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      Zadania pomocy społecznej 
ukierunkowane są  na działania 
przeciw wykluczeniu społecznemu,       
a celem nadrzędnym jest: 
umożliwienie osobom/rodzinom 
wyjście z trudnej sytuacji życiowej,       
w  której znaleźli się z różnych 
przyczyn, poprzez szeroko rozumiane 
wsparcie socjalne.

MOPS w Tomaszowie Maz.     
jest instytucją aktywnie zaangażowaną 
w rozwój działań na rzecz 
tomaszowskich seniorów.  

          Miejski Ośrodek                  
Pomocy  Społecznej 
w Tomaszowie Mazowieckim       

zajmuje ważne miejsce w systemie 
zabezpieczenia społecznego              
na poziomie lokalnym.                 



Sprawozdanie Sprawozdanie  Działu Świadczeń  Działu Świadczeń 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej Społecznej 

w Tomaszowie Mazowieckim   w Tomaszowie Mazowieckim   

za rok 2014za rok 2014



1. Świadczenia z pomocy społecznej pieniężne i niepieniężne

Wśród form pomocy udzielanej przez tutejszy Ośrodek możemy wyróżnić:

-  świadczenia pieniężne:  zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek celowy (w szczególności na: koszty 

leków i leczenia, zakup żywności, zakupu opału i odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku 

domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu), specjalny zasiłek celowy, wynagrodzenie 

należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd;

- świadczenia niepieniężne: praca socjalna, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składki na       

ubezpieczenie społeczne, pomoc rzeczowa (w tym artykuły higieniczne i sanitarne), sprawienie 

pogrzebu, poradnictwo specjalistyczne, schronienie, mieszkanie chronione, posiłek, niezbędne 

ubranie, usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, pobyt i usługi w domu pomocy społecznej oraz 

domu dziennego pobytu.



Zasiłek stały
     Jest to świadczenie obowiązkowe gminy, przyznawane na podstawie art. 37 ustawy          

 o pomocy społecznej osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowicie 

niezdolnym do pracy, przy jednoczesnym spełnieniu kryterium dochodowego.

Zasiłek stały ustala się w wysokości:

-  w przypadku osoby samotnie gospodarującej — różnicy między kryterium dochodowym 

osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może 

być wyższa niż 529,00 zł  miesięcznie;

- w przypadku osoby w rodzinie — różnicy między kryterium dochodowym na osobę              

       w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie.

Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 30,00 zł miesięcznie.



Zasiłek celowy
Zasiłek celowy  może być przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości 

kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, zakup opału, odzieży, niezbędnych 

przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także 

kosztów pogrzebu.

Zasiłek celowy może być również przyznany osobie lub rodzinie, która poniosła straty  

       w wyniku: zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej.                                

W tych przypadkach pomoc może być przyznana niezależnie od dochodu i może nie 

podlegać zwrotowi. 

Specjalny zasiłek celowy  może być przyznany w szczególnie uzasadnionych 

przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe.

Pomoc ta nie podlega zwrotowi jeśli wysokość pomocy (wartość) nie przekroczy 

odpowiedniego kryterium dochodowego.



Posiłki
Pomoc w formie posiłków obejmuje osoby  pozbawione  posiłków (szczególnie dzieci 

i młodzież realizujących obowiązek szkolny i przedszkolny) ale również osoby dorosłe, 

starsze i niepełnosprawne. 

Wszystkie te formy pomocy kierują się zasadą, że wsparcie otrzymują osoby/rodziny 

o niskich dochodach (jeśli nie przekraczają określonych progów dochodowych).

Zasiłek okresowy
Świadczenie to przyznawane jest na podstawie art. 38 ustawy o pomocy społecznej                 

i przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, 

bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów 

zabezpieczenia społecznego, przy jednoczesnym spełnieniu kryterium dochodowego osoby 

samotnie gospodarującej lub gospodarującej w rodzinie. 

Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20,00 zł miesięcznie.   



Piecza zastępcza

Z dniem 01 stycznia 2012 roku, tj. z dniem wejścia w życie ustawy o wspieraniu rodziny   

i systemie pieczy zastępczej  gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka 

przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej jest zobowiązana                  

do ponoszenia wydatków  na opiekę i wychowanie, odpowiednio do czasookresu pobytu 

dziecka w pieczy zastępczej (zgodnie   z art.191 w/w ustawy):

-  10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka — w pierwszym roku pobytu dziecka          

w pieczy zastępczej;

-  30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka — w drugim roku pobytu dziecka w pieczy 

zastępczej;

-  50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka  — w trzecim roku i następnych latach 

pobytu dziecka w pieczy zastępczej. 



Usługi opiekuńcze
Ustawa o pomocy społecznej wskazuje, że pomoc w formie usług przysługuje osobom 

samotnym, które z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności lub innej przyczyny 

wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione. Usługi opiekuńcze mogą być 

przyznane również osobom, które wymagają pomocy innych osób, a rodzina nie może 

takiej pomocy zapewnić.

Usługi świadczone są w mieszkaniu osoby, która potrzebuje pomocy i mogą 

obejmować:
-  pomoc w codziennych zajęciach, takich jak robienie zakupów, sprzątanie, gotowanie,  załatwianie spraw w 

urzędach itp.,

-  mycie, kąpanie, ubieranie, pomoc dla osób chorych, dozowanie lekarstw, prześciełanie łóżka, 

zapobieganie powstawaniu odleżyn i odparzeń, karmienie,

-   w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z rodziną i otoczeniem.



W ramach zadań nałożonych na Ośrodek Pomocy Społecznej realizowano program wieloletni 

„Pomoc państwa  w  zakresie dożywiania”.  
Realizacja Programu miała na celu ograniczenie zjawiska głodu i niedożywienia, w szczególności wśród: dzieci  

i młodzieży, osób dorosłych o najniższych dochodach i znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji,  osób starych, 

chorych, niepełnosprawnych.

Ogółem z programu skorzystało 3254 osoby,  w tym: 1494 dzieci, 264 osoby dorosłe  z czego 41 osobom 

dowieziono posiłek do miejsca zamieszkania oraz wypłacono 982  osobom świadczenie pieniężne w formie 

zasiłku celowego na zakup artykułów żywnościowych.

Na terenie miasta w okresie od 02 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014r.  działał  jeden punkt żywieniowy, 

prowadzony przez Tomaszowską Spółdzielnię Socjalną "Impuls" z siedzibą przy ul.Piłsudskiego 34,                   

w Tomaszowie Mazowieckim,  wyłoniony wskutek rozstrzygniętego postępowania w trybie przetargu 

nieograniczonego:

Posiłki dla 264 osób dorosłych wydawane były w punkcie żywieniowym przy ul. Stolarska 4,  

w Tomaszowie Mazowieckim. Koszt jednego posiłku wynosił 11,00 zł.
Natomiast dla 41 osób dorosłych posiłki dowożone były do miejsca  zamieszkania.

Koszt jednego posiłku wraz z usługą dowozu wynosił 15,00 zł.



W 2014 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim objął 

pomocą  4347 osób, w tym  przyznano decyzją administracyjną poniższe świadczenia:
-  zasiłek stały                                                               -    864 osobom,

-  zasiłek okresowy                                           -   1272 osobom,       

-  zasiłek celowy                          -   2222 osobom,       

-  zasiłek celowy specjalny                                                  -   119 osobom,

-  środki czystości dla podopiecznych                                         -   318 osobom,       

-  sprawienie pogrzebu                                                                 -   8 osobom,        

-  opłacenie  pobytu w DPS                                                          -   171 osobom,         

-  składki na ubezpieczenie zdrowotne                                         -   664 osobom,

-  usługi opiekuńcze                                                                     -   50 osobom,

-  potwierdzenie prawa do świadczenia zdrowotnego na okres 90 dni       -   64 osobom,

-  wypłata należnych wynagrodzeń opiekunowi z tytułu sprawowania opieki 

    przyznanej przez sąd                                                                -   10 osobom,

-  poniesione wydatki na opłacenie 10% lub 30 % udziału gminy za pobyt 

   dzieci w pieczy zastępczej                          -   54  dzieci,

-  opłacenie posiłków dla  dzieci w żłobku, przedszkolu, szkole                 -   1494  dzieci,

-  opłacenie posiłków dla osób dorosłych                 -   264  osobom.

-  zasiłek celowy na zakup artykułów żywnościowych                 -   982  osobom.



Liczba decyzji Rodzaj decyzji
25102 decyzje przyznające
2317 decyzje zmieniające
1174 decyzje uchylające
84 decyzje odmowne
92 decyzje wygaszające

573 decyzje wszczynające 
postępowanie

89 decyzje wznawiające 
postępowanie

12 decyzje umarzające 
postępowanie

W 2014 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim wydał 

29443 decyzji administracyjnych w sprawie świadczeń z pomocy społecznej, w tym:



Liczba wniesionych do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim odwołań 

od wydanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim decyzji 

administracyjnych wynosi 27 odwołań, co stanowi 0,09 % ogółu wydanych decyzji administracyjnych w roku 

2014. 

Stanowisko SKO w powyższych sprawach:

Liczba decyzji Rodzaj decyzji
16 decyzje utrzymujące w mocy 

decyzje administracyjne 
wydane przez MOPS,

9 decyzje uchylające w całości 
do ponownego rozpatrzenia,

1 umorzone postępowanie,
1 bez odpowiedzi – nie 

rozpatrzone przez SKO.



2.  Dodatki  Mieszkaniowe 

Dodatek mieszkaniowy  jest jedną z form pomocy społecznej, który 

przyznaje  się na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001r.  o dodatkach 

mieszkaniowych  (Dz. U. Nr 71 poz. 73 z późn. zm.), Rozporządzenia Rady 

Ministrów w sprawie dodatków mieszkaniowych  (Dz. U. Z 2001r. Nr 156 

poz.1817, z 2005r. Nr 131 poz.1094), Uchwały Nr XVIII/195/03 Rady Miejskiej 

Tomaszowa Maz. z dnia 19.12.2003r.  w sprawie obniżenia wskaźników 

procentowych określających wysokość dodatku mieszkaniowego  (Dz. U. Woj. 

Łódzkiego Nr 39 z dnia 20.02.2004r. poz. 377).                    



Przysługuje on osobom, które muszą spełniać następujące warunki :

-  posiadają tytuł prawny do lokalu (najem, podnajem, spółdzielcze prawo do lokalu, 

własność samodzielnego lokalu mieszkalnego, własność domu jednorodzinnego   

oraz osoby bez tytułu prawnego oczekujące na przysługujący im lokal zamienny    

lub socjalny),     

- odpowiednia powierzchnia użytkowa lokalu  dla odpowiedniej liczby osób w nim 

zamieszkujących (dla jednej osoby 45,5 m2, dla dwóch osób 52 m2, dla trzech osób 58,5 

m2, dla czterech osób 71,5 m2),

-  średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 

trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku 

mieszkaniowego nie przekracza 175%  kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie 

jednoosobowym i 125%  kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym, 

obowiązującej w dniu złożenia wniosku (do 28 lutego 2014r. były to kwoty 1.454,51 zł. 

 i  1.038,94 zł.,  a  od 01 marca 2014r. są  to kwoty 

odpowiednio  1.477,79 zł.  i  1.055,56 zł.).



W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2014r. do Sekcji Dodatków Mieszkaniowych 
wpłynęło 2480 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego, w wyniku czego wydano 
2655 decyzji administracyjnych, w tym :

Liczba decyzji Rodzaj decyzji
2419 decyzje przyznające
59 decyzje odmowne
77 decyzje uchylające 
76 decyzje wstrzymujące 
21 decyzje wygaszające postępowanie 
3 decyzje umarzające postępowania



Od 01 stycznia do 31 grudnia 2014r. z dodatku mieszkaniowego skorzystało 
1428 rodzin. Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych dla użytkowników 
lokali mieszkalnych stanowiła  14730, z czego tworzących mieszkaniowy zasób 
gminy 7226, spółdzielczy  4320, prywatny  1407 i pozostały  1777 . 

Najmniejsza wysokość przyznanego dodatku mieszkaniowego wynosiła      
17,53 zł, a największa wysokość dodatku mieszkaniowego stanowiła kwota    
537,01 zł.   

Głównymi powodami odmowy 59 osobom przyznania dodatku mieszkaniowego 
były:     
- wydatki na normatywną powierzchnię użytkową lokalu są mniejsze od kwoty 
stanowiącej wydatki w/g wskaźnika procentowego -  29 decyzji,
- kwota dodatku jest niższa od 2% kwoty najniższej emerytury - 20 decyzji,
- za duży średni miesięczny dochód na 1 członka -  9 decyzji,
- brak odpowiedniego tytułu prawnego do lokalu -   1 decyzja.   



Za pośrednictwem Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim    
         w okresie od stycznia do grudnia 2014 roku do Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim przekazano 2 odwołania od wydanych 
przez MOPS decyzji administracyjnych, co stanowi 0,08 % ogółu wydanych decyzji 
administracyjnych w roku 2014. 

Stanowisko SKO w powyższych sprawach:

Liczba decyzji Rodzaj decyzji
1 decyzje utrzymujące w 

mocy decyzje wydane 
przez MOPS,

1 decyzje uchylające w 
całości do ponownego 
rozpatrzenia,



3. Dodatek energetyczny

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, jako organ właściwy realizuje zadania w zakresie 

przyznawania dodatków energetycznych. 

Dodatek energetyczny  przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej, tj osobie, 

która

ma przyznany dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 

2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 966) oraz jest stroną umowy 

kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem 

energetycznym, jak również zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Wysokość dodatku energetycznego jest ogłaszana w drodze obwieszczenia przez 

ministra właściwego do spraw gospodarki w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku      

       w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. 



W okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 30 kwietnia 2014 r. wysokość dodatku energetycznego 
została ogłoszona w Obwieszczeniu Ministra Gospodarki z dnia 28 listopada 2013 r. ( M.P. z 2013 r. poz. 
963), a w okresie od dnia 1 maja 2014 r. do 30 kwietnia 2015 r. Obwieszczeniu Ministra Gospodarki z dnia 
17 kwietnia 2014 r. ( M.P. z 2014 r. poz. 291)  w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej 
od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 30 kwietnia 2014 r. oraz  od dnia 1 maja 2014 r. do dnia 30 kwietnia 
2015 r. i wynosi dla gospodarstwa domowego:
prowadzonego przez osobę samotną  - 11,36 zł/miesiąc;
składającego się z 2 do 4 osób  - 15,77 zł/miesiąc;
składającego się z co najmniej 5 osób  - 18,93 zł/miesiąc.

Dodatek energetyczny wypłacany jest do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem  miesiąca 
stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłacany jest do dnia 30 stycznia danego roku. 

Wypłata dodatku energetycznego w zależności od wyboru dokonanego we wniosku  jest realizowana 
w następujący sposób:

Wypłata dodatku energetycznego w zależności od wyboru dokonanego przez wnioskodawcę jest 
realizowana w następujący sposób:
• przelew na rachunek bankowy wnioskodawcy – odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej,
•  przelew na rachunek bankowy osoby fizycznej wskazanej przez odbiorcę wrażliwego energii 
elektrycznej,
•    przelew na rachunek bankowy przedsiębiorstwa energetycznego – wówczas odbiorca

wrażliwy energii elektrycznej winien załączyć kopię faktury z przedsiębiorstwa  
energetycznego.

W okresie od  01 stycznia do 31 grudnia 2014r. wydano 445 decyzji administracyjnych przyznających 
dodatek energetyczny dla 277 osób.



3.  Stypendia i zasiłki  szkolne

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,  jako organ właściwy realizuje 

zadania w zakresie przyznawania  świadczenia materialnego o charakterze 

socjalnym. 

Stypendium szkolne jest jedną z form pomocy społecznej, którą  

przyznaje się na podstawie ustawy  z dnia 7 września 1991 roku o systemie 

oświaty  (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)  oraz 

ustawy o pomocy społecznej art.8 ust.1 pkt. 2 z dnia 12 marca 2004 r. (tekst 

jedn.: Dz. U. z  2013 r. poz. 182 oraz z 2012r. poz. 1544 i 1548, Dz. U. 

z 2013r. poz.509) w związku z Rozporządzeniem  Rady Ministrów z dnia 17 

lipca 2012 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz 

kwot świadczeń pieniężnych z  pomocy społecznej  (Dz. U. z 2012r., poz. 

823).



Stypendium szkolne  może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji 

materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy 

występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, 

wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, 

alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie 

losowe. 

Stypendium szkolne może być udzielane w następujących formach:

-  całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, 

   w  tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach 

planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;

- pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu

     podręczników.

Zasiłek szkolny  może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej 

sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.



W okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2014 r. na stypendia i zasiłki szkolne wydano 
1086 decyzje administracyjne na podstawie 1071 wniosków.

Liczba decyzji Rodzaj decyzji

1063 decyzje przyznające stypendium 
szkolne 

8 Decyzje przyznające zasiłek szkolny
z powodu zdarzenia losowego 

11 decyzja umarzająca postępowanie 

4 decyzja wygaszająca postępowanie



Liczba decyzji Rodzaj decyzji
937 decyzje przyznające stypendium 

szkolne 
9 decyzje przyznające zasiłek szkolny  

z powodu zdarzenia losowego 
8 decyzja umarzająca postępowanie 
11 decyzja odmowne

W okresie od 01 września 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. do Sekcji Dodatków 
Mieszkaniowych, Stypendiów i Zasiłków Szkolnych wpłynęło 955 wniosków           
o przyznanie świadczenia materialnego o charakterze socjalnym i zasiłki szkolne,  
w wyniku czego wydano  965 decyzji administracyjnych:      



Za pośrednictwem Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim 
w okresie  od stycznia do grudnia 2014 roku do Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego    w Piotrkowie Trybunalskim przekazano 4 odwołania  od wydanych 
decyzji administracyjnych, co stanowi 0,20 % ogółu  wydanych decyzji 
administracyjnych       w roku 2014. 

Stanowisko SKO w powyższych sprawach:

Liczba decyzji Rodzaj decyzji
4 decyzje utrzymujące w mocy decyzje 

administracyjne wydane przez MOPS

W roku 2014 wydano łącznie 2051 decyzje administracyjne  przyznające 
stypendia i zasiłki szkolne.



Sprawozdanie  Sprawozdanie  
Działu  Pomocy Środowiskowej Działu  Pomocy Środowiskowej 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Tomaszowie Mazowieckim za rok 2014 w Tomaszowie Mazowieckim za rok 2014 



Dział Pomocy Środowiskowej w Miejskim Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim opiera się na działaniach 
podejmowanych przez  sześć zespołów problemowych, w których 
zatrudnionych było 30 terenowych pracowników socjalnych (w tym 
5 obsługiwało Projekt „ Wsparcie”):

Zespół ds. Osób niepełnosprawnych
Zespół ds. Rodzin  wielodzietności i niewydolnych wychowawczo
Zespół ds. Osób starszych z długotrwałą  chorobą i wymagających  
opieki ze strony drugiej  osoby
Zespole ds. Bezrobocia  
Zespół ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Bezdomności
Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie



Asystent  Rodziny
W 2014r. pod opieką Asystenta Rodziny pozostawały 24 rodziny niewydolne 

wychowawczo w  tym 52 dzieci. 
Do zadań Asystenta Rodziny  należało:

-opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną 
-konsultacje z pracownikiem socjalnym

-ścisła współpraca z kuratorami, pedagogami szkolnymi, dzielnicowymi KPP, 
poradniami lekarskimi

-udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, 
psychologicznych oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych 

z dziećmi
 – konsultacje z psychologiem zatrudnionym w MOPS

-prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną
-motywowanie  członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych

-pomoc rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej oraz w zdobywaniu umiejętności 
prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego

Pomimo ścisłego nadzoru w dwóch rodzinach nie udało się zatrzymać dzieci 
w rodzinnym środowisku zostały one zabezpieczone w placówce. 

Nadal prowadzona jest praca nad powrotem dzieci do domu rodzinnego.



Wolontariat

MOPS przy współpracy z Centrum Dialogu Społecznego i Wolontariatu 
zapewniał pomoc wolontariuszy. Pomoc świadczona była dzieciom.

Dzieci otrzymywały głównie wsparcie i pomoc przy odrabianiu lekcji.
W 2014r. pomocą wolontariatu zostało objętych 5  środowisk  w ramach podpisanych 
porozumień, pomoc uzyskało 5 środowisk z dziećmi (łącznie 10 dzieci).

Ogrzewalnia
Ogrzewalnia dla osób bezdomnych  w okresie od 01.12.14r. do 31.12.2014r.                  

była prowadzona przez MOPS. Działała przy  ulicy Farbiarskiej 20. 

W roku 2014  z ogrzewalni skorzystało 25 osób w tym 4 kobiety.                                             

W ogrzewalni osoby bezdomne  mogły przebywać całą dobę, miały zapewnioną gorącą 

herbatę, możliwość uzyskania czystej odzieży, skorzystania z prysznica i środków czystości.  



Mieszkania chronione

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Tomaszowie Maz. w 2014 roku  
prowadził 4 mieszkania chronione               
na terenie miasta. Są to instytucje             
o charakterze ochronnym i stanowią 
świadczenia niepieniężne dla 
mieszkańców z terenu Tomaszowa Maz. 

Mieszczą się przy ul. Jana Pawła II 
15 m. 8 (powierzchnia użytkowa 27,90 m²), 
przy ul. Wschodniej 22 m. 1 (powierzchnia 
użytkowa 45 m² ), przy ul. Krzyżowej 2 m 2 
(powierzchnia użytkowa 42,51 m²) oraz  
przy ul. Jerozolimskiej 7/9 m 8 
(powierzchnia użytkowa 25,20 m²)
Ośrodek zawarł z Gminą Miasto 
Tomaszów Maz. umowę użyczenia 
powyższych lokali mieszkalnych. 

Lokale są kompletnie wyposażone 
we wszelkie niezbędne sprzęty 
gospodarstwa domowego, umeblowane, 
zdolne do przyjęcia rodzin dotkniętych 
sytuacją kryzysową. 



Rodziny  przebywające w  mieszkaniach chronionym ponoszą odpłatność  zgodnie z §3 pkt 3 
Załącznika do Uchwały Nr LXIV/540/10 Rady Miejskiej Tomaszowa Maz.  z dnia 27 października 2010 roku.   
W lokalu przy ul. Wschodniaj 22 m 1 przebywała Pani  samotnie wychowująca córkę 
w wieku 6 lat oraz syna, który przebywał w całodobowym  Ośrodku Leczenia Uzależnień ,, Karan”. Klientka 
w całości zwolniona była z odpłatności za eksploatację użytkowanego lokalu do VIII/2014. Od IX/ 2014 
ponosiła 100% odpłatności .

 Mieszkanie przy ul. Krzyżowej 2 m. 2 zasiedliła Pani wraz z 3 dzieci w wieku 10, 5 i 2 lat. W/w ponosiła 
odpłatność za użytkowane mieszkanie w wysokości 25 % kosztów eksploatacyjnych. 

 Natomiast przy ul. Jerozolimskiej 7/9 m. 8 przebywają na zasadach współlokatorstwa 
2 osoby, które  umieszczone zostały w ramach usamodzielnienia po rodzinnej pieczy zastępczej. Obciążane 
zostały solidarnie odpłatnością w wysokości 25 % kosztów każda za eksploatację przyznanego mieszkania 
chronionego. 

Mieszkanie położone przy ul. Jana Pawła II 15 m. 8 zajmowała do czerwca 2014r. Pani samotnie 
wychowująca dzieci w wieku 4 i 6 lat, Klienta w całości zwolniona była z odpłatności za eksploatację 
użytkowanego lokalu. Od 17.02.2015r. w mieszkaniu przebywa samotna matka z dzieckiem ( wcześniej 
przebywała w Domu Samotnej Matki w Łodzi).

Wszystkie mieszkania chronione zarządzane są przez MOPS na podstawie zawartych umów użyczenia 
z Urzędem Miasta Tomaszowa Maz. Ośrodek nie ponosi opłat za czynsz, jedynie należności wynikające 
z zawartych umów z Zakładem Energetycznym oraz TTBS za energię elektryczną, śmieci, wodę.
W 2014r. dwie rodziny opuściły mieszkanie chronione na skutek usamodzielnienia się – otrzymały 
mieszkania z zasobów TTBS.
Osobom przebywającym w mieszkaniach chronionych udzielana jest nie tylko pomoc finansowa, ale także 
szeroko rozumiana praca socjalna wykonywana przez pracowników socjalnych, doradztwo ze strony 
prawnika i opieka terapeuty zatrudnionych w MOPS.



Zespół Interdyscyplinarny. 

 

Zarządzeniem Nr 209/2011. z dnia 23.08.2011r. Prezydent Miasta Tomaszowa 
Maz. powołał Zespół Interdyscyplinarny celem podejmowania działań 
zapobiegających przemocy w rodzinie. W jego skład wchodzą przedstawiciele 
różnych instytucji: Policji, Sądu, Prokuratury, Oświaty, Organizacji Pozarządowych, 
Urzędu Miasta , PCPR, Służby Zdrowia, MKRPA oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej, który jednocześnie zapewnia obsługę techniczną dla funkcjonowania ZI.  
Zespół liczy 14 osób.                                                                                       

Praca  w Zespole jest nieodpłatna i realizowana  w ramach wykonywanych 
obowiązków służbowych.  

W 2014r. na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego zostały sporządzone 
154 Niebieskie Karty. Odbyło się 430  posiedzeń grup roboczych.  Zakończonych 
zostało 160 procedur Niebieskich Kart.

W ramach pracy terapeutycznej w 2014r została utworzoną  Grupa Wsparcia dla ofiar 
przemocy w rodzinie z siedzibą w MOPS . Celem powołania grupy była pomoc 
psychologiczna osobom doznającym przemocy w rodzinie. W spotkaniach grupy brały 
udział 3-4 osoby. Spotkania odbywały się raz w tygodniu w wtorki. Ponadto  
prowadzone były indywidualne konsultacje z psychologiem.



Dom Dziennego Pobytu
ul. Al. Piłsudskiego 34

przy Miejskim Ośrodku Pomocy 
Społecznej

w Tomaszowie Mazowieckim



11 lutego 2013r. rozpoczął funkcjonowanie 

Dom Dziennego Pobytu przy  

Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

Dom adresowany jest dla osób w wieku poprodukcyjnym,                                                           

niepracujących emerytów , rencistów                                                                                                    

i osób niepełnosprawnych.

Placówka dysponuje 30 miejscami.                                                                                              

Działa od poniedziałku do piątku                                                                                                           

w   godzinach 7.30-15.30.



 
Uczestnicy Domu Dziennego Pobytu      Wydane decyzje w roku 2014          
       ponoszą odpłatność za : 

     W 2014 roku wyda  POBYT  całkowity koszt pobytu wynosił :             294,22 zł
● 100% odpłatności  1 osoba
● 60% odpłatności    1 osoba
● 40% odpłatności    2 osoby
● 30% odpłatności    3 osoby  
● 20% odpłatności   12 osób
● 15% odpłatności    4 osoby
● 10% odpłatności    1 osoba
● Pobyt bezpłatny     2 osoby 

W 2014 roku wydano 31 decyzji kierujących do uczestnictwa                w zajęciach zorganizowanych                 w  Domu Dziennego Pobytu.Na dzień 31.12. 2014 roku DDP liczył 26 uczestników  (21 kobiet i 5 mężczyzn).W przeciągu roku 5 osób              ze względów zdrowotnych nie przedłużyło pobytu.01.07.2014 zostało podpisane porozumienie z gminą Lubochnia na mocy, którego od 15.09.2014 w Domu przebywa jedna osoba z gminy Lubochnia.



Osoby dbające o kondycję 
psychofizyczną uczestników 

Domu Dziennego Pobytu

● Terapeuci zajęciowi (codziennie);
● Psycholog (dyżur raz w tygodniu );
● Pracownik kulturalno – oświatowy; 
● Pracownicy socjalni (dyżur raz       

w tygodniu );
● Pielęgniarka (dyżur raz w tygodniu);
● Prawnik (stosownie do potrzeb);
● Osoba dbająca o porządek 

(codziennie);
● Kierowca (codzienne dowożenie 

uczestników niesprawnych   
fizycznie  ).



Do dyspozycji uczestników należą:

Pokój dzienny – wyposażony w sprzęt audiowizualny, 
biblioteczkę;
Jadalnia – która także służy jako miejsce do wszelkich działań 
plastycznych i rękodzielniczych;
Sala do ćwiczeń – wyposażona w specjalistyczny sprzęt: typu 
rowerki stacjonarne, bieżnia, orbitrek;
Pokój pielęgniarki;
Garderoba;
Ogród wraz z altaną;



Działania podejmowane względem usprawniania 
kondycji uczestników 

● Codzienna gimnastyka usprawniająca kondycję 
seniorów; 

● Arteterapia :
      - zajęcia z elementami malarstwa ,
      - rękodzieło ,
      - muzykoterapia czynna i bierna, 
      - biblioterapia , 
      - filmoterapia ,
      - ćwiczenia usprawniające procesy pamięciowe,

● Zajęcia indywidualne i grupowe z psychologiem ;
● Udział w życiu kulturalnym miasta Tomaszowa 

(wystawy, koncerty); 
● Spacery, wycieczki bliższe i dalsze ;
● Ważne dni w Domu Dziennego Pobytu(świąteczne 

poczęstunki, imieniny, urodziny itp.) ;
● Współpraca z różnymi placówkami i instytucjami ;



Arteterapia to relaks poprzez czynne działanie, pobudza  
wyobraźnię, wspomaga rehabilitację, odciąga od problemów i chorób 

 



Udział w życiu kulturalnym miasta Tomaszowa
WYJŚCIA DO :

● Muzeum im. Antoniego hr. Ostrowskiego w  Tomaszowie Mazowieckim w celu 
obejrzenia czasowych wystaw  (14.01.2014, 20.03.2014, 11. i 29.04.2014, 
22.07.2014, 16.10.2014) ;

● Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Czytelni w celu obejrzenia czasowych 
wystaw ( 29.04.2014, 22.07.2014, 11.12.2014) ;

● Galerii Arkady w celu obejrzenia czasowych wystaw ( 12.06.2014, 26.09.2014, 
11.12.2014) ;

● Miejskiego Ośrodka Kultury - czynny udział w 
„I Przeglądzie Twórczości Senioralnej” (28.08.2014) ;

● Ośrodka Kultury „Tkacz” - czynny udział w „Biesiadzie Senioralnej” 
(07.11.2014) ;

● Kina „Włókniarz” na prelekcję o zdrowiu zaproponowaną przez Centrum 
Kształcenia Ustawicznego w Tomaszowie Maz. (27.02.2014) ;

● Kina „Włókniarz” na 48 Koncert Laureatów Tomaszowskiej Wiosny 
zorganizowany przez Młodzieżowy Dom Kultury (23.05.2014) ;



Wycieczki bliższe i dalsze

SPACERY DO : 
● Rezerwatu Niebieskie Źródła 
● nadpilickich „Przystani” 
● pobliskiego lasu ;

● Wyjazd do Łodzi w celu odwiedzin 
„nowych koleżanek i kolegów” w DDP 
przy ul. Senatorskiej oraz spacer po Parku 
Źródliska, Palmiarni i „Ziemi Obiecanej” 
czyli Muzeum Scheiblera (25.06.2014)

● Zwiedzenie Tomaszowskiej Okrąglicy 
oraz Klasztoru Franciszkanów w 
Smardzewicach przy okazji rewizyty 
uczestników DDP z Łodzi (26.08.2014); 



„ Pejzaż jesieni...”
25 i 26 września 2014 wraz z seniorami z 

Klubu Seniora „Słoneczna Jedynka” 
zorganizowany został dwudniowy cykl 

imprez przeznaczonych dla osób starszych.
 Pierwszy dzień to ognisko, bigos, 

grochówka, popisy wokalne, zespół Sami 
Swoi i wiele innych atrakcji, które działy się 

na Ośrodku Sportu i Rekreacji.
Drugi dzień to pokaz kompozycji jesiennych 

oraz koncert uczennic z PSM  w Galerii 
Arkady.

Niezwykła wizyta w DDP...

    18.02.2014 r. Dom 
odwiedziła pani Jolanta 
Kwaśniewska wraz z 
przedstawicielami Polpharmy. 

Była to niezwykle 
emocjonująca wizyta...



KLUB INTEGRACJI KLUB INTEGRACJI 
SPOŁECZNEJ SPOŁECZNEJ 

DZIAŁAJĄCY PRZY DZIAŁAJĄCY PRZY 
MIEJSKIM OŚRODKU MIEJSKIM OŚRODKU 

POMOCY SPOŁECZNEJ POMOCY SPOŁECZNEJ 
W TOMASZOWIE W TOMASZOWIE 
MAZOWIECKIM MAZOWIECKIM 



W ramach Klubu Integracji Społecznej w okresie 
od stycznia do grudnia 2014r.wsparciem objęto około 780 

osób i podjęto następujące działania:

 Porady psychologiczne – udzielono 1440 konsultacji 
psychologicznych, w ramach których objęto pomocą 70 
rodzin.

 Porady prawnicze - udzielono 426 konsultacji 
prawnych, w ramach których objęto pomocą 246 osób.



 W 2014 kontynuowano cykl spotkań psychologa z 
młodzieżą szkół gimnazjalnych (Gimnazjum nr 4, Gimnazjum 
nr 6) – tematyka: „Alkoholowi mówię STOP- warsztaty; „W co 
grają uczniowie- o etykiecie wzorowego ucznia” –„Integracja 
zespołu klasowego”; „Komunikacja rodzic - uczeń”; Etykieta 
wzorowego ucznia”; „Cyberprzemoc”.

 Klub Integracji Społecznej realizując program „Inicjowanie     
i wsparcie działań dla osób uzależnionych i ich bliskich                 
w zakresie reintegracji społecznej i zawodowej w ramach KIS” 
propagował działania profilaktyczne.                                              

W dniu 03.12.2014r. został przedstawiony dla młodzieży klas II 
Gimnazjum nr 6  spektakl  teatru  profilaktycznego „Moralitet” 
pt.: „Bella” – ukierunkowany na przeciwdziałanie agresji i 
przemocy, również cyberprzemocy.



Teatr edukacyjno – profilaktyczny „MORALITET



 Cykl spotkań psychologa z beneficjentami Ośrodka               
            – w ramach których organizowano mini wykłady, warsztaty:
  „ Komunikacja”
  „Alkohol a stres dzieci w rodzinie 

z problemami alkoholowymi” - wykłady;
 „Alkohol a stres dzieci w rodzinie 

z problemami alkoholowymi”- część II – warsztaty;
 „Abecadło zachowań dziecka- o sposobach na trudne dziecko”
 W ramach pracy terapeutycznej w 2014r. kontynuowano spotkania 

Grupy Wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, 
z siedzibą przy ul. Cekanowskiej 5. Celem spotkań grupy jest pomoc 
psychologiczna osobom doznającym przemocy w rodzinie.                                       
W czasie spotkań grupy wsparcia odbywały się warsztaty dotyczące:

 Integracji zespołu grupowego;
 Komunikacji interpersonalnej;
 Postawy asertywnej;
 Praca rąk własnych – czyli nauka tworzenia kwiatów;
 Depresja – mity i prawdy o chorobie;
 Mechanizmy toksycznego związku;
 Techniki relaksacyjne – technika Jakobsona. 



Działania na rzecz Rodziny 
w 2014r.:

 Udział w ogólnopolskiej kampanii „Postaw na Rodzinę” –
organizacja IV Pikniku Rodzinnego w dniu 26.06.2014r, którego 
celem była kampania , w której uczyliśmy jak chronić najmłodsze 
pokolenie przed alkoholem 
i narkotykami– „Rodzina: razem łatwiej rozwiązywać problemy”.    

W dniu 13.06.2014r. terapeuta MOPS poprowadził warsztaty 
dla rodziców dzieci, które wzięły udział w pikniku, pt. 
„ABECADŁO zachowań dzieci – o sposobach na trudne dziecko”.

 W ramach propagowania postaw prorodzinnych wśród 
beneficjentów Ośrodka zostały rozdane karnety wstępu            
do Skansenu Rzeki Pilicy i Grot Nagórzyckich  w okresie         
VII-VIII.2014r – (40 karnetów Skansen rzeki Pilicy/ 40 karnetów 
Groty Nagórzyckie).



PIKNIK RODZINNY 
POSTAW NA RODZINĘ
Malowanie twarzy 

PIKNIK RODZINNY
POSTAW NA RODZINĘ
Wspólna zabawa 



 Współpraca z MOK – projekt „Lato w teatrze” 
   w okresie 18-31 sierpnia 2014r. Półkolonia

Projekt zakładał udział dzieci w bezpłatnych zajęciach 
teatralnych podzielonych na 4 grupy: (aktorską, muzyczną, 
scenograficzną  i promocyjno-dziennikarską),                       
a w rezultacie realizację przedstawienia teatralnego.               
          Zajęcia prowadzone były przez wykwalifikowanych 
specjalistów z w/w dziedzin, jak również dzieci miały 
zapewnioną opiekę pedagogiczną oraz posiłek. 



 W miesiącu grudniu KIS propagując właściwe postawy 
rodzicielskie we współpracy  z O.K.”Tkacz” zorganizował dla dzieci 
beneficjentów MOPS spektakl „Skąd się biorą prezenty” oraz 
przygotował upominki świąteczne.

Skąd się biorą 
prezenty  O.K. 

Tkacz



Organizowanie prac społecznie – użytecznych 
w 2014r.

 Organizowanie i nadzorowanie Prac Społecznie – 
Użytecznych w okresie III-XII.2014, których celem jest pomoc 
osobom bezrobotnym przez ich aktywizację na rynku pracy. 
W  okresie od marca do grudnia objęto tymi pracami           
85 osób, które przepracowały 21127 godzin z 22000. 
Prace społecznie użyteczne są wykonywane przez 
bezrobotnych bez prawa do zasiłku, zarejestrowanych            
w  Powiatowym Urzędzie Pracy.                                                  

Osoby pracowały w wymiarze 10 godzin tygodniowo,          
    z wynagrodzeniem 8,10 zł za godzinę.



Prace społecznie 
użyteczne na świeżym 
powietrzu

Sprzątanie ulic miasta    
w ramach prac 
społecznie użytecznych



W ramach Klubu Integracji Społecznej w lutym 2014r. podjęliśmy 
wyzwanie i sporządziliśmy wniosek na realizację projektu 
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej pod nazwą: ,,Gminne 
Programy Aktywizacji Społeczno – Zawodowej Na Rzecz 
Budownictwa Socjalnego” – edycja 2014. 

Wniosek zdobył niezbędną liczbę punktów, dzięki czemu 
został zatwierdzony i zakwalifikowany do realizacji. 

W ramach zadania  publicznego w 2014r.  przeszkolono grupę 5 
długotrwale bezrobotnych mężczyzn, którzy następnie zostali 
zatrudnieni  w ramach robót publicznych na okres 3 miesięcy 
dokonując generalnego remontu lokali mieszkalnych, 
przeznaczonych ostatecznie na mieszkania chronione.



Warsztaty z psychologiem w ramach projektu 
„Gminne programy aktywizacji społeczno – zawodowej 

na rzecz budownictwa socjalnego  - edycja 2014”



Działania na rzecz społeczności lokalnej w 2014r
 Cykl warsztatów psychologa z pensjonariuszami „Domu Dziennego 

Pobytu” działającego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej                    
w Tomaszowie Maz. : „Autoprezentacja”; „Burza mózgu – nasze pomysły     
na innych problemy”; „Warsztaty dotyczące przemocy osób starszych”; „Co 
znaczy być komuś potrzebnym”; „Jak przestać się martwić i zacząć żyć”; 
„Nasze przypominajki” – pozytywne myślenie (starsi rozwiązują problemy 
młodych)”; „Tajemnice szczęścia”; „Depresja wieku starczego – jak sobie z nią 
radzić”; „Praca własnych rąk”; „Czym dla nas jest pozytywne myślenie”; 
„Asertywność – komunikat typu Ja, Ty”; „Pamięć”.

  Terapeuta w ramach działalności Klubu Integracji Społecznej prowadził 
również mini wykłady w siedzibie Związku Rencistów i Emerytów, w których 
uczestniczyło około 100 seniorów. Omawiane tematy to: „Pozytywne 
myślenie”; „Zaburzenia depresyjne oraz metody walki z negatywnym 
nastrojem”; „Prawidłowa komunikacja interpersonalna”.



 Koordynacja działań Klubu 
Seniora „Pasja” w 2014r., który 
aktualnie zrzesza około 300 członków, 
w tym ok. 150-200 członków aktywnie 
uczestniczących w zebraniach               
i spotkaniach rozrywkowych. Zebrania 
członków klubu odbywają się dwa razy 
w miesiącu w czwartki. Klub w ramach 
swojej działalności organizuje: wyjścia 
na basen, turnusy wypoczynkowo –
rehabilitacyjne w Dźwirzynie, 
warsztaty tematyczne dla osób 
niepełnosprawnych w Dubiu, Giżycku 
oraz Pucku; ogniska, wieczorki 
taneczne z okazji Dnia Kobiet,           
Dnia Seniora, Andrzejek i Sylwestra 
oraz wiele innych tj: wycieczki               
do Rogowa, Zakościela, Uniejowa, 
Inowrocławia.

                                            Powitanie lata w klubie seniora „Pasja”



 Koordynacja działań Klubu 
Seniora „Słoneczna Jedynka” w 
2014r., który aktualnie zrzesza 
około150 członków, w tym               
ok. 80 członków aktywnie 
uczestniczących w zebraniach          
i spotkaniach rozrywkowych. 
Zebrania członków klubu odbywają 
się dwa razy w miesiącu we wtorki. 
Klub w ramach swojej działalności 
organizuje: inscenizacje,  
widowiska, warsztaty tematyczne: 
psychologa, prawnika, rzecznika 
praw konsumenta i innych; 
ogniska, wieczorki taneczne, 
wycieczki do teatru, muzeum.

    Obchody Dnia Seniora -            
       I rocznica Klubu  



Projekt 
            „Wsparcie”            

       2014r.



Projekt  „Wsparcie” współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego. Realizowany w ramach Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej”, 
Działania 7.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”, Poddzaiłania 7.1.1 „Rozwój                         
i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki.  

     Wniosek o dofinansowanie projektu „Wsparcie” w 2014r. został przygotowany na kwotę 866830 zł,              

w tym wkład własny 91017,15 zł a zrealizowany został na kwotę 816095,88 zł, w tym wkład własny85690,07zł. 

W 2014r. zrekrutowano 214 osób, w tym: 126 kobiet i 88 mężczyzn do grupy beneficjentów ostatecznych 

oraz 22 osoby, w tym :15 kobiet  i 7 mężczyzn do grupy rezerwowej. 41 osób, w tym 

19 kobiet i 22 mężczyzn przerwało udział  w projekcie. Udział w projekcie zakończyły 173 osoby, 

w tym 107 kobiet i 66 mężczyzn.

W 2014r. w ramach  zrealizowano następujące działania:
 Zrealizowano blok warsztatowy na, który składał się „Trening Kompetencji Społecznych”, „Warsztaty 
Aktywizacji Zawodowej” oraz „Warsztaty z prawa pracy” (w tym prawo dla osób niepełnosprawnych dla            
1  grupy). Warsztaty odbywały się w miesiącach marzec-maj dla 9 grup.

Warsztaty  rozpoczęło 173 osób (104K i 69M), w tym 21 (10K, 11M) osób niepełnosprawnych. Blok 
warsztatowy ukończyło 167 osób, w tym 103 kobiety i 64 mężczyzn, w tym 20-osobowa grupa osób 
niepełnosprawnych (10Ki 10M). Beneficjentom zapewniony został serwis kawowy podczas zajęć.



W ramach Etapu 8 – zrealizowano zajęcia edukacyjne „Dbam o siebie” i „Dbam o swoje zdrowie” .       

Zajęcia odbywały się  w czerwcu i wrześniu w trzech grupach. Zajęcia ukończyło 165 osób,                                      

w tym 94 K i 66 M. Beneficjentom zapewniony został serwis kawowy. Zajęcia w ramach umowy zlecenie 

prowadziła kosmetyczka  i dietetyk.

 Zrealizowano staż zawodowy dla 22 kobiet w terminie kwiecień-czerwiec 2014r i lipiec- październik.      

Wszystkie panie (22) ukończyły staż zawodowy. 

 Zrealizowano następujące szkolenia:

„Prawo jazdy kat. C”, które ukończyło 8 panów.

„Kadry  i płace”, które ukończyło 21 osób, w tym 20 kobiet i 1 mężczyzna. 

„Ogrodnik terenów zielonych”, które ukończyło 11 osób, w tym 4 kobiety  i 7 mężczyzn  

 „Opiekun osób starszych i chorych”, które   ukończyło 10 kobiet. 

„Operator stacji paliw płynnych i gazowych LPG”, które ukończyło 27 panów.

 „Kurs kwalifikacji dla kat. C”, które ukończyło 10 mężczyzn. 

 „Kelner - Barman”, które ukończyło 10 kobiet. 

 „Kurs kasy fiskalne”, które ukończyło 23 kobiety.

 „Nowoczesny pracownik sprzątający”, które ukończyło  23 uczestniczki projektu. 

 „Pracownik gospodarczy”, które ukończyło 21 uczestników projektu. 



Zatrudniono Asystenta  rodzinnego, który zrealizował swoje zadania       

w miesiącach kwiecień-wrzesień.  Objął działaniami 10 beneficjentów.          

Uczestnikom projektu zapewniono talony na usługi kosmetyczne        

(dla pań) i fryzjerskie (dla wszystkich beneficjentów).

Uczestnicy byli objęci pracą socjalną, wypłacono im również w ramach 

projektu zasiłki celowe.

Beneficjentom zakupiono także bilety do kina, które zastały wydane 

beneficjentom i członkom ich rodzin.

Zorganizowano przedstawienie teatralne dla dzieci z okazji „Dnia 

Dziecka” oraz przygotowano i wydano 72 paczki.







Sprawozdanie  Sprawozdanie  Działu Świadczeń Rodzinnych          Działu Świadczeń Rodzinnych          

         i Funduszu Alimentacyjnego          i Funduszu Alimentacyjnego 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej                   Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej                   

          w Tomaszowie Mazowieckim za rok 2013          w Tomaszowie Mazowieckim za rok 2013



Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego realizuje zadania z zakresu świadczeń rodzinnych, 

zasiłków dla opiekunów i świadczeń z funduszu alimentacyjnego                     w oparciu  o  ustawy:

- ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013r., poz.1456 z póź. zm.), 

obowiązująca od dnia 1 maja 2004r.,

- ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawionym do alimentów (Dz. U. z 2012r. poz. 1228 późn. 

zm.), obowiązująca od dnia 1 października 2008r.,

- ustawa z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. 

U. z 2012r. poz. 1548), obowiązująca od dnia 1 stycznia 2013r.,

- ustawa z dnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2014r. poz. 567), obowiązująca od 

15 maja 2014r.

W okresie od dnia 1 listopada 2013r. do dnia 31 października 2014r.  kryterium dochodowe uprawniające do 

świadczeń rodzinnych wynosi 539 zł  na osobę lub 623 zł  na osobę, jeśli w rodzinie wychowywane jest dziecko 

niepełnosprawne. Natomiast od dnia 1 listopada 2014r. wysokość kryterium dochodowego wynosi odpowiednio 574 

zł i 664 zł.  W przypadku ubiegania się o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka urodzonego po 1 

stycznia 2013 roku kryterium dochodowe stanowi kwotę  1.922 zł  miesięcznie na osobę w rodzinie. Niezależnie od 

wysokości dochodu rodziny przyznawany jest zasiłek pielęgnacyjny oraz świadczenie pielęgnacyjne.



Świadczenia rodzinne to:
1. Zasiłek rodzinny, który od 1 listopada 2012 r. wynosi odpowiednio :
a. na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia (77,00 zł miesięcznie);
b. na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia (106,00 zł miesięcznie);
c. na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia (115,00 zł miesięcznie);
oraz dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:
a. dodatek z tytułu urodzenia dziecka (1.000 zł na dziecko, świadczenie jednorazowe);
b. dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (400 zł miesięcznie);
c. dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka (170 zł miesięcznie na dziecko,nie więcej niż 340 zł na 
wszystkie dzieci, w przypadku dzieci niepełnosprawnych kwotę dodatku zwiększa się o 80 zł, nie więcej niż o 160 zł 
na wszystkie dzieci);
d. dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej (80 zł miesięcznie);
e. dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego (60 zł na dziecko do 5 roku życia, 80 zł na 
dziecko od 5 do 24 roku życia);
f. dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego (100 zł, świadczenie jednorazowe);
g. dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania:
- w związku z zamieszkaniem w miejscowości (90 zł miesięcznie, internat / stancja);
- w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości (50 zł miesięcznie).
2. Świadczenia opiekuńcze:                                                                                                                                        
a. zasiłek pielęgnacyjny (153 zł miesięcznie);

b. świadczenie pielęgnacyjne (620 zł miesięcznie od 1 lipca 2013 roku, od 1 maja 2014 roku 800 zł miesięcznie);

c. specjalny zasiłek opiekuńczy (520 zł miesięcznie od 1 stycznia 2013 roku).

3. Zapomoga wypłacana przez gminy, na podstawie art. 22a ustawy o świadczeniach rodzinnych.
4. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (1.000 zł na dziecko, świadczenie jednorazowe).
5. Zasiłek dla opiekuna (520 zł miesięcznie od 1 maja 2014 roku z mocą od 1 lipca 2013 roku).



Świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 

 jak stanowi ustawa – są wypłacane osobom uprawionym do alimentów od rodzica na podstawie 

tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez Sąd pod warunkiem, że osoba 

zobowiązana do płacenia alimentów uchyla się od obowiązku łożenia na rzecz dziecka.  

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacane są  wówczas gdy w okresie dwóch 

ostatnich miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań 

alimentacyjnych. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego są uzależnione od kryterium 

dochodowego i przysługują w pełnej wysokości, bieżąco ustalonych alimentów, jednakże w kwocie 

nie wyższej niż 500 zł, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu   na osobę w rodzinie nie przekroczy 

kwoty 725 zł netto miesięcznie.

Okres realizacji świadczeń trwa od 1 października do 30 września następnego roku

kalendarzowego. W okresie wypłaty świadczeń z funduszu może wystąpić sytuacja zmiany

wysokości zasądzonych alimentów poprzez ich podwyższenie lub obniżenie. 



Działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych w świetle ustawy 
o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Organ właściwy dłużnika w okresie od stycznia 2014 roku do grudnia 2014 r. 
prowadził
postępowanie wobec 1.411 dłużników alimentacyjnych, u których podjęto następujące 
działania:

1. Wywiad alimentacyjny i oświadczenie majątkowe dłużnika - 596 osób zostało 
wezwanych.
                                                                                                                        
2. Aktywizacja zawodowa dłużników - 169  wnioski wysłane do Powiatowego Urzędu 
Pracy w/m.

3. Wszczęcie postępowania dotyczące uznania dłużnika za uchylającego się od zobowiązań 
alimentacyjnych -  377 wszczęto postępowań. 
                    
4. Decyzja dotycząca dłużnika alimentacyjnego:
●   w sprawie uznania za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych – 294 osób,
●   w sprawie umorzenia postępowania wobec dłużnika alimentacyjnego – 67 osób.



5. Złożenie wniosku o ściganie za przestępstwo nie alimentacji - 265 wniosków 
wysłanych do Prokuratury:    
●   wszczęcie dochodzenia – 134,
●   odmowa dochodzenia – 136,
●   umorzenie postępowania – 63,
●   zawieszenie postępowania – 5,
●   podjęcie zawieszonego postępowania – 4,
●   wyrok skazujący – 79.
6. Złożenie wniosku do Starosty o zatrzymaniu prawa jazdy - 227 wniosków:
●   wszczęcie postępowania – 1,
●   odmowa wszczęcia postępowania – 42,
●   umorzenie postępowania – 167,
●   zatrzymanie prawa jazdy – 52,
●   zwrot prawa jazdy – 12,       
●   wniosek bez rozpoznania – 9.
7. Wytoczenie powództwa cywilnego na rzecz obywateli oraz przystąpienie do 
postępowania sądowego - 0 spraw.  
8. Przekazanie do biura informacji gospodarczej informacji o zobowiązaniach dłużnika 
alimentacyjnego – 11.193  informacji.
9. Zgony – 15 spraw.
10. Dłużnicy z zagranicy – 20 spraw.



Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie 
Mazowieckim od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014r.   
przyjął około 5.886 wniosków świadczeniobiorców                      
- dotyczących świadczeń rodzinnych: 4.994, 
- dotyczących świadczeń z funduszu alimentacyjnego: 892.



Liczba decyzji Rodzaj decyzji

6.195 przyznające, zmieniające, uchylające, 
wstrzymujące

43 nienależnie pobrane świadczenia rodzinne 
 

186 odmowy przyznania świadczeń rodzinnych 

481 przyznające jednorazową zapomogę           
z tytułu urodzenia się dziecka 

W 2014r. wydanych zostało 6.905 decyzji administracyjnych w sprawie 
świadczeń rodzinnych po uprzednim wszczęciu postępowania               

   na wniosek strony lub z urzędu w tym: 



Liczba decyzji Rodzaj decyzji
1.044 przyznające, zmieniające, uchylające, 

wygaszenia
60 nienależnie pobrane świadczenia                

z funduszu alimentacyjnego 
13 odmowy przyznania świadczenia               

z funduszu alimentacyjnego  
1.040 zwrotu należności przez dłużnika 

alimentacyjnego  
294 uznania dłużnika alimentacyjnego 
67 umorzenia postępowań wobec dłużnika 

alimentacyjnego 

2.518 decyzji administracyjnych  wydanych zostało  w sprawie świadczeń 
funduszu alimentacyjnego w 2014r.  po uprzednim wszczęciu 

postępowania  na wniosek strony lub z urzędu w tym:  



Stanowisko organu II instancji  w powyższych sprawach

Lp. ŚR FA Rodzaj decyzji
25 17 8 decyzji utrzymujących w mocy decyzje wydane przez                

organ I instancji (w całości lub w części)
12 8 4 decyzji przekazanych do ponownego rozpatrzenia przez           

organ I instancji 
9 7 2 decyzji zmieniających rozstrzygnięcie organu I instancji                  

(w całości lub w części)
1 0 1 decyzji umarzających postępowanie 
2 2 0 uchybienie terminu do wniesienia odwołania 
2 2 0 stwierdzenie nieważności decyzji 

Liczba wniesionych do Samorządowego Kolegium Odwoławczego 
w Piotrkowie Tryb. odwołań od wydanych przez organ właściwy decyzji 
administracyjnych wyniosła 47, w tym:                                                                      
- dotyczących świadczeń rodzinnych 32 (co stanowi 0,46 % ogółu wydanych 
decyzji ),                                                                                                                          
- dotyczących świadczeń z funduszu alimentacyjnego 15 (co stanowi 0,60 % ogółu 
wydanych decyzji ).



Do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi zostało 

przekazanych 7 spraw, w tym pozostają w Sądzie 4 sprawy. 

Natomiast  w 3 sprawach  zapadły wyroki tj.:      

- skarga rozpatrzona prawomocnym wyrokiem Sądu Sygn. Akt II 

SA/Łd 1049/13 z dnia 9 grudnia 2013r. (wpływ do organu 

14.02.2014r.);

- skarga rozpatrzona prawomocnym wyrokiem Sądu Sygn. Akt II 

SA/Łd 1063/13 z dnia 15 stycznia 2014r.;                                           

- skarga oddalona prawomocnym wyrokiem Sądu Sygn. Akt II 

SA/Łd 642/14 z dnia 26 września 2014r.



INFOMACJA O BUDŻECIE                          
MIEJSKIEGO OŚRODKA  POMOCY  
SPOŁECZNEJ  W TOMASZOWIE MAZ.                

                     za rok 2014



W 2014 roku wydatkowano kwotę:  43.062.510,66
I. ZADANIA ZLECONE 21.235.201,13
1. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 
(roz.85212)

20.590.485,28

- świadczenia rodzinne 14.662.188,34
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego  4.731.865,11
- opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne za 
osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne

558.962,68

- odsetki wypłacone dla opiekuna prawnego 21.493,24
- koszty obsługi zadania 615.975,91
2 Składki na ubezpieczenie zdrowotne (rozdział 85213)  82.517,95
3. Wydatki na dodatek energetyczny i koszty obsługi 
(rozdział 85215)

 22.033,93

- dodatek energetyczny 21.603,93
- koszty obsługi  430,00



4. Wydatki na sprawowanie opieki „opiekun prawny” 
oraz na obsługę zadania (rozdział 85219), w tym:

38.182,67

- świadczenia społeczne 37.604,67

- koszty obsługi 578,00

5. Świadczenie finansowe dla osób 
pobierających świadczenie 

501.981,30

- świadczenia dla osób pobier. świadczenie 
pielęgnacyjne  

487.000,00

- koszty obsługi zadania 14.981,30



Na realizację zadań własnych 
rozdysponowano środki finansowe 
w łącznej wysokości:

21.827.309,53

1. Utrzymanie ogrzewalni (rozdział 85154) 23.285,47

2. Piecza zastępcza (rozdział 85204) 242.573,19

3. Asystent rodziny (rozdział 85206) 25.001,30

- dotacja celowa 22.532,13

- środki własne gminy  2.469,17

4. Świadczenia rodzinne, świadczenia 
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 
społecznego (rozdział 85212)

99.061,05

5. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane 
za osoby pobierające niektóre świadczenia           
z pomocy społecznej (rozdział 85213)

271.265,43



6. Zasiłki i pomoc w naturze (rozdział 85214) 6.617.312,96

- zasiłki okresowe 1.849.945,99

- zasiłki celowe 1.292.165,51

- zasiłki celowe specjalne 40.782,62

- obiady w szkołach i przedszkolach 2.584,00

- środki czystości dla podopiecznych 7.143,96

- magazyn PCK 11.435,62

- schronienie  2.461,62

- sprawienie pogrzebu 7.850,00

- opłacenie pobytu w DPS 3.402.943,64



7. Dodatki mieszkaniowe (rozdział 85215) 2.830.668,10

8. Zasiłki stałe (rozdział 85216) 3.806.914,57

9. Na utrzymanie Ośrodka (rozdział 
85219) w tym:

3.473.069,57

- na wynagrodzenia i pochodne 2.971.100,46

- pozostałe wydatki rzeczowe 501.969,11

10.Usługi opiekuńcze (rozdział 85228) 146.902,62



11.Pozostała działalność (rozdział 85295) w 
tym:

 2.865.043,31

- posiłki w szkołach i przedszkolach 781.538,22
- dotacja celowa 741.320,85
- środki własne gminy                           40.217,37
- posiłki dla dorosłych  539.068,00

- dotacja celowa 172.865,00
- środki własne gminy 366.203,00
- zasiłki celowe 202.345,00

- dotacja celowa 151.880,00
- środki własne gminy  50.465,00
- prace społecznie użyteczne  177.402,20
 - wydatki związane z prowadzeniem 
Domu Dziennego Pobytu w tym:

205.398,86

- wynagrodzenia i pochodne                                   107.932,39
- pozostałe wydatki rzeczowe                                   
   

 97.466,47



Wydatki dotyczące realizacji programu 
„Aktywizacja Społeczno Zawodowa”

143.195,15

 edycja 2013/2014  43.312,87
- wynagrodzenia i pochodne (wkład własny)   
 

43.312,87

edycja 2014/2 015   99.882,28
- wynagrodzenia i pochodne (dotacja 
celowa)            

10.249,94

- pozostałe wydatki rzeczowe (dotacja 
celowa)            

89.632,34

Wydatki dotyczące realizacji projektu 
„WSPARCIE”:

816.095,88

- wkład własny                                                                85.690,07
- wkład  obcy       730.405,81
12.Pomoc materialna dla uczniów (rozdział 
85415) w tym:

1.426.211,96

- stypendia dla uczniów 1.417.142,86
- zasiłki szkolne       9.069,10



Sprawozdanie Sprawozdanie  z działalności  z działalności 

Działu Administracji Działu Administracji 

i Obsługi i Obsługi       

za rok 2014za rok 2014



1. Udzielone zamówienia w trybie zapytania ofertowego na:
a) dostawę mebli, artykułów spożywczych, tonerów, materiałów biurowych, artykułów szkolnych, materiałów 
plastycznych, środków czystości, armatury łazienkowej, ceramiki łazienkowej, sprzętu AGD, sprzętu 
elektronicznego typu projektor, aparat fotograficzny, komputerów, sprzętu RTV, oprogramowania:
- 39 postępowań na dostawy o łącznej wartości netto: 195 982,04 zł;
b) usługi na wytworzenie z własnych materiałów druki, talony na usługi fryzjerskie, talony na usługi 
kosmetyczne, usługi pogrzebowe, prace dekarskie w DDP (naprawa dachu), prace brukarskie w DDP 
(naprawa nawierzchni):
- 6 postępowań na usługi o łącznej wartości netto: 63 942,47 zł.

2. Udzielone zamówienia w trybie zapytania o cenę na zakup materiałów wykończeniowych oraz 
materiałów budowlanych do mieszkań chronionych:

- 2 postępowania na dostawy o łącznej wartości netto: 12 978,01 zł.

3. Udzielone zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na:
a) zorganizowanie i przeprowadzenie grupowego szkolenia dla beneficjentów ostatecznych projektu 
„Wsparcie”:
- 9 postępowań na usługi o łącznej wartości netto: 314 874,55 zł;
b) zorganizowanie i przeprowadzenie grupowego szkolenia dla adresatów zadania publicznego w ramach 
zadania publicznego pod nazwą „Gminne programy aktywizacji społeczno – zawodowej na rzecz budownictwa 
socjalnego – edycja 2014r.” realizowanego   
w ramach Programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej „Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu 
Społecznemu edycja 2011-2015”:
- 1 postępowanie na usługi o łącznej wartości netto: 15 335,00 zł;
c) zakup gorącego posiłku wraz z usługą wydania i dowozu klientom Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim o łącznej wartości netto: 659 971,20 zł.



4. Doręczanie korespondencji oraz nadawanie przesyłek pocztowych w Urzędzie 
Pocztowym.

5. Administrowanie oraz dokonywanie napraw w mieszkaniach chronionych będących 
pod nadzorem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim.

6. Przestrzeganie terminów i nadzorowanie przeglądów technicznych i budowlanych 
budynków będących w trwałym zarządzie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej      
w Tomaszowie Mazowieckim oraz sprzętu gaśniczego.

7. Współpraca ze służbami BHP w celu przeprowadzania kontroli warunków pracy oraz 
likwidacji zagrożeń występujących w środowisku pracy. 

8. Analizowanie stanu bezpieczeństwa w środowisku pracy oraz zamykanie i otwieranie 
budynku MOPS .

9. Dbanie o porządek oraz estetykę terenów należących do Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim.



KADRY



       Zatrudnienie:

W 2014 roku średnioroczne zatrudnienie w Ośrodku w przeliczeniu na etaty wynosiło 97,2 .

Na dzień 31 grudnia 2014 roku MOPS w Tomaszowie Maz. zatrudniał 98 osób; w tym:

1. zadania własne - 84 osoby (etatowo – 81,5):
    -  starszy specjalista pracy socjalnej-koordynator -   1   osoba
    -  starszy specjalista pracy socjalnej                       -   5   osób
    -  specjalista pracy socjalnej                                    -   14 osób
    -  starszy pracownik socjalny                                   -   11 osób
    -  pracownik socjalny                                                -   3   osoby
    -  opiekun w ośrodku pomocy społecznej               -   4   osoby 
    -  pozostali pracownicy                                             -   46 osób
2. zadania zlecone- świadczenia rodzinne 
i fundusz alimentacyjny - 18 osób (etatowo - 16 )

    
     Ponadto w 2014 roku Ośrodek zorganizował staż zawodowy dla 10 osób w ramach projektu 
Nowe Kompetencje - Nowe Perspektywy realizowany w ramach działania7.4 „Niepełnosprawni  
 na rynku pracy” PO KL.

Dwie osoby bezrobotne skierowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Maz.  
kontynuowały staż rozpoczęty w 2013r.



WNIOSKI KOŃCOWE

Powyższe opracowanie ukazuje obraz problemów i potrzeb z jakimi spotyka się          
w swojej działalności Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim 
jako realizator polityki społecznej na poziomie lokalnym.
Skala problemów społecznych  bez wątpienia jest istotna dla funkcjonowania wielu 
mieszkańców naszego miasta.  

Ze względu na swoje statutowe zadania Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej              
w Tomaszowie Maz. jest zmuszony do precyzyjnego planowania środków zmierzających 
do poprawy sytuacji bytowo - materialnej osób dotkniętych różnego rodzaju kategoriami 
społecznych dysfunkcji. 

Budżet MOPS w Tomaszowie Maz. w  latach 2012 - 2014 

 

Rok 2012 2013 2014

Kwota 41.011.367,94 42.566.084,96 43.062.510,66

Liczba osób objętych 
wsparciem pomocy społecznej 4 730 4 787 4 347



Bez tej wiedzy realizacja wszelkich działań pomocy i profilaktyki 
społecznej  niesie ze sobą  wysoki stopień ryzyka porażki, której koszty 
społeczne bez wątpienia spowodowałyby utrudnienia w przestrzeni miejskiej.  

Charakter wielu podejmowanych działań pomocowych nakierowanych        
na rozwiązywanie problemów i zjawisk społecznych istotnych z punktu polityki 
miejskiej, ukazuje potrzebę dalszego rozwoju  i wzmocnienia Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie Maz.

Wymaga to jednak nakładów pieniężnych, jak również współpracy 
wszystkich służb miejskich oraz koordynacji wielu instytucji i organizacji, a co 
istotne pozyskiwania nowych środków finansowych w celu dalszego wspierania 
aktywnych form przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. 

             KONIEC
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