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Klub Integracji SpoKlub Integracji Społłecznejecznej

Funkcjonuje od 2009r. 
w ramach wewnętrznej struktury 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w  Tomaszowie Mazowieckim

Celem Klubu jest reintegracja społeczna i zawodowa osób 
długotrwale bezrobotnych 

i klientów pomocy społecznej, osób dotkniętych dysfunkcjami 
oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez 
edukację personalną, zawodową i społeczną w celu 
późniejszego osiągnięcia własnym staraniem klienta 

samodzielności ekonomicznej.



Klub Integracji SpoKlub Integracji Społłecznejecznej

Powołany zarządzeniem nr 25/2009 
Prezydenta Miasta 

Tomaszowa Mazowieckiego 

z dn. 30.01.2009 w sprawie zatwierdzenia 
regulaminu organizacyjnego Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Tomaszowie Mazowieckim.



DziaDziałłania ania –– rok 2010rok 2010

• Projekt „Mój dom w moich rękach”

• Prace Społecznie Użyteczne

• Grupa wsparcia dla osób współuzależnionych
i dotkniętych przemocą domową

• Indywidualne konsultacje psychologiczne

• Porady prawne



Rok 2010 Rok 2010 –– MMóój dom w moich rj dom w moich ręękachkach

• Szkolenie dla 10 osób bezrobotnych

• Remont 10 mieszkań socjalnych, w tym 1 chronione, 

1 na cele eksmisji i 8 zamieszkiwanych przez rodziny 

w trudnej sytuacji ekonomicznej i społecznej

Cel: poprawa sytuacji mieszkaniowej w sferze 
budownictwa socjalnego na terenie Gminy Miasto 
Tomaszów Maz. oraz zwiększenie aktywności 
zawodowej i społecznej osób uczestniczących w 
projekcie



Rok 2010 Rok 2010 –– Prace SpoPrace Społłecznie ecznie 

UUżżyteczneyteczne

• 55 osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku

• 9 000 wypracowanych godzin

• 62 931 zł wydatkowane

• Porządkowanie terenów zielonych, prace porządkowe, 

ograniczanie negatywnych skutków zimy, proste prace 
wykończeniowo-remontowe



Rok 2010 Rok 2010 –– Grupa wsparciaGrupa wsparcia

• Grupa docelowa: osoby współuzależnione
i dotknięte przemocą domową

• Dominujące problemy: wychowawcze, 

emocjonalne, w relacjach, podtrzymywanie 
niewłaściwych, nieadekwatnych postaw

• 5 osób ukończyło cykl spotkań



Rok 2010 Rok 2010 –– Indywidualne konsultacje Indywidualne konsultacje 

psychologicznepsychologiczne

• 212 konsultacji

• 96 osób

• Konsultacje w gabinecie, w środowisku, praca w ramach 
Zespołów Interdyscyplinarnych

• Dominujące problemy: przemoc w rodzinie, współuzależnienie, 
problemy wychowawcze, problemy emocjonalno-motywacyjne



Rok 2010 Rok 2010 –– Porady prawnePorady prawne

• 248 osób objętych poradami

• 616 konsultacji

• Dominujące problemy: sprawy lokalowe, rodzinne, 
spadkowe, ZUS, zadłużenia, eksmisje, przemoc

• pomoc w przygotowywaniu apelacji, zażaleń, odwołań, 
pism procesowych

• Współpraca z Zespołami Interdyscyplinarnymi



DziaDziałłania ania –– rok 2011rok 2011

• Prace Społecznie Użyteczne

• Grupy wsparcia dla osób wspóluzależnionych, dotkniętych 
przemocą domową oraz bezdomnych

• Indywidualne poradnictwo psychologiczne

• Porady prawne

• Projekt „Z uśmiechem w rodzinie”

• Pogadanka-wykład skierowany do rodzin, beneficjentów MOPS, 
nawiązująca do ogólnopolskiej kampanii Postaw na Rodzinę



Rok 2011 Rok 2011 –– Prace SpoPrace Społłecznie ecznie 

UUżżyteczneyteczne

• 70 osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku

• 10 000 wypracowanych godzin

• 72 612 zł wydatkowane

• Prace realizowano w Ośrodku Sportu i Rekreacji, Miejskim 
Ośrodku Pomocy Społecznej, lokalnych szkołach podstawowych, 
gimnazjach i przedszkolach.

• Porządkowanie terenów zielonych, prace porządkowe, 
ograniczanie negatywnych skutków zimy.



Rok 2011 Rok 2011 –– Grupy wsparciaGrupy wsparcia

• Grupa docelowa: osoby współuzależnione i dotknięte 
przemocą domową oraz osoby bezdomne

• Dominujące problemy: wychowawcze, emocjonalne, 
w relacjach, podtrzymywanie niewłaściwych, 

nieadekwatnych postaw, uwikłanie w cykl przemocy, 
zaburzenia adaptacyjne, bezrobocie, bezdomność, 
poczucie bezradności i przeciążenia

• 12 uczestników



Rok 2011 Rok 2011 –– Indywidualne konsultacje Indywidualne konsultacje 

psychologicznepsychologiczne

• 226 konsultacji

• 91 osób

• Konsultacje w gabinecie, w środowisku, 
współpraca z Zespołem Interdyscyplinarnym

• Dominujące problemy: przemoc w rodzinie,
współuzależnienie, problemy wychowawcze, 
problemy emocjonalno-motywacyjne, bezrobocie, 
problemy mieszkaniowe, bezradność, bezdomność.



Rok 2011 Rok 2011 –– Porady prawnePorady prawne

• 213 osób objętych poradami

• 521 konsultacji

• Dominujące problemy: sprawy lokalowe, rodzinne, 
spadkowe, ZUS, zadłużenia, eksmisje, przemoc

• Pomoc w przygotowywaniu apelacji, zażaleń, odwołań, 
pism procesowych

• Praca w Zespole Interdyscyplinarnym



Projekt Projekt „„Z uZ uśśmiechem w rodziniemiechem w rodzinie””

• Realizowany w przerwie świątecznej (27-30 grudzień 2011r.)

• Cele główne: zorganizowanie czasu wolnego dla dzieci, integracja rodzin, diagnoza 
występujących problemów, zachęcenie do pracy i wprowadzania zmian

• Uczestnicy: 9 rodzin korzystających z pomocy społecznej, 10 rodziców i 22 dzieci

• Porady prawne i psychologiczne

• Zabawy, rekreacja, wyjście na kręgielnię,  zajęcia taneczne z instruktorem

• Działania wspierał Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta                                                    
oraz pracownicy socjalni MOPS



ZestawienieZestawienie

Porady prawne Konsultacje 

psychologiczne

Prace 

Społecznie 

Użyteczne

Rok

2010 248 96 55

Rok

2011 213 91 70



Plan dziaPlan działłania 2012ania 2012
• Realizacja Prac Społecznie Użytecznych (15 000 godz.)

• Porady prawne

• Konsultacje psychologiczne

• Konferencje tematyczne z zakresu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu

• Szkolenia wewnętrzne dla pracowników MOPS wspierające kompetencje do pracy z klientami 
wykluczonymi i zagrożonymi wykluczeniem

• Organizacja spotkań dla beneficjentów MOPS z przedstawicielami Centrum Nauki i Biznesu Żak, 
motywowanie do podjęcia bezpłatnej nauki

• Działania nawiązujące do ogólnopolskiej kampanii Postaw na Rodzinę

• Współpraca z instytucjami

• Zajęcia dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z zakresu przeciwdziałania wykluczeniu 
społecznemu, wskazywania możliwości uzyskania pomocy oraz uwrażliwiania na drugiego 
człowieka



WspWspóółłpraca i kontaktpraca i kontakt
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Dziękujemy za uwagę!


