Załącznik nr 1 do sprawozdania z działalności
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie
za rok 2007

Ustawowy katalog świadczeń z pomocy społecznej zrealizowanych w 2007 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 4 120 osobom, którym
przekazano 40 120 świadczeń w łącznej kwocie 14 535 889,18 zł. Średnia wartość
świadczenia wynosiła 362,31 zł, a średnia wartość pomocy na osobę 3 528,13 zł.
2. Zasiłek okresowy (art. 17 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy) wypłacono 8 434 osobom,
którym przekazano 60 031 świadczeń. Łączna kwota przekazanej pomocy wyniosła
7 655 013,73 zł, z czego 5 322 950,03 zł, tj. 70% stanowiły środki pochodzące z dotacji
Wojewody Małopolskiego. Średnia wysokość pomocy na osobę wyniosła 907,64 zł.
3. Zasiłek celowy oraz celowy specjalny (art. 17 ust. 1 pkt 5 ww. ustawy) w roku 2007
otrzymało 12 670 osób w łącznej kwocie 12 629 624,86 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”).
− Pomoc w formie zasiłku celowego otrzymało 9 090 osób, którym przekazano pomoc na
kwotę 8 994 672,19 zł. Średnia wysokość pomocy na osobę wyniosła 989,51 zł.
− 8 674 osoby spośród tych, które otrzymały zasiłek celowy otrzymało pomoc w ramach
rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie doŜywiania”. Łączna wartość
przyznanych w ramach programu zasiłków celowych wyniosła 7 048 214,47 zł, a średnia
wartość pomocy na osobę 812,56 zł.
− Osoby, których dochód przekraczał kryterium dochodowe, lecz ich sytuacja uzasadniała
przyznanie świadczenia otrzymały świadczenia w formie zasiłku celowego specjalnego.
Łączna kwota świadczeń wyniosła 3 634 952,67 zł. Takie świadczenie otrzymało 5 755
osób. Średnia wartość pomocy na osobę wyniosła 631,62 zł.
− 4 751 osób spośród tych, które otrzymały zasiłek celowy specjalny otrzymało pomoc
w ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie doŜywiania”. Łączna
wartość przyznanych w ramach programu zasiłków celowych specjalnych wyniosła
2 477 409,88 zł, a średnia wartość pomocy na osobę 521,45 zł.
Łącznie w ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie doŜywiania”
wypłacono zasiłki na zakup Ŝywności lub zakup gorącego posiłku 11 429 osobom
w łącznej kwocie 9 525 624,35 zł. Średnia wartość pomocy na osobę wyniosła 833,45 zł.
Zasiłki celowe i celowe specjalne przeznaczane były przede wszystkim
na dofinansowanie do zakupu Ŝywności (75%), leków (3,71%), opłat mieszkaniowych mediów (5,61%), czynszu (2,76%), zakupu odzieŜy (2,78%), węgla (6,63%) i inne.
Łącznie na pomoc w formie zasiłków celowych i celowych specjalnych wydatkowano
12 629 624,86 zł. Pomoc tę przyznano 12 670 osobom, a średnia wartość pomocy na
osobę wyniosła 996,81 zł.

Świadczenia niepienięŜne
1. Bilet kredytowany (art. 17 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy) – z pomocy skorzystało 17 osób.
Łączna kwota przeznaczona na te świadczenia wyniosła 1 239,72 zł, a średnia wartość
pomocy na osobę 72,92 zł.
2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne (art. 18 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy) – ubezpieczeniem
zdrowotnym objęto 3 598 osób. Liczba świadczeń tego rodzaju wyniosła 35 093, a ich
łączna kwota to 1 219 973,07 zł. Średnia wartość świadczenia równa była 34,76 zł,
a średnia wartość pomocy na osobę 339,07 zł.
3. Składki na ubezpieczenia społeczne (art. 17 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy) – tą formą pomocy
objęte zostały 2 osoby, którym opłacono 26 składek w łącznej wysokości 5 534,49 zł.
Średnia wartość świadczenia wyniosła 212,87 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 596 osób. Koszt realizacji zadania wyniósł 1 298 300 zł.
5. Posiłek (art. 17 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy) – z pomocy w formie gorącego posiłku
skorzystały 8 824 osoby, którym przyznano w sumie 1 093 173 świadczenia. Na tę formę
pomocy wydatkowano 4 511 081,35 zł (z czego 50 847,98 zł pochodziło ze środków
dzielnic). Średnia wartość pomocy przeznaczonej dla 1 osoby wyniosła 511,23 zł.
6. Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania (art. 17 ust. 1 pkt 11 ww. ustawy) –
zrealizowano 965 191 godzin usług opiekuńczych. Na tę formę pomocy przeznaczono
7 377 736,38 zł. Średni koszt 1 godziny usług wyniósł 7,62 zł. Pomocą objęto 2 453
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 158 388 godzin
specjalistycznych usług, którymi objęto 369 osób. Na tę formę pomocy przeznaczono
1 710 590,40 zł. Średnia wysokość świadczenia wyniosła 10,80 zł za godzinę.

