
         R E K O M E N D A C J E 

oceny zasobów pomocy społecznej na rok 2019 

dla gminy miasta Chełmży 

 

  Na podstawie art. 16a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. ustawy o pomocy społecznej 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1508, z późn. zm.) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży 

przedstawia Rekomendacje do oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2018, która została 

przygotowana w oparciu o narzędzie opracowane przez Instytut Rozwoju Służb Społecznych 

w Warszawie. Zawarte w niej informacje dotyczą osób i rodzin korzystających z pomocy 

społecznej oraz obejmuje swym zasięgiem szerokie spektrum infrastruktury polityki 

społecznej w Chełmży. Sporządzona ocena stanowi wraz z rekomendacjami podstawę do 

planowania budżetu na przyszły rok i zostanie wykorzystana do analizy stanu skuteczności 

udzielania pomocy mieszkańcom miasta jak i do wyznaczania priorytetów w obszarze 

pomocy społecznej. 

  Mając na względzie analizę zasobów pomocy społecznej gminy miasta Chełmży 

warto zwrócić uwagę na następujące kwestie: 

1. W związku z ograniczoną ilością środków finansowych na realizację zadań pomocy 

społecznej wskazane jest pozyskiwanie funduszy z dodatkowych źródeł, do których 

należą m. in. środki EFS. Zasadne jest więc kontynuowanie realizacji projektu w celu 

upowszechnienia aktywnej integracji i pracy socjalnej oraz przeciwdziałania 

wykluczeniu społecznemu mieszkańców.  

 

2. Podejmowanie i kontynuowanie działań wspierających rodziny z dziećmi poprzez 

wsparcie asystenta rodziny. Potrzeba utrzymania zatrudnienia dwóch asystentów 

rodziny wynika z istniejących problemów w rodzinach przeżywających trudności 

opiekuńczo-wychowawcze, nieustająco wymagające wsparcia ze strony asystenta 

rodziny , który ma za zadanie wyprowadzenie tych rodzin z istniejących problemów, 

w których się znalazły, a także nauczenie ich prawidłowo funkcjonować w środowisku 

lokalnym. Praca asystenta rodziny przyniosła pozytywne efekty dla kilku rodzin. W 

2018 roku w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnionych było 2 asystentów 

rodziny którzy objęli wsparciem 40 rodzin. 

 



3. Zwiększenie zasobów mieszkań socjalnych. Rozwijanie gminnego zasobu 

mieszkaniowego, co stanowi zadanie własne Gminy. W związku z nadal dość sporą 

liczbą osób oczekujących na mieszkanie socjalne należy rozważyć budowę nowego 

obiektu tego typu. 

 

4. Podjęcie działań zmierzających do utworzenia mieszkań chronionych dla osób które 

mają zostać przygotowane do samodzielnego życia, uczestnictwa w życiu społecznym 

i ułatwić integrację społeczną (zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o 

pomocy społecznej). 

 

5. Nadal w gminie miasto Chełmży występuje problem przemocy w rodzinie co 

powoduje konieczność intensyfikacji działań zespołu interdyscyplinarnego oraz 

zwiększenia mobilności tego zespołu. Niezbędną staje się również edukacja w tym 

zakresie, w formie inicjowania działań informacyjnych w środowisku, gdzie jasno i 

rzetelnie określone zostanie zjawisko przemocy, jak również sprecyzowanie, gdzie 

pomocy można szukać. Rekomenduje się usprawnienie pracy Gminnego Zespołu 

Interdyscyplinarnego w Chełmży ds. Przeciwdziałania Przemocy Rodzinie poprzez 

udział w nim specjalistów i aktywniejszy udział innych podmiotów w tym instytucji 

gminnych oraz rozwinięcie działań na rzecz sprawców przemocy w rodzinie w tym 

rozważenie możliwości realizacji programów korekcyjno – edukacyjnych. 

 

 

 

 

 


