
POMOC SPOŁECZNA W GMINIE 
MIASTO SOCHACZEW



Instytucje Pomocy Społecznej

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

 Dzienny Dom Pomocy Społecznej

 Środowiskowy Dom Samopomocy



Siedziba MOPS i DDPS



Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej

Adres:
 Ośrodek mieści się w budynku 
przy Al. 600-lecia 90

 Filie MOPS:
● ul. Chodakowska 4
● ul. Zamkowa 4 A

Kontakt:
 Nr tel.: (46) 863 14 81/82, Fax: (46) 863 14 84
 E-mail: mops_sochaczew@poczta.onet.pl 



Pozafinansowe Formy Pomocy

 CAL
 Grupy 

Samopomocowe.
 Partnerstwo.
 Wolontariat.
 Pogotowie Lekcyjne.
 Kącik Rodzinny.
 Warsztaty dla dzieci i 

młodzieży.

 Integracja dzieci i 
młodzieży.

 Poradnictwo. Zespół 
Interdyscyplinarny.

 Dożywianie.
 Wzajemna pomoc 

mieszkańców.
 Projekt EFS
 GWD
 Lider Zarządzania 



Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej jako Centrum 

Aktywności Lokalnej

Od roku 2007 Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej działając na rzecz społeczności 
naszego miasta przyjął jako jedną z metod 
pracy socjalnej pracę metodą CAL, która 
charakteryzuje się aktywizowaniem 
społeczności lokalnej, angażowaniem 
mieszkańców w pomoc innym oraz samym 
sobie. 





CAL

Działaniami CAL objęte zostało osiedle przy ulicy 
Korczaka. W ramach tych działań zrealizowano: 
 działania mające na celu poprawę życia 

mieszkańców osiedla:



CAL



CAL

 Integracyjne pikniki rodzinne na terenie 
osiedla.



CAL

 Angażowanie najmłodszych mieszkańców osiedla 
w działalność kulturalną – występy dzieci i 
młodzieży podczas pikników „Witajcie Wakacje” i 
„Pikniku Rodzinnego MAMY”. 



„Piknik Rodzinny MAMY”



„Piknik Rodzinny MAMY”



Grupy Samopomocowe

 Grupa wsparcia dla osób chorych na SM 
 Grupa wsparcia samopomocowa dla rodziców 

mających problemy wychowawcze z dziećmi
 Grupa samopomocowa dla rodziców dzieci 

niepełnosprawnych
 Grupa samopomocowa dla opiekunów osób z 

chorobą Alzheimera
 Grupa wsparcia dla osób z problemem 

alkoholowym
 Grupa samopomocowa dla osób dążących do 

polepszenia własnej aktywności społecznej i 
zawodowej



Inicjator Grupy Chorych na SM



Spotkania Grup



Partnerstwo
 Partnerstwo - działa na rzecz rozwoju i 

rozwiązywania problemów społeczności lokalnej.

Partnerstwo „Teraz Sochaczew” powstało w styczniu 
2008r. Skupia przedstawicieli instytucji 
samorządowych i organizacji pozarządowych. 

Są to:
 Dzienny Dom Pomocy Społecznej, 
 Środowiskowy Dom Samopomocy, 
 Krajowe Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym 
 „Z sercem do wszystkich”, 
 Miejskie Ośrodki Kultury,
 „Caritas” Diecezji Łowickiej ,  



 Świetlica „Caritas”, 
 Instytucje Oświatowe, 
 Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, 
 Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii, 
 Świetlice TPD
 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
 Radni Samorządu Miejskiego

Partnerstwo współorganizuje imprezy i spotkania na 
terenie naszego miasta.



Majówka na Osiedlu Korczaka 



Wspólne Grillowanie w Kalotówce 



Majówka Seniora



Klub Wolontariatu

 Wolontariusze w Miejskim Ośrodku Pomocy 
Społecznej uczestniczą w organizowaniu i 
prowadzeniu imprez, pikników oraz 
wszelkich akcjach pomocowych Ośrodka. 
Prężnie działają w „Pogotowiu Lekcyjnym”, 
gdzie pomagają dzieciom w odrabianiu 
lekcji i nadrabianiu zaległości.



Wolontariat



Wolontariat



Wolontariat



„Pogotowie Lekcyjne”

 „Pogotowie Lekcyjne” skierowane jest do 
uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, 
mających trudności w nauce.

Głównym celem jest poprawa osiągnięć szkolnych 
dzieci, u których występują symptomy niepowodzeń 
w nauce, poprzez udział w bezpłatnych 
korepetycjach prowadzonych przez wolontariuszy z 
Klubu Wolontariatu działającego w MOPS w 
Sochaczewie.



„Pogotowie Lekcyjne”



„Pogotowie Lekcyjne”



Kącik Rodzinny

 Warsztaty edukacyjno-terapeutyczne dla 
rodziców z małymi dziećmi. Adresowane są 
do matek z małymi dziećmi z terenu miasta 
Sochaczew. Zajęcia prowadzone są przez 
doradcę rodziny oraz specjalistę pracy 
socjalnej.

Podczas zajęć prowadzący, przy okazji 
przygotowywania prostych posiłków, korygują 
nieprawidłowe zachowania rodziców, nie zaburzając 
przy tym rytmu pracy, a utrwalając prawidłowe 
wzorce zachowań.



Kącik Rodzinny



Praca z dziećmi i młodzieżą

 Warsztaty dla dzieci i młodzieży z zakresu 
profilaktyki uzależnień.

Organizowane w celu przełamywania 
pewnych postaw i stereotypów związanych ze 
spożywaniem środków zmieniających nastrój 
oraz tworzenia korzystnych warunków do 
kształtowania pozytywnych nawyków.  



Warsztaty dla dzieci i młodzieży z 
zakresu profilaktyki uzależnień



Metoda ruchu rozwijającego 
Weroniki Sherborn

 W Ośrodku w ramach realizowanych 
projektów odbywają się zajęcia 
wspomagające rozwój psychoruchowy 
dziecka i terapii zaburzeń. 

 Nie tylko wspomaga rozwój, wyrównuje 
opóźnienia w sferze emocjonalnej ale i uczy 
współdziałania, koncentracji na działaniu. 

 Metoda wyzwala wiele radości i uśmiechu. 



Metoda ruchu rozwijającego 
Weroniki Sherborn



Integracja dzieci 
niepełnosprawnych

W ramach integracji dzieci niepełnosprawnych 
MOPS organizuje spotkania, imprezy i 
wycieczki. Dzieci odwiedziły: Płock, 
„Westernowe Miasteczko” w k. Grudziądza, 
„Dinopark”, Multkino w Warszawie.

Uczestniczyły w imprezach andrzejkowo-
mikołajkowych, piknikach w naszym Ośrodku. 



Płock



„Westernowe Miasteczko”



Multkikino



„Dinopark”



Punkt Konsultacyjny

● Konsultant Prawny
● Psycholog
● Doradca Rodziny
● Terapeuta ds. uzależnień 
● Konsultant ds. przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie



Zespół Interdyscyplinarny

 W styczniu 2008r z inicjatywy Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Sochaczewie została powołana 
Sochaczewska Koalicja na Rzecz Pomocy 
Osobom Krzywdzonym
 

 W dniu 20 czerwca 2011r został powołany 
Zespół Interdyscyplinarny ds. 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie.



Zespół Interdyscyplinarny



Zespół Interdyscyplinarny



Zespół Interdyscyplinarny



Dożywianie

 Jadłodajnia Św. M. Teresy z Kalkuty przy 
kościele Św. Wawrzyńca

Na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy 
Urzędem Miejskim, Parafią Św. Wawrzyńca, 
Dziennym Domem Pomocy Społecznej i Miejskim 
Ośrodkiem Pomocy Społecznej są wydawane 
gorące posiłki dla najuboższych mieszkańców 
naszego miasta. Z tej formy pomocy korzysta od 
40-80 osób w okresie zimowym.



Jadłodajnia Św. M. Teresy z 
Kalkuty



Jadłodajnia Św. M. Teresy z 
Kalkuty 



Dożywianie

 Gorący posiłek w Dziennym Domu 
Pomocy Społecznej.

Osoby starsze, chore lub niepełnosprawne w 
ramach programu dożywiania mają pokrywane 
koszty całodziennego wyżywienia w DDPS. 
Pomocy udzielamy na podstawie decyzji po 
przeprowadzonym wywiadzie środowiskowym.



Dożywianie

 Gorący posiłek w Środowiskowym 
Domu Samopomocy

Dla uczestników ŚDS uruchomiono pomoc w 
formie jednego gorącego posiłku, który 
przygotowany jest Dzienny Dom Pomocy 
Społecznej. Pomiędzy wymienionymi 
instytucjami zawarta jest umowa. 



Dożywianie

 Dożywianie dzieci w placówkach 
oświatowych – odbywa się na podstawie 
umowy zawartej pomiędzy Ośrodkiem a 
Placówkami oświatowymi.

 
Miejsca korzystających z posiłków:
● Placówki oświatowe
● Przedszkola
● Ośrodki Szkolno-wychowawcze
● Pogotowie Lekcyjne
● Kącik Rodzinny



Wzajemna pomoc mieszkańców

 Wzajemna pomoc  – zbiórka i wydawanie:
● Artykułów spożywczych,
● Odzieży,
● Mebli używanych,
● Sprzętu gospodarstwa domowego. 



Wzajemna Pomoc



Projekt „Nowe umiejętności – 
Nowa jakość życia”

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sochaczewie 
realizuje projekt systemowy „Nowe umiejętności – 
Nowa jakość życia” dofinansowany z Unii 
Europejskiej. Na przestrzeni lat 2008-2010 zostało 
objętych działaniami projektu 68 klientów naszego 
Ośrodka. Po zakończeniu  trzech edycji projektu 
zatrudnienie podjęły 32 osoby.

W ogólnym rozeznaniu beneficjenci projektu w znacznym 
stopniu ograniczyli korzystanie z pomocy społecznej 
MOPS.



Projekt „Nowe umiejętności – 
Nowa jakość życia”

 Rekrutacja:



Projekt „Nowe umiejętności – 
Nowa jakość życia”

 Warsztaty komputerowe



Projekt „Nowe umiejętności – 
Nowa jakość życia”

 Szkolenie obsługi kasy fiskalnej i obsługi 
wózków widłowych.



Grupa Wymiany Doświadczeń

 Sochaczew przystąpił do udziału w I edycji GWD 
w 2008 roku. W skład grupy wchodziły 
następujące Miasta: Sopot, Konin, Szamotuły, 
Dzierżoniów, Częstochowa, Bielsko-Biała, 
Sochaczew.

 Tematem wiodącym spotkań było doskonalenie 
jakości i dostępności usług opiekuńczych. 
Pracowano nad standardami usług opiekuńczych 
finansowanych ze środków gminy. Porównywano 
zakres, koszt i dostępność usług oraz poziom 
satysfakcji klienta. 



Związek Miast Polskich

 Poznawano organizację pomocy społecznej 
poprzez wizyty studialne w poszczególnych 
Miastach. Najlepsze praktyki 
upowszechniane były na stronach 
internetowych Związek Miast Polskich a 
także organizowane były spotkania z 
przedstawicielami samorządów z miast 
zainteresowanych replikowaniem 
poszczególnych rozwiązań. 



Grupa Wymiany Doświadczeń



Samorządowy Lider Zarządzania

 Sochaczewska pomoc społeczna przystąpiła w 
2007 roku do konkursu organizowanego przez 
Związek Miast Polskich

 Za projekt „Budowanie potencjału 
instytucjonalnego dla lepszego dostarczania 
usług społecznych” otrzymała wyróżnienie. 

 Za projekt przedstawiony w 2009 roku „Seniorze 
nie jesteś sam” - I nagroda – wyjazd studialny do 
Norwegii.



Samorządowy Lider Zarządzania



Dziękuję.
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