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Pozycja pracownika socjalnego w środowisku lokalnym jest szczególna. 
Nie tylko realizuje on liczne zadania wynikające z Ustawy o pomocy społecznej,
ale także ustaw o świadczeniach rodzinnych, zaliczce alimentacyjnej, 
wychowaniu w trzeźwości, przeciwdziałaniu narkomanii, przeciwdziałaniu 
przemocy w rodzinie oraz szeregu innych aktów prawnych. Tym samym dobrze 
wypełniający swoje obowiązki pracownik socjalny staje się gwarantem ładu i 
pokoju społecznego.

Z roku na rok przybywa nowych obowiązków. I tak w roku 2005 
przekazano pracownikom następujące nowe obowiązki:

 wywiady  kontrolne  u  dłużników alimentacyjnych,  (  wniosków okresie
obowiązywania  ustawy  od  1.IX.  zlecono  przeprowadzenie  ok.  100
wywiadów, przy ogólnej liczbie dłużników 1.200 )

  weryfikacja wniosków  na  stypendia socjalne (  2.100 wniosków w I
okresie tj do czerwca, 2.400 wniosków w miesiącu wrześniu )

  ustalanie zakresu alimentacji  na rzecz osób umieszczanych w domach
pomocy    społecznej i nieletnich przebywających w zastępczych formach
opieki rodzinnej lub wychowawczej

 wydawanie  kart  żywnościowych  dla  programu  dystrybucji  nadwyżek
żywności unijnej ( korzystających 9.530 osób ), 

 realizacja  rządowego  programu  „Posiłek  dla  potrzebujących  „  –
korzystających z dożywiania 7.775 osób

 zawieranie kontraktów z klientami Ośrodka
W związku z powyższym rośnie liczba pracowników Ośrodka Pomocy 

Społecznej. Obecnie jest ich 175 w tym posiadających uprawnienia do 
wykonywania pracy na stanowisku pracownika socjalnego jest 75, zaś 58 osób 
wykonuje pracę pracownika socjalnego w terenie.

O ogromie pracy świadczą następujące dane statystyczne:

Liczba wydanych decyzji:
Lp. Zakres działalności        Liczba decyzji
1.
2.
3.
4.
5. 

Pomoc społeczna
Dodatki mieszkaniowe
Świadczenia rodzinne*
Zaliczki alimentacyjna
Stypendia socjalne

40.598
14.458
12.252
1.087
4.974
71.448

*dotyczy okresu zasiłkowego od m-ca IX/2005



Średniomiesięcznie wydawanych jest ok. 8.000 decyzji, dziennie ok. 400.

Liczba klientów korzystających z różnych form wsparcia społecznego:

Lp. Forma świadczenia Liczba osób 
korzystających

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zasiłki celowe i pomoc w naturze
Zasiłki okresowe
Usługi opiekuńcze
Umieszczenia w dps-ach
Pomoc rodzinom zastępczym
Żywienie w jadłodajniach
Dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach
Wyjazdy letnie, zimowe i śródroczne

4.700
3.150
370
55

301*
614

2.962
860

*liczba dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych – 301, rodzin 
zastępczych 259

Środki pieniężne wydane na realizację zadań ( 10 m-cy roku )
Lp. Zadanie Wykonanie w tys. zł.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Przeciwdziałanie uzależnieniom
Ośrodki wsparcia dziennego
Zasiłki i pomoc w naturze – zadania własne
Dodatki mieszkaniowe
Usługi opiekuńcze
Świadczenia rodzinne
Zadania powiatu
Programy rządowe
inne

142,0
172,0

7.309,0
11.438,0

637,0
14.490,0
3.354,0
897,0

2.289,0

40.729,0

Budżet roczny Ośrodka to kwota 51.662 tys. zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej wykonuje w roku 2005 też inne zadania, takie jak:
1. Przejęcie i remont oraz uruchomienie działalności środowiskowej w 

budynku Starochorzowskiego Domu Dobroci ( obecnie Centrum Usług 
Socjalnych ),

2. przejęcie do remontu i wyposażenia mieszkania chronionego dla 
usamodzielnianych wychowanków placówek opiekuńczo-
wychowawczych i rodzin zastępczych,



3. opracowanie Programu „TERAZ ROM”, utworzenie i uruchomienie oraz 
prowadzenie Klubu Romskiego i świetlicy dla dzieci romskich,

4. Realizacja programu dystrybucji żywności unijnej dla mieszkańców 
miasta ( 188 ton żywności o łącznej wartości 565,0 tys. zł. ),

5. Uruchomienie nowej świetlicy środowiskowej przy ul. Kaliny w 
Chorzowie Batorym dla 35 dzieci, 

6. organizacja robót publicznych publicznych prac społecznie użytecznych 
dla osób skazanych – dla 30 osób,

7. Opracowanie i wdrożenie programu wsparcia i terapii dla rodzin 
zastępczych.

Pracownik socjalny kontaktuje się na co dzień z ludźmi i grupami 
społecznymi wyrzucanymi przez lokalną społeczność na margines. Jednocześnie
jest zobowiązany do projektowania takiej zmiany społecznej, by dystans 
dzielący tych ludzi i grupy od pozostałej części społeczności był coraz mniejszy.
Nie zawsze takie działanie jest właściwie rozumiane.

Mając do czynienia z tak delikatną materią, jak ludzki los i życie, 
pracownik socjalny oprócz wysokich kwalifikacji zawodowych musi spełnić 
wiele oczekiwań natury etycznej.

Biorąc pod uwagę powyższe składam serdeczne podziękowania za trud 
niesienia pomocy mieszkańcom Chorzowa, bez której wielu z nich nie 
potrafiłoby się uporać z własnymi problemami. 

W dniu dzisiejszym wręczamy nagrody Prezydenta Miasta Chorzowa za 
szczególne osiągnięcia w realizacji polityki społecznej Chorzowa w 2005r. 
Zdaje sobie sprawę, że nagroda ta należałaby się wielu osobom, niemniej 
względy organizacyjne powodują, że w tym roku tę honorową nagrodę 
otrzymują następujące osoby:

1. dr Katarzyna Gabryś
2. mgr Robert Gierek
3. mgr Jerzy Głogowski

Wszystkie te osoby wyróżniły się zaangażowaniem w sprawy pomocy ludziom 
potrzebującym. Działalność ich znana jest już od wielu lat, stąd też myślę, że 
decyzja komisji konkursowej spotka się z pełnym uznaniem środowisk 
pomocowych.

Wszystkim pracownikom socjalnym oraz wolontariuszom i 
stowarzyszeniom pomocowym życzę wytrwałości w pracy, satysfakcji z 
sukcesów oraz wdzięczności osób potrzebujących wsparcia. 

Z-ca Prezydenta Miasta
Joachim Otte


	Z-ca Prezydenta Miasta

