
Sprawozdanie z lokalnego programu przeciwdziałania

zjawisku bezdomności na terenie miasta Tomaszowa Maz.

za okres   I–XII 2019r.



Sprawozdanie  z lokalnego programu przeciwdziałania  zjawisku bezdomności      
                  na terenie miasta  Tomaszowa Maz. za okres I - XII 2019r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Maz. ul. Cekanowska 5   

prowadzi systematyczne działania mające na celu pomoc osobom i rodzinom przy 

regulowaniu zaległości czynszowych, a także bieżących opłat czynszowych.                    

Brak regulowania opłat może doprowadzić osoby lub rodziny do bezdomności.               

Aby temu zapobiec Rada Miejska podjęła uchwałę  Nr 310/208 z dnia 19.12.2008r.         

w której  przyjęto ,, Lokalny program przeciwdziałania zjawisku bezdomności                 

na terenie miasta Tomaszowa  Mazowieckiego”. 

Realizując powyższy program pracownicy socjalni zawierają kontrakty socjalne    

z klientami Ośrodka, między innymi na spłatę zadłużenia w czynszu.                               

W 2019 roku zawarto 9 takich kontraktów ( 1 osoba przerwała kontrakt, 8 w trakcie 

realizacji). 

Tabela Nr 1

Rok Liczba zawartych kontraktów  socjalnych

2017 6

2018 5

2019 9

Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego podpisało 15 umów na 

odpracowanie zadłużenia w czynszu. 10 umów zostało rozwiązanych w tym:                   

1 osoba spłaciła zadłużenie w całości, 1 w bardzo dużej części, 8 zrezygnowało z tej 

formy pomocy, natomiast 5 osób kontynuuje odpracowywanie długu.    

W 2019 roku  od stycznia do grudnia  MOPS objął pomocą finansową na spłatę 

zadłużenia w czynszu  8 osób samotnych i 1 rodzinę  na kwotę  2.814,03 zł. 

Ponadto przyznano pomoc na pokrycie kosztów utrzymania lokalu w formie zasiłków 

celowych na opłacenie energii elektrycznej dla 14 osób samotnych  i 2 rodzin na kwotę  

5.073,13 zł.



Pomocą w formie zasiłków celowych na opłacenie rachunku za gaz objęto 5 osób 

samotnych na kwotę  823,69 zł.

Kontrakty socjalne pracownicy zawierają z klientami, którzy posiadającymi 

minimalne własne dochody i przy pomocy Ośrodka są w stanie regulować czynsz. 

Osoby z dużym zadłużeniem w czynszu nie posiadające własnych dochodów nawet przy

pomocy Ośrodka nie są w stanie spłacić zadłużenia w opłatach. Pracownicy socjalni 

podczas przeprowadzania wywiadów środowiskowych w ramach pracy socjalnej 

motywują te osoby, aby w okresie letnim podejmowały prace sezonowe, a pozyskane 

środki przeznaczały na opłaty czynszowe.

Ponadto MOPS udziela pomocy w formie dodatków mieszkaniowych i dodatków 

energetycznych. Z tej formy pomocy w okresie I - XII 2019 roku skorzystała 

następująca liczba osób:

-dodatki mieszkaniowe  - 1205 rodzin na kwotę  2 322 338,96 zł 

         - 815 osób samotnych na kwotę  1 791 021,79 zł

 -dodatki energetyczne   - 134 rodziny na kwotę   15 222,35 zł                                           

         - osoby samotne-73  na kwotę  9 381,79 zł.

                                                                                                                                         

Tabela Nr 2 

Rok Liczba rodzin, którym 
przyznano dodatek 
mieszkaniowy 

Kwota przyznanych 
dodatków  
mieszkaniowych

2017 1347 2 534 593,92 zł

2018 1255 2 335 488, 80 zł

2019 1205 2 322 338,96 zł


