. Towarzystwo Pomocy  im. Św. Brata Alberta prowadzące 

Schronisko dla Bezdomnych, prowadzi zajęcia mające na celu wspieranie procesu 

wychodzenia z bezdomności poprzez zajęcia  grupowe i indywidualne z mieszkańcami 

schroniska. Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta w roku 2010 pozyskało dodatkowe 

środki z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej oraz Lubelskiego Urzędu 

Wojewódzkiego na realizację zadań mających na celu przeciwdziałanie bezdomności.  

 

II.  Adresaci zadania: 
 
Program skierowany jest do osób bezdomnych oraz zagroŜonych bezdomnością 

pochodzących z terenu miasta Zamościa. 

Zgodnie z Ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku za osobę 

bezdomną uwaŜa się „osobę niezamieszkującą w lokalu mieszkaniowym w rozumieniu 

przepisów ustawy o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych i nigdzie 

niezameldowaną na pobyt stały w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności i dowodach 

osobistych”. Ustawowy obowiązek udzielenia schronienia, zapewnienie posiłku oraz 

niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym naleŜy do zadań własnych gminy (ustawa 

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, art. 17 ust. 1 ).  

 

III.  Cel zadania: 
 
Podstawowym celem jest udzielanie schronienia osobom bezdomnym oraz 

zapobieganie powstawaniu, utrwalaniu się i poszerzaniu zjawiska bezdomności poprzez 

szeroko rozumiane działania profilaktyczne, osłonowe i aktywizujące, prowadzące do 

zapewnienia osobom zagroŜonym bezdomnością bezpieczeństwa socjalnego oraz stwarzanie 

warunków sprzyjających rozwiązywaniu problemów osób bezdomnych wynikających z braku 
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schronienia. Zadanie ma na celu równieŜ tworzenie szans i warunków umoŜliwiających 

konkretnym osobom i grupom społecznym wyjście z bezdomności.  

 

IV.  Realizacja zadania: 
 

 Zadanie realizowane będzie na terenie miasta Zamościa poprzez prowadzenie 

schroniska dla bezdomnych męŜczyzn, czynnego całą dobę we wszystkie dni tygodnia, 

zapewniającego minimum 32 miejsca. Schronisko ma za zadanie zapewnienie schronienia 

osobom bezdomnym z terenu miasta Zamościa. Schronisko ma prawo przyjmowania osób 

bezdomnych z innych gmin, które ponoszą odpłatność za pobyt bezdomnego. Zgodnie 

z ustawą o pomocy społecznej, placówka zobowiązana jest do prowadzenia szeroko pojętych 

działań zmierzających do udzielenia wieloaspektowej pomocy osobom bezdomnym m. in.  

prowadzenie działań aktywizujących, motywujących i informujących zmierzających do 

zmiany statusu bezdomnego. Osoby przebywające w Schronisku winny być objęte 

indywidualnym programem wychodzenia z bezdomności, opracowanym przez pracownika 

Schroniska wspólnie z bezdomnym i pracownikiem socjalnym MCPR. 

 Schronisko zobowiązane jest do świadczenia pomocy doraźnej dla osób bezdomnych. 

W ramach pomocy doraźnej Schronisko zobowiązane jest do udzielenia schronienia osobie 

bezdomnej będącej pod wpływem alkoholu a niekwalifikującej się do pobytu w izbie 

wytrzeźwień lub w szpitalu.  

 

V. Zakładane  efekty: 
 

 Realizacja zadania przewiduje: 

� w zakresie profilaktyki: 

- ograniczenie zjawiska bezdomności na terenie miasta Zamościa, 

� w sferze osłonowej: 

- ułatwianie dostępu do pomocy medycznej i sanitarnej, 

� w zakresie aktywizacji: 

- powrót części osób bezdomnych do środowiska,  

- aktywizacja społeczna i zawodowa osób bezdomnych, 

- umoŜliwienie oraz pomoc w leczeniu uzaleŜnień. 

 

Ponadto zakłada  się, iŜ realizacja zadania doprowadzi równieŜ do: 

• poprawy systemu pomocy osobom bezdomnym, 
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• objęcia osób bezdomnych pomocą i poradnictwem socjalnym, prawnym, medycznym 

oraz pracą resocjalizacyjną, 

• zacieśnienia współpracy z organizacjami pozarządowymi, policją, straŜą miejską, 

środowiskiem medycznym, kuratorami sądowymi, kościołem i innymi podmiotami 

działającymi na rzecz bezdomnych, 

• integracji osób bezdomnych ze społecznością lokalną. 

VI. Koszty realizacji programu: 

Dotacja na funkcjonowanie Schroniska dla Bezdomnych MęŜczyzn w Zamościu 

w 2010 roku wynosiła 96.000,00 zł.  

Prognozowana wysokość dotacji na prowadzenie schroniska dla bezdomnych na 

terenie miasta Zamościa w roku 2011 wynosi 98.210,00 zł (wzrost o 2,3 % w stosunku do 

roku 2010). 

 

Kwota dofinansowania działalności Schroniska dla Bezdomnych na 2011 rok  

wynosi: 98.210,00 zł. 
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Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zadanie Nr 3 
 

Prowadzenie Klubu Integracji Społecznej 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Zamość, wrzesień 2010 rok 
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I.  Wstęp 

 
Termin wykluczenia społecznego w polskiej pomocy społecznej jest pojęciem szeroko 

rozumianym. UŜywany jest do określenia pewnych zjawisk i procesów wpisanych 

w rzeczywistość społeczną, stosowany zamiennie z określeniami marginalizacja społeczna 

czy ekskluzja społeczna. Definicja wykluczenia społecznego przyjęta w dokumencie 

„Narodowa Strategia Integracji Społecznej dla Polski” brzmi następująco: „Wykluczenie 

społeczne to brak lub ograniczenie moŜliwości uczestnictwa, wpływania i korzystania 

z podstawowych instytucji publicznych i rynków, które powinny być dostępne dla wszystkich 

a w szczególności dla osób ubogich.” Sytuacja ta uniemoŜliwia i znacznie utrudnia jednostce 

lub grupie, zgodne z prawem pełnienie ról społecznych, korzystanie z dóbr publicznych 

i infrastruktury społecznej, gromadzenie zasobów i zdobywanie dochodów w godny sposób. 

Zaś ustawa o zatrudnieniu socjalnym z dnia 13 czerwca 2003 roku (Dz. U. Nr 122, poz. 1143 

z późn. zm.) osoby zagroŜone wykluczeniem społecznym definiuje, jako osoby, „które ze 

względu na swoją sytuację Ŝyciową, nie są w stanie zaspokoić własnym staraniem swoich 

podstawowych potrzeb Ŝyciowych i znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz 

uniemoŜliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w Ŝyciu zawodowym, społecznym 

i rodzinnym.”  

Proces wykluczenia społecznego powoduje, Ŝe osoby, rodziny i grupy społeczne 

funkcjonują na marginesie Ŝycia społecznego z róŜnych przyczyn: bezrobocia, cech 

osobowości, długotrwałej choroby, niesprawności, braku wykształcenia, trudności 

materialnych, dezorganizacji rodziny, starości, alkoholizmu, splotu innych trudności 

Ŝyciowych czy wreszcie braku odpowiednich wzorców.  

Działania podejmowane na terenie miasta Zamościa w zakresie przeciwdziałania 

wykluczeniu społecznemu polegają głównie na aktywnych formach pomocy i wsparcia dla 

klientów MCPR poprzez: 

� Wspieranie funkcjonowania Klubu Integracji Społecznej, 

� Zatrudnienie wspierane w tym prace społecznie uŜyteczne, 

� Wspieranie funkcjonowania Spółdzielni socjalnej „Dragon” m. in. poprzez 

zlecanie usług, 

� Wspieranie działalności na rzecz tworzenia nowej Spółdzielni socjalnej 

„CASUS”, 

� Opracowanie i realizacja Programu Aktywności Lokalnej. 

Klub Integracji Społecznej z siedzibą przy ul. Św. Piątka 24 w Zamościu, prowadzony 

jest przez Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamościu. Klub realizuje działania z zakresu 
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reintegracji społeczno-zawodowej na rzecz aktywizacji oraz wsparcia osób i rodzin 

dotkniętych wykluczeniem społecznym. Zajęcia klubu odbywały się dwa razy w tygodniu 

w poniedziałki i środy w godz. 13.00 – 17.00, łącznie odbyło się 96 spotkań i zajęć 

integracyjno-aktywizujących w których uczestniczyło 27 osób w wieku od 27 do 59 lat 

( w tym: 16 kobiet i 11 męŜczyzn) wykluczonych lub zagroŜonych wykluczeniem 

społecznym. Uczestnicy poza wsparciem psychologicznym i pedagogicznym mieli moŜliwość 

korzystania z poradnictwa i pomocy prawnej. Wymierne rezultaty działań podejmowanych 

przez KIS w 2009 roku to: 

� 5 osób podjęło pracę ( w tym 3 w Stowarzyszeniu), 

� 5 osób podjęło i odbyło staŜ dla dorosłych, 

� 18 osób skierowano do wykonywania prac społecznie uŜytecznych, 

� 8 osób ukończyło kurs obsługi komputera z Internetem. 

 
II. Adresaci zadania: 

Zadanie skierowane jest do osób zagroŜonych lub dotkniętych wykluczeniem 

społecznym, które ze względu na swoją sytuację Ŝyciową nie są w stanie własnym staraniem 

zaspokoić swoich podstawowych potrzeb Ŝyciowych i znajdują się w sytuacji powodującej 

ubóstwo oraz uniemoŜliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w Ŝyciu zawodowym, 

społecznym i rodzinnym. Zgodnie z ustawą  o zatrudnieniu socjalnym  do osób zagroŜonych 

wykluczeniem społecznym zalicza się osoby:  

• bezdomne realizujące indywidualny program wychodzenia z bezdomności, 

• uzaleŜnione od alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających po 

zakończeniu terapii, 

• długotrwale bezrobotne (pozostające bez pracy przez okres ponad 12 miesięcy                 

w okresie ostatnich 2 lat), 

• chore psychicznie, 

• zwalniane z zakładów karnych, mających trudności w integracji ze środowiskiem, 

• uchodźców realizujących indywidualne programy integracji, 

• niepełnosprawne. 

 

III. Cel zadania: 

Celem zadania jest zmniejszenie zjawiska wykluczenia społecznego wśród 

mieszkańców miasta Zamościa poprzez zwiększenie potencjału społeczno – zawodowego 

osób zagroŜonych wykluczeniem społecznym i wykluczonych przy zastosowaniu 
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instrumentów aktywnej integracji celem przygotowania tych osób do ponownego wejścia na 

otwarty rynek pracy i pełnienia ról społecznych, a w szczególności:  

• reintegracja zawodowa osób zagroŜonych wykluczeniem społecznym realizowana 

poprzez przygotowanie do podjęcia zatrudnienia, organizowanie prac społecznie 

uŜytecznych, prowadzenie poradnictwa prawnego oraz organizowanie robót 

publicznych, 

• reintegracja społeczna prowadzona przez działalność samopomocową w zakresie 

zatrudnienia, spraw mieszkaniowych i socjalnych oraz pomoc w osobistym rozwoju. 

Celem zadania jest odbudowanie i podtrzymanie umiejętności uczestnictwa w Ŝyciu 

społeczności lokalnej, w powrocie do pełnienia ról społecznych. 

 

IV. Realizacja zadania: 

Realizacja zadania polegać będzie na prowadzeniu Klubu Integracji Społecznej jako 

aktywnej formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.  

Kluby Integracji Społecznej (KIS) mogą być tworzone przez gminę lub organizacje 

pozarządowe. Zgodnie z ustawą KIS-y są jednostkami organizującymi działania o charakterze 

zatrudnieniowym i samopomocowym. 

Do zadań Klubu Integracji Społecznej naleŜy w szczególności: 

� prowadzenie 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, wykonywania usług na podstawie umów cywilnoprawnych 

oraz przygotowanie do podjęcia zatrudnienia; 

� organizowanie prac społecznie uŜytecznych, 

� organizowanie robót publicznych,  

� prowadzenie poradnictwa prawnego, 

� wspieranie działalności samopomocowej w zakresie zatrudnienia, spraw 

mieszkaniowych i socjalnych. 

Podstawowym celem Klubów jest prowadzenie działań na rzecz reintegracji 

społecznej i zawodowej osób zagroŜonych wykluczeniem społecznym (ustawodawca 

pozostawił twórcom KIS duŜą swobodę w zakresie organizacyjno – merytorycznym).  

 

V. Zakładane efekty: 

• zmniejszenie zjawiska wykluczenia społecznego wśród mieszkańców miasta 

Zamościa i przeciwdziałanie marginalizacji społecznej, 

• organizowanie prac społecznie uŜytecznych, 
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• organizowanie robót publicznych, 

• integracja ze środowiskiem, 

• przygotowanie do podjęcia zatrudnienia, 

• nabycie praktycznych umiejętności rozwiązywania trudnych sytuacji Ŝyciowych. 

 

VI. Koszty realizacji: 

Dotacja na realizację programu „Prowadzenie Klubu Integracji Społecznej” w 2010 

roku wynosiła 29.220,00 zł.  

Prognozowana wysokość dotacji na  zabezpieczenie ustawowej działalności Klubu 

Integracji Społecznej na terenie Zamościa w 2011 r. wynosi 29.900,00 zł. (wzrost o 2,3 % 

w stosunku do roku 2010).  

 

Kwota dofinansowania działalności Klubu Integracji Społecznej na 2011 rok 

wynosi: 29.900,00 zł. 
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Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zadanie Nr 4 
 

DoŜywianie osób i rodzin dotkniętych ubóstwem - 
 bezpłatne wydawanie Ŝywności w ramach programu 
„Dostarczanie Ŝywności dla najuboŜszej ludności Unii 

Europejskiej” 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zamość, wrzesień 2010 rok 
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I.  Wstęp 
 

Problem niedoŜywienia, staje się skutkiem wielu problemów społecznych m.in. 

ubóstwa, bezrobocia, wykluczenia społecznego, bezdomności. Zgodnie z ustawą o pomocy 

społecznej celem ośrodka pomocy społecznej jest. m. in. zaspakajanie niezbędnych potrzeb 

Ŝyciowych osób i rodzin oraz umoŜliwienie bytowania w warunkach odpowiadających 

godności człowieka. W związku z powyŜszym Miejskie Centrum podejmuje szereg działań 

w kierunku ograniczenia i likwidacji tego zjawiska.  

Z ogólnej liczby mieszkańców Zamościa korzystających ze świadczeń pomocy 

społecznej tj. 6 102, z pomocy w zakresie doŜywiania korzysta 40% świadczeniobiorców. Na 

podstawie diagnozy sytuacji rodzinnej klientów pomocy społecznej moŜna stwierdzić, iŜ 

z doŜywiania korzystają głównie osoby o niskich dochodach, samotne, niepracujące, rodziny 

wielodzietne, chore, niepełnosprawne.  

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu realizuje program doŜywiania w formie:  

• prowadzenia kuchni funkcjonującej w strukturze MCPR, 

• doŜywiania dzieci w Ŝłobku, przedszkolach, szkołach podstawowych, 

gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, w ramach rządowego Programu „Pomoc 

państwa w zakresie doŜywiania” 

• wypłaty świadczeń finansowych na zakup Ŝywności, w ramach rządowego 

Programu „Pomoc państwa w zakresie doŜywiania” 

• bezpłatne wydawanie Ŝywności w ramach programu „Dostarczanie Ŝywności 

dla najuboŜszej ludności Unii Europejskiej”. 

 W Kuchni Społecznej MCPR, przy ul. Orlicz - Dreszera 2, przygotowywane 

i wydawane są obiady dla osób starszych, samotnych, chorych, niepełnosprawnych, które nie 

są w stanie same ich przygotować. W 2009 roku z obiadów skorzystało 225 osób. Kuchnia 

przygotowała 52.542 obiady, tj. około 4.379 obiadów miesięcznie i około 209 dziennie. Koszt 

jednego posiłku wynosił 4,25 zł. Zdecydowana większość 202 osoby korzystało z posiłków 

bezpłatnie, częściową odpłatność za obiady ponosiły 23 osoby, a całkowitą odpłatność 

6 osób. Obiady do domu dostarczano 42 osobom.  

W ramach realizacji rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie doŜywiania” 

wprowadzonego ustawą z dnia 29 grudnia 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2259 z późn. 

zm.), pomocą w formie obiadów w ostatnim roku zostało objętych łącznie 1 001 dzieci 

i młodzieŜy, którym wydano 124 767 gorących posiłków w 32 punktach Ŝywieniowych na 

terenie miasta Zamościa.  
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Osoby niekorzystające z obiadów mogą skorzystać z pomocy w formie świadczenia 

pienięŜnego na zakup Ŝywności, które przyznawane jest w zaleŜności od sytuacji dochodowej 

osoby/rodziny. Pomoc w zakresie doŜywiania moŜe być przyznana nieodpłatnie jeśli dochód 

osoby/rodziny  nie przekracza 150% kryterium dochodowego. Zatem jeŜeli dochód osoby 

samotnie gospodarującej nie przekracza 715,50 zł. a osoby w rodzinie 526,50 zł. – posiłek 

moŜe być przyznany bezpłatnie.  

Miejskie Centrum od kilku lat współdziała  w realizacji Programu „ Dostarczanie 

Ŝywności dla najuboŜszej ludności Unii Europejskiej”. Program ten realizowany był na 

terenie miasta Zamościa głównie przez Polski Komitet Pomocy Społecznej. W roku 2009 

z pomocy Ŝywnościowej w ramach Programu skorzystały 883 rodziny, tj. około 3100 osób. 

W okresie tym wydano łącznie 327 110 kg artykułów Ŝywnościowych. W I półroczu 2010 

roku, comiesięczną pomocą Ŝywnościową objęto 999 rodzin z terenu miasta Zamościa. 

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie wydaje zaświadczenia osobie lub rodzinie na Ŝywność 

na podstawie, którego PKPS wydaje Ŝywność w ilości uzaleŜnionej od liczby osób 

w rodzinie. Artykuły Ŝywnościowe wydawane są w siedzibie Polskiego Komitetu Pomocy 

Społecznej przy ul. Brzozowej 26 w Zamościu.  

Z poniŜszego zestawienia wynika ( tabela 1 ), iŜ od roku 2007 liczba rodzin 

korzystających z Ŝywności wzrosła o 318 rodzin co stanowi 45 %. Wzrosła równieŜ ilość 

przekazywanej Ŝywności dla rodzin objętych pomocą. Natomiast kwota dotacji przekazywana 

na obsługę programu wzrosła o 2 200,00  zł. tj.11 %. Poziom dotacji w skali roku 

w przeliczeniu na jedną rodzinę wynosi odpowiednio 

w roku 2007  28,13 zł na rodzinę  
w roku 2008 29,81 zł na rodzinę  
w roku 2009 23,26 zł na rodzinę  
w roku 2010 21,57 zł na rodzinę  

   
Plan na 2011 rok 27,00 zł. na rodzinę. W 2011 roku planowane jest przekazanie 

Ŝywności potrzebującym mieszkańcom Zamościa w ilości około 200 ton o wartości 1 mln. zł 

Tabela 1.  

Rok Liczba rodzin Kwota dotacji Ilość Ŝywności 

2007 711 20 000,00 zł. 130 000 kg. 

2008 691 20 600,00 zł. 112 910 kg. 

2009 927 21 560,00 zł. 220 000 kg. 

2010 1029 22 200,00 zł. 300 000 kg. 
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II. Adresaci zadania: 

Zadanie adresowane jest do osób samotnych, ubogich, rodzin wielodzietnych, 

niepełnych zamieszkujących na terenie Miasta Zamościa i potrzebujących wsparcia. 

Ubóstwo w świadomości ludzi czyli społeczności oznacza brak dostatecznych 

środków materialnych do Ŝycia i pojmowane jest jako bieda i niedostatek.  

Wśród przyczyn ubóstwa wymienić naleŜy: 

� bezrobocie, 

� zbyt niskie dochody gospodarstw domowych, 

� niepełnosprawność i choroby, 

� niezaradność Ŝyciową, 

� uzaleŜnienie od alkoholu, narkotyków lub innych substancji psychoaktywnych 

 

III. Cel zadania: 

Głównym celem zadania jest przede wszystkim przeciwdziałanie niedoŜywieniu 

wśród osób i rodzin z terenu Miasta Zamość, zapewnienie rodzinom dotkniętym ubóstwem 

wsparcia w postaci Ŝywności.  

 

IV. Realizacja zadania: 

 

Realizacja zadania polegać będzie na bezpłatnym wydawaniu Ŝywności w ramach 

programu „Dostarczanie Ŝywności do najuboŜszej ludności Unii Europejskiej” finansowanego 

z części rolnej budŜetu UE. Zadanie skierowane jest do organizacji pozarządowych 

działających na polu pomocy społecznej. Organizacja pozarządowa pozyska artykuły 

Ŝywnościowe i będzie je wydawać najbardziej potrzebującym mieszkańcom miasta Zamościa 

skierowanym przez MCPR. Organizacja będzie wydawała Ŝywność spełniającą normy 

Ŝywieniowe oraz przeznaczoną do spoŜycia i przechowywaną w warunkach zgodnych 

z obowiązującymi przepisami prawa. 

  

V. Zakładane efekty: 

• objęcie rodzin dotkniętych ubóstwem pomocą w formie Ŝywności, 

• poprawa stanu zdrowia rodzin, poprzez zlikwidowanie szkodliwych dla zdrowia 

skutków niedoŜywienia, 

• objęcie wsparciem osób, które dotychczas nie były klientami pomocy społecznej, 

• poprawa sytuacji materialnej rodzin poprzez ograniczenie wydatków na Ŝywność, 
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• rozwijanie współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji zadań 

ustawowych, 

• stworzenie rodzinie dogodnych warunków do realizacji jej podstawowych funkcji. 

 

VI. Koszt realizacji programu 

Kwota dotacji na dofinansowanie kosztów obsługi realizacji zadania na 2010 rok 

wynosiła 22.200,00 zł. 

Prognozowana wysokość dotacji na dofinansowanie kosztów obsługi realizacji 

zadania w 2011 roku wynosi 30.000,00 zł. 

 

Kwota dofinansowania kosztów obsługi realizacji programu na 2011 rok 

wynosi: 30 .000,00 zł. 

 

 

 


