MOPS 0717.18.2015

Hajnówka 13.03.2015r

URZĄD MIASTA HAJNÓWKA
ul. Aleksego Zina 1
17-200 Hajnówka
W odpowiedzi na pismo BRM. 0003.1.2015 dotyczące wniosku Pana Bogusława Szczepana
Łabędzkiego – Radnego Rady Miasta Hajnówka zgłoszonego na sesji w dniu 25.02.2015 roku jako
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce, po przedyskutowaniu z zespołem
pracowników i zapoznaniu się z apelem Związku Dużych Rodzin 3+ pragniemy zauważyć i
przedstawić pewne dane i fakty wynikające z realizowanego systemu zabezpieczenia społecznego i
polityki społecznej w obszarze działań wspierających i pomocowych.
Przyjęcie Uchwały dotyczącej wprowadzenia na terenie naszego miasta Hajnowskiej Karty Dużej
Rodziny dało możliwość objęcia 126 rodzin/ do dnia dzisiejszego, na koniec roku 2014- 114/.
Przypomnę, że wydawanie Karty zostało rozpoczęte w listopadzie 2013 roku. Karta wydawana jest
na okres jednego roku, co skutkuje, że aktualnie mamy II- ą edycję realizacji Karty Dużej Rodziny
Hajnowskiej. Należy zauważyć, iż w lipcu 2014 została wprowadzona Ogólnopolska – rządowa
Karta Dużej Rodziny, którą wydaliśmy dla 103 rodzin, na koniec roku 2014 było to 77 rodzin. Na
dzień dzisiejszy w obiegu nasi mieszkańcy praktycznie mają dwie Karty. Zarówno jedną jak i
drugą Kartę. Wydawanie, prowadzenie dokumentacji, obsługę, sprawozdawczość realizuje MOPS
przy dotychczasowej obsłudze kadrowej, bez dodatkowego wsparcia budżetowego. W 2014 roku
otrzymaliśmy kwotę 687,61 zł z tytułu realizacji Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny.
Odnosząc się do bonu opiekuńczo – wychowawczego proponowanego przez Związek Dużych
Rodzin Trzy Plus to symulacja dotycząca naszego miasta przedstawia się następująco:
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Zakładając, iż w danym roku były 1-a, 2-ie, 3-y rodziny, w których urodziły się dzieci, w których to
rodzinach dochód przekroczył kwotę 1922, -zł na osobę w rodzinie, można przyjąć, iż liczba dzieci
do 36 m-ca życia mieszkających w naszym mieście, na potrzeby symulacyjne to 500.
Proponowany bon opiekuńczo- wychowawczy przez Związek Dużych Rodzin Trzy Plus wysokości
500,- zł dla każdej rodziny przedstawia się następująco:
500 rodzin x 500,-zł miesięcznie x 12 m-cy =3.000.000,- zł
Jako dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce jestem reprezentantem
takiego stanowiska, że taki bon, jak również wszelkie inne formy wsparcia rodzin powinny być
realizowane obligatoryjnie przez Państwo. Ośrodek realizuje od 2004 roku zasiłki rodzinne i to
właśnie zasiłki rodzinne są odpowiednim narzędziem do wspierania rodzin. Może być podwyższone
kryterium uprawniające do zasiłków rodzinnych /574,-zł/, jak również sama wysokość zasiłków

rodzinnych. Na dzień dzisiejszy rodzic na dziecko do 5-go roku życia otrzymuje zasiłek wysokości
77,- zł miesięcznie. Nie rozumiem po co tworzyć nowe uregulowania, nie wykorzystując tego co
już zostało stworzone i powinno być podstawowym instrumentem polityki rodzinnej państwa.
Inną kwestią bardzo często poruszaną jest sprawa dotycząca rodzin z jednym bądź dwójką dzieci,
którzy mają poczucie niesprawiedliwości społecznej, powołują się na prawa konstytucyjne, zasadę
równości wobec prawa wszystkich obywateli....
Nadrzędną sprawą jest to, że rodzice którzy pracują powinni mieć takie uposażenie za pracę, by nie
być klientem systemu pomocy społecznej!
Barbara Zdzisława Wasiluk
Dyrektor MOPS Hajnówka

