Załącznik nr 1 do sprawozdania z działalności
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie
za rok 2008

Ustawowy katalog świadczeń z pomocy społecznej zrealizowanych w 2008 roku,
w oparciu o ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. nr 64, poz. 593
z późn. zm.).

Świadczenia pienięŜne
1. Zasiłek stały (art. 18 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy) wypłacono 4 037 osobom, którym
przekazano 39 217 świadczeń w łącznej kwocie 14 348 803,57 zł. Średnia wartość
świadczenia wynosiła 365,88 zł, a średnia wartość pomocy na osobę 3 554,32 zł.
2. Zasiłek okresowy (art. 17 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy) wypłacono 6 799 osobom,
którym przekazano 48 112 świadczeń. Łączna kwota przekazanej pomocy wyniosła
7 781 720,82 zł, z czego 6 275 757,53 zł, tj. 80% stanowiły środki pochodzące z dotacji
Wojewody Małopolskiego. Średnia wysokość pomocy na osobę wyniosła 1 144,44 zł.
3. Zasiłek celowy oraz celowy specjalny (art. 17 ust. 1 pkt 5 ww. ustawy) w roku 2008
otrzymało 11 234 osoby w łącznej kwocie 13 900 413,94 zł.
W ramach tej pomocy realizowano m.in. rządowy program „Pomoc państwa w zakresie
doŜywiania” (ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego
„Pomoc państwa w zakresie doŜywiania”). Łączna wartość przyznanych w ramach
programu zasiłków celowych wyniosła 10 546 771,73 zł. Pomocą objęto 19 176 osób
w gospodarstwach domowych.
Osoby, których dochód przekraczał kryterium dochodowe, lecz ich sytuacja uzasadniała
przyznanie świadczenia otrzymały świadczenia w formie zasiłku celowego specjalnego.
Łączna kwota świadczeń wyniosła 1 528 199,40 zł. Takie świadczenie otrzymało 4 126
osób. Średnia wartość pomocy na osobę wyniosła 370,38 zł.
Zasiłki celowe i celowe specjalne przeznaczane były przede wszystkim na
dofinansowanie do zakupu Ŝywności (76%), leków (3,65%), opłat mieszkaniowych mediów (5,79%), czynszu (2,56%), zakupu odzieŜy (2,68%), węgla (6,45%) i inne.

Świadczenia niepienięŜne
1. Bilet kredytowany (art. 17 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy) – z pomocy skorzystało 16 osób.
Łączna kwota przeznaczona na te świadczenia wyniosła 1 027,90 zł, a średnia wartość
pomocy na osobę 64,24 zł.
2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne (art. 18 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy) – ubezpieczeniem
zdrowotnym objęto 3 554 osoby. Łączna wartość udzielonej pomocy wyniosła
1 220 400 zł, a średnia wartość pomocy na osobę 343,39 zł.
3. Składki na ubezpieczenia społeczne (art. 17 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy) – tą formą pomocy
objęte zostały 3 osoby, którym opłacono 68 składek w łącznej wysokości 8048,85 zł.
Średnia wartość świadczenia wyniosła 118,37 zł.
4. Schronienie (art. 17 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy) – schronienie dla osób pozbawionych
mieszkania MOPS zapewnia poprzez zlecanie podmiotom niepublicznym prowadzenie
placówek przeznaczonych dla osób bezdomnych. W sumie z pomocy w schroniskach
skorzystało 567 osób. Koszt realizacji zadania wyniósł 1 490 000 zł.
5. Posiłek (art. 17 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy) – z pomocy w formie gorącego posiłku
skorzystały 7 763 osoby, którym przyznano w sumie 1 208 770 świadczenia. Na tę formę
pomocy wydatkowano 4 694 587,97 zł. Średnia wartość pomocy przeznaczonej dla 1
osoby wyniosła 604,74 zł.
6. Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania (art. 17 ust. 1 pkt 11 ww. ustawy) –
zrealizowano 991 730 godzin usług opiekuńczych. Na tę formę pomocy przeznaczono
8 98 089,27 zł. Średni koszt 1 godziny usług wyniósł 8,11 zł. Pomocą objęto 2 694 osoby.
Usługi świadczone były na zlecenie Gminy Miejskiej Kraków przez 3 podmioty
niepubliczne.
7. Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania (art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej) – wykonano 154 481 godzin
specjalistycznych usług, którymi objęto 391 osób. Na tę formę pomocy przeznaczono
1 710 195,36 zł. Średnia wysokość świadczenia wyniosła 11,04 zł za godzinę.

