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I. AKTY  PRAWNE  REGULUJĄCE  PRACĘ OŚRODKA  

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku jest nadrzędną jednostką organizacyjną 

systemu pomocy społecznej w mieście Gdańsku, realizującą w roku 2009 zadania gminy  

i powiatu w oparciu o
1
: 

1) Założenia Polityki Społecznej na rok 2009; 

2) Gdańską Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych do roku 2015 (Uchwała 

Nr XIX/Rady Miasta Gdańska z dnia 31 stycznia 2008 roku zmieniającą uchwałę Rady 

Miasta Gdańska w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 

do roku 2015”); 

3) Ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz.U.  2009 r. Nr 

175 poz. 1362); 

4) Ustawę z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych (Dz.U. 2008 r. Nr 14, poz. 92 z późn. zm); 

5) Ustawę z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity: Dz.U. 

2006 Nr 139 poz. 992); 

6) Ustawę z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jednolity 

Dz.U. 2007 r. Nr 11 poz.74 z późn. zm);  

7) Ustawę z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. 1994 r. Nr 111, 

poz. 535 z późn.zm);  

8) Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst 

jednolity: Dz.U. 2009 r. Nr 1 poz.7 z późn. zm); 

9) Ustawę z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz 

zaliczce alimentacyjnej (Dz.U. z 2005 Nr 86, poz. 732 z późn. zm);  

10) Ustawę z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości  

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz.U. 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. 

zm); 

11) Ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. 2005 r.  

Nr 18, poz.1493); 

12) Ustawę z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „pomoc państwa 

w zakresie dożywiania” (Dz.U. 2005 r. Nr 267, poz. 2259); 

                                                           
1
 Dla potrzeb sprawozdania wymieniono tyko najistotniejsze regulacje prawne w oparciu o które MOPS realizuje   

zadania . Pominięto Rozporządzenia do Ustaw  oraz Programy operacyjne do GSRPS. 
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13) Ustawę z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U. 2003 r. Nr 122, poz. 

1143 z późn. zm);   

14) Ustawę z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących 

ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz.U. 2002 r. Nr 42, poz.371  

z późn. zm);  

15) Ustawę z dnia 25 lutego 1964 r., z późn. zm),  Kodeks rodzinny i opiekuńczy;  

16) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2009 r. w sprawie zweryfikowanych 

kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej;  

17) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2009 r. w sprawie wysokości dochodu 

rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę do ubiegania się o zasiłek 

rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych.   

 

II. STRUKTURA WYDATKÓW W ODNIESIENIU DO REALIZOWANYCH   

ZADAŃ USTAWOWYCH  

Na realizację zadań pomocy społecznej w 2009 r. wydano ogółem 165 998 615 zł 

 w tym: 

 wydatki w ramach planu finansowego    161 035 465 zł 

 wydatki poza planem finansowym  (PFRON)        4 963 150 zł 

1. Wydatki w ramach planu finansowego  –  ogółem: 161 035 465zł, w tym: 

 wydatki na świadczenia w ramach planu finansowego  136 273 740 zł 

 koszty obsługi świadczeń        24 761 725 zł 

Podział wydatków w ramach planu finansowego na świadczenia i obsługę wg rodzajów zadań 

przedstawiał się jak poniżej:           

                                                                ogółem                  świadczenia*                 obsługa** 

 zadania własne gminy:  54 175 863 zł   35 784 647 zł            18 391 216 zł 

 zadania zlecone gminie:  68 125 255 zł  65 851 607 zł          2 273 648 zł 

 zadania własne powiatu:  38 559 629 zł  34 462 768 zł    4 096 861 zł 

 zadania zlecone powiatu:       174 718 zł            174 718 zł                      - 

 

* obejmują koszt utrzymania placówek świadczących opiekę dzieciom i osobom starszym 

** koszt obsługi uwzględnia utrzymanie ośrodka i obsługę świadczeń rodzinnych oraz wydatki na inwestycje  
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Analizę wydatków w ramach planu finansowego w latach 2007-2009 przedstawia tabela nr 1 

 
Tabela nr 1: Wydatki w ramach planu finansowego na zadania realizowane przez Ośrodek w latach 2007-2009  

Zadania 
Wydano     

  w 2007 roku 

(w zł) 

Wydano 

 w 2008 roku 

(w zł) 

Wydano 

 w 2009 roku 

(w zł) 

Zadania własne gminy 41 501 341 46 017 205 54 175 865 

Zadania zlecone gminie 
72 388 985 

 

70 242 426     68 125 254 

Zadania własne powiatu 32 201 239 

 

37 739 241   38 559 632 

 Zadania administracji rządowej  225.597 171 768     174  718 
 RAZEM: 146 317 162 154 170 640     161 035 469 

 

Analiza danych wykazuje wzrost wydatków w ramach planu finansowego w roku 2009,  

w stosunku do roku 2008 o 4,45 %.   

2. Wydatki poza planem finansowym – na świadczenia finansowane w ramach PFRON  -                  

4 963 150 zł   

Tabela nr 2: Wydatki poza planem finansowym na zadania realizowane przez Ośrodek w ramach środków PFRON w latach 

2007-2009  

 Zadania 
Wydano     

  w 2007 roku 

(w zł) 

Wydano 

 w 2008 roku 

(w zł) 

Wydano 

 w 2009 roku 

(w zł) 

Wydatki  z PFRON 45 855 715 6 273 180 4 963 150 

 

Analiza danych wykazuje spadek wydatków w ramach PFRON w roku 2009,  

w stosunku do roku 2008 o ~21 %.   

3. Wydatki na świadczenia w/g ustaw, do realizacji których zobowiązany jest Miejski 

Ośrodek Pomocy Społecznej 

3.1 Zadania określone w ustawie o pomocy społecznej  

Ogólny koszt 38 135 452 zł obejmuje wypłatę świadczeń z zakresu: 

 zadania własne gminy       21 678 706 zł 

 zadania zlecone gminie       10 197 645 zł 

 zadania własne powiatu         6 201 434 zł 

 zadania zlecone powiatowi             57 667 zł 

3.2 Zadania określone w ustawach o systemie ubezpieczeń społecznych  

i powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym  

Ogólny koszt 1 028 632 zł obejmował opłacanie składek na: 

 ubezpieczenie społeczne            911 581 zł 
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 ubezpieczenie zdrowotne      117 051 zł 

3.3 Zadania określone w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi: 

             W roku 2009 pozyskano łącznie 409 701 zł w tym:  

a) 224 727 zł z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na realizację następujących zadań w ramach: 

Celu szczegółowego Nr 1:  

   zadanie 1, działanie 1.3 „Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej 

i rehabilitacyjnej oraz integracja społeczna i pomoc postterapeutyczna dla osób 

uzależnionych od alkoholu i osób pijących ryzykownie – Koalicje Trzeźwości 

dla klientów MOPS i osób zagrożonych bezdomnością” 14 385 zł  

Celu szczegółowego Nr 2: 

 zadanie 4, działanie 4.4 „Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób 

zajmujących się pomocą ofiarom przemocy i wspierających rodziny,  

w których występują problemy alkoholowe”   10 500 zł   

 zadanie 5, działanie 5.3 „Wsparcie całorocznej pracy profilaktycznej, 

socjoterapeutycznej poprzez dofinansowanie wakacyjnych form wyjazdowych, 

półkolonii, zimowisk i obozów socjoterapeutycznych, turnusów profilaktyczno – 

terapeutycznych:       120 000 zł    

 zadanie 5, działanie 5.5 „Wsparcie całorocznej pracy z rodziną, w której 

występują problemy alkoholowe objętej pomocą MOPS poprzez zakup paczek 

świątecznych i organizację imprez świątecznych”     64 842 zł  

 zadanie 3. Działanie 2.1 „Prowadzenie profilaktycznej działalności 

informacyjnej i edukacyjnej – wzmocnienie funkcji rozwojowej rodziny – Bal 

Seniora”            5 000 zł 

 zadania 3. Działanie 2.1 „Prowadzenie profilaktycznej działalności 

informacyjnej i edukacyjnej - wzmocnienie funkcji rozwojowej rodziny„ - 

zorganizowany został „Planeta Marzeń”      10 000 zł 

b) 184 974 zł ze Społecznego Funduszu Przeciwdziałania Alkoholizmowi, które 

zostało przeznaczone na realizację „Programu pomocy rodzinom z problemem 

alkoholowym”, w tym: 

 55 826 zł na zapewnienie świadczeń dla rodzin  w postaci:  
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 organizacji wypoczynku letniego     25 858 zł  

 wyjazdów terapeutycznych      13 566 zł  

 akcji świątecznej         3 899 zł  

 biletów dla rodzin – klientów MOPS    10 111 zł  

 wyrównywania szans w edukacji       2 392 zł  

 na wypłatę wynagrodzeń specjalistów (dla 24 osób - pochodne od wynagrodzeń, 

delegacje, ubezpieczenie, szkolenia, badania lekarskie i ZFŚS) przeznaczono                                                                             

40 718 zł; 

 zapewnienie bazy lokalowej (czynsz, energia, materiały i wyposażenie,  

konserwacje pomieszczeń) - 88 430 zł.  

3.4 Zdania określone w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii  

  W roku 2009 na realizację „Programu pomocy rodzinom z problemem uzależnień od 

substancji psychoaktywnych”, zostały przeznaczone środki w wysokości 17 538 zł.,  

w tym: 

a) na zapewnienie świadczeń dla rodzin przeznaczono 9 480 zł w tym: 

- wyjazdy terapeutyczne     2 987 zł   

- bilety dla rodzin           700 zł  

- zajęcia grupowe        5 793 zł                                                                                  

b) na wypłatę wynagrodzeń 7 specjalistów (pochodne od wynagrodzeń, delegacje, 

ubezpieczenie, szkolenia, badania lekarskie i ZFŚS) przeznaczono 6 943 zł                                                                                             

c) zapewnienie  bazy lokalowej (czynsz, energia, materiały i wyposażenie, 

konserwacje pomieszczeń)      1 115 zł 

3.5 Zadania określone w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 

niepełnosprawnych 

W 2009 roku na pomoc osobom niepełnosprawnym wydatkowano środki z PFRON  

w wysokości 4 963 150,10 zł , w tym na: (tabela nr 3) 

Tabela nr 3 

Lp Forma wsparcia Kwota w zł. 

1. warsztaty terapii zajęciowej     3 354 993 00 

2. turnusy rehabilitacyjne                     195 342 00  

3. likwidację barier architektonicznych, technicznych                    

i w komunikowaniu się 

516  477 69 

4. zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty 

ortopedyczne i środki pomocnicze 

859 264 64 

5. sport, kulturę, rekreację i turystykę 37  072 77 
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3.6 Zadania określone w ustawie o świadczeniach rodzinnych  

   Ogólny koszt 45 903 206 zł obejmuje wypłatę świadczeń, na: 

a) zasiłki rodzinne        11 337 665 zł  

b) dodatki do zasiłków rodzinnych      11 479 845 zł 

c) świadczenia opiekuńcze       18 193 696 zł 

d) jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka     4 892 000 zł 

3.7 Zadania określone w ustawie o zaliczce alimentacyjnej   

Ogólny koszt wypłaty świadczeń w 2009 roku wyniósł 1 740 zł.  

Ustawa o zaliczce alimentacyjnej obowiązywała do 30.09.2008 roku. Wykazana 

powyżej kwota dotyczy zaliczek alimentacyjnych wypłaconych  

w roku 2009 na podstawie rozstrzygnięć samorządowego kolegium odwoławczego 

dotyczących odwołań złożonych w okresie obowiązywania w/w ustawy. 

3.8  Zadania określone w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów    

        Ogólny koszt wypłaty świadczeń w 2009 roku wyniósł 11 418 707 zł.  

 

III.  KLIENCI KORZYSTAJĄCY Z POMOCY SPOŁECZNEJ 

  

1. Dane liczbowe 

            W roku 2009 pomocą społeczną zostało objętych 9 882
2
 rodzin, w których żyło 

17 987 osób. W porównaniu do roku 2008 liczba rodzin wynosiła 9 054, a liczba osób  

w nich żyjących - 17 357.  Liczba klientów objętych wsparciem zwiększyła się 

w stosunku do roku 2008 o 3,62%. 

    Analizując liczbę osób objętych wsparciem systemu pomocy społecznej w stosunku do 

liczby mieszkańców Gdańska (stan na 30.06.2009 r.: 455 830 osób, wg danych GUS), 

przyjąć należy, że 2009 roku pomocą zostało objętych 3,9 % ogółu ludności miasta.  

W roku 2008 było to 3,8 %  (w stosunku do 455 717 mieszkańców Miasta – stan na 

dzień 30.06.2008). Faktyczny wzrost liczby klientów MOPS w stosunku do liczby 

mieszkańców Gdańska wyniósł 0,1 %.  

2. Powody trudnej sytuacji życiowej klientów 

  Najczęstsze powody trudnej sytuacji życiowej klientów pomocy społecznej w latach 2006 - 

2009 przedstawia tabela nr 4: 

                                                           

2
 Źródło MPIPS (Dział 3).  
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        Tabela nr 4: Powody trudnej sytuacji życiowej klientów w latach 2007-2009 

 

Powód trudnej sytuacji  

życiowej klientów 

Liczba rodzin 

2007 

Liczba rodzin  

2008 

Liczba rodzin  

2009 

Ubóstwo
3
  6 340 5 469 5182 

Niepełnosprawność 4 110 4 104 4064 

Długotrwała choroba 2 133 2 770 2853 

Bezrobocie 2 447 1 963  2012 

Bezradność w sprawach 

opiekuńczo – wychowawczych 

2 292 1 425  1539 

Bezdomność 825 713 772 

 

Nadal zauważalnym głównym powodem trudnej sytuacji życiowej klientów 

pomocy społecznej jest niepełnosprawność pomimo, że ilość rodzin, których była ona 

powodem trudnej sytuacji nieznacznie ale systematycznie maleje.  

Podkreślić należy, że ubóstwo w roku 2009 jest udziałem trudnej sytuacji życiowej o 287 

rodzin mniej niż w roku 2008 pomimo że, ilość klientów w każdej z wymienionych 

wyżej grup nieznacznie wzrosła.  

            Wykres nr 1: Liczba rodzin korzystających ze wsparcia MOPS w podziale na powody przyznawania 

pomocy w latach 2007-2009 

 

 

 

                                                           
3
 Ubóstwo traktowane jest jako powód współwystępujący.  
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IV. GŁÓWNE ŚWIADCZENIA REALIZOWANE PRZEZ SYSTEM POMOCY 

SPOŁECZNEJ 

Podobnie jak w latach ubiegłych głównym wsparciem rodzin pozostających w trudnej 

sytuacji jest zasiłek celowy i w naturze pomimo, że ilość rodzin otrzymująca go od 4 lat 

zmniejsza się. Powodem takiego stanu jest między innymi brak waloryzacji progu 

dochodowego będącego podstawą do ubiegania się o wsparcie z pomocy społecznej. 

W przeciwieństwie od przedstawionej formy pomocy  ilość zasiłków stałych i okresowych od 

lat rośnie, co przedstawia tabela nr 5. 

Tabela nr 5: Udzielone świadczenia klientom w latach 2006-2009  

 

 

 

 

1. Główne świadczenia pieniężne 

1.1. Zasiłek celowy i w naturze 

Wykres nr 2:  Zasiłki celowe w latach 2007 - 2009 

 

Jak przedstawia wykres, w 2009 roku liczba osób korzystających z zasiłku celowego 

jest na podobnym poziomie co w roku poprzednim (nieznaczny spadek o 1%). 

 

 

 

 

 

 

 

Formy pomocy  

 

Liczba 

rodzin  

w 2007 

roku 

Liczba 

rodzin  

w 2008 

roku 

Liczba 

rodzin  

w 2009 

roku 

Inne zasiłki celowe i w naturze - OGÓŁEM 6 413 6 091 6 043 

Zasiłki stałe – OGÓŁEM  2 373 2 412 2 602 

Zasiłki okresowe – OGÓŁEM  1 650 1 173 1 599 
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1.2. Zasiłek stały  

Wykres nr 3: Zasiłki stałe w latach 2007 - 2009  

 

W roku 2009 ilość zasiłków stałych wzrosła o 8% w stosunku do roku poprzedniego. 

Powodem takiego stanu rzeczy jest od kilku lat postępujący proces starzenia się społeczeństwa, 

a także wzrost liczby osób z niepełnosprawnością uprawniającą do zasiłku stałego.  

1.3. Zasiłek okresowy 

Wykres nr 4: Zasiłki okresowe w latach 2007 – 2009 

 

 

Do roku 2008 liczba zasiłków okresowych systematycznie zmniejszała się. Było to związane ze 

spadkiem bezrobocia oraz liczbą środowisk, których głównym powodem trudnej sytuacji 

życiowej było bezrobocie. W roku 2009 nastąpił wzrost liczby tych osób o 36 %.  

2. Główne świadczenia niepieniężne 

Obok świadczeń pieniężnych ustawa o pomocy społecznej przewiduje realizację 

świadczeń pozafinansowych. Szczególnego podkreślenia i omówienia wymagają tu między 

innymi:  
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a)  praca socjalna,  

g)  poradnictwo specjalistyczne,  

h)  interwencja kryzysowa,  

j)  posiłek,  

l)  usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia oraz w rodzinnych  

domach pomocy. 

2.1.  Praca socjalna  

Praca socjalna prowadzona jest na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich 

środowisku społecznym poprzez rozwijanie i wzmocnienie aktywności  

i samodzielności życiowej. Jest ona świadczona osobom i rodzinom bez względu na 

posiadany dochód. W roku 2009 zostało objętych różnymi formami pracy socjalnej 9 882 

gospodarstwa domowe. 

Wykres nr 5: Praca socjalna w latach  2007 – 2009 

 

 

W stosunku do roku 2008 w roku ilośd rodzin objęta pracą socjalną wzrosła o 14 %. 

Do wzrostu przyczyniły się m.in. wprowadzone w roku 2009 w MOPS w Gdańsku 

standardy pracy socjalnej oraz formy pracy z klientem prowadzone w ramach projektów 

dofinansowanych z UE („Systematycznie do celu”, „Razem dla siebie, razem dla innych”).  

         2.1.a)   Praca socjalna może być prowadzona w oparciu o kontrakt socjalny.  

Podstawowym narzędziem pracownika socjalnego w ramach pracy socjalnej jest 

kontrakt socjalny, który zobowiązuje i motywuje klienta (np. bezrobotnego) do 

aktywnego poszukiwania pracy przy wsparciu specjalistów. Wyraźnie określone                      
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w kontrakcie zasady współpracy mobilizują i ukierunkowują pracę socjalną w procesie 

poprawy sytuacji klienta.  

Liczbę klientów, z którymi podpisano kontrakt socjalny w latach 2007-2009 przedstawia  

wykres nr 6: 

Wykres nr 6: Ilość kontraktów zawarta w latach  2007 – 2009 

 

W roku 2009 w stosunku do roku 2008 ilość klientów, z którymi podjęto współpracę                

w oparciu o kontrakt wzrosła o 88 %.  

Analizę podjętej formy współpracy z klientem w oparciu o kontrakt w zależności od 

powodu podjęcia takiej współpracy przedstawia wykres nr 7. 

           Wykres nr 7: Liczba klientów, z którymi prowadzono pracę metodą kontraktu w latach 2007-2009 wg 

powodów: 

 

 

Największy przyrost podpisanych kontraktów socjalnych w roku 2009  

w stosunku do roku 2008 występuje w przypadku niepełnosprawności (o 220%). 

Znacząco też wzrosła liczba podpisanych kontraktów z powodu bezrobocia (o 103%).  

Z bezdomnymi podpisano o 76%  kontraktów więcej niż w roku poprzednim.  
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2.2.  Poradnictwo specjalistyczne  

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dn. 12 marca 2004 r.: ” Poradnictwo 

specjalistyczne, w szczególności prawne, psychologiczne i rodzinne, jest świadczone 

osobom i rodzinom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia  

w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych, bez względu na posiadany dochód
4
”. 

Poradnictwo specjalistyczne świadczone było przez: 

1. MOPS (Referat Integracji Społecznej i Poradnictwa Specjalistycznego) w zakresie 

poradnictwa prawnego,  pedagogicznego i psychologicznego), 

2. Organizacje pozarządowe w zakresie poradnictwa specjalistycznego dla 

wyodrębnionych grup klientów, w wyniku przystąpienia do otwartego konkursu ofert 

na realizacje zadań pomocy społecznej (Centrum Interwencji Kryzysowej - PCK; 

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym (koło                        

w Gdańsku), Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym, Stowarzyszenie na 

Rzecz Osób z Kryzysami Psychicznymi „Przyjazna Dłoń”), 

3. Ośrodki Adopcyjno-Opiekuńcze (OAO) w zakresie poradnictwa rodzinnego dla 

rodzin zastępczych i adopcyjnych: 

 (OAO,  ul.  Abrahama 12/14 w Gdańsku), 

 (OAO, Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych i Adopcyjnych „Pelikan” 

w Gdańsku, ul. Powstańców Wielkopolskich 9), 

 (OAO Fundacji „Dla Rodziny” w Gdańsku, ul Myśliwskie Wzgórze 18 a).  

           Zakres porad specjalistycznych obejmował: 

 w przypadku poradnictwa prawnego - udzielanego w zakresie prawa rodzinnego  

i opiekuńczego, kwestii dotyczących zabezpieczenia społecznego (sprawy ZUS, 

orzecznictwa ds. niepełnosprawności, zabezpieczenia alimentacyjnego), ochrony 

praw lokatorów, pomocy w sporządzaniu pism procesowych oraz wsparcia                         

w toczących się postępowaniach w roku 2009 udzielono 722 porady, 

 w zakresie poradnictwa psychologicznego – udzielanego w sytuacjach związanych 

z bezrobociem, przemocą domową, konfliktami w rodzinie, depresją 

                                                           
4 Ustawa o Pomocy Społecznej, art.46.ust.1. (Dz. U. Nr 64 poz. 593 z póź. zm) 
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 i trudnościami w rozwiązywaniu codziennych problemów, w kryzysach 

psychicznych – 5 172 porady, 

 w zakresie poradnictwa pedagogicznego i rodzinnego – udzielanego w formie 

konsultacji i porad dot. prawidłowych oddziaływań wychowawczych  

i sprawowania opieki nad dziećmi, jak również właściwej komunikacji  

i umiejętności rozwiązywania konfliktów – 1 811 porad, 

 w zakresie uzależnień – porady wspierające, motywujące w podejmowaniu terapii, 

informacja o placówkach, konsultacje dla pracownika socjalnego w zakresie 

prowadzonej pracy socjalnej – 120 porad.   

2.3. Usługi opiekuńcze  

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, 

podstawową opiekę higieniczną, zalecaną przez lekarza pielęgnację oraz zapewnienie 

kontaktu ze środowiskiem zamieszkania.    

Osobom samotnym, które w powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagały 

pomocy innych osób a były jej pozbawione,  świadczone były usługi opiekuńcze lub 

specjalistyczne usługi opiekuńcze, realizowane przez agencje opiekuńcze 

i stowarzyszenia, z którymi Ośrodek zawarł umowy.   

Liczba
5
 osób i rodzin, które w roku 2009 roku skorzystały z:   

 usług opiekuńczych: 1 054 osób z 1 049  rodzin; 

 usług rehabilitacyjnych: 29  osób z 28 rodzin; 

 usług specjalistycznych - dla osób z zaburzeniami psychicznymi: 108 osób z 106 

rodzin. 

 Wykaz agencji i stowarzyszeń świadczących usługi opiekuńcze oraz liczbę klientów 

korzystających z tych usług w 2009 r. przedstawia tabela nr 6:  

 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 Liczby osób korzystających z poszczególnych rodzajów usług  nie należy sumować – klienci mogą korzystać w 

ciągu  roku z różnych rodzajów usług (np. opiekuńczych i specjalistycznych). 
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Tabela nr 6: Podmioty świadczące usługi opiekuńcze w 2009 r. oraz liczba klientów z nich korzystająca
6
  

 

Podmiot świadczący usługi 

Liczba 

klientów, 

która 

skorzystała  

 z usług 

OMNIA Firma Usługowo-Handlowa Barbara Wieteska, Gdańska ul. Pana Tadeusza 70                                                                           

344 

Polski Komitet Pomocy Społecznej Pomorski Zarząd Wojewódzki, Gdańsk ul. Garbary 12/13                                                                            

207 

Pomorski Zarząd Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża, Gdańsk ul. Słowackiego 14                                                                            

160 

Agencja Usług Opiekuńczo-Pielęgnacyjnych Andrzej Olejniczak, Gdańsk ul. Malczewskiego 78C                                                                           

344 

Stowarzyszenie Domu Opieki „Złota Jesień” Gdańsk ul. Hynka 12                                                                             

29 

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym, Gdańsk ul. Dąbrowszczaków 28                                                                             

50 

Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Kryzysami Psychicznymi „Przyjazna Dłoń”  Gdańsk ul. Srebrniki 1                                                                             

44 

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gdańsku,  

ul. Tysiąclecia 13a 

                                                                            

16 

 

 

Ww. podmioty zostały wyłonione w drodze postępowania przetargowego na realizację 

usług opiekuńczych (5 podmiotów) i specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi (3 podmioty). Usługi opiekuńcze świadczone na rzecz klientów MOPS 

zaspokoiły podstawowe i niezbędne potrzeby mieszkańców Gdańska w tym zakresie.  

Każdy z podmiotów świadczył pomoc zgodnie z przekazywanymi zleceniami oraz 

zawartymi umowami. Nie było zakłóceń w płynności świadczenia usług. 

 Porównując liczbę osób, które skorzystały z tej formy pomocy w 2008 i w 2009 roku 

odnotować należy spadek klientów o 140 osób. Tendencja spadkowa wynika z faktu, że od 

kilku lat nie uległo zmianie kryterium dochodowe z ustawy o pomocy społecznej. Osoby 

wymagające pomocy w formie usług opiekuńczych uzyskujące dochody, przy których 

odpłatność za usługi wynosi 100%, prywatnie wybierają agencje świadczące usługi na wolnym 

rynku, negocjując z nimi cenę usługi bez pośrednictwa MOPS. 

W związku ze zwiększonym zapotrzebowaniem na specjalistyczne usługi dla osób  

z autyzmem zaistniała potrzeba wystąpienia o zwiększenie środków na ten cel. Pomorski Urząd 

Wojewódzki we wrześniu 2009 r. zwiększył plan dotacji i od października 2009 r. wymiar 

                                                           
6
 Liczby osób korzystających z poszczególnych Agencji Usług Opiekuńczych nie należy sumować – klienci mogą 

korzystać w ciągu roku z usług kilku Agencji. 
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godzin u osób korzystających z usług rozszerzono stosownie do potrzeb tej grupy klientów 

 i uzyskanych środków.  

2.4. Realizacja zadania wynikającego z Ustawy o zatrudnieniu socjalnym  

a) Prace społecznie użyteczne  

Prace społecznie użyteczne to jedno z narzędzi aktywizacji osób bezrobotnych.  

W roku 2009  MOPS prowadził działania ukierunkowane na odzyskanie zdolności na rynku 

pracy przez 591 osób bezrobotnych. Były to osoby bez prawa do zasiłku z tytułu pozostawania 

bezrobotnymi, korzystające ze wsparcia pomocy społecznej. W wyniku podjętych działań 

zostały one skierowane do prac społecznie użytecznych. 24 spośród nich zostały skierowane do 

takich prac w MOPS, gdzie przepracowały łącznie  8 026 godzin wykonując:  

          prace administracyjno-biurowe,  

 prace remontowo – porządkowe,  

 prace kuchenne, 

 prace opiekuńcze przy młodzieży, 

 opiekę nad małymi dziećmi w godzinach przedpołudniowych 

w następujących wydziałach i jednostkach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej: 

 Filiach Ośrodka; 

 Wydziale Kadr i Administracji, 

 Wydziale Integracji i Organizacji Pomocy Środowiskowej, 

 Wydziale Świadczeń Rodzinnych, 

 Dziennym Domu Pomocy ul. Wajdeloty, 

 Środowiskowym Domu Samopomocy Nr 2 ul. Nowiny, 

 Dziennym Domu Pomocy „Pod Cisem” ul. Sternicza 2, 

 „Klubie Malucha” w dzielnicy Letnica. 

b) Centrum Integracji Społecznej 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we spółpracy z Towarzystwem Pomocy im. Św. 

Brata Alberta (Koło Gdańskie) zapewnił w prowadzonym przez organizację Centrum Integracji 

Społecznej 40 osobom z problemem bezdomności, uzależnienia od alkoholu, bezrobotnym, 

zwolnionym z zakładów karnych, niepełnosprawnym udział w klubie pracy oraz  

w warsztatach, podczas których mogli zdobywać umiejętności zawodowe w zakresie: 

 poligrafii i introligatorstwa, 

 gastronomi i gospodarstwa domowego, 
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 prac biurowo-marketingowych, 

 pielęgnacji terenów zielonych i drobnych prac remontowych.  

Efektem podjętych działań było uzyskanie certyfikatu ukończenia szkolenia w CIS 47% 

spośród omawianej grupy klientów pomocy społecznej, a 15 % z nich podjęło zatrudnienie. 

2.5. Posiłki 

Zgodnie z art. 17, ust 1 pkt 3 i 14 ustawy o pomocy społecznej, zapewnienie posiłku 

osobom tego pozbawionym oraz dożywianie dzieci to zadanie obowiązkowe gminy. Dzieci                

i młodzież do lat 18, będące pod szczególną opieką pracowników socjalnych zostały objęte 

dożywianien w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.  

W 2009 roku pomocą w formie dożywiania objęto 10 386 osób
7
, w tym: 

 dzieci w wieku do lat 7 – 1 412, 

 dzieci w wieku do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej -  2 872, 

 pozostałe osoby – 6 349. 

Koszt realizacji programu wyniósł łącznie 6 115 862 zł.  

Głównym partnerem MOPS w realizacji zadania były: szkoły , przedszkola oraz żłobki. 

2.6   Wypoczynek letni  

MOPS koordynując wypoczynek letni dla dzieci z rodzin będących w trudnej sytuacji 

życiowej (w tym z problemem alkoholu), zapewnił w roku 2009 różnorodne jego formy dla 

731 dzieci i młodzieży w tym: 

 288 dzieci skorzystało z kolonii letnich finansowanych przez GPPiRPA, 

 168 dzieci było uczestnikami Rejsu po Wiśle na Westerplatte, finansowanego przez 

Polski Związek Miast Nadwiślańskich w Toruniu, 

 7 dzieci uczestniczyło w kolonii letniej finansowanej przez Kuratorium Oświaty  

w Gdańsku, 

 30 dzieciom MOPS udzielił wsparcia finansowego na pokrycie kosztów wypoczynku 

letniego, 

  238 dzieciom zapewniono wypoczynek letni dzięki środkom innych sponsorów 

(Caritas, Kościoły, inne).  

 

 

                                                           

7
 Źródło: dane MPiPS, sprawozdanie  z realizacji programu” Pomoc Państwa w dożywianiu”(Dział I)                                                                                                                                                                            
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2.7  Pomoc ofiarom przemocy 

Działania podejmowane na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu w celu 

zapobiegania reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej 

dotyczyły w roku 2009  - 3 932 osób z 1 598 rodzin.
8
 

Zadanie to realizowane jest poprzez: 

 Punkty konsultacyjne (3), które udzieliły wsparcia 906 osobom, 

 Ośrodek Interwencji Kryzysowej (PCK), który udzielił wsparcia  3 026 osobom (w tym 

624 osobom dotkniętym przemocą w rodzinie), 

 Hostel przy Centrum Interwencji Kryzysowej na 12 miejsc, z których skorzystało 38 

osób. 

W ramach zadań zleconych przez MOPS, CIK świadczy ofiarom przemocy domowej usługi               

w zakresie poradnictwa: 

 psychologicznego – udzielono 4 800 porad - o 67% więcej niż w roku 2008, 

 prawnego – udzielono 200 porad  czyli o 63% więcej aniżeli w roku 2008. 

Z przedstawionych danych wynika, że w roku 2009 udzielono więcej porad osobom 

doznającym przemocy, pomimo zmniejszenia się ilości osób  w porównaniu do roku 2008.    

Liczbę porad oraz liczbę osób z nich korzystających w CIK w latach 2008 i 2009 przedstawia 

tabela nr 7.  

      Tabela nr 7 : Poradnictwo CIK w latach 2008 – 2009  

 

Rodzaj poradnictwa 

2008 2009 

Liczba 

porad 

Liczba osób Liczba 

porad 

Liczba 

osób 

Poradnictwo psychologiczne 2877 2877 4800 3299 

Poradnictwo prawne 123 85 200 160 

Inne (wymień jakie) 

1.     terapia krótkoterminowa  

 

- 

 

186 

 

- 

 

204 

2.     terapia długoterminowa  - 88 - 69 

3. realizacja działań w ramach procedury 

„Niebieskiej Karty” we współpracy z KMP 

289 - 352 - 

 

„Niebieska Karta” jest dokumentem wypełnianym przez funkcjonariusza policji i pracownika 

socjalnego w przypadku stwierdzenia lub podejrzenia przemocy w rodzinie. Przyczynia się do:  

 oceny zagrożenia przemocą, 

 przygotowaniu skutecznego planu pomocy osobie poszkodowanej, 

                                                           
8
 Żródło : sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie(Dział część II) 

za rok 2009 
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 dokumentowaniu faktów związanych z przemocą występującą w rodzinie (dowód                    

w sprawach sądowych), 

 usprawnianiu procedur działania w sprawach dotyczących przemocy, 

 poszerzaniu wiedzy dotyczącej zjawiska przemocy. 

Zestawienie danych dotyczących procedury Niebieskiej karty przedstawia  tabela nr 8:  

Tabela nr 8: Porównanie danych dotyczącej Niebieskiej Karty w latach 2007-2009 

 

Dane 

Rok 

2007  

Rok 

2008 

Rok 

2009 

Liczba zgłoszeń dotyczących przemocy 225 304 402 

Liczba Niebieskich Kart 89 145  137 

Ilość podjętych interwencji w środowisku: 242 339 456 

Liczba spraw wszczętych z kodeksu karnego/ skierowania do prokuratury/ 40 88 1 

Liczba  spraw skierowanych do sądu 2 2 3 

Skierowania do innych instytucji świadczących pomoc ofiarom przemocy 146 200 243 

Liczba skierowań do komisji alkoholowej 1 10 

 

21 

 

Z analizy przedstawionego materiału wynika, że liczba zgłoszeń dotyczących przemocy 

zwiększyła się w stosunku do roku 2008 o 32% i wyniosła 402 zgłoszenia. Wzrosła również                 

o 21% liczba skierowań do innych instytucji świadczących pomoc ofiarom przemocy, 

natomiast liczba ‘Niebieskich Kart” spadła o 5% i wyniosła 137.  

3. Najważniejsze działania realizowane w 2009 roku w zakresie pomocy środowiskowej:  

 rozpoczęcie działalności Klubu Aktywnych Kobiet, którego celem jest wspieranie 

kontaktów towarzyskich, integracja lokalnego środowiska kobiet z dzielnic objętych 

działaniami rewitalizacyjnymi tj. Letnicy i Nowego Portu, 

 organizacja Konferencji „Forum Aktywności i Rewitalizacji Społecznej”, której 

przedmiotem były zagadnienia aktywizacji społeczności lokalnej oraz aspekty społeczne 

pojawiające się w procesach rewitalizacji miejskich obszarów zdegradowanych, 

 rozpoczęcie działalności Klubu Malucha, który zapewnienia opiekę dzieciom  

a rodzicom umożliwia poszukiwanie i podjęcie pracy oraz podnoszenie kwalifikacji 

zawodowych, 

 zorganizowanie Przeglądu Inicjatyw Obywatelskich” w ramach wymiany dobrych 

praktyk, 

 nawiązanie współpracy ze Stowarzyszeniem Klanza w zakresie pomocy dzieciom 

ulicy w dzielnicy Wrzeszcz, 
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  kontynuacja współpracy z GPCU w ramach realizacji porozumienia dotyczącego  

Programu „Ulica” w Śródmieściu. Jednym z działań było zorganizowanie wigilii  

dla mieszkańców tej dzielnicy,  

 podpisanie trójstronnego porozumienia między GCPU, MOPS oraz Zakonem Braci 

Mniejszych Kapucynów dotyczącego utworzenia i prowadzenia „Klubu pod 

Kapturem” – świetlicy dla 26 dzieci z rejonu Śródmieścia, 

 współpraca z kuratorami zawodowymi, społecznymi w sprawach interwencji 

socjalnych lub kryzysowych w rodzinie oraz zorganizowanie ok. 70 spotkań  

w ramach spotkań roboczych zespołów interdyscyplinarnych i spotkań 

indywidualnych, 

 organizacja pomocy osobom starszym, samotnym niepełnosprawnym oraz 

przewlekle somatycznie chorym poprzez współpracę z pielęgniarkami 

środowiskowymi (odwiedziny, stały patronaż, wymiana informacji). Zwiększono 

również skuteczność udzielanego wsparcia poprzez działania interdyscyplinarne – 

zorganizowano 4 spotkania kierowane do 10-ciu klubów seniora (ok. 70 osób),  

 rozszerzenie oferty współpracy z podmiotami świadczącymi usługi opiekuńcze, 

 powstanie Klubu Seniora w Gdańsku - Siedlce dzięki zacieśnieniu współpracy  

z organizacjami pozarządowymi w zakresie pomocy osobom starszym,  

 przeprowadzono analizy: 

 stopnia zaspokojenia potrzeb ludzi starszych - klientów MOPS, 

 usamodzielnienia klientów MOPS przebywających w systemie pomocy 

społecznej 2 lata i dłużej w tym: udział klientów w formach aktywizacji,  

 złożono wnioski o dofinansowanie następujących projektów, 

 „ Mamo Ty też możesz” (ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego), 

 „Jesteśmy Tacy Sami” (ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki 

Społecznej).   

 

V.  POMOC DZIECKU I RODZINIE  

Do zadań własnych powiatu należy: 

„zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki 

rodziców, w szczególności przez organizowanie i prowadzenie ośrodków adopcyjno-
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opiekuńczych, placówek opiekuńczo-wychowawczych, dla dzieci i młodzieży, w tym placówek 

wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym, a także tworzenie i wdrażanie programów 

pomocy dziecku i rodzinie9”. 

Zadania w zakresie zastępczej opieki rodzinnej  realizują: 

 MOPS - Wydział Pomocy Dziecku i Rodzinie,  

 ośrodki adopcyjno opiekuńcze, 

 rodziny zastępcze, 

 rodzinne domy dziecka, 

 placówki opiekuńczo wychowawcze wsparcia dziennego i opieki całkowitej. 

Zadaniem wymienionych instytucji jest zapewnienie opieki dzieciom częściowo lub całkowicie 

pozbawionym opieki rodzicielskiej oraz tworzenie warunków do tworzenia form opieki 

najbardziej  zbliżonych do warunków rodzinnych. 

1. Ośrodki Adopcyjno - Opiekuńcze 

W celu zapewnienia właściwej formy opieki nad dzieckiem pozbawionym opieki 

rodzicielskiej Ośrodki Adopcyjno Opiekuńcze przeprowadziły szkolenia: 

 dla kandydatów na rodziny zastępcze - 62 rodzin, 

 dla kandydatów na rodziny adopcyjne - 93 rodziny, 

 szkolenie dla rodzin zastępczych – 102 rodziny.  

W 2009 roku za pośrednictwem Ośrodków Adopcyjno - Opiekuńczych umieszczono  

w rodzinach adopcyjnych 114 dzieci. 

2. Rodzinne formy opieki 

2.1 Rodziny zastępcze 

W 2009 funkcjonowało 439 rodzin zastępczych objętych pomocą MOPS, bez względu na 

rodzaj i formę pomocy, w tym: 

 spokrewnionych z dzieckiem - 355, 

 niespokrewnionych z dzieckiem - 64, 

 zawodowych niespokrewnionych z dzieckiem: 23.  

Liczbę i rodzaj rodzin zastępczych w latach 2007-2009 pokazuje tabela nr 9. 

 

 

 

                                                           
9
 Ustawa o Pomocy Społecznej, art.19.ust.4 (Dz. U. Nr 175 poz. 1362 póź. Zm.) 
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Tabela nr 9. Liczba i rodzaj rodzin zastępczych w latach 2007-2009 

 

* 465-2=463 rodziny;  dwie rodziny posiadały dzieci spokrewnione z rodziną, jak również niespokrewnione z rodziną . 

** 442-3=439; trzy rodziny w ciągu roku zmieniły swój status tj. jedna z rodzin niespokrewnionych stała się pogotowiem rodzinnym, jedno   
 z pogotowi rodzinnych stało się rodziną specjalistyczną; ponadto jedna z rodzin spokrewnionych dla dziecka była jednocześnie rodzina 

niespokrewniona dla drugiego dziecka. 

 

Chociaż liczba rodzin zastępczych (ogółem) w 2009 spadała, należy podkreślić, że spadek ten 

dotyczy głównie rodzin zastępczych spokrewnionych z dzieckiem. Natomiast wzrosła liczba rodzin 

niespokrewnionych z dzieckiem oraz rodzin zawodowych niespokrewnionych z dzieckiem.  

Na zapewnienie opieki dzieciom umieszczonym w  rodzinach zastępczych w roku 2009  przeznaczono 

4 643 802 zł (w formie świadczeń).  

2.2 Rodzinne domy dziecka 

   W rodzinnych domach dziecka oferuje się dzieciom warunki opieki i wychowania 

zbliżone do panujących w rodzinie naturalnej. Maksymalnie w każdym domu może przebywać 

do 8 dzieci. Specyfiką tych domów jest umieszczanie w nich rodzeństw z rodzin 

wielodzietnych, co umożliwia zapewnienie opieki i wychowania bez konieczności rozdzielania 

rodzeństw. 

W 2009 roku w Gdańsku funkcjonowało 6 rodzinnych domów dziecka (5 prowadzonych 

przez Miasto Gdańsk i 1 prowadzony przez podmiot niepubliczny), w których zapewniono 

opiekę 49 dzieciom (41% więcej w stosunku do roku 2008 dzieci skorzystało z tej formy 

pomocy). Na uwagę zasługuje fakt, że w 2009 roku powstał nowy rodzinny dom dziecka 

prowadzony przez Gdańska Fundację Innowacji Społecznej. 

Wykaz rodzinnych domów dzieci z liczbą dzieci, które znalazły w nich opiekę przedstawia 

tabela nr 10: 

 

 

 

 

 2007 2008 2009 

Liczba 

rodzin 

Liczba 

dzieci 

Liczba 

rodzin 

Liczba 

dzieci 

Liczba 

rodzin 

Liczba 

dzieci 

Rodziny zastępcze  448 611 463* 599 439** 611 

w tym: 

1. spokrewnione z dzieckiem 

382 469 391 453 355 445 

2. niespokrewnione  z dzieckiem 50 65 56 77 64 78 

3. zawodowe niespokrewnione               

z dzieckiem 

16 77 18  
(w tym: 6                                  

w innych 

powiatach) 

69 23 91 



Sprawozdanie z działalności  systemu pomocy społecznej za rok 2009 

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku   Strona 26 

Tabela 10: Wykaz rodzinnych domów dziecka oraz liczby dzieci którym zapewniono opiekę  

w  latach 2008 – 2009   

* z uwagi na oczekiwanie na zezwolenie wojewody dzieci w placówce zostały umieszczone dopiero w lutym 2009 roku 
** Z uwagi na konieczność dostosowania właściwego typu placówki do potrzeb dzieci oczekujących na umieszczenie oraz do potrzeb 

wychowanków przebywających już w placówce jedno miejsce pozostawało wolne. 

 

3. Placówki opiekuńczo-wychowawcze wsparcia dziennego  

W roku 2009 funkcjonowało 15 placówek opiekuńczo - wychowawczych wsparcia 

dziennego, z których skorzystało 672 dzieci.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nazwa i adres placówki 

2008 2009 

Liczba 

miejsc             

w 

placówce 

Liczba 

dzieci, 

którym 

zapewniono 

opiekę 

Średni 

miesięczny 

koszt 

utrzymania        

1 dziecka 

Liczba 

miejsc               

w placówce 

Liczba 

dzieci, 

którym 

zapewniono 

opiekę 

Średni 

miesięczny 

koszt 

utrzymania        

1 dziecka 

Placówka rodzinna 

”Dom przy Sercu” ul. 

Zator Przytockiego 4/2, 

80-245 Gdańsk 

 

7 

 

7 

 

2 161 89 zł 

 

8 

 

8 

 

2 342 38 zł 

Rodzinny Dom Dziecka 

Nr 1, 

80-463 Gdańsk Żwirki i 

Wigury 1a/2 

 

8 

 

8 

 

1 715 28 zł 

 

8 

 

8 

 

2 011 79 zł  

Rodzinny Dom Dziecka 

Nr 2, ul. Złota 12,           

80-170 Gdańsk 

 

6 

 

6 

 

2 725 21 zł 

 

6 

 

6 

  

2 870 60 zł 

Rodzinny Dom Dziecka 

Nr 3, ul. Lutniowa 31, 

80-298 Gdańsk 

 

7 

 

6** 

 

1 594 31 zł 

 

7 

 

6** 

 

2 931 44 zł 

Rodzinny Dom Dziecka 

Nr 4, ul. Skarżyńskiego 

6b/4, 80-463 Gdańsk 

 

7 

 

7 

 

2 183 02 zł 

 

7 

 

13  

 

 

3 085 26 zł  

Rodzinny Dom Dziecka 

Gdańskiej Fundacji 

Innowacji Społecznej,  

ul Sołdka 10E 

 

5 

 

0* 

 

2 100 00zł 

 

8 

 

8 

 

2 100 00zł 

 35  34 2 079 95 zł 44 49 2 556 91 zł 
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Tabela nr 11: Placówki opiekuńczo-wychowawcze wg liczby miejsc i liczby dzieci w nich umieszczonych. 

 

 

Nazwa i adres placówki 

  

 

2008 

 

2009 

Liczba miejsc 

w placówce 

Liczba dzieci, 

którym 

zapewniono 

opiekę 

Liczba  

miejsc w 

placówce 

Liczba  

dzieci, 

którym 

zapewniono 

opiekę 

Ognisko Wychowawcze Nr 3 ul. Głęboka 11      40 45 40  61 
Ognisko Wychowawcze Nr 1 ul. Władysława IV 14        

82 

 

85 

 

84  

 

121 
Stowarzyszenie „Klub Przyjaciół Strzyży” - - 14  27 
Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej 

„Mrowisko” ul. Agrarna 
       

20 

 

22 

 

22  

 

45 
Fundacja „Pokrzywdzone Dzieci i Kobiety”        14 17 14  50 
Stowarzyszenie Dom Rodzinny Nasze Dzieci        14 18 14  30 
Chrześcijańska Służba Charytatywna, świetlica 

”Środowiskowa Służba Dziecku”  

ul. Reduta Miejska 1  

 

20 

 

22 

 

14  

 

20 

Caritas Archidiecezji Gdańskiej, Świetlica 

„Słoneczne Wzgórze” 

ul. Trakt Św. Wojciecha 440 

 

20 

 

36 

 

25  

 

43 

Caritas Archidiecezji Gdańskiej, Klub Młodzieżowy 

„Sparta” ul. Jesionowa 6 
 

22 

 

55 

 

25  

 

49 
Caritas Archidiecezji Gdańskiej, „Anielska Kraina” 

ul. Jesionowa 6  
 

22 

 

45 

 

25 

 

50 
Caritas Archidiecezji Gdańskiej, Świetlica „Pod 

Kasztanem” ul. Brzegi 45  
 

20 

 

66 

 

25  

 

60 
„Promyk Nadziei” – Młodzieżowy Klub 

Środowiskowy  ul. Piecewska 9 
 

15 

 

18 

 

12  

 

20 
„Promyk Nadziei” Katolickie Ognisko 

Wychowawcze ul. Piecewska 9 
 

25 

 

58 

 

14  

 

36 
Polski Komitet Pomocy Społecznej- Świetlica 

Środowiskowa ul. Leszczyńskich 3 
 

14 

 

18 

 

14  

 

27 
Polski Komitet Pomocy Społecznej- Świetlica 

Środowiskowa ul. Minogi 1a 
 

20 

 

25 

 

20  

3 

3 
 

 
348 530 362 672 

 

4. Całodobowe placówki opiekuńczo wychowawcze  

 

W roku 2009 - 525 dzieci pozbawionych częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej 

zostało umieszczonych postanowieniem sądu w 16 całodobowych  placówkach opiekuńczo -

wychowawczych. 

Tabele nr 12 i 13 przedstawiają rodzaje placówek, w których zostały umieszczone dzieci  

w latach 2008 i 2009.  
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Tabela nr 12: Placówki opiekuńczo-wychowawcze w Gdańsku 2008 roku  

 

 

Tabela nr 13: Placówki opiekuńczo-wychowawcze w Gdańsku 2009 roku  

 

Nadmienić należy, że: 

 w 2009 r. powstała jedna nowa niepubliczna placówka opiekuńczo - wychowawcza (typu 

socjalizacyjnego) Fundacji „Dom Haneczki” dla 14 wychowanków, 

 w  Rodzinnym Domu Dziecka Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznej w lutym 2009 r. 

umieszczono 8 wychowanków, 

 uruchomiono filię Domu Integracyjno - Rodzinnego przy ul. Batorego 4 dla 10 

wychowanków, 

 w Pogotowiu Opiekuńczym w Gdańsku Oddział Rotacyjny na 10 miejsc przekształcono            

w miejsca hostelowe (zmniejszono ilość miejsc w placówce),  

 łącznie z pomocy w formie całodobowej opieki w 2009 roku skorzystało o 50 dzieci więcej 

niż w roku poprzednim.  

 

 

 

 

 

Lp. 

 

 

 

Typ placówki  

2008 

 

Placówki prowadzone przez powiat Placówki prowadzone przez  

podmiot niepubliczny 

Liczba 

placówek 

Liczba 

miejsc 

Liczba dzieci, 

którym 

zapewniono 

opiekę 

Liczba 

placówek 

Liczba 

miejsc 

Liczba dzieci, 

którym 

zapewniono 

opiekę 

2. Interwencyjne  0  0  0 1 14 42 

3. Rodzinne 5 35 34 1 5 0* 

4. Socjalizacyjne 3 108 135 3 42 52 

5. Wielofunkcyjne 1 64 165 1 40 47 

Razem 9 207 334 6 101 141 

 

 

 

Lp. 

 

 

 

Typ placówki  

2009 

 

Placówki prowadzone przez powiat Placówki prowadzone przez  

podmiot niepubliczny 

Liczba 

placówek 

Liczba 

miejsc 

Liczba dzieci, 

którym 

zapewniono 

opiekę 

Liczba 

placówek 

Liczba 

miejsc 

Liczba dzieci, 

którym 

zapewniono 

opiekę 

2. Interwencyjne  0  0  0 1 14 37 

3. Rodzinne 5 36 41 1 8 8 

4. Socjalizacyjne 3 118 148 4 56 66 

5. Wielofunkcyjne 1 54 177 1 40 48 

Razem 9 208 366 7 118 159 
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5. Usamodzielnianie wychowanków  

Do zadań własnych powiatu również należy: 

„przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki osobom 

opuszczającym całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego  

i socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych 

intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, rodziny zastępcze oraz 

schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze, 

specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową 

opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze10”.  

W roku 2009 procesem usamodzielniania objęto 329 wychowanków, w tym: 

 z rodzin zastępczych – 222, 

 z placówek opiekuńczo – wychowawczych: 60, 

 z pozostałych placówek (zakłady poprawcze, dom dla matek z małoletnimi dziećmi                    

i kobiet w ciąży, schronisko dla nieletnich, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, 

specjalny ośrodek szkolno – wychowawczy) – 47.  

Dla porównania, w roku 2008 procesem usamodzielnienia objęto 299  wychowanków.  

W roku 2009 pomoc w zakresie usamodzielnienia polegała na działaniach, które prezentuje 

tabela nr 14:  

Tabela 14: Formy pomocy dla usamodzielniających się wychowanków w roku 2009 

Forma pomocy Liczba osób Kwota świadczeń 

 

Pomoc pieniężna na usamodzielnienie  

 

35 184 138 zł  

 

Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki  

 

254 951 653 zł  

Uzyskanie odpowiednich warunków 

mieszkaniowych  
70  185 141 zł 

w tym: w mieszkaniu chronionym  11 22 631 zł 
Pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej  51 236 710 zł 
Pomoc w uzyskaniu zatrudnienia  162 - 
Praca socjalna  443 - 
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6. Najważniejsze działania realizowane w 2009 roku w zakresie pomocy dziecku 

 i rodzinie:  

1) w ramach projektu wdrożeniowego "Zintegrowane Działania na Rzecz Powrotu 

Dziecka do Rodziny Biologicznej" opracowano model pracy i współpracy pomiędzy 

wszystkimi specjalistami (pracownikiem socjalnym, specjalistą pracy z rodziną, 

pedagogiem/psychologiem konsultantem, asystentem rodziny oraz kuratorem)  

w celu stworzenia warunków umożliwiających powrót dziecka z rodziny zastępczej lub 

całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej do domu rodzinnego.  

Projekt jest realizowany we współpracy z pracownikami socjalnymi, specjalistami 

pracy z rodziną MOPS w Gdańsku, pracownikami placówek opiekuńczo - 

wychowawczych oraz ośrodków adopcyjno-opiekuńczych i specjalistów GCPU. 

W wyniku ww. projektu zrealizowano następujące działania w zakresie:  

a) podpisano porozumienia o współpracy z Gdańskim Centrum Profilaktyki  

Uzależnień od Alkoholu dotyczące wsparcia terapeutycznego beneficjentów 

projektu wdrożeniowego przez specjalistów Centrum, 

a) zawarto kontrakty socjalne z 38 rodzicami, 

b) zorganizowano 15 zespołów interdyscyplinarnych dla beneficjentów 

projektu, 

c) zorganizowano przez ośrodek adopcyjno – opiekuńczy „Szkoły dla 

Rodziców” dla pięciorga rodziców.  

2) w ramach projektu systemowego „Systematycznie do celu” realizowano podprojekt       

„Przyjaciel Rodziny Bis” polegający na współpracy z asystentem rodziny  

tj. pedagogiem/ psychologiem, którego zadaniem była intensywna praca z rodziną  

w celu zwiększenia kompetencji opiekuńczo - wychowawczych, aktywizacji społecznej   

i zawodowej m.in. rodziców zastępczych oraz rodziców biologicznych dzieci 

zagrożonych umieszczeniem w rodzinach zastępczych i całodobowych placówkach 

opiekuńczo-wychowawczych.  

     W wyniku realizacji projektu osiągnięto następujące rezultaty: 

a) 20 rodziców podniosło swoje kompetencje opiekuńczo-wychowawcze poprzez 

udział w szkoleniach i współpracę z asystentem rodziny, 
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b) 20 rodziców uczestniczyło w teoretycznych i praktycznych  działaniach dot. 

aktywizacji społecznej ukierunkowanych m.in. na polepszenie komunikacji   

 i jakości czasu wolnego spędzanego z dziećmi, 

c) 20 rodziców uczestniczyło w teoretycznych i praktycznych działaniach dot. 

aktywizacji zawodowej, 

d) 3 beneficjentów podjęło zatrudnienie na umowę o pracę, 

e) 4 beneficjentów podjęło prace dorywcze,  

f) 1 beneficjent skompletował niezbędne dokumenty i złożył deklaracje 

uczestnictwa w centrum integracji społecznej, 

g) w przypadku 2 beneficjentów nastąpiła znaczna poprawa relacji rodziców 

zastępczych z rodzicami biologicznymi, 

h) w przypadku 1 rodziny został złożony wniosek do sadu dotyczący powrotu 

dziecka do rodziny biologicznej.  

3) przeprowadzono kampanię na rzecz pozyskiwania rodzin zastępczych „Podziel się 

Domem”:  

a) środki w wysokości 19.000 00 zł na zorganizowanie kampanii i festynu zostały 

pozyskane z MPiPS , 

b)   opracowano system motywacyjno - promocyjny dla rodzin zastępczych  

i rodzinnych domów dziecka, który polegał na:   

- przyznaniu podziękowań Prezydenta Miasta Gdańska, 

- przyznaniu podziękowania dla wszystkich rodzin zastępczych  

z okazji Roku Rodzicielstwa Zastępczego, 

- przyznaniu podwyżek dla specjalistycznych rodzin zastępczych; 

c)   utworzono 6 nowych zawodowych rodzin zastępczych (3 specjalistyczne 

zawodowe rodziny zastępcze dla dzieci niepełnosprawnych – opieką objęto                    

7 dzieci; 3 zawodowe rodziny zastępcze o charakterze pogotowia rodzinnego – 

opieką objęto 9 dzieci), 

4) podpisano porozumienie z PGNiG w ramach współpracy ze sponsorami dot. 

organizacji Festynu „Planeta Marzeń” realizowanego z okazji kolejnych rocznic 

uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka,  

5) przygotowano Gdański Program Pomocy Dziecku i Rodzinie na lata 2010-2015  

w ramach współpracy z przedstawicielami publicznych i niepublicznych placówek 



Sprawozdanie z działalności  systemu pomocy społecznej za rok 2009 

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku   Strona 32 

opiekuńczo - wychowawczych, ośrodków adopcyjno-opiekuńczych oraz pozostałych 

instytucji i organizacji pozarządowych realizujących zadania systemu pomocy 

społecznej; 

6) podjęto następujące działania w placówkach opiekuńczo - wychowawczych : 

a) w Domu Integracyjno – Rodzinnym:  

- utworzono filię placówki - Grupę Usamodzielnienia dla 10 wychowanków  

z siedzibą przy ul. Batorego 4,   

- ukończono program naprawczy, 

- uzyskano zezwolenie Wojewody na prowadzenie placówki. 

b) w Pogotowiu Opiekuńczym: 

- zreorganizowano placówkę i zmniejszono średni miesięczny koszt   

utrzymania jednego wychowanka, 

- ograniczono budżet o 770 000 zł, 

- zmniejszono zatrudnienie z 67, 5 etatów na 57, 5, 

c) w pierwszym niepublicznym Rodzinnym Domu Dziecka Gdańskiej Fundacji 

Innowacji Społecznej umieszczono 8 dzieci, 

d) utworzono kolejną niepubliczną placówkę opiekuńczo – wychowawczą wsparcia 

dziennego tj. Świetlicę Środowiskową Stowarzyszenia „Klub Przyjaciół 

Strzyży” dla 14 wychowanków w lokalu przy ul. Kisielewskiego 12, 

e) w nowej placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego Fundacji 

„Dom Haneczki” w Łęgowie umieszczono 14 dzieci, 

f) w ramach  realizacji zadań ośrodków adopcyjno opiekuńczych:  

 prowadzono grupy samopomocowe oraz terapię rodzinną zarówno dla rodzin  

zastępczych, adopcyjnych, jak i biologicznych, 

 prowadzono tematyczne grupy edukacyjne dla opiekunów zastępczych, 

rodziców adopcyjnych i biologicznych wzmacniające ich kompetencje 

wychowawcze, 

 w celu stworzenia warunków umożliwiających powrót dzieci z zastępczych 

form opieki do rodzin naturalnych prowadzono pracę z rodzinami 

biologicznymi, która polegała na terapii rodzinnej, szkoleniach edukacyjnych 

i indywidualnych spotkaniach terapeutycznych,  
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 stworzono grupy wolontariuszy działające na terenie Miasta Gdańska na 

rzecz rodzin zastępczych potrzebujących wsparcia, 

 zatrudniono wykwalifikowanego pracownika do nowego obszaru działania 

jakim jest – FAS – Fetal Alcohol Syndrome -  zespół alkoholowy płodu 

(zaburzenie rozwojowe płodu na skutek działania alkoholu spożywanego 

przez matkę w czasie ciąży) występujący u dzieci będących w opiece 

zastępczej, 

 zorganizowano szkolenie dotyczące zapobiegania wypaleniu zawodowemu 

wśród rodzin zastępczych zawodowych i placówek rodzinnych (projekt 

dofinansowany ze środków Fundacji Ernst & Young). 

7) w ramach realizacji zadań CIK PCK utworzono nowe formy wsparcia dla: 

a) sprawców przemocy: 

 motywowanie do podjęcia pracy nad  destrukcyjnymi zachowaniami 

poprzez zachęcanie do udziału w otwartych formach edukacyjnych, np. 

wykładach (zainspirowane praktyką ośrodka z Łotwy), 

b)   ofiar przemocy: 

 opiekuna ofiary - przygotowano grupę wolontariuszy do asystowania 

osobom pokrzywdzonym  w działaniach na rzecz wyjścia z kryzysu, 

 uruchomienie przez CIK PCK Poradni Kryzysowej przy                        

ul. Piramowicza w celu realizacji przygotowanej oferty świadczeń 

udzielanych osobom doświadczającym kryzysów ambulatoryjnie      

(tj. w innym miejscu miasta niż siedziba CIK PCK), 

c) dzieci ulicy - poprzez uruchomienie „Salonika Gier” - propozycji nowej formy 

konstruktywnego zagospodarowania wolnego czasu jako podstawy do 

budowania relacji socjoterapeutycznych motywująca w późniejszym czasie do 

korzystania z pomocy psychologicznej i innych form wsparcia,  

8) w ramach realizacji celów GSRPS do roku 2015 oraz Programu Pomocy  

Rodzinie na lata 2006-2009: 

a) Wydział Pomocy Dziecku i Rodzinie MOPS w Gdańsku oraz publiczne  

i niepubliczne placówki opiekuńczo - wychowawcze i ośrodki adopcyjno -

opiekuńcze przygotowały 152 projekty z zakresu profilaktyki, edukacji, 

socjoterapii oraz aktywizacji rodzin i wychowanków zagrożonych 
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wykluczeniem społecznym. Powyższe projekty uzyskały dofinansowanie ze 

źródeł lokalnych, krajowych i zagranicznych w łącznej wysokości 1.100.000 

zł. Wśród nich wyróżnić należy programy profilaktyczne: 

 „Planeta Marzeń” - skierowana do 800 dzieci z Gdańska, 

 „Podziel się domem” – skierowana do 400 dzieci z Gdańska biorących 

udział w Festynie rodzinnym „Podziel się domem”  

w ramach prowadzonej Kampanii społecznej „Podziel się domem”, 

mającej na celu propagowanie idei zastępczego rodzicielstwa. 

Oba programy miały na celu profilaktykę uzależnień i zachowań ryzykownych poprzez 

sport, aktywność plastyczną i twórczą, a także  promowanie aktywnego wypoczynku. 

 

VI. POMOC DLA OSÓB STARSZYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH  

1. Środowiskowe formy wsparcia  

Osobom, które ze względu na wiek i niepełnosprawność  wymagały częściowej opieki              

i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych zapewniono wsparcie w 34 

placówkach wsparcia środowiskowego. Z tej formy pomocy skorzystało 857 osób. 

Ich rodzaj i ilość osób korzystających z ich oferty  przedstawia tabela nr 15. 

Tabela nr 15 : Liczba placówek wsparcia środowiskowego i liczba osób z nich korzystających w latach 2008                   

i 2009 

 

Lp 

 

Typ placówki  

2008 2009 

Liczba 

placówek 

Liczba osób 

korzystających 

Liczba 

placówek 

Liczba osób 

korzystających 

1. Mieszkanie chronione  4 7 5 13  

W tym dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi  

1 3 5* 13* 

2. Mieszkania treningowe 2 4 2 9 

3. Warsztaty terapii zajęciowej 6 227 6 227 

3. Środowiskowe Domy Samopomocy 8 219 8 242 

4. Dzienne Domy Pomocy 5 250 5 265 

5. Kluby Samopomocy  2 34 2 51 

6. Rodzinne Domy Pomocy  4 44 4 45 

*Ilość mieszkań chronionych podana wg definicji ustawy o zdrowiu psychicznym, która uwzględnia również do omawianej grupy osoby 

niepełnosprawne intelektualnie. (w podanej wyżej liczbie ilości mieszkań chronionych  znajduje się liczba mieszkań dla osób chorych 
psychicznie – 1  z 3 trzema osobami z niego korzystającymi oraz 4 mieszkania dla osób niepełnosprawnych intelektualnie wykorzystanymi  

w roku 2009 przez 10 osób). 
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W stosunku do roku 2008 liczba osób korzystających z tej formy wsparcia wzrosła o 8 %. 

Aktualna ilość w/w placówek zabezpiecza potrzeby osób starszych i niepełnosprawnych, co 

przedstawia tabela nr 16: 

 

Tabela nr 16: Placówki wsparcia środowiskowego wg liczby osób oczekujących (stan na dzień 31 grudnia)                

w latach  2008-2009   

 

Placówka 

Liczba osób 

oczekujących 

na miejsce                    

w placówce 

Liczba osób 

oczekujących 

na miejsce                    

w placówce 

Mieszkanie chronione  ul. Grunwaldzka 127 0 0 

Mieszkania chronione ul. Taborowa 6/1 0 0 

Mieszkanie chronione ul. Płk. Dąbka 6/1 0 0 

Mieszkanie chronione  ul. Kisielewskiego 12(dla mężczyzn) - 0 

Mieszkanie chronione  ul. Kisielewskiego 12(dla kobiet) - 0 

Mieszkanie treningowe ul. Wajdeloty 28a 1 0 

Mieszkania treningowe ul. Nowiny 7 0 0 

ŚDS dla Młodzieży Niepełnosprawnej,  ul. Nowiny 7 0 1 

ŚDS dla Młodzieży Niepełnosprawnej,  ul. Wajdeloty 28a 3 2 

ŚDS Dla Młodzieży z Chorobami  i Zaburzeniami Psychicznymi 

ul. Chopina 42 

5 2 

ŚDS dla Osób Dorosłych  z Zaburzeniami Psychicznymi  

ul. Chopina 42 

3 2 

ŚDS Stowarzyszenia  Na Rzecz Osób Potrzebujących „Światło i Cienie” 

ul. Burzyńskiego 1 

4 4 

ŚDS Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Z Upośledzeniem 

Umysłowym ul. Jagiellońska 11 

11 3 

ŚDS ul. Starogardzka 20 0 0 

ŚDS  ul. Sucha 1 3 2 

Dzienny Dom Pomocy Nr 1 „Pod Cisem” ul. Sternicza 2 0 2 

Dzienny Dom Pomocy Nr 2 ul. Wajdeloty 28 0 4 

Dzienny Dom Pobytu ul. Hynka 0 1 

Dzienny Dom Pomocy ul. Hoża 4 0 1 

Dzienny Dom Pomocy  

ul. Kisielewskiego 12 

1 2 

Klub samopomocy ul. Kombatantów 4 4 3 

Klub samopomocy ul. Chopina 42 0 0  

Rodzinny Dom Pomocy „Jesienna Przystań” ul. Świtezianki 21 0 2 

Rodzinny Dom Pomocy  ul. Maszynowa 21 0 2 

Rodzinny Dom Pomocy ul. Junony 2 0 0 

Rodzinny Dom Pomocy ul. Hebanowskiego 79 0 0 

 

2. Instytucjonalne formy wsparcia – domy pomocy społecznej  

Dla 567 osób, wymagających całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub 

niepełnosprawności nie mogących samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, którym 

nie można było zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych zapewniono 

wsparcie w 7 domach pomocy społecznej. 
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Liczbę placówek oraz osób z nich korzystających w latach 2008-2009 przedstawia tabela nr 17: 

 

Tabela nr 17: DPS-y - liczba placówek oraz osób z nich korzystających w latach 2008-2009  

 

 

Typ placówki  

2008 2009 

Liczba 

placówek 

Liczba osób 

korzystających 

Liczba 

placówek 

Liczba osób 

korzystających 

Domy Pomocy Społecznej 7 582 7 567 

 

Podkreślić należy fakt, że w roku 2009 o 15 osób mniej skorzystało z domów pomocy 

społecznej. Nie oznacza to jednak mniejszego zapotrzebowania na tę formę pomocy. Ilość osób 

oczekujących na miejsce w placówkach przedstawia tabela nr 18: 

 

Tabela nr 18: DPS-y, liczbę osób oczekujących na miejsce w placówkach wg stanu na 31 grudnia w latach 2008-       

2009: 

 

Typ placówki  

Liczba osób 

oczekujących 

na miejsce                    

w placówce 

w 2008 r. 

Liczba osób 

oczekujących 

na miejsce                    

w placówce 

w 2009 r. 

DPS „Ostoja” ul. Hoża 4 23 23 

DPS ul. Polanki 121 0 63 

DPS ul. Starogardzka 20 7 6 

DPS Turystyczna 23 4 8 

DPS - inne powiaty  205 213 

Integracyjny Dom Opieki „Za Sosnami” ul. Hallera 227 17 29 

Stowarzyszenie Domu Opieki „Złota Jesień” DPS ul. Hynka 12 18 41 

Dom Seniora im. Jana Pawła II ul. Fromborska 24 24 26 

Całodobowe miejsca okresowego pobytu w  Ośrodku Wsparcia 

Stowarzyszenia na Rzecz osób Bezdomnych „Dom Modlitwy AGAPE”  

w Nowym Stawie, ul. Mickiewicza 32 

1 2 

Miejsca interwencyjne w ośrodku wsparcia ul. Hynka 12 0 0 

Miejsca interwencyjne w DPS ul. Turystyczna 23  0  0 

Razem oczekujących na miejsce 299 411 

 

Z analizy powyższych danych można wysunąć następujące wnioski:  

 systematycznie wzrasta liczba osób oczekujących na miejsce. W stosunku do roku 

2008 liczba osób wzrosła o 37 %, 

 spośród osób oczekujących na miejsce w placówce szczególnie wzrasta liczba osób 

przewlekle i psychicznie chorych. Sytuacja taka wymusza poszukiwanie miejsc dla 

tych klientów w placówkach poza terenem Gdańska. Wynika to z braku domu 

pomocy społecznej dla osób przewlekle i psychicznie chorych na terenie gminy,  
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 ilość miejsc w rodzinnych domach pomocy i miejsc interwencyjnych zabezpiecza 

występujące potrzeby. 

Przeciętny czas oczekiwania na miejsce w placówkach dla osób starszych  

i niepełnosprawnych (mieszkańców Gdańska) przedstawia tabela nr 19: 

Tabela nr 19.  DPS-y -  przeciętny czas oczekiwania na miejsce w placówce wg stanu na 31 grudnia w latach 

2008 i 2009. 

Typ placówki 
Przeciętny czas 

oczekiwania 

w  2008 

Przeciętny czas 

oczekiwania 

w  2009 

Dla osób starszych w Gdańsku 1 rok 1 rok 

Dla osób starszych na terenie województwa 2 lata 5 lat 

Dla przewlekle chorych somatycznie w Gdańsku 3 lata 1,5 roku 

Dla przewlekle chorych somatycznie na terenie województwa 3 lata 5 lat 

Dla przewlekle psychicznie chorych w Gdańsku 5 lat 7 lat 

Dla przewlekle psychicznie chorych na terenie województwa 5 lat 5 lat 

Dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie na terenie 

Gdańska/ województwa 

3 lata 3 lata/ 5 lat 

Dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie na 

terenie Gdańska/ województwa 

4 lata 3 lata/ 5 lat 

Dla osób niepełnosprawnych fizycznie w Gdańsku 0,5-1 roku 1,5 roku 

Dla osób niepełnosprawnych fizycznie na terenie województwa  3 lata  7 lat  

 

Czas oczekiwania na miejsce w DPS na podstawie danych tabeli – wydłuża się. 

Najdłużej na miejsce oczekują osoby psychicznie chore (do 7 lat) i niepełnosprawne 

intelektualnie ( do 5 lat). 

Biorąc pod uwagę ilość oczekujących na miejsce i czas oczekiwania na nie należy podkreślić, 

że niezbędne jest opracowanie planu działań w tym zakresie. Mając na uwadze starzejące się 

społeczeństwo i wciąż rosnące potrzeby w tym zakresie działania te są bardzo pilne i winny 

być uznane jako priorytetowe. 

3. Najważniejsze działania realizowane w 2009 roku w zakresie pomocy osobom 

starszym i niepełnosprawnym   

a) rozszerzenie działalności  „Centrum Informacji i Wsparcia na Rzecz Środowiska Osób 

Niepełnosprawnych”, które znajduje się w Dziennym Domu Pomocy przy  

ul. Wajdeloty 28a poprzez utworzenie Punktu Informacji w DDP przy  

ul. Kisielewskiego 12; 

b) otwarcie Lokalnego Centrum Wsparcia „Kisielewskiego 12” (czerwiec 2009),  

w którym realizowane są następujące formy wsparcia: 

 Dzienny Dom Pobytu dla osób starszych, 
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 2 mieszkania chronione dla osób z  niepełnosprawnością intelektualną, 

 Klub Seniora, 

 świetlica środowiskowa dla młodzieży, 

 Punkt Informacji i Wsparcia na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych (vide 

ppkt.a); 

c) utworzenie Punktu Wsparcia Środowiskowego „Przy Szopenie” (styczeń 2009) przy 

Środowiskowym Domu Samopomocy (ul. Chopina) dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi i ich rodzin;   

d) realizacja podprojektu „Aktywni w integracji” dla 17 osób z zaburzeniami 

psychicznymi;  

e) zorganizowanie konferencji pt: „Zdrowie psychiczne a możliwości” (wrzesień 2009), 

która br. miała na celu wymianę wiedzy i doświadczeń w tworzeniu systemu psychiatrii 

środowiskowej; 

f) organizacja IV edycji konkursu „Miejsce Przyjazne Osobom Niepełnosprawnym” 

mającego na celu:  

 promowanie budownictwa użyteczności publicznej dostępnego dla osób 

niepełnosprawnych, 

 wyłonienie obiektów budowlanych położonych w Gdańsku najlepiej dostosowanych 

do potrzeb osób niepełnosprawnych, 

 prezentacja najlepszych rozwiązań architektonicznych w mediach  

i Internecie; 

g) organizacja konferencji pt. „Choroba Alzheimera – jej istota i model pomocy” 

(październik 2009), podczas której przedstawiono „Gdański Program Pomocy Osobom  

z Chorobą Alzheimera i Innymi Zaburzeniami Dementywnymi i Ich Opiekunom 

(rodzinom) na lata 2008 - 2009”;  

h) organizacja VII Festiwalu twórczości osób niepełnosprawnych „Pozapozy”;  

i) realizacja projektu Asystent Osoby Niepełnosprawnej, którego celem było  podniesienie 

jakości życia osób niepełnosprawnych poprzez ułatwienie im wykonywania czynności 

dnia codziennego, wykształcenie samodzielności oraz w części przypadków stworzenie 

warunków do samodzielnej rehabilitacji;  

j) zorganizowanie IV Miejskiego Balu Seniora integrującego ponad 200 gdańskich 

Seniorów; 
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k) realizacja projektu „Na Gdańskiej Fali. Nowatorskie środki przekazu dla osób                          

z niepełnosprawnością intelektualną”. Projekt miał na celu otwarcie różnych sfer życia 

społecznego dla beneficjentów oraz rozbudzenie w nich aktywności  

i twórczości. Elementami projektu były:  

 działalność Punktu Wsparcia Środowiskowego dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi, 

 organizacja usługi Asystenta  Osoby Niepełnosprawnej, 

 działalność grupy teatralnej „Mimo To Pan Tego Nima działającej przy ŚDS przy 

ul. Nowiny, 

 działalność Integracyjnego Zespołu Muzycznego „SEKTOR L4”, który funkcjonuje 

przy ŚDS ul. Nowiny, 

 wystawy twórczości osób z niepełnosprawnością intelektualną, 

 usługi cateringowe świadczone przez osoby z niepełnosprawnością intelektualną, 

 Miejska Dyskoteka dla osób z niepełnosprawnością intelektualną – „Foggowanie”, 

 wykłady i warsztaty dotyczące „Seksualności osób z niepełnosprawnością 

intelektualną” z udziałem specjalisty edukatora seksualnego; 

l) nagroda dla miasta Gdańska w wys. 120 000 w VII edycji Ogólnopolskiego Konkursu 

na najlepszy projekt jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminy i powiatu na 

rzecz środowisk osób niepełnosprawnych „Równe szanse, równy dostęp”; 

m) utworzenie nowych miejsc interwencyjnych;  

n) pozyskanie środków na remont budynku DPS przy ul. ul Starogardzkiej – na remont 

nawierzchni wokół budynku DPS wraz z wymianą sieci wodociągowej (ok. 500 000 zł), 

remont łazienek i pomieszczeń gospodarczych (ok. 200 000 zł), remont elewacji wraz  

z balkonami (ok. 300 000 zł) -  planowane rozpoczęcie prac w 2011 roku; 

o) przeprowadzenie kolejnego etapu modernizacji budynku ŚDS przy ul. Nowiny, która 

polegała na likwidacji barier architektonicznych. Zakupiono i zamontowano windę dla 

osób niepełnosprawnych, co przyczyniło się podniesienia standardu placówki;   

p) opracowanie programu pracy z osobami przewlekle somatycznie chorymi w DDP przy  

ul. Sterniczej 2.  W ramach „Programu Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera i Innymi 

Zaburzeniami Dementywnymi i ich opiekunom (rodzinom) na lata 2008-2009 zostało 

zabezpieczonych 5 miejsc w DDP, którym zapewniona jest specjalistyczna pomoc; 
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q) utworzenie Centrum Wielofunkcyjnej Pomocy Osobom Starszym przy Punkcie 

Informacji oraz Pomocy w Kryzysie przy ulicy Kisielewskiego 12. Na Centrum Wsparcia 

składają się: Dzienny Dom Pobytu dla osób starszych, 2 mieszkania chronione dla osób  

z  niepełnosprawnością intelektualną, Klub Seniora, Świetlica środowiskowa dla młodzieży, 

Punkt Informacji i wsparcia. Punkt świadczy pomoc w zakresie m. in.: udzielania 

informacji osobom starszym o rodzaju pomocy udzielanej przez MOPS oraz warunkach 

jej uzyskania, pomocy w tworzeniu grup wsparcia, współpracy z instytucjami działającymi na 

rzecz osób starszych oraz środowiskiem lokalnym. 

 

VII. POMOC DLA OSÓB BEZDOMNYCH 

W roku 2009  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej udzielił wsparcia 772 rodzinom 

dotkniętym bezdomnością (w których żyło 890 osób). Jest to więcej o 8% niż w 2008 roku,  

w którym pomocą objęto 713 rodzin.  

W roku 2009 na zapewnienie potrzeb osób bezdomnych przeznaczono 

 4 572 650 48 zł. w tym na: 

 Zasiłki stałe       1 029 559 58 zł 

 Zasiłki okresowe         158 357 81 zł 

 Zasiłki celowe          362 490 80 zł 

 Program rządowy         125 177 29 zł 

 Schronienie       2 807 065 00 zł 

 Ogrzewalnię            90 000 00 zł 

MOPS realizował pomoc dla bezdomnych przez 7 pomiotów niepublicznych wyłonionych  

w drodze konkursu ofert: 

1. Towarzystwo Wspierania Potrzebujących PRZYSTAŃ, Gdańsk, ul. Malborska 8a/12; 

2. Pomorskie Centrum Pomocy Bliźniemu Monar Markot Gdańsk, ul. Kochanowskiego 7a; 

3. Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Gdańsk, ul. Przegalińska 135; 

4. Stowarzyszenie Opiekuńczo – Resocjalizacyjne PROMETEUSZ Gdańsk, ul. Nałkowskiej 

4c/16; 

5. Gdańska Fundacja Kultury Chrześcijańskiej im. Św. Brata Alberta, Gdańsk ul. Równa 14; 

6. Stowarzyszenie Na Rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy AGAPE, Ryjewo, Borowy Młyn 

22; 

7. Parafia Rzymsko Katolicka, ul. Matemblewska 9, Gdańsk; 

8. Stowarzyszenie Na Rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy AGAPE, Ryjewo, Borowy Młyn 22 
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1. Główne formy pracy z osobami bezdomnymi  

a) praca metodą kontraktu socjalnego – z osobami bezdomnymi,  podpisano łącznie               

67 kontraktów socjalnych tj. o  76%  więcej niż w roku poprzednim. Jest to zgodne   

z założeniami na rok 2009, w którym położono nacisk na intensywność działań 

związanych z prowadzeniem pracy socjalnej z ta grupą klientów. Główną trudnością 

w pracy metodą kontraktu socjalnego była niechęć klientów do większego 

zaangażowania; 

b) indywidualne programy wychodzenia z bezdomności - pracą tą metodą objęto                    

21 osób. Jest  to liczba na poziomie 2008 roku; 

c) innowacyjne formy pracy z klientem: 

 Gdański Model Pracy z Osobą Uzależnioną od Alkoholu - idea modelu polega  

na wykorzystaniu możliwości i zasobów oraz potencjału organizacji pomagających, 

oraz na koordynowaniu i integrowaniu działań wspierających, terapeutycznych, 

socjalnych i readaptacyjnych społeczno- zawodowych wobec osób uzależnionych od 

alkoholu. W modelu wykorzystano dotychczasowe doświadczenia pracowników 

socjalnych i terapeutów uzależnień realizujących od dziewięciu lat projekt „Koalicja 

Trzeźwości” Referatu ds. Osób Bezdomnych MOPS w Gdańsku. Doskonalenie 

projektu i poszerzanie o nowe elementy zaowocowało wypracowaniem 

przedstawianego modelu. W realizacji zadania współuczestniczą instytucje 

samorządowe i organizacje pozarządowe na podstawie współprac i porozumień 

partnerskich, zlecania zadań w drodze konkursu oraz umów zleceń dla specjalistów. 

Model otrzymał rekomendację Związku Miast Polskich, Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gdańsku oraz Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2010; 

 model pracy z osobą bezdomną w okresie zimowym - MOPS przychylając się do 

inicjatywy Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta zawiązał partnerstwo                     

z organizacjami pozarządowymi, które pracują na rzecz osób bezdomnych na terenie 

Miasta Gdańska w ramach Gdańskiego Modelu Pomocy Osobom Bezdomnym. 

     Wprowadzenie modelu wymaga ścisłej współpracy z wszystkimi placówkami dla 

osób bezdomnych. Każda z nich powinna dysponować, co najmniej trzema 

miejscami interwencyjnymi przeznaczonymi do dyspozycji koordynatora. 

Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta będzie głównym realizatorem pomysłu 
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i koordynatorem Modelu, jako elementu Gdańskiego Programu Rozwiązywania 

Problemu Bezdomności na rok 2010; 

 praca z osobami bezdomnymi niekorzystającymi z pomocy instytucjonalnej -              

z osobami tymi pracują streetworkerzy, którzy przyczyniają się do lepszego poznania 

środowiska osób bezdomnych i ułatwiają szybkie reagowanie na zdiagnozowane 

konkretne potrzeby tych osób. Systematyczne monitorowanie miejsc 

niemieszkalnych daje możliwość zwiększenia kontroli osób bezdomnych 

przebywających poza placówkami; 

 badanie problemu żebractwa i stanu bezdomności - w sierpniu 2009 r. MOPS                  

w Gdańsku przeprowadził badanie „Przyczyny powstawania i utrwalania 

bezdomności mieszkańców Miasta Gdańska”. Przedmiotem badań była populacja 

osób bezdomnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, a było poznanie 

przyczyn i rozmiaru problemu bezdomności. Pozwoli to na zaplanowanie działań na 

rzecz ograniczenia zjawiska bezdomności i żebractwa; 

 projekt „Werbel Demokracji” - w okresie styczeń - październik 2009 MOPS                     

w Gdańsku oraz organizacje zrzeszone w Pomorskim Forum na Rzecz Wychodzenia 

z Bezdomności realizowały wspólnie projekt „Werbel Demokracji”. 

Wielopłaszczyznowe oddziaływanie, głównie poprzez działalność Rady Medialnej 

(w skład której weszli obok pracowników socjalnych i przedstawicieli organizacji 

pozarządowych  przedstawiciele mediów i osoby bezdomne), przeprowadzenie 

kampanii outdoor, prasowej, radiowej oraz happeningu (występ trupy teatralnej 

podczas Jarmarku Dominikańskiego i Festiwalu Teatrów Ulicznych FETA) miały na 

celu zmianę wśród mieszkańców województwa pomorskiego stereotypowego 

postrzegania bezdomności oraz tendencyjnego sposobu prezentowania tego tematu 

przez media.  Działania projektowe zostały skierowane do dwóch grup odbiorców - 

mieszkańców największych miast województwa, w których problem bezdomności 

jest najbardziej dotkliwy oraz na dziennikarzy, którzy przez przekazy radiowe                 

i prasowe, wpływają na opinię publiczną w tym temacie. Werbel demokracji,  

w nazwie odnoszący się do instrumentu, zapewniającego donośny, słyszany nawet                  

w chaosie przekaz, opiera się na idei wydobycia głosu osób bezdomnych spośród 

zgiełku życia codziennego i ukazania go w sposób przełamujący stereotypy, 

otwierający tej grupie drogę do reintegracji.  
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2. Najważniejsze działania realizowane w 2009 roku w zakresie pomocy osobom 

bezdomnym 

a) utworzenie  Gdańskiego Programu Wychodzenia z Bezdomności na rok 2010, 

b) utworzenie zintegrowanego systemu pomocy społecznej w Gdańsku służącego 

zaspokajaniu podstawowych potrzeb mieszkaniowych osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym, 

c) współpraca podmiotów sektora publicznego i niepublicznego na rzecz rozwiązywania 

problemu bezdomności i łagodzenia jej skutków oraz budowanie sieci lokalnego 

wsparcia wszystkich publicznych służb pomocy społecznej, służb zatrudnienia przy 

znaczącym udziale organizacji pozarządowych, 

d) w celu ograniczenia skutków zagrożenia życia i zdrowia przez  warunki atmosferyczne  

w okresie zimowym  wśród osób bezdomnych niekorzystających z pomocy instytucjonalnej 

zorganizowano systematyczne zmotoryzowane patrole Straży Miejskiej i Policji  

z pracownikami ROB  oraz  streetworkerami  (obecnie patrole odbywają się w każdy czwartek 

i poniedziałek miesiąca). Efektem działań było zmniejszenie osób bezdomnych 

przebywających w miejscach niemieszkalnych oraz brak zgonów z wychłodzenia wśród osób 

bezdomnych w Gdańsku w okresie zimowym 2009 r. i jesienno-zimowym 2009.  

 

VIII. WSPÓŁPRACA Z PODMIOTAMI NIEPUBLICZNYMI W RAMACH  

ZLECENIA ZADAŃ POMOCY SPOŁECZNEJ W 2009 ROKU 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach współpracy z organizacjami 

pozarządowymi zlecił w roku 2009 w drodze otwartych konkursów ofert  realizacje 54 zadań  

z zakresu pomocy społecznej. Zadania te realizowało 46 podmiotów niepublicznych. 

W latach 2007-2009 ilość podmiotów realizujących zadania pomocy społecznej 

przedstawia wykres nr 8: 
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Wykres nr 8: Liczba podmiotów  realizujących umowy w latach 2007 – 2009 

 

Mniejsza liczba organizacji, mogłyby sugerować, że spada zainteresowanie organizacji 

realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej. Należy podkreślić, że jeden podmiot publiczny 

może przystąpić z kilkoma ofertami na realizację zadań, stąd mniejsza liczba organizacji,  

ale stale wzrastająca liczba umów z nimi. Jest to rezultat coraz lepszego rozeznania potrzeb  

w obszarze pomocy społecznej oraz wzrostu wymagań w zakresie realizacji zadań. 

Analizując liczbę umów zawartych z podmiotami niepublicznymi na realizację zadań  

z zakresu pomocy społecznej, należy stwierdzić, że największa ich ilość zawarta została  

dla realizacji potrzeb niepełnosprawnych i przewlekle chorych (27) oraz dzieci i młodzieży 

(23).  

Tabela nr 20: Liczba umów realizowanych w roku 2009 w podziale na poszczególne grupy odbiorców 

 

Grupy odbiorców 

 

Bezrobotni 

 

Niepełnosprawni 

przewlekle chorzy 

 

Osoby 

starsze 

 

Bezdomni 

Mieszkańcy 

Gdańska – 

różnorodne 

grupy 

 

Dzieci               

i młodzież 

 

Osoby 

ubogie 

Rok 2009  1 27 13 17 18 23 1 

 

Środki przyznane na realizację zadań pomocy społecznej przy wsparciu podmiotów 

niepublicznych w latach 2007-2009  przedstawia wykres nr 9: 
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Wykres nr 9: Środki przyznane na realizację zadań Miasta Gdańska z zakresu pomocy społecznej przez podmioty 

nie zaliczone do sektora finansów publicznych w latach 2007 -2009: 

 

Wzrost nakładów na realizację zadań Miasta Gdańska z zakresu pomocy społecznej przez 

podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych systematycznie wzrasta, a w roku 

2009 w stosunku do 2008 wynosił on 18%. 

W ramach badania jakości współpracy organizacji pozarządowych w MOPS przeprowadzono 

badanie, którym objęto 45 organizacji. Badaniem zainteresowano 67 % organizacji  

ze wskazanej liczby. 80% organizacji określiło  wg skali 1-5 stopień swojego zadowolenia ze 

współpracy z MOPS na 5 i 4 pkt. podkreślając jednak, że środki na realizację zadań powinny 

zostać zwiększone. 

 

IX. KOORDYNACJA GDAŃSKIEJ STRATEGII  ROZWIĄZYWANIA 

PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH   

Zgodnie z harmonogramem GSRPS do realizacji w roku 2009 kontynuowano działania 

 w ramach 8 celów głównych, zaplanowane na lata wcześniejsze, które wymagały realizacji  

z uwagi na potrzeby społeczne.  

1. Zadania podejmowane w zakresie koordynacji i monitorowania GSRPS 

         W 2009 r. realizacja zadań zgodnie z procedurą zarządzania Strategią obejmowała: 

1) sporządzenie sprawozdania z realizacji uchwały w sprawie przyjęcia GSRPS  

za rok 2008 oraz przedstawienie prezentacji na Komisji Spraw Społecznych 

 i Ochrony Zdrowia RMG, a także przygotowanie sprawozdania za I półrocze 2009 r., 
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2) organizację prac nad Raportem ewaluacyjnym GSRPS – edycja 2009, 

przeprowadzenie prac ewaluacyjnych, opracowanie Raportu ewaluacyjnego wraz  

z wnioskami, 

3) zapewnienie doradztwa metodycznego dla: 

 realizatorów GSRPS, 

 Zespołu Monitorująco – Wdrożeniowego ds. GSRPS, 

 kadry systemu pomocy społecznej. 

4) rozpowszechnianie dokumentu GSRPS i Poradnika metodycznego dla koordynatorów 

celów oraz realizatorów Strategii, 

5) przygotowanie merytoryczne, organizację i obsługę prac Zespołu Monitorująco – 

Wdrożeniowego. Zespół ten podjął stanowiska w sprawie: 

 opinii dot. projektów programów realizujących cele GSRPS w zakresie ich 

zgodności ze  strategią i obowiązującym standardem programów, 

 wpływu wprowadzonych zmian w Strategii Rozwoju Gdańska na kształt 

dokumentu GSRPS. 

2. Projekty wg źródeł finansowania: 

W celu zwiększenia efektywności pomocy społecznej i koniecznością obejmowała swoim 

zasięgiem większej liczby osób, w roku 2009 MOPS realizował następujące projekty: 

2.1) współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: 

a) Projekt „Razem dla siebie, razem dla innych” – realizowany był od 1 kwietnia 

2008 roku do 31 grudnia 2009. Zakładanym celem było wsparcie osób po 45 roku 

życia, pozostających bez pracy, mieszkańców Gdańska nie zarejestrowanych w PUP 

oraz nie posiadających przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia poprzez 

komplementarne działania i zmianę ich statusu. Całkowita kwota dofinansowania 

projektu wyniosła 1 025 454 00 zł. Działaniami zostało objętych 60 osób. 

Projekt rozpoczęły badania mające na celu zidentyfikowanie potrzeb osób  

po 45 roku życia pozostających bez zatrudnienia (również osoby niepełnosprawne 

mające wskazania do pracy, a także osoby po opuszczeniu zakładu karnego  

i z problemem alkoholowym). Dzięki badaniom możliwe było dostosowanie 

zawartości merytorycznej do faktycznych potrzeb osób biorących udział w projekcie.  

W trakcie realizacji beneficjenci otrzymali stałe wsparcie psychologiczne 
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realizowane poprzez zajęcia prowadzone przez psychologów  

w zakresie poprawy:  

 komunikacji społecznej, 

 wzrostu samooceny, 

 nabycia codziennego obowiązku wychodzenia z domu, 

 asertywności i radzenia sobie z krytyką, 

 komunikacji werbalnej i niewerbalnej, 

 radzenia sobie z konfliktem  i stresem. 

Uczestnicy projektu brali udział w szkoleniach z zakresu aktywizacji zawodowej 

(nauka technik aktywnego poszukiwania pracy, przygotowanie dokumentów 

aplikacyjnych).  

Ponadto działania projektu obejmowały  praktyczną naukę zawodu w zakresach: 

 prac remontowo – budowlanych, 

 obsługi maszyn czyszcząco – sprzątających, 

 wizażu i stylizacja paznokci. 

Szkolenie zakończyły 3 grupy szkoleniowe. Uczestnicy otrzymali zaświadczenia               

o ukończeniu kursów zawodowych oraz certyfikat. W trakcie realizacji projektu 

prowadzona była promocja projektu, m.in. strony internetowe, media, kolportaż 

materiałów promocyjnych, odbyła się konferencja podsumowująca projekt oraz 

wydano księgę „know- how”.  

b) „Systematycznie do celu” - projekt systemowy realizowany jest w Miejskim 

Ośrodku Pomocy Społecznej od czerwca 2008 roku i kontynuowany będzie do końca 

2013 roku.  

Celem projektu było w roku 2009 zwiększenie aktywności społeczno - zawodowej 

osób bezrobotnych, poszukujących lub nie pozostających w zatrudnieniu, będących 

w wieku aktywności zawodowej i korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej. 

Pozyskano na jego realizację 3 215 482 33 zł z funduszy Unii Europejskiej.  

Projektem objęto 417  osób. Głównymi beneficjentami były: 

 osoby w wieku aktywności zawodowej 15 - 64, 

 młodzież z rodzin dysfunkcyjnych w wielu 15-25 lat sprawiających problemy 

wychowawcze, 
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 rodziny dysfunkcyjne, niewydolne w sprawach opiekuńczo–  

wychowawczych,  

 osoby niepełnosprawne, 

 osoby nieaktywne zawodowo z uwagi na opiekę nad dziećmi lub chorym 

członkiem rodziny,  

 osoby uzależnione od alkoholu, 

 osoby bezdomne. 

Cele projektu realizowane były poprzez następujące formy pracy z klientem: 

b.a) video trening komunikacji (Video Interaction Training) - metoda pracy                       

z rodziną w domu z zastosowaniem kamery video. Tą formę pomocy 

zastosowano dla rodzin z problemami wychowawczymi i społecznymi;  

b.b) superwizja dla pracowników socjalnych - wzajemna wymiana doświadczeń  

mająca na celu znalezienie źródła problemu i dochodzenie do nowych 

rozwiązań. Superwizja pomaga na wprowadzenie istotnych zmian w sposobach 

pracy oraz ulepszanie ich;  

b.c) treningi umiejętności społecznych, w tym:  

 budżetowy, 

 w prowadzeniu gospodarstwa domowego, 

 kompetencji wychowawczych,  

 umiejętności spędzania czasu, 

 samoobsługi i higieny, 

 zaradności życiowej i funkcjonowania w codziennym życiu;\ 

 b.d) trening umiejętności zawodowych;  

 b.e) grupy wsparcia dla beneficjentów, mające na celu:  

 podtrzymywanie gotowości do uczestnictwa w projekcie,  

 wymianę informacji na temat sposobów radzenia sobie w konkretnych 

sytuacjach, 

 minimalizowanie poczucia osamotnienia w problemach,  

 poprawę samopoczucia,  

 poprawę funkcjonowania społecznego. 

Beneficjenci objęci byli działaniami następujących podprojektów: 
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 Asystent Rodziny - dla rodzin dysfunkcyjnych, 

 Asystent osoby niepełnosprawnej – dla osób niepełnosprawnych, 

 „Rozwiązujemy problemy” – dla osób zaburzonych i chorych psychicznie, 

 Mama i ja – dla osób bezdomnych i zagrożonych  bezdomnością, 

 Kobiety w działaniu - dla o kobiet nie podejmujących pracy z uwagi na 

wychowywanie małych dzieci i brak doświadczenia zawodowego, 

 Rodzic i dziecko – dla rodzin z problemami wychowawczymi, 

 Przyjaciel rodziny – dla rodzin biologicznych niewydolnych opiekuńczo                

i wychowawczo, 

 Pomagamy pomagać – dla osób z chorym członkiem rodziny, 

 Asystent w pogotowiu – dla rodzin,  których dzieci przebywają w placówce 

opiekuńczo – wychowawczej, 

 Program Aktywności Lokalnej – dla osób/rodzin zagrożonych 

wykluczeniem społecznym, bezdomnością, młodzieży sprawiającej 

problemy wychowawcze.  

Kontynuowano również program aktywnej integracji poprzez szkółkę jeździecką  dla 

mieszkańców – klientów MOPS z terenu Oruni i Wrzeszcza. Celem projektu w roku 

2009 było:  

 nabycie umiejętności społecznych, 

 nabycie umiejętności pracy w zespole,  

 zwiększenie zaangażowania w wykonywane zadania,  

 poprawienie funkcjonowania społecznego, 

 zwiększenie poczucia własnej wartości, 

 pozyskanie nowych doświadczeń, 

 zmniejszenie marginalizacji i izolacji beneficjentów,  

 aktywizacja zawodowa i społeczna beneficjentów.  

2.2)  projekty krajowe 

a) VII edycja festiwalu Pozapozy (kwota pozyskana z MPIPS – 36 000 zł);   

b) Na Gdańskiej Fali - nowatorskie formy przekazu dla osób                                              

z niepełnosprawnością intelektualną – (kwota pozyskana z PFRON –                  

120 000 zł); 
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c) Centrum Informacji i Wsparcia Na Rzecz Środowiska Osób Starszych  

i Niepełnosprawnych z Punktem Informacji – (wydatkowana kwota 

pozyskanego dofinansowania ze środków PFRON – 18 673 44zł w ramach 

przystąpienia do konkursu w Programie Ograniczania skutków 

Niepełnosprawności);   

d) Kampania społeczna na rzecz pozyskiwania kandydatów na rodziny zastępcze  

„Podziel się domem” – (kwota dofinansowania w wysokości 19 000 zł 

pozyskana z MPIPS).  

2.3)  projekty lokalne 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, wraz z podległymi mu jednostkami 

nadzorowanymi, realizował w 2009 roku 141 projektów lokalnych. 

a) projekty realizowane przez pracowników MOPS odpowiadały głównie na  

cel 7 GSRPS, tj. „Stworzenie osobom z grup zagrożonych wykluczeniem 

społecznym warunków do udziału w różnych formach życia społecznego”,  

a jako przyczynę udzielonego wsparcia stawiano w głównej mierze 

niepełnosprawność; wykaz projektów przedstawia załącznik nr 2;  

b) projekty jednostek w systemie pomocy społecznej realizowały głównie  

2 cel główny GSRPS, tj. „Zbudowanie systemu działań wspomagających 

funkcjonowanie rodzin z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym”, a jako 

przyczynę udzielonego wsparcia stawiano w głównej mierze bezradność  

w sprawach opiekuńczo-wychowawczych. Większość z nich realizowana była 

ze środków lokalnych/miejskich; wykaz projektów przedstawia załącznik  

nr 3;  

c) projekty w ramach realizacji Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi zostały 

opisane na stronie 8. Nadmienić należy że realizowały one głównie cel 

szczegółowy 1 i 2 Programu. 

d) W ramach CAL w roku 2009 realizowano następujące projekty: 

 Eurobombka – skierowany do 800 mieszkańców Gdańska – Letnicy, 

partnerem projektu byli: UM Gdańsk, Biuro ds. Euro,  

 Konferencja „Forum Aktywności i Rewitalizacji Społecznej” połączona 

 z Przeglądem Inicjatyw Obywatelskich - skierowana do organizacji 
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pozarządowych i instytucji pracujących w obszarze pomocy społecznej. 

Partnerami byli: UG w Gdańsku, UM w Gdańsku, SIL – Orunia, 

 Gwiazdka na Oruni – skierowana do mieszkańców Gdańska – Oruni. 

Partnerem przedsięwzięcia był SIL – Orunia, 

 Szkolenie wewnętrzne pracowników MOPS, dotyczące budowy efektywnej 

i efektownej koalicji, skierowane do Koordynatorów Zespołów Pracy 

Socjalnej. Partnerem była Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej. 

 

X. DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNO-PROMOCYJNA MOPS W GDAŃSKU 

1. Współpraca zagraniczna 

Głównymi celami współpracy zagranicznej MOPS w roku 2009 r. były: 

- doskonalenie  zawodowe kadry systemu pomocy społecznej,   

- podejmowanie wspólnych inicjatyw sprzyjających przeciwdziałaniu wykluczeniu  

społecznemu grup szczególnego ryzyka.  

Aby realizować wytyczone cele zrealizowano projekty o charakterze międzynarodowym  

z  następującymi partnerami:  

a) miastami UE stowarzyszonymi w ramach Eurocities: Newcastle, Birmingham, 

Ghent, Tallin, Plovdiv,  Belfast, Lyon, Helsinki, Malmo, Bristol, Kopenhaga, 

Monachium w zakresie: 

 współpracy w ramach przygotowań do zorganizowania Kampanii w związku  

z Europejskim Rokiem Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym  

w 2010 roku, 

 wymiany doświadczeń w zakresie realizacji projektów ze środków EFS  

w kontekście lokalnych strategii rozwiązywania problemów społecznych, 

 współpracy w współtworzeniu bazy dobrych praktyk na stronie Eurocities, 

 wymiany doświadczeń w zakresie wdrażania i ewaluacji lokalnych strategii 

rozwiązywania problemów społecznych; 

b) organizacjami i instytucjami miasta Hamburga z obszaru pomocy społecznej  

dotyczących wymiany doświadczeń w zakresie systemowych rozwiązań na rzecz 

wsparcia osób bezdomnych i uzależnionych; 
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c) Galerią Twórczości Plastycznej Dzieci, Młodzieży i Osób Niepełnosprawnych – 

Filia Muzeum Miasta w Druskiennikach w zakresie:  

 zaprezentowania prac plastycznych wykonanych w pracowniach 

terapeutycznych w roku 2009 przez uczestników zajęć DDP I, DDP II, ŚDS 

 i  ŚDS II, 

 wymiany doświadczeń polsko - litewskich w zakresie twórczości plastycznej 

osób starszych i niepełnosprawnych, 

 promowania działalności artystycznych placówek będących w strukturach 

MOPS w Gdańsku, 

 wymiany doświadczeń w zakresie metod pracy terapeutycznej z osobami 

starszymi i niepełnosprawnymi, 

d) miastami Bergen (Norwegia), Karlskrona (Szwecja) oraz organizacją Association 

Interregionale de Guidance et de Sante (NGO) – w Belgii, w zakresie: 

opracowania projektu partnerskiego pt. „Model motywowania osób  

z zaburzeniami psychicznymi do podjęcia aktywności społecznej  

i zawodowej – innowacyjny instrument pracy pracowników służb społecznych”, 

którego celem jest zwiększenie innowacyjności usług świadczonych przez 

pracowników służb społecznych, dotyczących środowiskowego wsparcia osób                 

z zaburzeniami psychicznymi w dwóch miastach krajów nadbałtyckich Gdańsk                 

i Karlskrona. 

2. Kampanie informacyjne i promocyjne Ośrodka 

Realizując założenia Miasta w zakresie polityki informacyjnej oraz promocyjnej na rzecz 

mieszkańców, przede wszystkim rodzin objętych wsparciem lub potrzebujących pomocy, 

Ośrodek edukował, pomagał w trudnych życiowych sytuacjach, prowadził akcje i kampanie 

społeczno – informacyjne adresowane do grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.  

W 2009 roku ośrodek zrealizował następujące kampanie i akcje społeczne: 

 promocja projektów dofinansowanych z EFS: „Systematycznie do celu” oraz  "Razem 

dla siebie, razem dla innych", 

 kampania na rzecz tworzenia w mieście rodzin zastępczych (o charakterze       

długofalowym) „Podziel się domem”, 
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 kampania społeczno – czytelnicza pod hasłem „Książka dla seniora” (odbiorcami są 

osoby starsze, niepełnosprawne, głównie z domów pomocy społecznej oraz dziennych 

domów pomocy), 

 kampania informacyjna o świadczeniach rodzinnych, 

 kampania społeczno - informacyjna na rzecz osób bezdomnych, 

 akcja „Wyprawka dla ucznia” mająca na celu zbiórkę przyborów szkolnych na rzecz 

dzieci z rodzin najuboższych, 

 akcja feryjna na rzecz dzieci objętych wsparciem (zimowy wypoczynek dla 

najmłodszych), 

 promocja medialna i społeczna głównych imprez firmowanych przez MOPS, m.in. 

dyskoteki dla osób niepełnosprawnych, konferencje, festiwale,  itp.  

3. Konferencje 

W roku 2009 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zorganizował następujące konferencje:  

a) „Standardy pracy socjalnej – nowa jakość, nowe wyzwania” – celem konferencji, 

na którą zaproszono 100 gości było przedstawienie kierunków rozwoju oraz 

standardów pracy socjalnej obowiązujących w gdańskim MOPS;  

b) „Wiedza – zdrowie psychiczne a możliwości” – konferencja zorganizowana na 150  

osób, miała na celu wymianę wiedzy i doświadczeń w zakresie tworzenia systemu 

psychiatrii środowiskowej m. in w Gdańsku;  

c) „Choroba Alzheimera – jej istota i model pomocy” – podczas spotkania,  

w którym udział wzięło 400 osób, przedstawiony został „Gdański Program Pomocy 

Osobom z Chorobą Alzheimera i Innymi Chorobami Dementywnymi i ich 

Opiekunom (rodzinom) na lata 2008-2009”; omówiono również problemy dotyczące 

opieki nad osobami chorymi;   

d) „Regionalne forum aktywności i rewitalizacji społecznej oraz możliwości 

dofinansowania działań aktywizacyjnych z funduszy europejskich” „Przegląd 

Inicjatyw Obywatelskich” - celem konferencji, którą zorganizowano na 130 osób 

była wielowymiarowa wymiana doświadczeń i poglądów poprzez edukacyjny, 

naukowy, dyskusyjny i promocyjny charakter spotkania;  

e) Konferencja podsumowująca projekt „Razem dla siebie, razem dla innych” oraz 

realizację celów „Gdańskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych  

do roku 2015” – podczas spotkania, w którym uczestniczyło 100 gości, 
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zaprezentowano efekty projektu, który wpisuje się w  GSRPS, a także dobre praktyki 

wypracowane podczas realizacji celów Strategii.  

4. Współpraca z mediami  

Głównymi parterami medialnymi w 2009 były: Polska Dziennik Bałtycki, Gazeta 

Wyborcza, Radio Gdańsk, Radio Plus, TVP Gdańsk, TVN, Telewizja EiA, w których 

ukazało się 158 artykułów i audycji dotyczących  działalności Ośrodka. 

Dyżury rzecznika prasowego Ośrodka w gazetach i rozgłośniach radiowych miały na celu 

sprawną komunikację i promocję polityki społecznej Miasta. W roku 2009  odbyło się 

łącznie 25 spotkań redakcyjnych, które dotyczyły m. in. rodzicielstwa zastępczego, zmian 

w świadczeniach rodzinnych, osób bezdomnych, funduszu alimentacyjnego.  

5. Wydawnictwa własne 

         W 2009 roku ukazały się następujące publikacje: 

 4 numery kwartalnika „Pomoc”, 

 „Raport z badania dotyczącego sytuacji życiowej i zawodowej oraz potrzeb 

mieszkańców Gdańska po 45 roku życia, pozostających bez zatrudnienia, 

niefigurujących w rejestrze Powiatowego Urzędu Pracy” – publikacja wydana  

w ramach projektu „Razem dla siebie, razem dla innych”, 

 „O seksualności osób z niepełnosprawnością intelektualną słów kilka” – broszura 

przeznaczona dla rodziców i  opiekunów osób niepełnosprawnych.  

 

XI. INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA ZAINICJOWANE W 2009 ROKU 

1. Z dniem 01 sierpnia 2009 roku wprowadzone zostały standardy pracy socjalnej. 

2. Z uwagi na charakter pracy pracownika socjalnego i stopień trudności jego 

wykonywania związany z dużym stresem opracowano ankietę i przeprowadzono 

badanie natężenia wypalenia zawodowego wśród pracowników socjalnych. Celem 

badania było przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu wśród tej grupy 

pracowników i zbudowanie dla nich systemu wsparcia. 

3. W 2009 roku Ośrodek podpisał porozumienia koalicyjne na rzecz rewitalizacji 

społecznej dzielnic: Nowy Port, Letnica, Dolny Wrzeszcz.  

Koalicje te podpisane pomiędzy Gminą Gdańsk, Gdańskim Zarządem 

Nieruchomości Komunalnych, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, 

Towarzystwem Pomocy im. Brata Alberta Koło Gdańskie, a innymi 
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stowarzyszeniami działającymi na rzecz ww. rejonów mają na celu poprawę sytuacji 

społecznej, poziomu i jakości życia mieszkańców.  

4. Przygotowano koncepcję „Obserwatorium Potrzeb i Problemów Społecznych”,  

    w tym część metodologiczną oraz analizę zapotrzebowania na informację.  

 

XII. KADRA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GAŃSKU 

1. Zatrudnienie w Ośrodku 

Według stanu na dzień 31.12.2009 roku, zadania pomocy społecznej realizowało 

492  pracowników zatrudnionych na 480,65 etatach, w tym; 

 pracowników merytorycznych - 398, 

 pracowników nie merytorycznych - 91, 

 Dyrektor i Zastępcy Dyrektora - 3. 

Podstawową kadrą pomocy społecznej są pracownicy socjalni, wg stanu na dzień 

31.12.2009 r. w Ośrodku zatrudnionych było 237. Zgodnie z określonym ustawą o pomocy 

społecznej wskaźnikiem zatrudnienia pracowników socjalnych w MOPS Gdańsk nie 

występują braki kadrowe w ich zatrudnieniu.   

2. Kwalifikacje i wykształcenie 

     Należy podkreślić, że stawiane pracownikom merytorycznym wymagania ustawowe  

w zakresie posiadania kwalifikacji są ściśle przestrzegane, a pracownikom merytorycznym  

i administracyjnym stwarza się warunki umożliwiające ustawiczne podnoszenie 

kwalifikacji. Zauważalne jest, że odsetek pracowników z wyższym wykształceniem 

każdego roku wzrasta. Obecnie 67% pracowników posiada wyższe wykształcenie 

(licencjackie i magisterskie liczone razem). Jest to o 5% więcej niż w roku 2008.  

Podział kadry MOPS na poszczególne poziomy wykształcenia przedstawia tabela nr 21. 
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Tabela nr 21: Wykształcenie pracowników MOPS w Gdańsku  w latach 2007 - 2009  

 

 

W roku 2009 wśród pracowników MOPS: 

 4 osoby ukończyły studia podyplomowe z organizacji pomocy społecznej, 

 1  osoba uzyskała specjalizację w zakresie pracy socjalnej, 

 17 osób uzyskało dyplom ukończenia studiów wyższych.  

Pracownicy kontynuowali  dokształcanie, w tym: 

 15 osób na studiach podyplomowych, 

 26 na studiach licencjackich, 

 17 osób na studiach magisterskich. 

3. Szkolenia   

W roku 2009 zorganizowano dla pracowników MOPS ogółem 194 szkolenia 

 z możliwością uczestnictwa w nich dla 876 osób. Wśród nich odbyło się 12 szkoleń 

wewnętrznych oraz 182 szkolenia zewnętrzne. 

Ze względu na źródło finansowania, szkolenia dzieliły się na zorganizowane: 

 ze środków MOPS – 89, 

 ze środków UE - 105. 

Zakres tematyczny szkoleń najczęściej obejmował: przygotowywanie projektów 

finansowanych z UE, pracę z osobą//rodziną wieloproblemową, wypalenie zawodowe, przemoc  

w rodzinie (w tym: przeciwdziałanie przemocy), pracę socjalną, pracę z osobami starszymi  

(w tym: aktywizację), przepisy prawne z zakresu pomocy społecznej, funduszu 
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alimentacyjnego i świadczeń zdrowotnych, rehabilitację społeczną i zawodową oraz 

zatrudnianie osób niepełnosprawnych. 

 

XIII. SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ  

Dnia 8 grudnia 2009 r. przeprowadzony został audit w nadzorze w zakresie zgodności 

 z aktualnymi wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2009. Został on przeprowadzony przez 

zespół auditorów z Biura Certyfikacji Polskiego Rejestru Statków S.A. w Gdańsku.  

          W wyniku auditu nie stwierdzono niezgodności w systemie zarządzania jakością  

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gdańsku. Jakość świadczonej pracy oraz 

działalność Ośrodka spełniają wymagania jakości określone w normie PN-EN ISO 9001:2009. 

Wynik auditu oznacza, że zespół auditorów będzie rekomendował Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej do utrzymania certyfikatu.  

Dane statystyczne dotyczące wyników przeglądu zarządzania MOPS w Gdańsku 

w ramach Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001: 

a) wyniki audytów wewnętrznych: 

 liczba niezgodności - 19, 

 liczba spostrzeżeń - 38, 

b) programy działań korygujących/ naprawczych: 

  na podstawie audytu I edycji – 1,  

  na podstawie audytu II edycji – 4, 

  na podstawie analizy zapisów: 5,  

c) skargi, wnioski: 

 skargi: ogółem - 22  w tym: 

 6 zasadnych, 

 16 niezasadnych, 

 1 wniosek,  

d) interwencje przyjęte ustnie do protokołu przez Dyrektora MOPS - 25 

 1 zasadna,  

 24 niezasadne,    

 interwencje przyjęte ustnie do protokołu przez Prezydenta Miasta – 13, 

 13 niezasadnych, 
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e) sprawy interwencyjne - 107 

  5 zasadnych,  

 102 niezasadnych,  

f) „opinie o nas”: 57 w tym: 

 49 pozytywnych, 

 8 negatywnych, 

g) decyzje administracyjne oraz sprawy zakończone innymi formami  rozstrzygnięcia: 

 decyzje ogółem 72 869, 

 odwołanie do organu II instancji – 157, 

 utrzymane w mocy – 73, 

 uchylone do ponownego rozpatrzenia – 36, 

 orzeczenia organu II instancji – 24, 

 decyzje zaskarżone do NSA – 5, 

 inne formy: (m.in. porozumienia, umowy, postanowienia, zaświadczenia, karty 

parkingowe, skierowania, legitymacje, oświadczenia) - 9 291. 

 

 

XIV. KONTROLE MERYTORYCZNO-FINANSOWE 

    W roku 2009 r.  przeprowadzono ogółem 110  kontroli, w tym  5 doraźnych.  

1. Kontrole zewnętrzne  

 W MOPS organy nadzoru przeprowadziły łącznie 30 kontroli zewnętrznych z tego                   

w jednostkach: 

 organizacyjnych Ośrodka – 13,  

 nadzorowanych – 17. 

Kontrole obejmowały następujący zakres tematyczny:  

 prawidłowość wydatkowania i rozliczenia dotacji celowych udzielonych  

z budżetu państwa, 

 gospodarowanie środkami publicznymi, 

 procedury w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych  

i dokonywania wydatków, 

 monitoring realizacji projektów "Systematycznie do celu", „Razem dla siebie, 

razem dla innych”,  
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 prawidłowość i rzetelność obliczania, potrącania i opłacania składek  

na ubezpieczenia społeczne, 

 przystosowanie stanowiska do potrzeb osoby niepełnosprawnej, 

 gospodarka finansowa i zamówienia publiczne, 

 ocena stanu sanitarnego,  

 dofinansowanie robót budowlanych w obiekcie służącym rehabilitacji  

ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,  

 standard usług świadczonych w całodobowych placówkach opiekuńczo-

wychowawczych,  

 ochrona przeciwpożarowa. 

2. Kontrole wewnętrzne  

W jednostkach organizacyjnych nadzorowanych przez MOPS przeprowadzono                      

80 kontroli wewnętrznych, z czego w:  

 jednostkach organizacyjnych Ośrodka – 10, 

 jednostkach nadzorowanych – 26, 

 podmiotach niepublicznych w zakresie realizacji umów – 44. 

Kontrole w jednostkach organizacyjnych i nadzorowanych koncentrowały się głównie na 

zagadnieniach: 

 stosowanie  „Instrukcji Kancelaryjnej”, 

 stan techniczny budynku, 

 celowość, legalność i gospodarność, w zakresie 5% planowanych wydatków 

budżetowych, 

 analiza kosztów utrzymania w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, 

 standardy usług w  domach pomocy społecznej, 

 realizacja projektów w MOPS, 

 przestrzeganie standardów opieki i wychowania. 

 

W organizacjach pozarządowych przedmiotem kontroli były następujące zagadnienia 

związane z realizacją zawartych umów: 

 prowadzenie ogrzewalni i schroniska dla osób bezdomnych,  

 prawidłowość realizacji usług opiekuńczych, 

 przestrzeganie standardów usług i wychowania, 



Sprawozdanie z działalności  systemu pomocy społecznej za rok 2009 

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku   Strona 60 

 prowadzenie ośrodka adopcyjno – opiekuńczego,  

 przestrzeganie praw człowieka, współdziałanie z osobami przebywającymi  

w domu pomocy   społecznej  i ich rodzinami, prowadzenie dokumentacji,   

 prowadzenie punktu wsparcia środowiskowego na rzecz osób z zaburzeniami 

psychicznymi.  

3. Wymierne  efekty/zmiany zaistniałe w wyniku kontroli w 2009 r. , w zakresie: 

a)  organizacji pracy: 

 wskazanie nieprawidłowości w przestrzeganiu obowiązujących procedur, 

propozycje działań korygujących,   

 wydanie wewnętrznych uregulowań precyzujących zasady korzystania  

z pojazdów służbowych przez uprawnionych pracowników, 

 dostosowanie stanu zatrudnienia do zmienionej struktury wykorzystania miejsc 

dla dzieci w placówce,  

 dookreślenie odpowiedzialności pracowników kontrolowanych jednostek, 

komórek, 

 racjonalizacja zatrudnienia pracowników administracji i obsługi (połączenie 

w zakresach  czynności księgowych i administracyjnych), 

 odpowiedzialność  za kontrolę wydatków budżetowych w jednostkach 

nadzorowanych.  

b) afektywności świadczonych usług: 

 obniżenie dynamiki wzrostu kosztów utrzymania w placówce opiekuńczo-

wychowawczej, racjonalizacja zatrudnienia, racjonalność wykorzystania parku 

samochodowego, 

 ocena realizacji usług nad dzieckiem w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, 

 zalecenie dotyczące poprawy jakości posiłków w szkole, 

 opracowanie harmonogramu działań długookresowych, mających na celu 

wypracowanie rozwiązań gwarantujących znaczące zmniejszenie kosztów 

utrzymania dziecka w placówce, 

 opracowanie założeń do modernizacji placówki opiekuńczo-wychowawczej, 

 dookreślenie standardów usług opiekuńczych,  

 zwiększenie nadzoru na realizacją zajęć w placówkach opiekuńczo-

wychowawczych. 



Sprawozdanie z działalności  systemu pomocy społecznej za rok 2009 

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku   Strona 61 

c) inne:  

 poprawa poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy w jednostkach nadzorowanych, 

 opracowanie spójnych procedur kontroli finansowych i obiegu dokumentów 

księgowych w jednostkach nadzorowanych, 

 poprawa warunków socjalnych pracowników po kontrolach technicznych  

 i bhp,  

 działania doskonalące oraz korygujące w zakresie realizacji projektów  

ze środków EFS (proces rekrutacji i zawierania umów - zleceń). 

 

 

XV. DZIAŁANIA PODEJMOWANE W CELU POPRAWY WARUNKÓW PRACY  

W MOPS 

1. W zakresie remontów: 

a) przeprowadzono remont pomieszczeń dla Referatu Osób Bezdomnych przy  

ul. Wolności 16 i zakupiono piec grzewczy,  

b) wyremontowano pokrycie dachu budynku oraz daszek nad wejściem przy  

ul. Dyrekcyjnej 5 (siedziba WPIRON), 

c) wykonano remont pompy ciepłej wody w budynku przy ul. Dyrekcyjnej 5, 

d) zamontowano regulatory ciepła w pomieszczeniach na III i IV piętrze przy  

ul. Dyrekcyjnej 5, 

e) zamontowano ściankę działową w pomieszczeniu biurowym w budynku przy  

ul.  Leczkowa 1a,  

f) wymieniono drzwi w mieszkaniu chronionym przy ul. Zator Przytockiego 4.  

2. W zakresie inwestycji: 

a) zaadoptowano budynek przy ul. Modrej 69b dla potrzeb MORS w ramach realizacji 

programu naprawczego, 

b) wykonano sieć kanalizacyjną i przyłącze kanalizacyjne do budynku przy  

ul. Modrej 69 b, 

c) zakupiono i zamontowano windę w ŚDS przy ul. Nowiny 7.  

3.      W zakresie wyposażenia zakupiono: 

a) 3 nowe kserokopiarki (Nashuatec MP 3010 – 2 szt., Olivietti Dcopi 1601 – 1 szt.), 

b) 4 nowe faksy laserowe Panasonic KX-FL613 i 10 telefonów bezprzewodowych oraz 

1 telefon systemowy Slican CTS 202CCA, 
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c) 6 niszczarek (Rexel Mercury RES1223 – 3 szt. , Rexel RES 1227 – 3 szt.), 

d) nowe meble biurowe (biurka – 6 szt., krzesła obrotowe 12 szt.).  

3. W zakresie komputeryzacji zakupiono:  

a) sprzęt komputerowy: 

 Serwer Dell PowerEdge R900 z systemem Windows Server Enterprise 2008,   

 65 zestawów komputerowych Dell OptiPlex 360 MT wraz  monitorami Dell 

E170S z systemem Windows 7 Professional oraz 6 komputerów przenośnych 

Dell Vostro 1520 z systemem Windows 7 Professional, 

 8 drukarek laserowych HP LaserJet P2055DN, 4 drukarek atramentowych A4 

HP DeskJet D2660, drukarki atramentowej A3 HP OfficeJet 7000, 2 urządzeń 

wielofunkcyjnych HP F2480 oraz Xerox 3100MFPV/S 3 w 1, 12 skanerów HP 

SkanJet G3110, 

 6 monitorów LCD Samsung 943NW, 40 myszy komputerowych Logitech B110, 

20 klawiatur Logitech Deluxe 250, 50 pamięci typu Pendrive 4GB USB 2.0 

Kingston DT410.  

b) oprogramowanie komputerowe: 

 2 szt. oprogramowania Corel Draw PL SE oraz 5 szt. oprogramowania Windows 

7 Ultimate, 

 Vivantio ServiceDesk 2.6, 

 wprowadzono jednolity standard stanowiska komputerowego oraz 

przeprowadzono rekonfigurację wszystkich stanowisk komputerowych pod 

kątem umożliwienia zdalnej pracy administracyjnej oraz zdalnego zarządzania 

programami antywirusowymi; 

c) systemy informatyczne: 

 scalono wszystkie bazy systemu OU Pomost, 

 uruchomiono system SEPI na potrzeby wymiany informacji z UM i PUP, 

 zakupiono pamięć dyskową w celu zapewnienia integralności danych systemu 

Mdok, 

 wdrożono:  

 podsystem PŁACE systemu RATUSZ OTAGO, 

 oprogramowanie Videotel Home Banking wer. 5.5, 

 nową wersję systemu Płatnik w wersji 8.01.001 (udział w pilotażu).  
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d) sieć komputerowa: 

 przygotowano koncepcję udrożnienia systemu transmisji danych w MOPS,  

 podłączono sieć komputerową na potrzeby projektu „Razem dla siebie Razem 

dla Innych”,  

 zbudowano stronę internetową MOPS w wersji angielskiej. 

 

XVI. PODSUMOWANIE  

1. Najważniejsze efekty realizacji zadań w 2009 roku 

Analizując realizację zadań w roku 2009 należy podkreślić, że wszystkie zaplanowane 

zadania zostały zrealizowane, a do najważniejszych efektów ich realizacji należy zaliczyć: 

a) wprowadzenie Zarządzeniem Nr 49/2009 Dyrektora MOPS standardów pracy 

socjalnej z osobami i rodzinami, 

b) utworzenie i realizację Gdańskiego Programu Rozwiązywania Problemu 

Bezdomności i Łagodzenia jej Skutków na 2010 r.,  

c) opracowanie „Programu Pomocy Dziecku i Rodzinie na lata 2010-2015”, 

d) opracowanie projektu wdrożeniowego „Zintegrowane Działania na Rzecz Powrotu 

Dziecka do Rodziny Biologicznej”, 

e) podpisanie trójstronnego porozumienia między GCPU, MOPS oraz Zakonem Braci 

Mniejszych Kapucynów dotyczącego utworzenia i prowadzenia „Klubu pod 

Kapturem” – świetlicy dla 26 dzieci z rejonu Śródmieścia,  

f) rozpoczęcie działalności Klubu Aktywnych Kobiet oraz Klubu Malucha dla 

mieszkańców z dzielnic objętych rewitalizacją tj, Letnicy i Nowego Portu, 

g) organizację Konferencji „Forum Aktywności i Rewitalizacji Społecznej”, 

h) utworzenie 6 nowych zawodowych rodzin zastępczych (3 specjalistyczne zawodowe 

rodziny zastępcze dla dzieci niepełnosprawnych i 3 zawodowe rodziny zastępcze                   

o charakterze pogotowia rodzinnego), 

i) utworzenie 1 placówki opiekuńczo – wychowawczej wsparcia dziennego „Świetlica 

Środowiskowa” Stowarzyszenia Klub Przyjaciół Strzyży, dla 14 wychowanków  

w lokalu przy ul. Kisielewskiego 12, 

j) utworzenie nowego Rodzinnego Domu Dziecka dla 8 dzieci prowadzonego przez 

Gdańską Fundację Innowacji Społecznej,  
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k) utworzenie, w ramach realizacji zadań CIK PCK, nowych formy wsparcia dla 

sprawców przemocy, ofiar przemocy, dzieci ulicy, 

l) otwarcie Lokalnego Centrum Wielofunkcyjnej Pomocy Osobom Starszym  

 w Gdańsku, ul. Kisielewskiego 12, w którym realizowane są następujące formy 

wsparcia: Dzienny Dom Pobytu dla osób starszych, 2 mieszkania chronione dla osób 

z  niepełnosprawnością intelektualną, Klub Seniora, świetlica środowiskowa dla 

młodzieży, Punkt Informacji i Wsparcia na rzecz osób starszych  

i niepełnosprawnych, 

m) utworzenie Punktu Wsparcia Środowiskowego „Przy Szopenie” przy 

Środowiskowym Domu Samopomocy (Gdańsk, ul. Chopina) dla osób  

z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin, 

n) zorganizowanie konferencji pt: „Zdrowie psychiczne a możliwości”, która miała na 

celu wymianę wiedzy i doświadczeń w tworzeniu systemu psychiatrii 

środowiskowej, 

o) organizację IV edycji konkursu „Miejsce Przyjazne Osobom Niepełnosprawnym”, 

p) organizację VII Festiwalu twórczości osób niepełnosprawnych „Pozapozy” oraz  

Miejskiego Balu Seniora, 

q) realizację projektu „Na Gdańskiej Fali. Nowatorskie środki wyrazu, środki przekazu 

dla osób z niepełnosprawnością intelektualną”,  

r) nawiązanie współpracy z nowymi partnerami zagranicznymi takimi jak: 

 organizacje i instytucje miasta Hamburga z obszaru pomocy społecznej; 

 miasto Bergen (Norwegia), Miasto Karlskrona (Szwecja), Association 

Interregionale de Guidance et de Sante (Belgia); 

s) przeprowadzenie remontów i modernizacji budynków przy ul. Modrej 69 b (Miejski 

Ośrodek Readaptacji Społecznej), Dyrekcyjnej 5 (siedziba Wydziału Pomocy 

Instytucjonalnej i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych), Wolności 16 (Referat 

Osób Bezdomnych) oraz przy ul. Nowiny (ŚDS);  

t) zakupienie nowego sprzętu komputerowego i oprogramowania, a także scalenie 

wszystkich baz systemu OU Pomost, co zapewniło poprawność merytoryczną 

zbieranych danych oraz sprawozdań ministerialnych.  

 

 



Sprawozdanie z działalności  systemu pomocy społecznej za rok 2009 

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku   Strona 65 

Ponadto w roku 2009 na uwagę zasługują następujące wydarzenia z życia Ośrodka:  

a) Miasto Gdańsk otrzymało drugą nagrodę (120 000 zł) w VII edycji Ogólnopolskiego 

Konkursu na najlepszy projekt jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminy 

 i powiatu na rzecz środowisk osób niepełnosprawnych „Równe szanse, równy dostęp”. 

Nagroda została przyznana za projekt „Na Gdańskiej Fali. Nowatorskie formy przekazu 

dla osób z niepełnosprawnością intelektualną”; projekt został opracowany przez Miejski 

Ośrodek Pomocy Społecznej,  

b) Miasto Gdańsk otrzymało wyróżnienie „Gmina dbająca o finanse mieszkańców”. Tytuł 

ten przyznawany jest przez InfoMonitor Biura Informacji Gospodarczej, Biuro 

Informacji Kredytowej oraz Związek Banków Polskich. Miasto Gdańsk zostało 

wyróżnione za skuteczne działania zmierzające do odzyskania należności  

od dłużników alimentacyjnych poprzez wykorzystanie systemu obiegu informacji 

gospodarczej w ramach programu „Dłużnik Alimentacyjny”,  

c) we wrześniu 2009 przedstawiciele MOPS wzięli udział w konferencji podsumowującej 

II edycję Grupy Wymiany Doświadczeń Sektora Pomocy Społecznej w ramach 

realizacji projektu „Budowanie potencjału instytucjonalnego samorządów dla lepszego 

dostarczania usług publicznych” realizowanego przez Związek Miast Polskich wraz 

 z partnerami ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Na konferencji 

zaprezentowano gdański „Model pracy z osobą uzależnioną od alkoholu w ramach 

profilaktyki i rozwiązywania problemu bezdomności”, który został uznany jako 

modelowe rozwiązanie godne  naśladowania, 

d) w listopadzie, podczas uroczystości zorganizowanej z okazji Dnia Pracownika 

Socjalnego dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej odebrał z rąk Marszałka 

Województwa Pomorskiego statuetkę „Srebrne Drzewko”. Wyróżnienie zostało 

przyznane „Za wybitne i nowatorskie osiągnięcia w dziedzinie pomocy społecznej”. 

2. Kierunki do pracy na rok 2010 wynikające z istniejących potrzeb 

Nadchodzące zmiany – zmniejszenie koniunktury, przewidywany wzrost bezrobocia                   

i osłabienie gospodarki – mogą w odczuwalny sposób wpłynąć na zmianę  sytuacji 

życiowej klientów pomocy społecznej. Dlatego też w określonych na rok 2010 

kierunkach polityki społecznej w zakresie pomocy społecznej przyjęto za priorytetowe: 

a) wspieranie aktywności zawodowej i społecznej osób w trudnym położeniu 

poprzez inwestowanie w rozwój oraz tworzenie warunków umożliwiających 
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podejmowanie aktywności gospodarczej, powstawanie różnorodnych form 

ekonomii społecznej,  

b) realizacja wspólnie z PFRON i PUP dodatkowej oferty na rynku pracy dla 

niepełnosprawnych – Przedsiębiorstwo Przystosowane i Ośrodek Aktywności 

przez Pracę, 

c) kontynuacja przekształceń w systemie działań opiekuńczo – wychowawczych, 

socjalizacyjnych (w tym rodzinnych  i zawodowych). Racjonalizacja 

wykorzystania zasobów infrastrukturalnych pomocy społecznej w mieście, 

d) wspomaganie funkcjonowania rodzin z grup zagrożonych wykluczeniem 

społecznym poprzez rozwój systemu wsparcia rodziny (profilaktyki,  usług 

 wielospecjalistycznych na rzecz dzieci i ich rodzin, oparcia społecznego), 

e) rozwijanie różnorodnych form wsparcia środowiskowego dla osób starszych, 

osób i grup ryzyka wykluczenia społecznego, rodzin z dziećmi 

niepełnosprawnymi,  

f) wspieranie działań środowisk lokalnych w budowaniu partnerstw na rzecz 

edukacji i reintegracji społecznej . 

Biorąc pod uwagę wskazane kierunki pracy na rok 2010 podjęte zostaną następujące działania: 

1) kontynuację pracy na rzecz społeczności lokalnej we współpracy z lokalnymi 

liderami polegająca na pozyskaniu wsparcia rzeczowego i finansowego dla 

klientów ośrodka, 

2) kontynuację projektu współfinansowanego z UE „Systematycznie do celu”, 

3) pracę socjalną ukierunkowaną na aktywizację zawodową i społeczną klientów, 

4) aktywne przeciwdziałanie przenoszenia i dziedziczenia ubóstwa poprzez 

kierowanie dzieci i młodzieży do placówek zapewniająch organizowanie czasu 

wolnego i imprez okolicznościowych, 

5) kontynuację działalności Zespołów Interdyscyplinarnych rozwiązujących 

problemy rodzin  i dzieci,  

6) realizację programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, 

7) realizację programów gminnych:                                                                                                

a) Procedury Pomocy Dziecku Krzywdzonemu, 

b) Powiatowego Programu Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, 
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c) Gdańskiego Zintegrowanego Systemu Pomocy Środowiskowej dla Osób  

z Zaburzeniami Psychicznymi, 

d) Zintegrowanych Działań na Rzecz Powrotu Dziecka do Rodziny 

Biologicznej. 

 Ze względu na podział zadań w MOPS można wyróżnić następujące zakresy działań na 2010r:   

2.1 w zakresie pomocy środowiskowej:  

1) wzmacnianie aktywności społecznej poprzez wspieranie inicjatyw różnych 

organizacji pozarządowych (kontynuacja realizacji porozumień, projektów  

i programów), 

2) kontynuowanie działań zmierzających do aktywizacji zawodowej osób 

długotrwale pozostających bez pracy (CIS, CTUS, prace społecznie użyteczne), 

3) realizację celów społecznych przez aktywizację społeczną, zawodową oraz 

aktywność gospodarczo – ekonomiczną osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym - w szczególności osób bezrobotnych i niepełnosprawnych, 

4) realizację lokalnych projektów skierowanych do osób ubogich, do dzieci  

i młodzieży („Okruszek”, „Stop Nudzie”) w celu zapobiegania zjawiskom 

wykluczenia społecznego, 

5) podejmowanie działań uwzględniających specyfikę problemów osób starszych 

(usługi opiekuńcze, ośrodki wsparcia, festyny) a także zespołowe opracowanie 

programu na rzecz osób starszych,  

6) podjęcie działań wynikających z przeprowadzonych badań dotyczących 

zaspokojenia potrzeb ludzi starszych –  klientów MOPS,  

7) wypracowanie zasad ścisłej współpracy z przedstawicielami służby zdrowia na 

rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi, 

8) strategiczne rozwiązywanie problemów społecznych osób i rodzin bezdomnych 

 i zagrożonych bezdomnością w celu poprawy ich położenia materialnego oraz 

wyrównania ich szans życiowych (poprzez działania o charakterze 

profilaktycznym, osłonowym oraz aktywizację), 

9) współpracę z Gdańskim Centrum Profilaktyki Uzależnień w zakresie powołanego 

Forum Profilaktyki Uzależnień „ Razem dla Gdańska”, 

10) prowadzenie monitoringu działań pod kątem usamodzielnienia i aktywizacji 

klientów długotrwale przebywających w systemie pomocy, 
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11) budowanie i realizację następujących projektów mających na celu wsparcie 

środowiska lokalnego: 

a) „Przyjazny Aptekarz” - celem projektu jest pozyskiwanie sponsorów (aptek), 

którzy zaoferują grupie wytypowanych klientów leki w niższej cenie, 

b) „Bliżej kultury i sztuki” - celem projektu uaktywnienie osób starszych 

poprzez włączenie ich do świata kultury i sztuki (wyjścia do teatru lub opery), 

c) ”Walentynki – Dwa Serca” - celem projektu jest aktywizacja, wsparcie 

 i zapobieganie samotności  osób starszych,  

d) ”Dzień Matki„ - celem projektu jest dążenie do zacieśnienia więzi pomiędzy 

matką i dzieckiem oraz wzbudzenia w matkach poczucia spełnienia się w roli 

mamy, 

e) „Wolontariat dla najmłodszych” - pozyskanie wolontariuszy dla dzieci 

mających trudności w nauce, 

f) wsparcie przy projekcie „Mamo Ty też możesz”, który ma celu aktywizację 

zawodową rodzin z terenów zdegradowanych (Letnica, Nowy Port, Dolny 

Wrzeszcz). Osoby z tych rodzin pozostające bez i posiadające dzieci  

w wieku przedszkolnym i szkolnym będą miały zapewnione szkolenia, 

doradztwo zawodowe oraz naukę języka obcego,  

g) dynamiczne włączenie się do współpracy z GKO w zakresie kierowania 

dzieci do projektu Stowarzyszenia „Ja tez potrafię”. 

2.2 w zakresie opieki nad dzieckiem i rodziną:  

1) zakończenie restrukturyzacji Miejskiego Ośrodka Readaptacji Społecznej, 

2) podjęcie działań w celu restrukturyzacji Pogotowia Opiekuńczego, 

3) zwiększenie liczby rodzin zastępczych – zawodowych, 

4) zwiększenie liczby prowadzonych programów pomocy rodzinie biologicznej              

w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, 

5) tworzenie kameralnych form opieki zastępczej,  

6) objęcie działaniami podprojektu „Przyjaciel Rodziny 2010” w ramach POKL 15 

rodzin  zastępczych  i biologicznych,  

7) objęcie działaniami podprojektu „Mam Marzenie” w ramach POKL 10 

usamodzielniających się wychowanków  rodzin  zastępczych i placówek 

opiekuńczo-wychowawczych. 
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2.3 w zakresie pomocy osobom starszym i niepełnosprawnym:  

1) niezbędne jest zwiększenie miejsc w domach pomocy społecznej dla osób 

przewlekle somatycznie i psychicznie chorych (istnieje potrzeba DPS dla osób 

przewlekle psychicznie chorych na terenie Gdańska), 

2) realizację programów i projektów skierowanych do osób starszych  

i niepełnosprawnych, 

3) poszerzenie oferty usług o nowe formy pomocy oraz aktywizacji osób starszych, 

niepełnosprawnych oraz nieprzystosowanych społecznie, 

4) organizację szkoleń dla pracowników w celu podniesienia efektywności pracy.  

2.4 w zakresie współpracy zagranicznej i projektów rozwojowych: 

1) rozwój współpracy zagranicznej mającej na celu doskonalenie zawodowe kadry 

systemu pomocy społecznej, w tym realizacja projektu „Model motywowania 

osób z zaburzeniami psychicznymi do podjęcia aktywności społecznej  

i zawodowej – innowacyjny instrument pracy pracowników służb społecznych”, 

którego celem jest zwiększenie innowacyjności usług świadczonych przez 

pracowników służb społecznych, dotyczących środowiskowego wsparcia osób  

z zaburzeniami psychicznymi w dwóch miastach krajów nadbałtyckich Gdańsk 

i Karlskrona, 

2) rozwój współpracy z sektorem pozarządowym – wspieranie metodyczne  

w zakresie pozyskiwania środków z funduszy europejskich i krajowych, 

doradztwo, nawiązywanie partnerstw, 

3) intensyfikację działań w obszarze projektów krajowych (lokalnych, 

ministerialnych) – wsparcie metodyczne, doradztwo, monitoring realizacji 

projektów, ewaluacja projektów krajowych. 

2.5 w zakresie zwiększenia efektywności pracy: 

1) monitorowanie i ewaluację wprowadzonych standardów pracy socjalnej, 

2) stworzenie systemu wsparcia przeciwdziałającego wypaleniu zawodowemu 

wśród pracowników socjalnych, 

3) wprowadzenie polityki szkoleniowej, kart opisu stanowisk pracy i nowego 

systemu ocen pracowniczych, 

4) kontynuowanie prac nad zespołowym tworzeniem „Obserwatorium lokalnych 

problemów i potrzeb społecznych”. 



Sprawozdanie z działalności  systemu pomocy społecznej za rok 2009 

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku   Strona 70 

XVII. ANEKSY 

1. Kalendarium wydarzeń MOPS w 2009 r.(załącznik 1) 

2. Wykaz projektów lokalnych MOPS realizowanych w 2009 r.; (załącznik 2) 

3. Wykaz projektów lokalnych realizowanych przez jednostki nadzorowane w 2009r. 

(załącznik 3). 

 

 

 


