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Wstęp: 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku jest nadrzędną jednostką 

organizacyjną systemu pomocy społecznej w mieście Gdańsku, realizującą zadania gminy  
i powiatu. Działalność Ośrodka finansowana jest: 

- ze środków budżetu Miasta, 
- ze środków budżetu państwa, 
- ze środków pozabudżetowych. 
Ośrodek realizuje – oprócz zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej  

z dnia 12  marca 2005 roku – również zadania wynikające z innych ustaw, m.in. takich jak: 
ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, 
ustawa o świadczeniach rodzinnych oraz ustawa o przeciwdziałaniu przemocy. 

Według stanu na dzień 31 grudnia 2005 roku, zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym 
MOPS w Gdańsku, w skład wewnętrznej struktury organizacyjnej Ośrodka wchodziły: 

1) Wydział Organizacji i Nadzoru, 
2) Wydział Finansowy, 
3) Wydział Strategii i Rozwoju, 
4) Wydział Kadr i Administracji, 
5) Wydział Pomocy Instytucjonalnej i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 
6) Wydział Pomocy Dziecku i Rodzinie, 
7) Wydział Świadczeń Rodzinnych, 
8) Wydział Integracji i Organizacji Pomocy Środowiskowej, 
9) Filie Ośrodka,  
10) Jednostki organizacyjne pomocy społecznej: Dom Pomocy Społecznej „Ostoja” 

ul. Hoża 4, Dzienny Dom Pomocy ul. Hoża 4, Dzienny Dom Pomocy „Pod Cisem” 
ul. Sternicza 2, Dzienny Dom Pomocy ul. Wajdeloty 28a, Środowiskowy Dom 
Samopomocy ul. Wajdeloty 28a, Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Nowiny 7, 
Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Chopina 42, Środowiskowy Dom 
Samopomocy dla Osób Dorosłych z Zaburzeniami Psychicznymi ul. Chopina 42. 

Do dnia 31 marca 2005 r. jednostką organizacyjną MOPS była również Noclegownia 
dla Bezdomnych przy ul. Żaglowej 1, od 01 kwietnia 2005 roku zadanie to zostało 
przekazane w ramach konkursu na zadania z zakresu pomocy społecznej organizacji 
pozarządowej, tj. Towarzystwu Pomocy im. Św. Brata Alberta. Przy Miejskim Ośrodku 
Pomocy Społecznej w Gdańsku działał również Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu 
Niepełnosprawności. 
 
I. KLIENCI SYSTEMU POMOCY SPOŁECZNEJ W GDAŃSKU 

Na ogólną liczbę klientów systemu pomocy społecznej – w związku ze zmianami 
ustawowymi i faktem przejęcia nowych zadań przez pomoc społeczną składają się 
miedzy innymi klienci uzyskujący wsparcie z tytułu: 
1) ustawy o pomocy społecznej, 
2) ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych w tym - orzekanie o stopniu niepełnosprawności, 
3) ustawy o świadczeniach rodzinnych, 
4) ustawy o przeciwdziałaniu przemocy. 

 
1) ustawa o pomocy społecznej – liczba klientów: 

W Gdańsku, wg stanu na 30 czerwca 2005 roku (dane Urzędu Statystycznego  
w Gdańsku), zamieszkiwało 458.807 mieszkańców. Spośród nich w 2005 r. 
system pomocy społecznej realizując zadania wynikające z ustawy o pomocy 
społecznej objął wsparciem 15.965 rodzin, w których żyło 30.968 osób. 
Analizując liczbę osób objętych wsparciem systemu pomocy społecznej  
w stosunku do liczby mieszkańców Gdańska, przyjąć należy, iż pomocą zostało 
objętych 7% ogółu ludności miasta. 
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Wykres nr 1: Klienci systemu pomocy społecznej otrzymujący wsparcie z tytułu ustawy  
o pomocy społecznej w latach 2001 - 2005 
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- liczba klientów otrzymujących wsparcie z tytułu ustawy o pomocy społecznej utrzymuje 

się na jednolitym poziomie – lata 2001 - 2005, niewielkie jej wahnięcia spowodowane 
były głównie przez zmiany ustawowe m.in.: zasiłek gwarantowany okresowy został 
zastąpiony przez dodatek do zasiłku rodzinnego, zasiłek stały został zastąpiony przez 
świadczenie pielęgnacyjne, przekazanie zadania renty socjalnej do ZUS. 

 
2) ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych – liczba klientów 
W 2005 roku objętych wsparciem (beneficjentów dofinansowań) Referatu  
ds. Osób Niepełnosprawnych było: 
- likwidacja barier architektonicznych – 183, 
- zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki 

pomocnicze – 663, 
- udział w warsztatach terapii zajęciowej – 227, 
- turnusy rehabilitacyjne – 1363. 
W 2005 roku Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności 
przyjął 5.599 wniosków dotyczących orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. 
Wydał łącznie 5.270 orzeczeń o niepełnosprawności, w tym 827 dla dzieci.  
W analizowanym okresie sprawozdawczym wydano również 3.381 legitymacji dla 
osób niepełnosprawnych. 

 
3) ustawa o świadczeniach rodzinnych – liczba świadczeń 

Liczba świadczeń udzielonych z tytułu ustawy o świadczeniach rodzinnych 
wyniosła w 2005 roku po zsumowaniu: 465.748 świadczeń. 

 
II. PRACOWNICY MOPS W GDAŃSKU 

 
1) Zatrudnienie 

Według stanu na dzień 31 grudnia 2005 roku, zadania pomocy społecznej 
realizowało 449 pracowników. Struktura i stan zatrudnienia kadry Ośrodka 
przedstawiały się następująco: 
− Liczba etatów: 433,6; 

− Liczba osób zatrudnionych: 449 pracowników, w tym: 
- merytorycznych: 343, 
- niemerytorycznych: 103, 
- Dyrektor i Zastępcy Dyrektora: 3. 
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− Liczba pracowników socjalnych terenowych: 145, braki kadrowe (zgodnie ze 
wskazaniami ustawy o pomocy społecznej): 52,4 etaty1. 

 
2) Kwalifikacje i wykształcenie 

Stawiane pracownikom merytorycznym wymagania ustawowe w zakresie 
posiadania kwalifikacji są ściśle przestrzegane. Kadra kierownicza posiada 
wymagane wykształcenie, a pracownikom merytorycznym i administracyjnym 
stwarza się warunki umożliwiające podnoszenie kwalifikacji. 
W roku 2005, pracownicy MOPS w Gdańsku uczestniczyli w 155 szkoleniach. 
Wykorzystano 1088 miejsc szkoleniowych. Ogólne koszty przeprowadzonych 
szkoleń wyniosły 50.688,50 zł. 

 
III. WYDATKI MOPS W GDAŃSKU 

 
Na realizację zadań pomocy społecznej w 2005 roku wydano ogółem 123.540.336 zł. 
Podział na zadania przedstawia poniższa tabela. 

 
Tabela nr 1: Wydatki na realizację zadań pomocy społecznej w latach 2003 - 2005 
 

Zadania 
Wydano  

w 2003 roku  
(w zł) 

Wydano  
w 2004 roku  

(w zł) 

Wydano  
w 2005 roku  

(w zł) 
Zadania własne gminy 19.356.122 23.987.297 33.698.179 
Zadania zlecone gminie 18.771.467 44.790.670 61.345.465 
Zadania własne powiatu 27.050.171 28.701.192 28.007.638 
Zadania z administracji 
rządowej powiatu 506.264 482.343 489.054 

Razem: 64.552.072 97.961.502 123.540.336 
 
Wykres nr 2: Wydatki na realizację zadań pomocy społecznej w latach 2003 - 2005 
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- wydatki w 2005 r. wzrosły ogółem o 26,1% w odniesieniu do wydatków poniesionych  

w 2004 r. Począwszy od roku 2003 obserwujemy stałą tendencje wzrostową wydatków 

                                            
1
 Podana liczba jest zgodna ze wskazaniami ustawy o pomocy społecznej, według której jeden pracownik socjalny powinien 

przypadać na 2.000 mieszkańców. 

26,1% 
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na pomoc społeczną, co związane jest przede wszystkim z przejęciem nowych zadań, 
szczególności świadczeń rodzinnych 

- w roku 2005 wzrost wydatków nastąpił przede wszystkim w zadaniach własnych  
i zleconych gminy. 

 
Wykres nr 3: Wydatki na zadania własne gminy w latach 2003 – 2005 
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- wzrost wydatków w zadaniach własnych gminy w 2005 r. był o 40,5% wyższy od 

wydatków w 2004 r. i został spowodowany: 
� Prowadzeniem modernizacji Domu Pomocy Społecznej „Ostoja” oraz budynku 

przy ul. Kiesielewskiego, przeznaczonego na Dzienny Dom Pomocy. Ponadto  
w Dziennym Domu Pomocy przy ul. Sterniczej prowadzone były prace 
remontowe. 

� Wzrostem wydatków na kontraktację miejsc w domach pomocy społecznej, jako 
że ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z 2004 r. 
wprowadziła to zadanie jako zadanie własne gminy. 

� Wzrostem wydatków w zakresie świadczeń wypłacanych najuboższym (w tym 
dotacja z budżetu państwa na zasiłki okresowe wzrosła o 73%). Schronienia dla 
bezdomnych zostały zabezpieczone przez zlecenie tego zadania do realizacji 
organizacjom pozarządowym. 

� Wzrostem o 200% wydatków na dofinansowanie zadania zleconego gminie  
dot. świadczeń rodzinnych, co wynikało z konieczności utworzenia dodatkowych 
stanowisk pracy do obsługi świadczeniobiorców w nowym okresie zasiłkowym 
2005/2006 oraz z wprowadzeniem do realizacji nowego zadania wynikającego  
z ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce 
alimentacyjnej. 

� W marcu 2005 r. przekazano w drodze konkursu ofert do prowadzenia przez 
organizację pozarządową nowy Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób 
dorosłych z kryzysami psychicznymi dla 20 osób. 

� W kwietniu 2005 r. otwarto trzeci Rodzinny Dom Pomocy dla 8 podopiecznych, 
co spowodowało wzrost wydatków o 52%. 

 
 
 
 
 
 
 

40,5% 
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Wykres nr 4: Wydatki na zadania zlecone gminie w latach 2003 – 2005 
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- zwiększenie wydatków w zadaniach zleconych gminy w porównaniu do 2004 r. 

wyniosło 37% i wynikało z przystąpienia do realizacji II etapu zadań określonych  
w ustawie o świadczeniach rodzinnych – w nowym okresie zasiłkowym przyjęto 
świadczeniobiorców od pracodawców zatrudniających do 20 pracowników. W 2004 r. 
realizacja świadczeń dotyczyła okresu od września do grudnia, natomiast w 2005 r. 
wypłata świadczeń dotyczyła całego roku budżetowego. 

- ponadto zwiększyła się liczba świadczeniobiorców z 12.506 w 2004 r. do 15.740  
w 2005 r. 

- dodatkowo w 2005 r. w wyniku zmian w ustawie o świadczeniach rodzinnych 
wynikających z ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce 
alimentacyjnej od września 2005 r. realizowane są wypłaty zaliczek alimentacyjnych. 
Liczba świadczeniobiorców odnośnie zaliczek na koniec 2005 r. wyniosła 2.287. 

 
IV. GŁÓWNE ŚWIADCZENIA REALIZOWANE PRZEZ SYSTEM POMOCY 

SPOŁECZNEJ 
 
Tabela nr 2: Główne świadczenia z zakresu zadań własnych gminy w latach 2003 - 
2005 
 

Zadania własne gminy 
Rodzaj świadczenia Ilość 

rodzin  
2003 

Ilość 
świadczeń  

2003 

Ilość 
rodzin  
2004 

Ilość 
świadczeń  

2004 

Ilość 
rodzin  
2005 

Ilość 
świadczeń  

2005 
Zasiłki celowe i pomoc 
w naturze (bez 
pogrzebów i zdarzeń 
losowych) 

6.362 x 6.108 x 7.062 x 

Poradnictwo 
specjalistyczne 

1.575 - 1.689 - 1.574 - 

Ubranie 2.660 4.602 3.305 6.731 3.770 11.431 
Posiłek w tym:  
dla dzieci i młodzieży  
w okresie nauki  
w szkole 

2.215  
2.156 

469.069  
461.339 

1.934  
1.896 

373.727  
368.165 

1.949  
1.926 

373.211  
380.253 

Usługi opiekuńcze 1.058 408.350 1.101 361.488 1.148 391.840 
Interwencja kryzysowa - - 143 - 306 - 

 

37% 



G D A Ń S K  2 0 0 6  

 8 

Wykres nr 5: Interwencja kryzysowa udzielana przez pracowników Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Gdańsku w latach 2004 – 2005 
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- w stosunku do roku 2004 obserwujemy wzrost o 114% liczby środowisk, które 

skorzystały z pomocy w postaci interwencji kryzysowej udzielanej przez pracowników 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdańsku. 

 
Wykres nr 6: Pomoc w postaci ubrania – ilość świadczeń w latach 2003 - 2005 
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- w porównaniu z ubiegłymi latami największy wzrost (w stosunku do roku 2004) 

obserwujemy w przypadku udzielania pomocy w postaci ubrania (ilość świadczeń) -  
o 70%. 

 
Wykres nr 7: Zasiłki celowe i pomoc w naturze w latach 2003 – 2005 (bez pogrzebów  
i zdarzeń losowych) 
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- w stosunku do roku 2004 obserwujemy 15,6% wzrost liczby rodzin korzystających  

z zasiłków celowych i pomocy w naturze. 

15,6% 

70% 

114% 
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Tabela nr 3: Główne świadczenia z zakresu zadań zleconych gminie w latach 2003 - 
2005 
 

Zadania zlecone gminy 

Rodzaj 
świadczenia 

Ilość 
rodzin  
2003 

Ilość 
świadczeń  

2003 

Ilość 
rodzin  
2004 

Ilość 
świadczeń  

2004 

Ilość 
rodzin  
2005 

Ilość 
świadczeń  

2005 

Zasiłki stałe 

446 oraz 
zasiłek stały 
wyrównaw-

czy  
1.555 

4.337 
 
 
 

14.219 

1.839 16.795 2.020 19.192 

 
- w związku ze zmianami w ustawie o pomocy społecznej, od 1 maja 2004 roku zasiłek 

stały wyrównawczy zmienił nazwę na zasiłek stały a „stary” zasiłek stały został 
zastąpiony świadczeniem pielęgnacyjnym, 

- wzrost o 9,8% liczby rodzin (w stosunku do roku 2004) otrzymujących zasiłki stałe jest 
wynikiem „powrotu” do systemu pomocy społecznej osób, które nie zostały 
zakwalifikowane jako osoby, którym przysługuje renta socjalna. 

 
Tabela nr 4: Główne świadczenia z zakresu świadczeń rodzinnych w 2005 roku 
 

Świadczenia rodzinne 
Rodzaj świadczenia Koszt świadczeń 

narastająco 
Liczba świadczeń 

narastająco 
Zasiłki rodzinne 11 668 137 260 347 
Dodatki do zasiłków 
rodzinnych 

28 669 422 163 034 

 Świadczenia opiekuńcze 7 879 668 42 367 
 
- w związku z faktem, iż świadczenia rodzinne są zadaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Gdańsku dopiero od 1 maja 2004 roku nie porównujemy ich z rokiem 
2005. 

 
Tabela nr 5: Główne świadczenia z zakresu zadań własnych powiatu w 2005 roku 
 

Zadania własne powiatu 
Uzyskanie 

odpowiednich 
warunków 

mieszkaniowych 

Pomoc na 
zagospodarowanie 
w formie rzeczowej 

Pomoc  
w uzyskaniu 
zatrudnienia 

Usamodzielniający się 
wychowankowie 

opuszczający 
Liczba 
osób 

Kwota 
świadczeń 

Liczba 
osób 

Kwota 
świadczeń 

Liczba 
osób 

Kwota 
świadczeń 

Rodziny zastępcze 23 56.915 15 64.968 70 - 
Placówki opiekuńczo-
wychowawcze typu 
rodzinnego i socjalizacyjnego 

23 61.510 10 31.131 37 - 

Młodzieżowe ośrodki szkolno 
-wychowawcze 

5 4.126 4 7.343 16 - 

Domy dla matek z małymi 
dziećmi i kobiet           w ciąży  

2 3.426 1 4.863 2 - 

Zakłady poprawcze  1 72 4 13.641 6 - 
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Pomoc pieniężna na 
usamodzielnienie 

Pomoc pieniężna na 
kontynuowanie nauki 

 

Liczba 
osób 

Kwota 
świadczeń 

Liczba 
osób 

Kwota 
świadczeń 

Rodziny zastępcze 1 4.863 232 1.054.487 
Placówki opiekuńczo - 
wychowawcze typu rodzinnego  
i socjalizacyjnego 

4 24.386 58 234.408 

Młodzieżowe ośrodki szkolno - 
wychowawcze 

- - 18 63.375 

Domy dla matek z małymi dziećmi  
i kobiet w ciąży 

- - 2 8.357 

Zakłady poprawcze 2 3.440 6 11.210 
 

V. POWODY TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ KLIENTÓW 
 
Tabela nr 6: Najczęściej występujące powody trudnej sytuacji życiowej klientów w latach 
2003 - 2005 
 

Powód trudnej sytuacji życiowej klientów 
Liczba 
rodzin  
2003 

Liczba 
rodzin  
2004 

Liczba 
rodzin  
2005 

Ubóstwo2 8.073 7.872 7.519 
Niepełnosprawność 4.819 3.702 3.745 
Bezrobocie 4.169 3.906 3.551 
Bezradność w sprawach opiekuńczo – 
wychowawczych 

2.927 2.603 2.484 

Długotrwała choroba 2.191 2.268 2.045 
Bezdomność 826 846 889 
Alkoholizm 743 772 890 

* liczby rodzin nie sumujemy, gdyż jedna rodzina może być dotknięta kilkoma dysfunkcjami 

 
Wykres nr 8: Najczęściej występujące powody trudnej sytuacji życiowej klientów w latach 
2003 – 2005 
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2
 Ubóstwo traktowane jest jako powód współwystępujący 
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- podobnie jak w poprzednich latach dominującym powodem trudnej sytuacji życiowej 
klientów pomocy społecznej była niepełnosprawność. Warto podkreślić malejącą z roku 
na rok liczbę klientów otrzymujących wsparcie z powodu trudnej sytuacji 
spowodowanej bezrobociem. 

 
VI. USŁUGI OPIEKUŃCZE 

W 2005 roku 5 podmiotów niepublicznych (agencji opiekuńczych) udzielało pomocy  
w postaci usług opiekuńczych, rehabilitacyjnych i specjalistycznych dla: 
- usług opiekuńczych: 1164 osób z 1148 rodzin, 
- usług rehabilitacyjnych: 56 osób z 55 rodzin, 
- usług specjalistycznych - dla osób z zaburzeniami psychicznymi: 68 osób z 66 

rodzin. 
 
Wykres nr 9: Usługi opiekuńcze w latach 2003 - 2005 
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- liczba osób, którym udzielono wsparcia w postaci usług opiekuńczych na przestrzeni 

lat 2003 - 2005 utrzymuje się na jednolitym poziomie. 
 
VII. PROWADZENIE SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA 
 
Tabela nr 7: Poradnictwo specjalistyczne w 2005 roku (dane dotyczą poradnictwa 
udzielanego przez specjalistów pracujących w komórkach i jednostkach organizacyjnych 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdańsku) 
 

Typ poradnictwa Liczba osób 
pedagogiczne 1.787 
psychologiczne 1.091 
rodzinne 1.923 
prawne 1.808 
psychiatryczne 108 
socjalno - bytowe 509 
medyczne, urzędowe, o ulgach 178 
informowanie o przysługujących prawach i uprawnieniach 4.995 

 
VIII. WYBRANE ZAGADNIENIA Z DZIAŁALNOŚCI MOPS 
 

a) czas korzystania z pomocy społecznej w obszarze pomocy środowiskowej 
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Tabela nr 8: Czas korzystania z pomocy społecznej wg stanu na 31 grudnia 2005 r. 
 

Okres korzystania z pomocy społecznej Liczba klientów  
korzystających z pomocy 

środowiskowej 
do 6 m-cy 6 m-cy - 1 rok 1 – 2 lata powyżej 2 lat 

Razem: 9.936 1.080 937 2.287 5.632 
 

Wykres nr 10: Czas korzystania z pomocy społecznej w obszarze pomocy środowiskowej 
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- z grupy klientów objętych pomocą na podstawie ustawy o pomocy społecznej 

zdecydowana większość to klienci korzystający z pomocy powyżej 2-ch lat. Trzeba 
jednak pamiętać, że w skład tej grupy wchodzą zarówno bezrobotni, jak  
i niepełnosprawni, osoby starsze, rodziny doświadczające bezradności w sprawach 
opiekuńczo - wychowawczych oraz uzależnieni i ich rodziny. 

 
b) praca z bezrobotnym w obszarze pomocy środowiskowej 

 
Tabela nr 9: Praca z klientem  bezrobotnym: 
 

Liczba klientów 
bezrobotnych* 

Liczba klientów bezrobotnych, którzy podjęli zatrudnienie 

3.189 241 
* tzn. zarejestrowanych w PUP jako osoby bezrobotne 

 
- w 2005 r. z pomocy Ośrodka skorzystało 3.189 klientów bezrobotnych, z czego 241 

podjęło zatrudnienie (8%). 
 

c) średni koszt ponoszony na wsparcie dla 1 klienta w różnych obszarach 
pomocy społecznej w 2005 roku 
a) pomocy środowiskowej (suma kwot świadczeń finansowych dzielona przez 

liczbę klientów): 
- zadania własne gminy: 552 zł 
- zadania zlecone: 2.450 zł 

b) średnia miesięczna kwota pomocy pieniężnej przyznanej na 1 dziecko 
pozostające w rodzinie zastępczej: 550,81 zł 

c) średnia miesięczna kwota pomocy pieniężnej przyznanej na 1 
usamodzielniającego się wychowanka: 427,96 zł 
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d) średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo – 
wychowawczych prowadzonych przez powiat Miasto Gdańsk: 
- zgodnie z art. 6 ust. 15 obowiązującej ustawy o pomocy społecznej 

średni miesięczny koszt utrzymania w placówce opiekuńczo - 
wychowawczej oznacza kwotę rocznych wydatków na działalność 
placówki opiekuńczo - wychowawczej wynikającą z utrzymania dzieci, 
z roku poprzedniego, bez wydatków inwestycyjnych, powiększoną  
o prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług 
konsumpcyjnych ogółem, przyjęty w ustawie budżetowej na dany rok 
kalendarzowy, podzieloną przez liczbę miejsc w placówce i przez 
dwanaście. 

 
Tabela nr 10: Średni koszt utrzymania dziecka w placówce w roku 2005 zgodnie z wyżej 
cytowanym art. 6 ustawy o pomocy społecznej 
 

Placówki Średni miesięczny koszt utrzymania 
dziecka 

Pogotowie Opiekuńcze, ul. Leczkowa 1A 
Dzienna Placówka Interwencyjna,  
ul. Leczkowa 1A 

2.823,64 

Młodzieżowy Ośrodek Readaptacji Społecznej  
ul. Leczkowa 1A 

2.823,64 

Dom Dziecka ul. Brzegi 55 2.068,00 
Dom Integracyjno – Rodzinny  
ul. Jaśkowa Dolina 71 

2.668,00 

Dom Rodzinny Fundacji „Rodzina Nadziei”  
ul. Grottgera 25 

1.700,00 

Ognisko Wychowawcze Nr 1  
ul. Władysława IV 14 
- ul. Sucha 
- ul Walecznych 

806,21 

Ognisko Wychowawcze Nr 3  
ul. Głęboka 11 

814,00 

Rodzinny Dom Dziecka Nr 1  
ul. Żwirki i Wigury 1a/2 

1.176,66 

Rodzinny Dom Dziecka Nr 3  
ul. Lęborska 21/28 

1.563,14 

Rodzinny Dom Dziecka Nr 4  
ul. Skarżyńskiego 6B/2 

1.537,10 

„Dom przy Sercu”  
ul. Ks. Zator Przytockiego 4/2 

1.553,93 

 
d) średni miesięczny koszt utrzymania jednego mieszkańca w domach 

pomocy społecznej w Gdańsku 
 

Tabela nr 11: Średni koszt utrzymania w 2005 roku mieszkańca w domach pomocy 
społecznej zgodnie z wyżej cytowanym art. 6 ustawy o pomocy społecznej: 
 

Nazwa placówki Średni miesięczny koszt utrzymania  
Dom Pomocy Społecznej w Gdańsku – Oliwa,  
ul. Polanki 121 

2.030,88 zł 

Dom Pomocy Społecznej w Gdańsku – Orunia, 
ul. Starogardzka 20 

2.261,57 zł 
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Dom Seniora im. J. Pawła II w Gdańsku,  
ul. Fromborska 24 

2.022,00 zł 

Dom Pomocy Społecznej w Gdańsku,  
ul. Turystyczna 23 

1.920,00 zł 

 
e) nowe formy pomocy dla seniorów 

Obecnie w Gdańsku funkcjonują 3 Rodzinne Domy Pomocy, zabezpieczających 
22 miejsca, z których w 2005 roku skorzystało 29 osób. Jest to nowatorska forma 
usług opiekuńczych i bytowych, przeznaczona dla osób starszych. Działają one 
na podstawie ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 64, 
poz. 593 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 17 października 2001 r. (Dz. U. Nr 127, poz. 1399) w sprawie 
rodzinnych domów pomocy społecznej. Rozporządzenie określa standardy, 
rodzaj i zakres usług opiekuńczych i bytowych świadczonych przez rodzinny dom 
pomocy oraz zasady kierowania i odpłatności za pobyt. 

 
Tabela nr 12: Średni koszt utrzymania w 2005 roku mieszkańca w rodzinnych domach 
pomocy społecznej zgodnie z wyżej cytowanym art. 6 ustawy o pomocy społecznej 
 

Nazwa placówki Średni miesięczny koszt utrzymania 
Rodzinny Dom Pomocy „Jesienna Przystań”  
ul. Świtezianki 21 

1630 zł 

Rodzinny Dom Pomocy,  
ul. Wodnika 28 

1629 zł 

Rodzinny Dom Pomocy  
ul. Junony 2 

1630 zł 

 
f) Środowiskowe Domy Samopomocy 

W 2005 roku w systemie pomocy społecznej w Gdańsku funkcjonowało 7 
Środowiskowych Domów Pomocy Społecznej. Placówki dysponowały łącznie 162 
miejscami, z których skorzystało 219 osób. Placówki były przeznaczone dla: 
- młodzieży niepełnosprawnej, 
- młodzieży z zaburzeniami psychicznymi, 
- osób upośledzonych umysłowo, 
- osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi - nowa placówka przy  

ul. Chopina 42. 
 
Tabela nr 13: Średni koszt utrzymania w 2005 roku uczestnika  w środowiskowych domach 

pomocy społecznej: 
 

Nazwa placówki Średni miesięczny koszt utrzymania 
ŚDS dla Młodzieży Niepełnosprawnej  
ul. Nowiny 7 

1363 zł 

ŚDS dla Młodzieży Niepełnosprawnej  
ul. Wajdeloty 28a 

1363 zł 

ŚDS Dla Młodzieży z Chorobami i Zaburzeniami 
Psychicznymi  
ul. Chopina 42 

1363 zł 

ŚDS dla Osób Dorosłych z Zaburzeniami 
Psychicznymi  
ul. Chopina 42 

850 zł 

ŚDS Stowarzyszenia Na Rzecz Osób 
Potrzebujących „Światło i Cienie”  
ul. Burzyńskiego 1 

660 zł 



G D A Ń S K  2 0 0 6  

 15 

ŚDS Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób  
Z Upośledzeniem Umysłowym  
ul. Tysiąclecia 13a 

660 zł 

ŚDS ul. Starogardzka 20 330 zł 
 

g) rehabilitacja społeczna – formy wsparcia 
 
Tabela nr 14: Koszty i ilość osób korzystających ze wsparcia z zakresu rehabilitacji 
społecznej w 2005 roku 

 

Formy wsparcia 
Liczba osób/ 
podmiotów 

Dofinansowanie  
w 2005 roku  

(w zł) 
uczestnictwo osób niepełnosprawnych i ich 
opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych 1363 osób 747.417,00 zł 

dofinansowanie sportu, kultury i rekreacji osób 
niepełnosprawnych 35 podmiotów 68.257,00 zł 

zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny 663 osób 673.617,00 zł 
dofinansowanie likwidacji barier 
architektonicznych technicznych  
i w komunikowaniu się, w związku  
z indywidualnymi potrzebami osób 
niepełnosprawnych 

183 osób 693.852,00 zł 

zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny dla osób 
prawnych i jednostek organizacyjnych nie 
posiadających osobowości prawne 

14 podmiotów 57.320,00 zł 

dofinansowanie tworzenia i działalności 
warsztatów terapii zajęciowej 

227 osób 3044978,00 zł 

 
h) formy zastępczej opieki dla dzieci i młodzieży 

Liczba rodzin zastępczych w 2005 roku: 457, w tym: 
- rodziny spokrewnione z dzieckiem: 383, 
- rodziny niespokrewnione z dzieckiem: 65 (w tym 3 przekształcone na 

rodziny zawodowe), 
- zawodowe niespokrewnione z dzieckiem: 9. 
Liczba dzieci umieszczonych w rodzinach adopcyjnych w 2005 r.: 128, 
Liczba zawiązanych rodzin adopcyjnych w 2005 r.: 104, 
Liczba dzieci zgłoszonych w 2005 r. przez placówki opiekuńczo - wychowawcze 
do: 
- adopcji – 3, 
- umieszczenia w rodzinie zastępczej – 29. 
Liczba dzieci przyjętych w 2005 r. do placówek opiekuńczo – wychowawczych 
typu: 
- interwencyjnego (całodobowej/dziennej) - 107 
- rodzinnego - 2 
- socjalizacyjnego – 91. 

 
i) formy pracy z wychowankami i ich rodzicami realizowane przez placówki 

opiekuńczo – wychowawcze oraz specjalistów Wydziału Pomocy Dziecku  
i Rodzinie 
- formy pracy z wychowankami realizowane przez placówki opiekuńczo - 

wychowawcze typu wielofunkcyjnego, socjalizacyjnego, rodzinnego: 
Każda placówka oferuje swoim wychowankom zajęcia różnego typu. Do 
najczęściej preferowanych należą: zajęcia dydaktyczne wyrównujące 
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opóźnienia rozwojowe i szklone, organizacja czasu wolnego przez 
zapewnienie możliwości udziału w różnych formach aktywności (zajęcia 
sportowe, kółka zainteresowań), zajęcia indywidualne o charakterze 
terapeutycznym (terapia psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna). 

- formy pracy z wychowankami realizowane przez placówki opiekuńczo - 
wychowawcze wsparcia dziennego: 
Placówki wsparcia dziennego oferują swoim wychowankom następujące 
zajęcia: 
1) dydaktyczne, 
2) wyrównawcze, 
3) socjoterapeutyczne, 
4) prozdrowotne, sportowe i twórcze formy aktywności, 
5) terapię psychologiczną (indywidualną i grupową), 
6) terapię pedagogiczną (indywidualną i grupową). 

- formy pracy z rodzicami wychowanków placówek opiekuńczo - 
wychowawczych realizowane przez placówki typu interwencyjnego, 
socjalizacyjnego, rodzinnego: 
Do najczęstszych form pracy realizowanych z rodzicami należą 
indywidualne rozmowy oraz informowanie o prawach i uprawnieniach. 
Placówki rodzinne umożliwiają kontakt z rodzicami biologicznymi 
wychowankom w nich przebywających na terenie domów lub w ośrodkach 
adopcyjno - opiekuńczych. 

- formy pracy z rodzicami wychowanków realizowane przez placówki 
opiekuńczo - wychowawcze wsparcia dziennego: 
Placówki wsparcia dziennego oferują rodzicom/opiekunom swoich 
wychowanków następujące zajęcia: 
1) terapeutyczne dla rodziców uzależnionych od alkoholu oraz ofiar 

przemocy, 
2) „Szkoła dla rodziców”, 
3) indywidualne spotkania o charakterze poradnictwa, konsultacji. 

- formy pracy z rodzicami wychowanków przebywających w rodzinach 
zastępczych: 
1) współtworzenie grup wsparcia dla rodziców biologicznych, 
2) organizacja zespołów interdyscyplinarnych oraz  praca socjalna, 
3) działania mobilizujące i wspierające rodziców biologicznych do 

kontaktów z dziećmi, 
- formy pracy z usamodzielnianymi wychowankami placówek opiekuńczo - 

wychowawczych i rodzin zastępczych: 
1) aktywizacja zawodowa wychowanków poprzez konsultacje  

z doradcami zawodowymi i udział w Klubie Pracy, 
2) przygotowanie do samodzielności w dorosłym życiu poprzez 

organizowanie zajęć tematycznych, 
3) tworzenie grup wsparcia dla wychowanków w ramach realizacji 

programu „Smaki Dorosłego Życia”. 
- formy pracy z niepełnoletnimi wychowankami rodzin zastępczych  

i placówek opiekuńczo - wychowawczych: 
1) wspieranie wychowanków poprzez pomoc wolontariuszy w ramach 

realizacji programu „Przyjaciel Dziecka”, 
2) poradnictwo w przypadku trudności wychowawczych, 
3) grupy wsparcia dla rodziców zastępczych dzieci stwarzających 

problemy wychowawcze. 
 

j) interwencja kryzysowa 
Zgodnie z umową nr PS/WKA/V/224/2004 z dnia 31 stycznia 2004 r. Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku na roku 2005 zlecił prowadzenie 
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ośrodka interwencji kryzysowej, Centrum Interwencji Kryzysowej PCK. W 2005 r. 
podmiot udzielił wsparcia 3.035 osobom, w tym 2.236 mieszkańcom Gdańska. 

 
Tabela nr 13: Liczba osób korzystająca ze wsparcia Centrum Interwencji Kryzysowej  
w latach 2003 – 2005 
 
 2003 2004 2005 

Liczba osób mieszkańców 
Gdańska 

2.450 2.656 2.236 

 
Wykres nr 11: Liczba osób mieszkańców Gdańska korzystająca ze wsparcia Centrum 
Interwencji Kryzysowej w latach 2003 – 2005 
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* w tym 349 osób objętych wsparciem przez Stowarzyszenie „Krąg” 
 

- rodzaje porad 
CIK świadczy usługi w zakresie poradnictwa psychologicznego i prawnego. 
Najczęstszą formą pomocy było poradnictwo psychologiczne, w ramach 
którego udzielono 3.645 porad 2.430 osobom. W ramach poradnictwa 
prawnego udzielono 605 porad 107 osobom. Najczęstsze formy kontaktu to 
kontakt bezpośredni ze specjalistą oraz kontakt telefoniczny. 

 
Tabela nr 14: Formy udzielanych porad 
 

Rodzaj udzielonej porady Liczba porad Liczba osób 
kontakt telefoniczny 1.832 1.832 
kontakt z osobą dyżurującą w ośrodku 679 679 
kontakt bezpośredni ze specjalistą 1.503 501 
inny: poczta, mail min. 23 23 

 
Tabela nr 15: Natężenie interwencji w zależności od pory dnia: 
 
 W ciągu dnia W nocy Razem 

Liczba udzielonych porad 1.876 658 2.534 
 
- większość osób zgłasza się do CIK-u w ciągu dnia. Tylko ok. 26% wszystkich porad 

udzielanych jest nocą. Najwięcej porad udzielono z uwagi na: 
- przemoc w rodzinie: 704 
- uzależnienia: 192; 

- w roku 2005 udzielono schronienia 19 osobom, średni okres korzystania ze 
schronienia przez klienta wynosił średnio od 2 dni do 3 tygodni; 

- od 21 listopada nową siedzibą CIK (wraz z hostelem – nowe zadanie Centrum) jest 
lokal mieszczący się przy Placu Ks. Gustkowicza 13 (w Gdańsku – Nowym Porcie). 



G D A Ń S K  2 0 0 6  

 18 

k) aktywizacja społeczności lokalnych (CAL) 
W systemie pomocy społecznej w 2005 roku zrealizowano 171 programów, 
projektów i działań, w tym: 90 projektów, działań i inicjatyw na rzecz społeczności 
lokalnych Miasta Gdańska w ramach programu Centrum Aktywności Lokalnej. 
Wśród projektów/działań /inicjatyw realizowanych w ramach CAL było 26 nowych 
przedsięwzięć (tj. zapoczątkowanych w 2005 roku) i 64 kontynuowanych. 
Zorganizowano 21 festynów, działały 23 koalicje lokalne, 29 klubów seniora, 12 
klubów wolontariusza. Realizowane projekty/działania/inicjatywy były 
adresowane do różnych grup odbiorców3. 

 
Tabela nr 16: Odbiorcy projektów CAL 
 

Dzieci  
i 

młodzież 

Osoby  
starsze 

Bezrobotni Niepełnosprawni Rodziny 
Ofiary 

przemocy 

Mieszkańcy  
różnych dzielnic 

Gdańska 
42 29 3 9 12 3 8 

 
Najważniejsze działania podejmowane w 2005 roku w ramach CAL to również: 
- Przeprowadzenie 3 cykli szkolenia wewnętrznego „CAL w pigułce” dla 

51 pracowników MOPS, 
- Przeprowadzenie 1 spotkania szkoleniowego dla przedstawicieli ośrodków 

pomocy społecznej z województwa kujawsko - pomorskiego „Pracując 
CAL-em czyli praktyczne przykłady działań środowiskowych”, 

- Uruchomienie procesu budowania koalicji podmiotów miasta Gdańska 
wokół przedsięwzięcia „Czerwiec Aktywnych Społeczności” - społeczno 
- edukacyjnej akcji promującej obywatelskie działania na rzecz lokalnych 
społeczności, 

- Przygotowanie i złożenie projektu szkoleniowego „ANIMATORREG dla 
współpracy społeczności Kłajpedy i Gdańska” w zakresie metody 
CAL w ramach funduszu Unii Europejskiej INTERREG IIIA, 

- Promowanie dotychczasowych działań realizowanych w ramach CAL 
podczas 4 spotkań w Polsce. 

 
l) współpraca zagraniczna oraz projekty finansowane ze środków Unii 

Europejskiej 
a) wizyty zagranicznych delegacji w MOPS Gdańsk 

W roku 2005 MOPS przyjął 14 delegacji (102 reprezentantów). Nawiązano 
kontakty z partnerami z następujących krajów: 
- Wielkiej Brytanii (Link Hope Foundation), 
- Łotwy (Tukuma Pilsetas Dome), 
- Danii (N2B, Saxenhoj), 
- Holandii (Matra SIC!), 
- Niemcy (Uniwersytet Bielefeld, Deutschen Gesellschaft e.V.  

z Berlina), 
- TiSSA, 
- IFS – międzynarodowy zjazd aktywnej młodzieży z Holandii, Węgier, 

Wielkiej Brytanii, Niemiec, Mołdawii i Litwy, 
- Pilot – spotkanie partnerów projektu, w tym z Danii i z Łotwy, 
- Mołdawia – staż studenta w Wydziale Strategii i Rozwoju w Referacie 

Projektów Europejskich i Współpracy Zagranicznej. 
b) zagraniczne delegacje służbowe pracowników MOPS w roku 2005 

                                            
3
 Niektóre z projektów są adresowane do więcej niż jednej grupy odbiorców 
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W 2005 roku 37 pracowników MOPS, w tym 20 finansowanych z funduszy 
Unii Europejskiej, uczestniczyło w 11 zagranicznych delegacjach 
służbowych: 
- Belgia, Bruksela – wizyta studyjna zapoznanie się z pracą jednostek 

Komisji Europejskiej, 
- Węgry, Debrecen - wizyta studyjna w ramach projektu IFS w zakresie 

aktywizacji społeczności lokalnych, 
- Łotwa, Tukums – dwie wizyty (grupy osób z niepełnosprawnością  

i grupy osób starszych) w ramach projektów Phare, 
- Hiszpania, Toledo oraz Dania, Saxenhoj, 
- wizyta przygotowawcza - szczegółowe ustalenie programu wizyty 

studyjnej beneficjentów w ramach projektu Leonardo da Vinci 
Wymiany i staże, 

- wizyta studyjna - udział 8 pracowników MOPS w Hiszpanii i 10 
pracowników MOPS w Danii w wymianie doświadczeń zawodowych 
w zakresie aktywizacji zawodowej osób z zaburzeniami psychicznymi 
i osób bezdomnych, 

- Federacja Rosyjska, St. Petersburg – udział w seminarium z zakresu 
spraw społecznych zorganizowanym przez Komisję Spraw 
Społecznych Zgromadzenia Ustawodawczego St. Petersburga, 

- Litwa, Druskiennik – uczestnictwo w wystawie prac plastycznych 
twórców z niepełnosprawnością, 

- Litwa, Vistytis - uczestnictwo w Forum Poszukiwania Partnerów 
Programu INTERREGIII A. 

 
m) współpraca z podmiotami niepublicznymi w ramach zlecania zadań pomocy 

społecznej w roku 2005 
- liczba podmiotów, które złożyły oferty na zadania pomocy społecznej 

realizowane w 2005 r. w ramach ogłoszonych konkursów - 51 
1) liczba złożonych ofert - 105 
2) liczba ofert nie wybranych lub odrzuconych - 26 

- liczba podpisanych umów z podmiotami w 2005 r. - 79 
- liczba realizowanych projektów w 2005 r. ogółem – 79. 

 
Wykres nr 12: Środki przyznane na realizację zadań Miasta Gdańska z zakresu pomocy 
społecznej przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych w latach 2003 - 
2005 
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- w roku 2005 na realizację zadań Miasta Gdańska z zakresu pomocy społecznej przez 

podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych przekazano 3.911.999 zł. 
- od roku 2003 środki przekazywane na tą formę pomocy wzrosły w stosunku do  

2005 roku o 540%, z uwagi na stosowanie się przez Miasto Gdańsk do zasady 
subsydiarności, czyli zlecaniu swoich zadań podmiotom niepublicznym. 
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Tabela nr 17: Odbiorcy projektów realizowanych w 2005 roku w ramach zlecania zadań 
pomocy społecznej podmiotom niepublicznym 
 

Grupy 
odbiorców 

Bezrobotni 
Niepełnosprawni

przewlekle 
chorzy 

Osoby 
starsze 

Bezdomni 
Mieszkańcy 

Gdańska 

Dzieci  
i  

młodzież 

Osoby 
ubogie 

Liczba 
projektów 

4 19 5 18 11 18 4 

 
n) praca socjalna oraz praca metodą kontraktu socjalnego 

W 2005 roku z pracy socjalnej jako formy wsparcia skorzystało 11.195 rodzin,  
z czego wyłącznie w postaci pracy socjalnej 1.723 rodzin klientów, w których żyło 
3.806 osób. 
Od 31 marca 2005 r. obowiązuje Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej  
z dnia 1 marca 2005 r. w sprawie wzoru kontraktu socjalnego (Dz. U. z 2005 r.  
Nr 42, poz. 409). Na podstawie tego aktu prawnego podpisano kontrakt z 363 
klientami, w tym z 259 osobami bezrobotnymi. Utrudnieniami w pracy metodą 
kontraktu socjalnego są: 
1) opór klientów, 
2) brak dodatkowych środków finansowych na realizację zadań wynikających 

z kontraktu, 
3) niechęć klientów do nowych form aktywizacji. 

 
o) wykorzystanie badań socjologicznych: Ekskluzja I „Ocena zjawiska 

ubóstwa i wykluczenia społecznego w Gdańsku”, „Diagnoza sytuacji osób 
niepełnosprawnych na terenie gminy Gdańsk” oraz „Wzorce konsumpcji 
alkoholu oraz przemoc w rodzinie” 
Wyniki badań są wykorzystane m.in.: 
1) do planowania zapotrzebowania na świadczenia z zakresu pomocy 

społecznej (bilans potrzeb), 
2) do opracowywania wskaźników do celów Strategii Rozwiązywania 

Problemów Społecznych do roku 2015, 
3) do opracowania wskaźników do Strategii Rozwoju Gdańska do roku 2015, 
4) do sporządzania opracowań z zakresu pomocy społecznej, 
5) w projektach ubiegających się o dofinansowanie ze środków Unii 

Europejskiej, 
6) do analiz, w tym skuteczności i efektywności podejmowanych działań. 

 
p) koordynacja Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych do roku 

2015 
Opracowanie i realizacja strategii rozwiązywania problemów społecznych należy 
do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym, jak również zadań 
własnych powiatu. W okresie sprawozdawczym podejmowano szereg działań 
wdrożeniowych dotyczących realizacji przyjętego w lipcu 2004 r. Uchwałą Rady 
Miasta Gdańska dokumentu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 
do roku 2015. Ten wieloletni dokument programowy ma istotne znaczenie dla 
zapewnienia bezpieczeństwa społecznego mieszkańców Gdańska  
w szczególności grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Cele strategii 
zawarte w dokumencie zmierzają do stworzenia warunków do integracji 
społecznej poprawiającej jakość życia wszystkich grup we wszystkich obszarach 
życia społeczno – gospodarczego. 
Do realizacji w 2005 r. zaplanowano zgodnie z harmonogramem realizacji 
Strategii działania w ramach 9 celów głównych, 51 celów szczegółowych, 102 
wyników, których realizatorami są: Powiatowy Urząd Pracy, Wydział Polityki 
Gospodarczej, Wydział Edukacji i Sportu, Wydział Spraw Społecznych, Wydział 
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Gospodarki Komunalnej, Wydział Zarządzania Kryzysowego, Komenda Miejska 
Policji, zainteresowane organizacje pozarządowe i Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej. 
W 2005 roku podejmowane były następujące działania: 
- opracowano narzędzie do monitorowania i zarządzania realizacją 

dokumentu strategii przyjęte Zarządzeniem Nr 634/05 Prezydenta Miasta 
Gdańska z dnia 7 czerwca 2005 r. w sprawie zarządzania Strategią 
Rozwiązywania Problemów Społecznych do roku 2015, 

- zorganizowano i przeprowadzono konferencje upowszechniającą rezultaty 
SRPS, prowadzone są prace nad wdrożeniem Internetowego Forum 
Strategii. 

W zakresie opracowywania programów realizujących cele SRPS: 
- Wpisano w opracowaną koncepcję zarządzania Strategią przyjętą  

w Zarządzeniu Prezydenta zasadę opiniowania programów społecznych 
przyjmowanych do realizacji uchwałą RMG w zakresie zgodności ze SRPS 
przez Zespół Monitorująco – Wdrożeniowy, w tym zakresie zostały 
zaopiniowane przez Zespół programy przyjmowane do realizacji w drodze 
uchwał RMG: Program Współpracy Miasta Gdańska z organizacjami 
pozarządowymi na rok 2006, Program Promocji Zatrudnienia oraz 
Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2005 - 2007, Gminny Program 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2006, 
programy szczegółowe na rok 2006 do Programu Przeciwdziałania 
Narkomanii oraz Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na 
lata 2005 - 2009, Gminny Program Dożywiania Dzieci i Młodzieży  
w Szkołach Podstawowych, Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych na lata 
2006 – 2007; 

- doradztwo metodyczne dla podmiotów zaangażowanych w realizacje 
strategii – w 2005 roku objęto różnymi formami tych działań; 

- ukierunkowano procesu budowania programów operacyjnych realizujących 
cele strategii: Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych oraz 
Programu Pomocy Rodzinie; 

- rozpoczęto prace nad koncepcją raportu ewaluacyjnego Strategii 
Rozwiązywania Problemów Społecznych m.in. prace koncepcyjne nad 
określeniem obszaru badawczego oraz podmiotu eksperckiego 
realizującego badanie. 

 
IX. Potrzeby w zakresie realizacji zadań systemu pomocy społecznej 
 

1. Potrzeba wspierania metodycznego realizatorów Strategii Rozwiązywania 
Problemów Społecznych do 2015 
Z uwagi na zbyt małe doświadczenia w zakresie realizacji zadań strategii, 
wymagających szerokiej współpracy poziomej pomiędzy zaangażowanymi 
podmiotami, wskazane jest wzmacnianie realizatorów różnymi formami wsparcia 
metodyczno – informacyjnego. 

 
2. Potrzeby w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej bezrobotnych 

klientów pomocy społecznej 
Jednym z głównych powodów przyznania pomocy społecznej jest bezrobocie, 
generujące inne dysfunkcje, wpływające na pogorszenie sytuacji rodziny  
(np. alkoholizm, przemoc, ubóstwo, wyuczona bezradność społeczna). 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku zintensyfikował działania 
podnoszące kwalifikacje zawodowe pracowników w zakresie aktywizacji 
zawodowej i społecznej klienta pomocy społecznej (m.in. pozyskano 50.000 Euro 
ze środków UE). Ofertą skierowaną bezpośrednio do klienta jest realizowanie 
zadań wynikających z ustawy o zatrudnieniu socjalnym (tworzenie Klubów  
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i Centrów Integracji Społecznej – w roku 2005 dofinansowano działalność  
3 Klubów). 

 
3. Potrzeby w zakresie zmodernizowania istniejącego systemu pomocy 

dziecku i rodzinie 
Odpowiedzią na powyższą potrzebę jest: 
- kontynuacja prac nad osiąganiem standardów przez placówki opiekuńczo – 

wychowawcze poprzez tworzenie, wprowadzanie i realizację programów 
naprawczych przez placówki opiekuńczo – wychowawcze), 

- rozwijanie form pracy z rodzicami biologicznymi dzieci przebywających  
w rodzinach zastępczych oraz tych, które są umieszczone lub zagrożone 
umieszczeniem w placówce opiekuńczo - wychowawczej w celu 
pozostawienia ich bądź powrotu do środowiska rodzinnego, 

- promowanie idei rodzicielstwa zastępczego, 
- zwiększanie ilości istniejących mieszkań socjalnych, z uwagi na długie listy 

oczekujących na miejsce w tego typu placówce. 
 

4. Potrzeby w zakresie rozwoju współpracy z organizacjami nie zaliczanymi 
do sektora finansów publicznych 
W celu poszerzenia oferty systemu pomocy społecznej, niezbędne jest stałe 
zwiększanie zakresu efektywnej współpracy Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej z organizacjami pozarządowymi, działającymi na rzecz integracji 
społecznej w Gdańsku. 

 
5. Potrzeby w zakresie braków kadrowych 

Zgodnie ze wskazaniami ustawy o pomocy społecznej, na jednego pracownika 
socjalnego powinno przypadać 2.000 mieszkańców. Według stanu na  
31 grudnia 2005 r., w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gdańsku 
brakowało 52,4 etatów. 

 
6. Potrzeby w zakresie modernizacji sprzętu i bazy lokalowej 

Potrzeba modernizacji wynika z niewystarczającej ilość sprzętu komputerowego, 
niezbędnego do realizacji zadań, brak wewnętrznej sieci komputerowej dla 
wszystkich komórek organizacyjnych Ośrodka oraz trudnych warunków 
lokalowych i lokalizacyjnych niektórych komórek organizacyjnych MOPS. 
Działaniami zapewniającymi podwyższanie jakości świadczonych usług jest m.in. 
tworzenie Centrów Pracy Socjalnej (w roku 2005 utworzono Centrum Pracy 
Socjalnej przy ul. Ks. Gustkowicza 13, w 2006 r. planowane jest utworzenie 
kolejnego). Trwają prace przygotowawcze do wdrożenia systemu 
elektronicznego obiegu dokumentów, usprawniającego proces obsługi klienta 
zewnętrznego i wewnętrznego. 


