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

oceny zasobów pomocy społecznej na rok 2020 

dla gminy miasta Chełmży 

 

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

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży 

przedstawia Rekomendacje do oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2019, 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. Istnieje konieczność tworzenia odpowiedniego zaplecza instancjonalnego 

pozwalającego na wspieranie osób starszych i niepełnosprawnych w trudnościach              

i ograniczeniach, jakie niesie za sobą wiek i niepełnosprawność. Osoby 

niesamodzielne potrzebują nie tylko wyspecjalizowanego  wsparcia ale szukają 

różnych form aktywizacji, która często jest sposobem na walkę z samotnością.  W 

środowiskowym Centrum Aktywności będzie prowadzony Klub otwartych drzwi - ma 

na celu minimalizować zjawisko izolacji  oraz osamotnienia osób niesamodzielnych.  

2. Zwiększenie środków finansowych na usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz 

na opłacanie pobytu osób w domach pomocy społecznej. Z analizy danych wynika że 

z roku na rok w Chełmży będzie ulegała zmniejszeniu liczba mieszkańców, pogorszy 

się struktura wiekowa i nastąpi wzrost wielkości populacji ludności w wieku 

poprodukcyjnym. Takie prognozy ukierunkowują cele strategiczne w pomocy 

społecznej na szeroko rozumianą pomoc osobom w podeszłym wieku, a przede 

wszystkim zabezpieczenie środków finansowych na utrzymanie osób starszych w 

domach pomocy społecznej, zabezpieczenie usług opiekuńczych. Należy dodać, że 

wzrost średniomiesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w dps jest 



nieproporcjonalny do wzrostu emerytur. Sukcesywny wzrost liczby osób kierowanych 

i umieszczanych w domach pomocy społecznej oraz coroczny wzrost średnich 

kosztów utrzymania mieszkańca w dps wpływa na wzrost wydatków gminy miasta 

Chełmży na realizacje tego zadania i powoduje konieczność planowania wzrostu 

wydatków na pomoc społeczna w tym zakresie. 

3. Budowanie katalogu alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu 

adresowanego do dzieci w szczególności wywodzących się z rodzin borykających się    

z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi. Pozyskanie środków finansowych na 

utworzenie Klubu Młodzieżowego z funduszy europejskich. 

4. Stworzenie warunków do wspierania rodzin w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-

wychowawczych. Po dokonaniu analizy w zakresie wspierania rodzin przewiduje się 

dalsze prowadzenie działań w zakresie tworzenia systemu opieki oraz pomocy 

rodzinie znajdującej się w trudnej sytuacji, która nie wykonuje swoich funkcji 

rodzicielskich      w sposób prawidłowy oraz zapewnienie rodzinie z problemami 

potrzebnego wsparcia . Działania te będą realizowane w szczególności poprzez 

utrzymanie i rozwój usługi asystenta rodziny oraz poradnictwo psychologiczne dla 

rodzin z gminy miasta Chełmża. Praca asystenta rodziny przyniosła pozytywne efekty 

dla kilku rodzin. W 2019 roku      w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej 

zatrudnionych było 2 asystentów rodziny którzy objęli wsparciem 23 rodziny. 

5. Rozwijanie i upowszechnianie  form aktywnej integracji społecznej i zawodowej oraz 

umożliwienie do nich dostępu osobom i rodzinom zagrożonym wykluczeniem 

społecznym. Nieodzownym jest zaplanowanie wsparcia uwzględniającego 

przeciwdziałanie bezrobociu - podniesienie bądź zdobycie kompetencji i kwalifikacji 

zawodowych, wyposażenie w umiejętności pożądane na rynku pracy. Realizacja tych 

działań możliwa będzie poprzez realizowanie projektów ze środków Unii Europejskiej 

6. Rozwijanie gminnego zasobu mieszkaniowego, co stanowi jeden z obowiązków 

gminy miasta Chełmży. Z analizy danych wynika, iż liczba oczekujących osób na 

mieszkanie socjalne z roku na rok systematycznie zwiększa się. W związku z 

powyższym należałoby rozważyć zwiększenie komunalnego zasobu mieszkaniowego.  

 

 

 

 


