UCHWAŁA NR 538/XXXI/2017
RADY MIASTA PŁOCKA
z dnia 25 kwietnia 2017 r.
w sprawie przyjęcia „Oceny zasobów pomocy społecznej miasta Płocka za 2016 rok”.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2016 r. poz. 446, ze zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 i poz. 1948), art. 12 pkt 11, w związku
z art. 91 i art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r.
poz. 814, ze zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 i poz. 1948) i art. 16a ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku
o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930, ze zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 753, poz. 1583,
poz. 1948 i poz. 2174) uchwala się co następuje:
§ 1. Przyjmuje się „Ocenę zasobów pomocy społecznej miasta Płocka za 2016 rok” w brzmieniu
stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Płocka
Artur Jaroszewski
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Załącznik do Uchwały Nr 538/XXXI/2017
Rady Miasta Płocka z dnia 25 kwietnia 2017 roku
w sprawie przyjęcia Oceny zasobów pomocy
społecznej miasta Płocka za 2016 rok

Ocena zasobów pomocy społecznej miasta Płocka
za 2016 rok

Płock, kwiecień 2017
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Zgodnie z art. 16a ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 930 ze zm.)
jednostki samorządu terytorialnego przygotowują ocenę zasobów pomocy społecznej, które obejmują
w szczególności:
• infrastrukturę,
• kadrę,
• organizacje pozarządowe,
• nakłady finansowe na zadania pomocy społecznej bez względu na podmiot finansujący i realizujący.
Ocena zasobów pomocy społecznej powstała w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej
i demograficznej mieszkańców miasta Płocka i dotyczy osób oraz rodzin korzystających z pomocy społecznej,
rodzaju ich problemów, rozkładu ilościowego oraz stanowi wraz z rekomendacjami podstawę do planowania
budżetu na 2018 rok. Z uwagi na brak pełnych danych sprawozdawczych za 2016 rok w „Ocenie zasobów pomocy
społecznej miasta Płocka za 2016 rok” uwzględniono dane dotyczące roku 2015.

I. Analiza lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej

1. Liczba ludności
Zgodnie z danymi Urzędu Miasta Płocka – Oddział Spraw Obywatelskich stan ludności według miejsca
zamieszkania na 31.12.2016 roku wynosił 119 888.
Powierzchnia Płocka wynosi 88,05 km 2. Gęstość zaludnienia w 2016 roku wynosiła 1388 m 2.

Wykres 1. Liczba mieszkańców Płocka w latach 2012 – 2016
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2. Struktura demograficzna ludności
Z każdym rokiem ludność Płocka nieznacznie starzeje się. Statystyczny mieszkaniec miasta miał w 2015 roku
41,1 lat, przy czym przeciętny wiek pań wynosił 43,5 lat i był o ponad 4 lata wyższy od przeciętnego wieku
panów wynoszącego 39 lat. Dla porównania w 2007 roku wielkości te wynosiły odpowiednio: 37,7 lat; 40,2 lat
i 35,3 lat. Statystyczny płocczanin był w 2015 roku starszy zarówno od mieszkańców Warszawy (40,8 lat),
Radomia (40,7 lat), jak i Ostrołęki (39,5 lat) oraz Siedlec (38,5 lat).
Proces starzenia się ludności jest wynikiem zmniejszania się udziału roczników młodszych i zwiększania się
udziału roczników starszych. Udział liczby dzieci i młodzieży (0-17 lat) w ogólnej liczbie ludności Płocka
w 2015 roku wynosił 17,1%, podczas gdy w 2000 roku – 22,6% (w Polsce analogicznie - 18,0% i 24,4%).
Najbardziej liczne były roczniki w przedziale wiekowym 30–39 lat i 60–69 lat i stanowiły odpowiednio blisko
17% i 15% ogółu ludności Płocka. Najmniej liczne (poza przedziałami powyżej 70 lat) były roczniki w wieku
0–9 lat oraz 10–19 lat i każdy z nich stanowił poniżej 10% ogółu ludności Płocka.
Podobnie jak w całej Polsce, w Płocku mamy do czynienia z procesem starzenia się zasobów siły roboczej
spowodowanym zwiększającą się liczbą osób w wieku niemobilnym, tj. powyżej 44 roku życia. Struktura
ludności z uwzględnieniem ekonomicznych grup wieku na przestrzeni lat pokazuje malejący odsetek ludności
w wieku przedprodukcyjnym z 28 997 osób w roku 2000 (22,55 % ogółu mieszkańców) do 20 771 osób w roku
2015 (17,06 % ogółu mieszkańców) i systematycznie rosnący odsetek osób w wieku poprodukcyjnym z 15 230
osób w roku 2000 (11,84 % ogółu mieszkańców) do 26 268 osób w roku 2015 (21,58 % ogółu mieszkańców).
Coraz wyraźniej zaznacza się również dysproporcja pomiędzy liczbą mężczyzn a liczbą kobiet. W 2000 roku
panowie stanowili 48,1% ludności Płocka, a w roku 2015 - 47,2%. Na 100 płocczan w 2015 roku przypadało
112 płocczanek. Przy czym udział kobiet w ogólnej liczbie ludności jest nieznacznie niższy od 50% w grupach
wiekowych poniżej 40 lat, a w grupie 65 lat i więcej wynosi już ponad 60%.

3. Osoby niepełnosprawne
Z dostępnych danych, zebranych podczas Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2011 roku,
wynika, że według stanu na 31 marca 2011 roku w Płocku odnotowano 14 698 osób niepełnosprawnych. Zgodnie
z zapisami ustawy z dnia 4 marca 2010 roku o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 roku,
udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące niepełnosprawności odbywało się na zasadzie dobrowolności. Dane te
jednak można uznać za najbardziej miarodajne ze względu na powszechny charakter badania (badanie pełne).
Według stanu na koniec 2016 roku w ewidencji Miejskiego Urzędu Pracy w Płocku figurowało 199 osób
niepełnosprawnych poszukujących pracy, w tym 74 kobiety. Ponad 57% z tej grupy stanowiły osoby
niepełnosprawne niepozostające w zatrudnieniu – 114 osób, w tym 42 kobiety. W porównaniu z analogicznym
okresem 2015 roku ogólna liczba poszukujących pracy nie zmieniła się, natomiast minimalnie zmniejszyła się liczba
niepełnosprawnych niepozostających w zatrudnieniu – o 1 osobę. Zgodnie z danymi Miejskiego Urzędu Pracy
w Płocku, aktywnymi programami rynku pracy objętych zostało 1 615 wszystkich osób bezrobotnych, z tego –
95 osób niepełnosprawnych, tj. 5,8%.
W ramach realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych, Miejski Urząd Pracy
w Płocku do 31grudnia 2016 roku zaktywizował 9 osób, natomiast Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku –
Dział Wsparcia i Rehabilitacji Społecznej w 2016 roku, ze środków PFRON z tytułu zadań z zakresu rehabilitacji
społecznej wypłacił dofinansowania łącznie dla 731 osób niepełnosprawnych, w tym dla 125 uczestników
warsztatów terapii zajęciowej.
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4. Rynek pracy
W grudniu 2015 roku stopa bezrobocia w Płocku wynosiła 10,3%. Stopa bezrobocia na koniec grudnia 2016 spadła
do poziomu 8,6 %, a liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych wynosiła 5 314. W tym czasie zanotowano spadek
zarejestrowanych bezrobotnych o 1 069 osób (16,75%) w porównaniu z danymi z grudnia 2015 roku (6 383
zarejestrowane osoby bezrobotne) i wzrost o 47 osób w porównaniu z liczbą bezrobotnych zarejestrowanych
w końcu listopada 2016 roku, która wynosiła 5 267 osób.
W rejestrze Miejskiego Urzędu Pracy w Płocku wg. stanu na koniec grudnia 2016 roku dominowali bezrobotni:
• bez prawa do zasiłku 4 765 osób (89,7 % ogółu bezrobotnych),
• bezrobotne kobiety 3 092 osoby (58,2 % ogółu bezrobotnych),
• poprzednio pracujący 4 697 osób (88,4 % ogółu bezrobotnych),
• długotrwale bezrobotni 3 248 osób (61,1 % ogółu bezrobotnych).
84,85% populacji bezrobotnych zarejestrowanych w końcu 2016 roku stanowiły osoby będące w szczególnej
sytuacji na rynku pracy (4 509 osób, w tym 2 712 kobiet).
Jeśli chodzi o wiek zarejestrowanych bezrobotnych, to w końcu 2016 roku, najwięcej było tych w przedziale
wiekowym od 35 do 44 roku życia (1 408 osób, tj. 26,5% wobec 1 533 osób, tj. 24% w analogicznym okresie 2015
roku). Młodzi bezrobotni, tj. osoby do 30 roku życia, stanowili 19,8% ogółu bezrobotnych (1 051 osób wobec 1 529
osób, tj. 23,9% w analogicznym okresie 2015 roku), a bezrobotni powyżej 50 roku życia – 29,5% ogółu
bezrobotnych (1 570 osób wobec 1822 osób, tj. 28,5% w analogicznym okresie 2015 roku).

Tabela 1. Bezrobotni według wieku w końcu 2015 i 2016 r.
Wiek

Koniec 2015 r.

Koniec 2016 r.

18-24

704

498

25-34

1656

1287

35-44

1533

1408

45-54

1316

1103

55-59

810

643

60+

364

375

Ogółem

6383

5314

Źródło: Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Płocku za 2016 rok

Na koniec 2016 roku zarejestrowanych było 1 366 osób bezrobotnych (w tym 702 kobiety) z wykształceniem
gimnazjalnym i poniżej (25,7% ogółu bezrobotnych), nieco mniej (1 324 osoby, w tym 851 kobiet)
z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym (25% ogółu bezrobotnych) oraz 1 239 osób – z czego
562 kobiety – z wykształceniem zasadniczym zawodowym (23,3% ogółu bezrobotnych). Wykształceniem
wyższym legitymowały się 863 osoby bezrobotne, w tym 592 kobiety (tj. 16,2% ogółu bezrobotnych), z kolei
z wykształceniem średnim ogólnokształcącym 522 osoby, w tym 385 kobiet (9,8% ogółu bezrobotnych).
W porównaniu z analogicznym okresem 2015 roku spadek liczby bezrobotnych nastąpił we wszystkich typach
wykształcenia, przy czym największy (o 295 osób) w przypadku wykształcenia zasadniczego zawodowego,
najmniejszy zaś (o 139 osób) w przypadku wykształcenia średniego ogólnokształcącego.
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Tabela 2. Bezrobotni według wykształcenia w końcu 2015 i 2016 r.
Koniec 2015 r.
Wykształcenie

Koniec 2016 r.

bezrobotni
ogółem

bezrobotne
kobiety

bezrobotni
ogółem

bezrobotne
kobiety

1014

674

863

592

1587

971

1324

851

661

453

522

385

zasadnicze zawodowe

1534

707

1239

562

gimnazjalne i poniżej

1587

795

1366

702

6383

3600

5314

3092

wyższe
policealne i średnie
zawodowe
średnie ogólnokształcące

Ogółem

Źródło: Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Płocku za 2016 rok

II. Infrastruktura pomocy społecznej
Stan na 31.12.2016 r.

1. Budynek przy ul. Wolskiego 4 w Płocku, główna siedziba MOPS
Budynek użyteczności publicznej, którego właścicielem jest Gmina Miasto Płock, usytuowany na działce
o powierzchni 3371 m2. Nieruchomość składa się z dwóch połączonych ze sobą części.
Budynek A – 3 kondygnacyjny, podpiwniczony o powierzchni użytkowej 2063,32 m 2, wyposażony w instalację
elektryczną, centralnego ogrzewania, telefoniczną, alarmową oraz wewnętrzną sieć komputerową z dostępem do
internetu, przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych dzięki zamontowaniu windy dla osób
niepełnosprawnych.
W budynku znajdują się następujące pomieszczenia:
• piwnica - pomieszczenie magazynowe, sala konferencyjna, pokoje terapeutyczne, archiwum zakładowe
(w pełni przystosowane do przechowywania dokumentów), warsztat do drobnych napraw, WC,
• parter - pomieszczenia biurowe, mała sala konferencyjna, pomieszczenie ochrony, WC,
• I piętro - pomieszczenia biurowe, serwerownia, WC,
• II piętro - pomieszczenia biurowe, kafejka internetowa, WC.
Budynek B parterowy, bez podpiwniczenia o powierzchni użytkowej 246 m2, wyposażony w instalację elektryczną,
centralnego ogrzewania, telefoniczną, alarmową oraz wewnętrzną sieć komputerową z dostępem do internetu,
przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych dzięki podjazdowi dla wózków inwalidzkich. W budynku
znajdują się pomieszczenia biurowe, dwa gabinety lekarskie, kasy, WC oraz pomieszczenie gospodarcze.
Na wyżej wymienionej działce znajduje się również parking o powierzchni 260 m2.
2. Lokale w budynku przy Placu Dąbrowskiego 1 w Płocku siedziba Działu Świadczeń Rodzinnych
Budynek użyteczności publicznej, którego właścicielem jest Skarb Państwa i Gmina Miasto Płock. MOPS dzierżawi
pomieszczenia biurowe o powierzchni 449,70 m2. Wyposażony w instalację elektryczną, centralnego ogrzewania,
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telefoniczną, alarmową oraz wewnętrzną sieć komputerową z dostępem do internetu. MOPS zajmuje następujące
pomieszczenia:
• I piętro - 13 pomieszczeń biurowych, serwerownia, pomieszczenie gospodarcze oraz 2 WC,
• II piętro - 4 pomieszczenia biurowe, pokój do przechowywania akt, WC.
Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.
3. Lokal w budynku przy ul. Borowickiej 3 b w Płocku, siedziba 2 pracowników socjalnych Zespołu Pracy
Socjalnej nr 1 obsługujących rejon Imielnicy i Borowiczek
Lokal jest własnością NPZOZ „Borowiczki”. Ośrodek wynajmuje 1 pomieszczenie o pow. 17,71 m² z dostępem
do WC. Nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.
4. Lokal w budynku przy ul. Padlewskiego 5 w Płocku z siedziba Zespołu Pracy Socjalnej nr 3
Budynek jest własnością Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej „CHEMIK” w Płocku. Umowa najmu została
zawarta na czas nieokreślony. Ośrodek wynajmuje samodzielny lokal o powierzchni 121 m 2, który składa się
z 9 pomieszczeń biurowych, 2 WC. Budynek tylko częściowo jest dostosowany do potrzeb osób
niepełnosprawnych.
5. Lokal w budynku Szkoły Podstawowej nr 15 przy ul. Przyszkolnej nr 22 w Płocku z siedzibą pracownika
socjalnego Zespołu Pracy Socjalnej nr 3
Lokal użytkowany na podstawie porozumienia dotyczącego nieodpłatnego użyczenia lokalu od Szkoły
Podstawowej nr 15. Usytuowany na parterze budynku, o łącznej powierzchni 14,45 m². WC dostępne
na terenie szkoły. Ogrzewanie centralne, ciepła i zimna woda. Część parterowa budynku jest dostosowana
do potrzeb osób niepełnosprawnych.
6. Budynek przy ul. Mickiewicza 3 w Płocku, siedziba Środowiskowego Domu Samopomocy
Środowiskowy Dom Samopomocy Typu A – dla osób przewlekle psychicznie chorych mieści się w budynku,
którego właścicielem jest Gmina Miasto Płock. Nieruchomość usytuowana jest na działce o powierzchni 681 m2.
Budynek jest parterowy, murowany, o powierzchni użytkowej 179,24 m2, bez barier architektonicznych,
przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim. Obiekt wyposażony jest
w instalacje: elektryczną, telefoniczną z dostępem do internetu, alarmową, wodno-kanalizacyjną, przeciwpożarową,
centralnego ogrzewania oraz instalację gazową w pomieszczeniach kuchennych.
W zajmowanym lokalu znajdują się: szatnia, węzeł cieplny, kuchnia oraz pomieszczenia gospodarcze, pokój
biurowy, sale terapeutyczne, sala gimnastyczno-rekreacyjna, 3 sanitariaty, w tym jeden z prysznicem.
Środowiskowy Dom Samopomocy Typu A swoją działalność ukierunkowuje na realizację zadań skierowanych do
osób dorosłych przewlekle psychicznie chorych, mających trudności z kształtowaniem swoich relacji
z otoczeniem poprzez codzienne aktywizowanie, usamodzielnianie i integrację społeczną. Przeznaczony jest dla
30 osób.
Lokal spełnia standardy określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 roku
w sprawie środowiskowych domów samopomocy.
7. Budynek przy ul. Mickiewicza 5 w Płocku, siedziba Środowiskowego Domu Samopomocy
Środowiskowy Dom Samopomocy Typu B – dla osób upośledzonych umysłowo mieści się w budynku, którego
właścicielem jest Gmina Miasto Płock. Nieruchomość usytuowana jest na działce o powierzchni 702 m2 . Budynek
jest parterowy, murowany, o powierzchni użytkowania 121,54 m2, bez barier architektonicznych, przystosowany dla
osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim. Obiekt wyposażony jest w instalacje:
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elektryczną, telefoniczną z dostępem do internetu, alarmową, wodno-kanalizacyjną, przeciwpożarową, centralnego
ogrzewania z własną kotłownią gazową oraz instalację gazową w pomieszczeniach kuchennych.
W zajmowanym lokalu znajdują się: szatnia, kotłownia gazowa, kuchnia oraz pomieszczenia gospodarcze, pokój
biurowy, sale terapeutyczne, pracownia komputerowa, 3 sanitariaty, w tym jeden z prysznicem.
Lokal spełnia standardy określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 roku
w sprawie środowiskowych domów samopomocy.
8. Budynek przy ul. Mickiewicza 7 a w Płocku, siedziba Środowiskowego Domu Samopomocy
Środowiskowy Dom Samopomocy Typu B – dla osób upośledzonych umysłowo mieści się w budynku, którego
właścicielem jest Gmina Miasto Płock. Nieruchomość usytuowana jest na działce o powierzchni 316 m2 . Budynek
jest parterowy, murowany, o powierzchni użytkowania 150,30 m2, bez barier architektonicznych, przystosowany dla
osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim. Obiekt wyposażony jest w instalacje:
elektryczną, telefoniczną z dostępem do internetu, alarmową, wodno-kanalizacyjną, przeciwpożarową, centralnego
ogrzewania z własną kotłownią gazową oraz instalację gazową w pomieszczeniach kuchennych.
W budynku znajdują się: szatnia, kotłownia gazowa, kuchnia wraz z pomieszczeniem gospodarczym, pokoje
biurowe, sale terapeutyczne, 2 sanitariaty, w tym jeden z prysznicem.
Budynek spełnia standardy określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010
roku w sprawie środowiskowych domów samopomocy.
Środowiskowy Dom Samopomocy Typu B mieszczący się w budynkach przy ul. Mickiewicza 5 i 7 a przeznaczony
jest łącznie dla 25 osób.
9. Budynek przy ul. Obejście 9 w Płocku, Dom dla Osób Doznających Przemocy w Rodzinie
Budynek użyteczności publicznej, którego właścicielem jest Gmina Miasto Płock, o powierzchni użytkowania
195,97 m2, dwukondygnacyjny z podpiwniczeniem, wyposażony w platformę dla osób niepełnosprawnych,
wewnętrzną instalację telefoniczną wraz z dostępem do internetu.
Placówka przeznaczona jest dla osób doświadczających przemocy domowej, zameldowanych na terenie miasta
Płocka, które wymagają tymczasowego schronienia w związku ze swoją sytuacją. Placówka zapewnia pobyt
do 3 miesięcy.
W budynku znajdują się następujące pomieszczenia:
• piwnica - garaż, suszarnia, pomieszczenie piecowe, dwa małe magazyny,
• parter - sypialnia 3-osobowa, świetlica, kuchnia, WC,
• piętro - dwie sypialnie, WC, pomieszczenie biurowe.
10. Lokal w budynku przy ul. Kolegialnej 43 a w Płocku, Pokój Przyjaznych Przesłuchań
Właścicielem budynku jest Gmina Miasto Płock. Ośrodek wynajmuje samodzielny lokal o powierzchni
81,28 m2, przeznaczony do przesłuchiwania dzieci, będących ofiarami i świadkami przestępstw. Przesłuchania
prowadzone są przez Sąd Rejonowy i Okręgowy w Płocku oraz Prokuraturę.
Lokal składa się z pokoju odsłuchu, pokoju przesłuchań oddzielonego od pokoju odsłuchu lustrem weneckim,
pokoju terapeutycznego, poczekalni i WC. Wyposażony jest w komputer, zestaw do nagrywania przesłuchań,
niezbędną ilość mebli oraz przyborów ułatwiających przesłuchiwanie dzieci, zabawki, kredki, bloki, kolorowanki.

Id: CE1782B8-597A-4B3C-B9AB-D372D181BEDD. Uchwalony

Strona 7

11. Mieszkania chronione przy ul. Kutrzeby 19 w Płocku
W listopadzie 2014 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku otrzymał do dyspozycji 28 lokali
o łącznej powierzchni użytkowej 1307,75 m2 w celu prowadzenia w nich mieszkań chronionych dla osób
niepełnosprawnych, wychodzących z bezdomności, starszych, a także dla pełnoletnich wychowanków
opuszczających rodziny zastępcze i niektóre typy placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz matek z dziećmi,
doświadczających przemocy w rodzinie, które z różnych względów nie mogą wrócić do swojego miejsca
zamieszkania po pobycie w Domu dla Osób Doznających Przemocy w Rodzinie.
Mieszkania składają się z 1 lub 2 pokoi, kuchni, przedpokoju, WC oraz wyposażone są w instalację wodnokanalizacyjną, elektryczną, centralne ogrzewanie. Jeden z lokali jest w pełni przystosowany dla potrzeb osób
niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim. Mieszkania zostały wykończone w bardzo wysokim
standardzie i częściowo umeblowane przez Ośrodek. W 2016 roku w mieszkaniach chronionych łącznie przebywały
53 osoby.
12. Mieszkanie przy ul. Bartniczej 1 m 82 w Płocku
Lokal usytuowany na parterze budynku wielorodzinnego, o powierzchni użytkowej 51,46 m 2, składający
się z 3 pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki. Wyposażony w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, centralne
ogrzewanie i ciepłą wodę. Na podstawie Uchwały Rady Miasta Płocka Nr 274/XV/2016 z 26 stycznia 2016 r.,
mieszkanie zostało przekazane dla rodziny repatriantów, która wprowadziła się do lokalu 21 września 2016 roku.
13. Mieszkanie przy ul. Norwida 6/1 w Płocku
Lokal o powierzchni użytkowej 81,01 m2, znajdujący się na parterze budynku wielorodzinnego, który jest częściowo
przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Na parterze przy schodach wiodących na półpiętro znajduje się
platforma dla osób niepełnosprawnych. Mieszkanie składa się z trzech pokoi mieszkalnych, pokoju dziennego,
przedpokoju, kuchni z aneksem kuchennym i WC. Ponadto do dyspozycji mieszkańców są dwa balkony.
Lokal posiada instalację elektryczną, centralnego ogrzewania, gazową w pomieszczeniu kuchennym oraz instalację
wodno-kanalizacyjną. Mieszkanie prawdopodobnie zostanie przekształcone docelowo na potrzeby zawodowej
rodziny zastępczej lub rodziny repatriantów.
14. Ogrzewalnia dla osób bezdomnych przy ul. Otolińskiej 23 w Płocku
Lokal o powierzchni 40,63 m² usytuowany na parterze budynku wielorodzinnego. Pomieszczenie posiada osobne
wejście, WC z prysznicem i składa się z jednej sali, z której korzystają bezdomni. Ponadto znajduje się tam dyżurka
dla pracownika oraz pomieszczenie magazynowe. Sala ogólna wyposażona jest w kącik kuchenny (bez możliwości
gotowania ciepłych posiłków) oraz kilka rzędów krzeseł dla osób bezdomnych.
Pomieszczenie jest dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim.
Ogrzewalnia funkcjonuje w okresie grudzień – marzec, w godzinach: 20.00 – 08.00. W okresie silnych mrozów,
na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Płocka, Ogrzewalnia funkcjonuje całodobowo.
15. Świetlica Środowiskowa nr 1 „Dom Marzeń” ul. Góry 7 w Płocku
Lokal usytuowany w budynku pozostającym własnością PZOZ Spółka z o. o., o powierzchni ok. 50 m². Znajduje się
na parterze budynku i składa się z dwóch pomieszczeń użytkowych (sale do zajęć), korytarzyka oraz pomieszczenia
WC. W pomieszczeniu znajdującym się w piwnicy, z osobnym wejściem, usytuowane jest zaplecze kuchenne.
Lokal posiada ogrzewanie centralne (olejowe), wodę zimną oraz ciepłą. Placówka dysponuje 30 miejscami.
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16. Świetlica Środowiskowa nr 4 „Chatka Puchatka” ul. Kwiatka 59 a w Płocku
Lokal wynajmowany od ARS Spółka z o. o., o powierzchni użytkowej 59,59 m². W lokalu są 2 pomieszczenia
użytkowe (sale do zajęć), 2 pomieszczenia, WC, pomieszczenie zaplecza kuchennego oraz korytarzyk.
Lokal posiada ogrzewanie centralne (gazowe), wodę zimną a także ciepłą. Placówka dysponuje 30 miejscami.
17. Świetlica Środowiskowa nr 5 „Iskierka” ul. Otolińska 23 w Płocku
Lokal wynajmowany od MZGM-TBS Spółka z o. o.. Łączna powierzchnia użytkowa wynosi 57,71 m². W lokalu
znajdują się 3 pomieszczenia użytkowe (jedno ciemne), WC oraz korytarzyk, centralne ogrzewanie, ciepła i zimna
woda. Placówka dysponuje 30 miejscami.
18. Ognisko Opiekuńcze „Smyk” ul. Otolińska 23 w Płocku
Lokal wynajmowany od MZGM-TBS Spółka z o. o. Łączna powierzchnia wynosi 96,69 m². Składa
się z 3 pomieszczeń użytkowych (jedno ciemne), 1 zaplecza kuchennego, 2 WC oraz korytarzyk. W lokalu jest
ogrzewanie centralne, zimna i ciepła woda, znajduje się tam Stołówka Świetlicy Środowiskowej
nr 5 oraz Ogniska Opiekuńczego. Placówka dysponuje 30 miejscami.
19. Świetlica Środowiskowa nr 8 „Promyk” ul. Walecznych 20 w Płocku
Lokal użytkowany na podstawie porozumienia dotyczącego nieodpłatnego użyczenia lokalu od Szkoły
Podstawowej nr 23. Usytuowany w części piwnicznej, o łącznej powierzchni 67,27 m². Składa
się z 1 pomieszczenia użytkowego oraz zaplecza kuchennego. WC dostępne na terenie szkoły. Ogrzewanie
centralne, ciepła i zimna woda. Placówka dysponuje 30 miejscami.
20. Świetlica Środowiskowa nr 13 „Słoneczny Krąg” ul. Gierzyńskiego 17 w Płocku
Lokal przekazany do dyspozycji MOPS zarządzeniem Prezydenta Miasta Płocka z przeznaczeniem na wietlicę
Środowiskową. Łączna powierzchnia użytkowa 51,9 m². W lokalu znajdują się 1 pomieszczenie użytkowe,
1 zaplecze kuchenne oraz WC i korytarzyk, ogrzewanie centralne, ciepła i zimna woda. Placówka dysponuje
30 miejscami.
21. Świetlica Środowiskowa nr 9 „Pozytywka” ul. Słodowa 1 m. 121 a w Płocku
Lokal usytuowany na parterze budynku wielorodzinnego, o powierzchni użytkowej 26,63 m 2, składa się
1 pokoju, ciemnej kuchni, WC. Wyposażony jest w instalację wodno-kanalizacyjną, elektryczną, centralne
ogrzewanie i ciepłą wodę. Placówka dysponuje 15 miejscami.
22. Lokal w budynku przy ul. Synagogalnej 9/11 w Płocku, punkt konsultacyjny projektu
„Powrót do domu"
Lokal wynajmowany od ARS Spółka z o. o. Łączna powierzchnia użytkowa wynosi 69,96 m². W lokalu znajdują się
2 pomieszczenia użytkowe, zaplecze kuchenne, WC oraz korytarzyk, centralne ogrzewanie, ciepła i zimna woda.
23. Lokal przy ul. Piekarskiej 16, siedziba Zespołu Pracy Socjalnej Nr 1
Lokal oddany do dyspozycji Ośrodka na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Płocka Nr 1732/2016 z dnia
18.02.2016 r. Łączna powierzchnia użytkowa wynosi 141,27 m², która składa się z 8 pomieszczeń biurowych,WC,
pomieszczenia socjalnego.
24. Lokal w budynku przy ul. Synagogalnej 4/25, projekt Centrum Wsparcia Rodzin – Płock dla Rodziny
Lokal wynajmowany od ARS Spółka z o.o. na potrzeby w/w projektu. Łączna powierzchnia użytkowa wynosi
79,30 m². W lokalu znajdują się 3 pomieszczenia użytkowe, aneks kuchenny, WC. Wyposażony jest w następujące
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instalacje: centralnego ogrzewania, elektryczną, telefoniczną, domofonową, telewizyjną, wodociągową oraz
kanalizacyjną. Lokal jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.
25. Lokal w budynku przy Placu Dąbrowskiego 4, siedziba działu Dodatków Mieszkaniowych
Lokal jest wynajmowany od 1 września 2016 roku od Miejskiego Zespołu Obiektów Sportowych – Jednostka
Budżetowa na potrzeby realizacji zadań w zakresie dodatków mieszkaniowych oraz energetycznych. Łączna
powierzchnia użytkowa wynosi 132,54 m². W lokalu znajdują się 4 pomieszczenia biurowe, pomieszczenia socjalne
i WC.
Ponadto MOPS dysponuje 3 samochodami: Ford Transit (rocznik 2007), przystosowany do przewozu osób
niepełnosprawnych w dyspozycji Środowiskowego Domu Samopomocy oraz dwa samochody Dacia Logan
(rocznik 2012).

III. Kadra realizująca zadania z zakresu pomocy społecznej
Stan na 31.12.2016 r.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 2351/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 22 sierpnia 2016 roku w sprawie ustalenia
limitu zatrudnienia w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Płocku, na dzień 31 grudnia 2016 roku, limit
zatrudnienia wynosił 265 etatów. Ogólna liczba pracowników zatrudnionych na 265 etatach wynosiła 286 osób.

Tabela 3. Kadra kierownicza
Wyszczególnienie
Ogółem

Rok 2016
19

w tym:
Wykształcenie wyższe

19

Specjalizacja z organizacji pomocy społecznej

13

Tabela 4. Pracownicy administracyjni
Wyszczególnienie
Ogółem

Rok 2016
121

w tym:
Wykształcenie wyższe

98

Wykształcenie średnie

23
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Tabela 5. Pracownicy socjalni – wszystkie komórki organizacyjne
Wyszczególnienie

Rok 2016

Ogółem

83

W tym:
Wykształcenie wyższe

47

Wykształcenie średnie

36

Specjalizacja, 1-go stopnia w zawodzie

47

Specjalizacja, 2-go stopnia w zawodzie

2

Specjalizacja z organizacji pomocy społecznej

5

Tabela 6. Inni
Wyszczególnienie

Rok 2016

Ogółem

63

W tym:
Konsultant - prawnik

2

Konsultant - pedagog

4

Konsultant - psycholog

5

Konsultant - socjoterapeuta

1

Terapeuta zajęciowy

10

Pielęgniarka, opiekun

6

Wychowawca

15

Asystenci rodziny

8

Obsługa gospodarcza

12
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IV. Organizacje pozarządowe realizujące zadania z zakresu pomocy społecznej

Poniżej przedstawione zostały wykazy organizacji pozarządowych, z którymi zawarto umowy na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej
w 2016 roku, wybranych w drodze otwartych konkursów ofert (w tym placówki wsparcia dziennego finansowane z dochodów gminy z tytułu wydawania zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych – Kluby Profilaktyki Środowiskowej) oraz trybie „Małego Grantu”.
Realizacja zadań w roku 2016 przez organizacje pozarządowe, które otrzymały dotacje w ramach otwartych konkursów ofert na finansowe wsparcie i powierzenie realizacji
zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej.

Tabela 7. Pomoc rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans w ramach pomocy społecznej – zadania wspierane

L.p.

Wnioskodawca realizator zadania

Tytuł zadania

Kwota dotacji
z budżetu miasta
Płocka na 2016 rok
w zł

1.

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział
Powiatowy w Płocku

„Ruch w cukrzycy niezbędnym elementem prawidłowego leczenia”

3 900

2.

Stowarzyszenie Hospicyjno-Paliatywne
HOSPICJUM PŁOCKIE pod wezw. św. Urszuli
Ledóchowskiej w Płocku

Udzielanie pomocy i wsparcia osobom chorym w stanach terminalnych i
ich rodzinom

30 000

3.

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Autyzmem
„Odzyskać Więzi”

Udzielanie wsparcia osobom z autyzmem w celu ułatwienia im
samodzielnego funkcjonowania społecznego oraz łagodzenie skutków
kryzysu społecznego u ich rodziców

39 000

4.

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
Zarząd Okręgowy w Płocku

Organizowanie wczasów w Ogrodzie Działkowym dla emerytów i
rencistów

12 000

5.

Katolickie Stowarzyszenie Pomocy im. św. Brata
Alberta w Płocku

Dom Dziennego Pobytu „Ciepła Izba”

20 000
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6.

Katolickie Stowarzyszenie Pomocy im. św. Brata
Alberta w Płocku

Punkt Dożywiania „Kromka Chleba”

19 000

7.

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom
Niepełnosprawnym i ich Rodzinom „Silni Razem”
Polski Związek Głuchych Oddział Mazowiecki
w Warszawie oferta wspólna

Terenowy Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego Osób
Niepełnosprawnych

10 000

8.

Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń” przy Specjalnym
Ośrodku Szkolno -Wychowawczym nr 2

Ośrodek Wsparcia dla Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie i ich
rodzin

20 100

9.

Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń” przy Specjalnym
Ośrodku Szkolno -Wychowawczym nr 2

Centrum Wsparcia dla Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie

6 405

10.

Stowarzyszenie Pomocy Osobom
z Niepełnosprawnością Umysłową JESTEM

Daj mi szansę – terapia dzieci niepełnosprawnych i wsparcie ich rodzin

40 000

11.

Caritas Diecezji Płockiej

Prowadzenie terapii i rehabilitacji dla podopiecznych Domu Dziennego
Pobytu
i Terapii dla Chorych z Chorobą Alzheimera

45 000

12.

Caritas Diecezji Płockiej

Udzielanie pomocy i wsparcia osobom chorym w stanach terminalnych
i ich rodzinom

30 000

13.

Polski Komitet Pomocy Społecznej w Płocku

Kontynuowanie partnerstwa na rzecz pomocy osobom w wieku 50 + oraz
realizacja działań socjalno - pomocowych na rzecz poprawy jakości życia
osób w wieku 50 +, seniorów oraz osób niepełnosprawnych zagrożonych
wykluczeniem społecznym

30 000

RAZEM
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Tabela 8. Organizacja i świadczenie usług opiekuńczych dla osób chorych i niepełnosprawnych zadanie powierzane

L.p.

1.

Wnioskodawca
realizator
zadania

Kwota dotacji
z budżetu miasta
Płocka na 2016 rok
w zł

Tytuł zadania

Fundacja Agencji
Służby
Społecznej

Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania
z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

2.

Polski Komitet
Pomocy
Społecznej

„ Nie jesteś sam” - usługi opiekuńcze dla mieszkańców miasta Płocka przyznane na podstawie decyzji
administracyjnej

1 260 000

3.

Polski Czerwony
Krzyż
Zarząd Główny

Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania
z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

1 260 000

RAZEM:
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Tabela 9. Wykaz organizacji pozarządowych, którym powierzono organizację i prowadzenie placówek wsparcia dziennego (świetlic miejskich) na terenie miasta
Płocka w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego polegającego na organizacji i prowadzeniu w latach 2015 - 2017 terenie Płocka
świetlic miejskich

l.p.

Wysokość dotacji z budżetów miasta Płocka na lata 2015 – 2017 zł

Wnioskodawca
realizator zadania

Nazwa zadania
2015

2016

2017

Razem

1.

Chorągiew Mazowiecka
Związku Harcerstwa
Polskiego

Prowadzenie Świetlicy Miejskiej nr 10
„Przytulisko”

107 000

111 000

114 000

332 000

2.

Parafia RzymskoKatolicka p. w. św.
Benedykta

Organizacja i prowadzenie na terenie Płocka
Świetlicy Miejskiej nr 2

135 000

140 000

144 000

419 000

3.

Polski Czerwony Krzyż
Zarząd Główny

Organizacja i prowadzenie na terenie Płocka
Świetlicy Miejskiej „Pszczółki”

97 000

101 000

104 000

302 000

4.

Polski Czerwony Krzyż
Zarząd Główny

Organizacja i prowadzenie Ośrodka wsparcia dla
dzieci, młodzieży i dorosłych „Promyczek”

125 000

130 000

134 000

389 000

5.

Towarzystwo Przyjaciół
Dzieci Zarząd
Mazowieckiego
Oddziału
Wojewódzkiego

Prowadzenie na terenie miasta Płocka Świetlicy
Miejskiej nr 3 „Mali Czarodzieje”

125 000

130 000

134 000

389 000

6.

Katolickie
Stowarzyszenie Pomocy
im. Św. Brata Alberta

Prowadzenie Świetlicy Miejskiej nr 11 „Oaza”

121 000

125 000

128 000

374 000

710 000

737 000

758 000

2 205 000

RAZEM:
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Tabela 10. Wykaz organizacji pozarządowych, którym powierzono organizację i prowadzenie klubów profilaktyki środowiskowej dla dzieci lub młodzieży
na terenie miasta Płocka w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
w latach 2014 – 2018

Wysokość dotacji z budżetów miasta Płocka na lata 2014 – 2018 w zł
Lp.

1.

Wnioskodawca realizator
zadania

Nazwa zadania
2014

2015

2016

2017

2018

Razem

116 000

119 000

121 000

123 000

125 000

604 000

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Zarząd Mazowieckiego Oddziału
Wojewódzkiego

Organizacja i prowadzenie Klubu
Profilaktyki Środowiskowej

2.

Parafia św. Stanisława Kostki
w Płocku

„Nasz Domek – recepta na trudne
dzieciństwo”

109 000

112 000

113 000

115 000

117 000

566 000

3.

Chorągiew Mazowiecka ZHP w
Płocku

Prowadzenie Klubu Profilaktyki
Środowiskowej „Przyjaciele”

105 000

110 000

112 000

114 000

116 000

557 000

4.

Rzymskokatolicka Parafia św.
Bartłomieja w Płocku

Organizacja i prowadzenie na terenie
Płocka Klubu Profilaktyki
Środowiskowej „Dom Młodych”

-

-

146 000

120 000

120 000

386 000

Parafia Ducha Świętego w Płocku

Organizacja i prowadzenie na terenie
Płocka Klubu Profilaktyki
Środowiskowej „Skarpiak” -

112 000

115 000

117 000

119 000

120 000

583 000

Organizacja i prowadzenie na terenie
Płocka Klubu Profilaktyki
Środowiskowej „AMICUS”

101 000

104 000

106 000

108 000

110 000

529 000

5.

6.

Parafia św. Benedykta w Płocku
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7.

8.

Katolickie Stowarzyszenie
Pomocy im. św. Brata Alberta
w Płocku

Organizacja i prowadzenie Klubu
Profilaktyki Środowiskowej „Nasz Krąg”

Fundacja Na Horyzoncie w Płocku

Organizacja i prowadzenie Klubów
Profilaktyki Środowiskowej dla dzieci
i/lub młodzieży na terenie miasta Płocka

RAZEM:
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80 000

85 000

82 000

84 000

86 000

417 000

105 000

110 000

93 000

95 000

97 000

500 000

728 000

755 000

890 000

878 000

891 000

4 142 000
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V. Nakłady finansowe na zadania pomocy społecznej realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Płocku

Tabela 11. Plan wydatków na 2016 rok
Dział Rozdział

Rodzaj
środków

Nazwa rozdziału

Opis szczegółowy

Kwota
w zł

801

80195

Dotacja celowa

Program na rzecz
społeczności romskiej

Koszt pobytu w
przedszkolu i
zatrudnienie asystenta
romskiego

14.000,00

851

85153

Własne gminy

Przeciwdziałanie
narkomanii

Program na rzecz
przeciwdziałania
narkomanii

20.000,00

851

85154

Własne gminy

Przeciwdziałanie
alkoholizmowi

Programy na rzecz
przeciwdziałania
alkoholizmowi

151.010,00

852

85201

Własne powiatu

Placówki opiekuńczowychowawcze

Pomoc dla
wychowanków
opuszczających
placówki

189.000,00

852

85202

Własne gminy

Domy pomocy
społecznej

Koszt pobytu
mieszkańców Płocka
w dps. na terenie
innych powiatów

2.863.576,00

852

85203

Dotacja celowa

Ośrodki wsparcia

Utrzymanie
środowiskowych
domów samopomocy

845.324,00

852

85204

Dotacja celowa

Rodziny zastępcze

Pomoc dzieciom
umieszczonym
w rodzinach
zastępczych

705.825,00

852

85204

Własne powiatu

Rodziny zastępcze

Pomoc dzieciom
umieszczonym
w rodzinach
zastępczych

2.256.530,60

852

85204

Porozumienia

Rodziny zastępcze

Pomoc dzieciom
umieszczonym w
rodzinach zastępczych

97.689,19

852

85205

Własne gminy

Przeciwdziałanie
przemocy w rodzinie

Pomoc ofiarom
przemocy

103.310,00

852

85206

Własne gminy

Wspieranie rodziny

Asystenci rodziny

267.160,00
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852

85206

Dotacja celowa

Wspieranie rodziny

Asystenci rodziny

852

85211

Dotacja celowa

Świadczenia
wychowawcze

Pomoc państwa w
wychowywaniu dzieci

44.807.455,00

852

85212

Dotacja celowa

Świadczenia
rodzinne,fundusz
alimentacyjny oraz
składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe

Świadczenia rodzinne i
fundusz alimentacyjny

35.757.876,00

852

85213

Dotacja celowa

Składki na ubezpieczenia
zdrowotne

Składki od świadczeń
pielęgnacyjnych

129.696,00

852

85213

Dotacja celowa

Składki na ubezpieczenia
zdrowotne

Składki od zasiłków
stałych

479.800,00

852

85214

Własne gminy

Zasiłki i pomoc
w naturze

Świadczenia z pomocy
społecznej

852

85214

Dotacja celowa

Zasiłki i pomoc
w naturze

Zasiłki okresowe

852

85215

Własne gminy

Dodatki mieszkaniowe

Dodatki mieszkaniowe
dla uprawnionych

852

85215

Dotacja celowa

Dodatki energetyczne

Wypłata dodatków
energetycznych

852

85216

Dotacja celowa

Zasiłki stałe

Zasiłki stałe

5.205.170,00

852

85216

Własne gminy

Zasiłki stałe

Zasiłki stałe

79.994,88

852

85219

Własne gminy

Ośrodki Pomocy
Społecznej

Utrzymanie ośrodka
pomocy społecznej

6.968.243,76

852

85219

Własne gminy

Ośrodki Pomocy
Społecznej

Utrzymanie ZPS

3.396.714,71

852

85219

Dotacja celowa

Ośrodki Pomocy
Społecznej

Utrzymanie ZPS

1.647.029,00

852

85220

Własne gminy

Jednostki
specjalistycznego
poradnictwa, mieszkania
chronione, OIK

Utrzymanie OIK
i mieszkań chronionych

1.105.047,67

852

85220

Dotacja celowa

Mieszkania chronione,
OIK

Utrzymanie OIK
i mieszkań chronionych

2.874,00

852

85228

Dotacja celowa

Usługi opiekuńcze
i specjalistyczne usługi
opiekuńcze

Usługi specjalistyczne

310.000,00

852

85295

Własne gminy

Pozostała działalność

Świetlice
środowiskowe

941.136,95
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852

85295

Dotacja celowa

Pozostała działalność

Dodatki do świadczeń
pielęgnacyjnych

852

85295

Dotacja celowa

Pozostała działalność

Program „Pomoc
państwa w zakresie
dożywiania”

1.800.000,00

852

85295

Własne gminy

Pozostała działalność

Program „Pomoc
państwa w zakresie
dożywiania"

1.200.000,00

852

85295

Własne gminy

Pozostała działalność

Prace użytecznopubliczne

107.292,38

852

85295

Własne gminy

Pozostała działalność

Ogrzewalnia dla
bezdomnych

35.843,00

852

85295

EFS

Pozostała działalność

Projekt EFS „Centrum
Wsparcia Rodzin”

305.960,59

853

85334

Dotacja celowa

Pomoc dla repatriantów

Pomoc rodzinie
repatriantów

160.838,00

853

85321

Dotacja celowa

Zespół ds. orzekania

Orzekanie do celów nie
rentowych

322.000,00

853

85321

Własne powiatu

Zespół ds. orzekania

Wydawanie legitymacji
osoby
niepełnosprawnej

9.000,00

853

85321

Porozumienia

Zespół ds. orzekania

Orzekanie do celów nie
rentowych

223.200,00

853

85324

Dotacja
PFRON

PFRON

Ośrodek Rehabilitacji
Zawodowej
i Społecznej

83.713,25

853

85324

Własne powiatu

PFRON

Ośrodek Rehabilitacji
Zawodowej
i Społecznej

293.602,68

OGÓŁEM
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Tabela 12. Instytucje Pomocy Społecznej w Płocku, stan na 31.12.2016 rok

Wyszczególnienie

2016 rok

Ośrodek Pomocy Społecznej
Liczba jednostek organizacyjnych

1

Liczba osób, którym udzielono pomocy – decyzją administracyjną

5 228

Dom Pomocy Społecznej
Liczba jednostek organizacyjnych

1

Liczba miejsc

80

Liczba osób korzystających

80
Środowiskowy Dom Samopomocy

Liczba jednostek organizacyjnych

1

Liczba miejsc

55

Liczba osób korzystających

69
Noclegownie, schroniska, domy dla bezdomnych

Liczba jednostek organizacyjnych

2

Liczba miejsc

70

Liczba osób korzystających

108
Mieszkania chronione

Liczba jednostek organizacyjnych

28

Liczba miejsc

80

Liczba osób korzystających

53
Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Liczba jednostek organizacyjnych

1

Liczba miejsc w Domu dla Osób Doznających Przemocy w Rodzinie

8

Liczba osób przebywających w Domu dla Osób Doznających Przemocy
w Rodzinie

16

Liczba osób korzystających z OIK

917
Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Liczba jednostek organizacyjnych

6

Liczba miejsc

85

Liczba osób korzystających

116
Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej

Liczba jednostek organizacyjnych
Liczba osób korzystających

Id: CE1782B8-597A-4B3C-B9AB-D372D181BEDD. Uchwalony

1
300

Strona 21

Placówki wsparcia dziennego
Liczba jednostek organizacyjnych

21

Liczba osób korzystających

533
Warsztaty Terapii Zajęciowej

Liczba jednostek organizacyjnych
Liczba osób korzystających

6
125

W związku z rekomendacjami z ubiegłych lat Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku wdrożył:
1) W ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – utworzono Centrum Wspierania
Rodzin (projekt unijny), gdzie w ramach poradnictwa rodzinnego porad udzielają radca prawny, psycholog, pedagog
oraz coach. Projekt realizowany będzie w okresie 01.06.2016 – 31.05.2018. Celem projektu jest podniesienie
poziomu aktywizacji społecznej i zawodowej 50 rodzin pełnych zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem
społecznym. Na realizację projektu uzyskano środki unijne w wysokości 1 299 726,72 zł, a wartość całego projektu
wynosi 1 624 658,40 zł.
2) Rozwijano ideę streetworkingu - streetworkerzy objęli swoimi działaniami 43 bezdomne osoby dorosłe
(37 mężczyzn i 6 kobiet), nadużywające alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych, czasowo przebywające
na ulicy. Ponad 42% osób, które zostały objęte wsparciem streetworkera, podjęło próbę zmiany swojej sytuacji
życiowej.
3) Kontynuowano realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej - zgodnie z postanowieniami sądu w 2016 roku utworzono 14 nowych rodzin
zastępczych, w których umieszczono 19 dzieci. Natomiast 5 dzieci przebywało w rodzinach pomocowych, które
stanowiły 2 rodziny zastępcze.
4) Przeprowadzono remont instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku MOPS, ul. Wolskiego 4 – siedziby
Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.
5) Przeprowadzono remont części budynku z siedzibą Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności,
dostosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych korytarze, utworzono pokój zabaw dla dzieci.
6) Utworzono Centrum Aktywności Seniora w przebudowanym budynku po dawnym sklepie Levi'sa przy
ul. Otolińskiej, przeznaczonym dla 160 osób. W tym samym budynku funkcjonuje również dom dziennego pobytu
dla osób chorych na Alzheimera, prowadzony przez organizację pozarządową. W Centrum Aktywności Seniora
funkcjonują dwie sale warsztatowe przeznaczone na zajęcia edukacyjne, kulturalne i rekreacyjne, sala zajęć
indywidualnych odpowiednia do prowadzenia rehabilitacji, sala seniora, służąca jako miejsce spotkań i integracji
oraz sala widowiskowo-koncertowa ze sceną i widownią dla 50 osób.

Podczas planowania budżetu na zadania z zakresu polityki społecznej na kolejne lata należy wziąć pod uwagę
poniższe zagadnienia:
1) Kontynuacja realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej:
• dalszy rozwój rodzinnej pieczy zastępczej poprzez tworzenie kolejnych rodzin zastępczych zawodowych,
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•
•
•

zabezpieczenie środków na realizację zadań z zakresu pieczy zastępczej (rodziny zastępcze,
usamodzielnianie wychowanków),
wspieranie rodziny w prawidłowym wypełnianiu przez nią funkcji opiekuńczo-wychowawczych poprzez
zabezpieczenie środków na zatrudnienie asystentów rodziny oraz rodzin wspierających,
zabezpieczenie środków finansowych na dokonanie analizy zapotrzebowania na korzystanie z usług świetlic
środowiskowych.

2) Podłączenie budynków przy ul. Mickiewicza 7a i ul. Mickiewicza 5 (siedziba ŚDS w Płocku) do sieci miejskiej
centralnego ogrzewania oraz pozyskanie środków finansowych na budowę łącznika wraz z powierzchnia użytkową
pomiędzy dwoma budynkami (Mickiewicza 7a i Mickiewicza 5 – siedziba ŚDS w Płocku).
3) Zapewnienie warunków w otoczeniu Środowiskowego Domu Samopomocy do prowadzenia zajęć z hortiterapii
(wykorzystanie ogrodu i roślin do aktywności fizycznej oraz rozwoju doznań zmysłowych i estetycznych).
4) Zapewnienia środków na bieżącą działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku (m.in. na wzrost
wynagrodzeń pracowników, szkolenia i doskonalenie umiejętności pracowników).
5) Poprawę infrastruktury pomocy społecznej:
• standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych,
• utworzenie noclegowni miejskiej,
• zagospodarowanie działki przy ul. Wolskiego 4,
• zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy,
• remont – dostosowanie pierwszego oraz drugiego piętra siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Płocku ul. Wolskiego 4 do potrzeb osób niepełnosprawnych (niedowidzących i niewidomych),
• pozyskanie nowego lokalu dla Zespołu Pracy Socjalnej nr 3 (dotychczasowa siedziba nie jest dostosowana
do potrzeb osób niepełnosprawnych),
• pozyskanie nowych lokali dla Działu Świadczeń Rodzinnych oraz Działu Dodatków Mieszkaniowych,
których siedziby nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz ilości osób i rodzin objętych
szeroko pojętymi świadczeniami rodzinnymi.
6) Pozyskanie środków z Unii Europejskiej na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania wykluczeniu
społecznemu i przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
Planując środki finansowe na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej należy zwrócić szczególną uwagę na
działania ukierunkowane na polepszenie warunków życia najsłabszych grup społecznych, zagrożonych
wykluczeniem społecznym oraz tworzenia warunków umożliwiających aktywne uczestnictwo w życiu społecznym.
Wsparcie adresowane do mieszkańców za pośrednictwem pomocy społecznej przyczynia się do rozwoju całej
społeczności lokalnej. Należy, więc tworzyć i utrzymywać niezbędne warunki do wyrównywania szans rozwoju
i integracji osób, które z różnych przyczyn wymagają pomocy i wsparcia.
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