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I INFORMACJE OGÓLNE 

I.1 REALIZACJA ZADAŃ W OŚRODKU JAKO KONTYNUACJA ZMIAN W FUNKCJONOWANIU 

MOPR  I SYSTEMU POMOCY SPOŁECZNEJ W 2012 R.  

1. Racjonalizacja kosztów usług w pomocy społecznej 

Realizacja zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdańsku od początku 2012 roku była 

nastawiona na profilaktykę i aktywizację - kierunki określone w przeprowadzonej w 2011 roku 

reorganizacji Ośrodka. W  maju 2012 roku dokonano zmiany nazwy na Miejski Ośrodek Pomocy 

Rodzinie, która nie identyfikuje szerokiej oferty wspierającej rodzinę, jedynie z pomocą finansową 

osobom najuboższym. 

 

 
 
W nowej organizacji MOPR podjęto działania w kierunku rozwijania narzędzi nastawionych 

na profilaktykę i aktywizację. 

Narzędzia profilaktyki: 

� placówki wsparcia dziennego m.in. świetlice, kluby (w roku 2012 utworzono dwie nowe placówki 

wsparcia dziennego dla seniorów i osób niepełnosprawnych oraz trzy nowe placówki dla dzieci),  

� poradnictwo rodzinne i psychologiczne służące pomocą rodzinie i przeciwdziałające możliwym 

patologiom, 

� organizowanie społeczności lokalnej - współpraca z 28 Radami Osiedli, spotkania informacyjne, 

festyny, dni sąsiedzkie, happeningi, akcje, zajęcia rekreacyjne, wspólna realizacja 14 projektów. 
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Narzędzia aktywizacji: 

� kontrakty socjalne, 

� asystentura rodzin i poradnictwo specjalistyczne wykorzystywane w pracy socjalnej ukierunkowanej 

na aktywizację w rodzinach z problemami opiekuńczo – wychowawczymi,  

� aktywizacja klientów poprzez uczestnictwo w realizacji projektu systemowego EFS „Systematycznie 

do Celu”, 

� współpraca ze służbami zatrudnienia na rzecz aktywizacji zawodowej, 

� kierowanie klientów do Centrum Integracji Społecznej i Spółdzielni Socjalnej. 

Analiza zasadności i alokacja środków na rozwój nowych potrzeb: 

Przeprowadzona reorganizacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie położyła nacisk na ekonomizację 

zadań w celu zwiększenia racjonalizacji wydatków i mierzenia skuteczności działań w powiązaniu 

z budżetem zadaniowym. Działania te mają służyć poprawie wykorzystania zasobów przeznaczonych 

na pomoc społeczną oraz bardziej efektywnemu systemowi pomocy społecznej skoordynowanemu 

z innymi systemami wsparcia. 

W roku 2012 podjęto szereg działań racjonalizujących sposób wydatkowania środków finansowych, 

w tym m.in.:  

� usamodzielnianie osób bezdomnych poprzez wspieranie wynajmu mieszkań, jako formę tańszą niż 

pobyt w placówkach dla osób bezdomnych, 

� współpraca z PUP w ramach programu Jowisz w celu znajdowania zatrudnienia i usamodzielniania 

klientów pomocy społecznej (w ramach programu aktywizowano 20 osób), 

� racjonalizacja pobytu w ośrodkach wsparcia poprzez skrócenie okresu pobytu z 8 do 4 godzin 

i utworzenie z oszczędności kolejnych miejsc dziennego pobytu,   

� podjęcie próby oceny zasobów pomocy społecznej dla 8 Centrów Pracy Socjalnej służące bardziej 

właściwemu określaniu potrzeb, 

� pozyskiwanie środków finansowych ze źródeł zewnętrznych wspierających realizację zadań: 

Systematycznie do Celu, Bezdomność do Widzenia, Sukces Gdańskiej Rodziny, projekty MPiPS, 

projekty GPPiRPA   

 

2. Wdrażanie ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej   

Wspieranie rodziny w pełnieniu jej ról społecznych i organizowanie pieczy zastępczej 

Od początku 2012 roku zaczęła obowiązywać nowa ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 roku, zgodnie z którą podjęto następujące działania: 

� dostosowanie struktury Działu Pieczy Zastępczej do realizacji zadań oraz dostosowanie lokalizacji 

i pomieszczeń Działu do sprawniejszej obsługi rodzin zastępczych,  

� zabezpieczenie środków finansowych na realizację większości zadań, pozyskiwanie środków 

z zewnątrz (przystąpienie do 5 konkursów MPiPS), które pozwoliły zrealizować wszystkie 

obligatoryjne i część fakultatywnych świadczeń dla rodzin zastępczych, 

� organizacja szkolenia dla kandydatów na zawodowe rodziny zastępcze oraz szkolenia dla 

niezawodowych rodzin zastępczych, 

� zatrudnienie 5, w tym 4 z konkursu MPiPS, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, 

� zatrudnienie 28 asystentów rodzin i psychologów finansowanych ze źródeł zewnętrznych: EFS, 

MPiPS, GPPiRPA, 
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� innowacyjny sposób realizacji diagnozy psychofizycznej dziecka w placówce interwencyjnej 

i niektórych placówkach socjalizacyjnych oraz rodzinach zastępczych, realizowanej przez podmioty 

zewnętrzne, 

� opracowanie Gdańskiego Programu Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2012 – 

2014, 

� zabezpieczenie warunków do rozwoju systemu pieczy zastępczej w ciągu następnych  

2 lat tzn. zatrudnienie kilkunastu koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, kilkudziesięciu 

asystentów rodziny, nieumieszczanie w placówkach opiekuńczo-  wychowawczych dzieci poniżej 

7 roku życia. 

Oprócz zadań wynikających z Ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej MOPR realizował 

również inne zadania wspierające rodzinę w jej funkcjonowaniu: 

1) dożywianie dzieci i dorosłych, przyznawanie stypendiów i zasiłków szkolnych, organizacja 

wypoczynku letniego dla dzieci,  

2) działania na rzecz rodziny w sytuacjach kryzysowych i przemocy w rodzinie.  

 

3. Rozwój przedsiębiorczości społecznej - wspieranie spółdzielni socjalnej i innych 

      elastycznych form zatrudniania osób zagrożonych wykluczeniem społecznym    

Poprzez skuteczną animację budowania przedsiębiorczości społecznej w Gdańsku MOPR rozwijał sieć 

wsparcia usamodzielniających się osób wykluczonych społecznie. Do rozwiązań aktywizujących 

należało m.in. 

� kontynuacja projektu „Osiedle na Sitowiu”,  

� wspieranie Gdańskiej Spółdzielni Socjalnej,  

� kontynuacja prowadzenia Centrum Treningu Umiejętności Społecznych 

� rozpoczęcie prac nad Gdańskim Modelem Ekonomii Społecznej 

� rozwój prac społecznie użytecznych. 

I.2 FINANSOWANIE  ZADAŃ  

Budżet pomocy społecznej w 2012 r.  wynosił  202 861 748  zł, co stanowiło 6,8 % w ogólnym budżecie  

Miasta Gdańska (bez środków PFRON 8.238.736 zł). 

TABELA 1   WYDATKI  NA  POMOC  SPOŁECZNĄ  W  GDAŃSKU  W  LATACH 2011-2012   

Lp. OPIS 
 WYDATKI  

2011r.  
 WYDATKI  

2012r.  

 % dynamika 
wzrostu / 

spadku  

POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI 
SPOŁECZNEJ 

193 104 474 202 861 748 5,1 

I 
INTEGRACJA I AKTYWIZACJA SPOŁECZNA, W TYM 
ŚWIADCZENIA 

182 425 170 192 140 252 5,3 

1 
Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia osób i rodzin, w 
tym rodzin dysfunkcyjnych 

143 938 539 152 337 279 5,8 

1.1 

Zapewnienie wsparcia dla osób i rodzin dysfukncyjnych 
(zasiłki stałe, zasiłki celowe, realizacja rządowego programu 
dożywiania, prowadzenie plac. op-wych wsparcia 
dziennego) 

39 579 392 38 069 470 -3,8 
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1.2 
Przyznawanie świadczeń rodzinnych i z funduszu 
alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia społeczne, 
przyznawanie prawa do świadczeń z opieki zdrowotnej 

68 934 385 70 950 751 2,9 

1.3 
Zapewnienie dzieciom możliwości korzystania z systemu 
wsparcia w rodzinach zastępczych 

9 990 025 10 873 832 8,8 

1.4 
Zapewnienie dzieciom możliwości korzystania z systemu 
wsparcia w całodobowych placówkach opiek - wych. 

15 602 086 14 535 013 -6,8 

1.5 
Okresowe przyznawanie prawa do świadczeń opieki 
zdrowotnej dla osób nie objętych ubezpieczeniem 
zdrowotnym 

27 212 12 940 -52,4 

1.6 Przyznawanie i wypłaty dodatków mieszkaniowych 9 805 439 17 895 273 82,5 

2 
Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia osób 
bezdomnych i zagrożonych bezdomnością 

5 544 768 5 831 681 5,2 

2.1 
Zlecenie zapewnienia schronień i wyżywienia dla osób 
bezdomnych 

4 460 889 4 311 910 -3,3 

2.2 Prowadzenie działań wspierających osoby bezdomne 88 882 452 666 409,3 

2.3 
Prowadzenie działań wspierających osoby zagrozone 
bezdomnością 

994 997 1 067 105 7,2 

3 
Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia na rzecz osób 
starszych 

17 212 777 17 812 942 3,5 

3.1 Zapewnienie usług opiekuńczych dla osób starszych 4 107 891 4 387 011 6,8 

3.2 Zapewnienie dziennej aktywności dla osób starszych 2 473 176 2 442 516 -1,2 

3.3 Zapewnienie całodobowej opieki dla osób starszych 10 631 710 10 983 415 3,3 

4 
Budowanie i utrzym,anie systemu wsparcia na rzecz osób 
niepełnosprawnych 

15 729 086 16 158 350 2,7 

4.1 
Zapewnienie wsparcia na rzecz osob z niepełnosprawnością 
intelektualną 

8 858 562 9 189 259 3,7 

4.2 
Zapewnienie wsparcia na rzecz osob z zaburzeniami 
psychicznymi 

1 565 479 1 557 382 -0,5 

4.3 Zapewnienie wsparcia na rzecz osob z chorobą Alzhaimera 262 849 258 294 -1,7 

4.4 Zapewnienie wsparcia na rzecz osob z autyzmem 801 002 889 709 11,1 

4.5 
Działania w zakresie wsparcia osób z innymi rodzajami 
niepełnosprawności 

3 825 702 3 943 073 3,1 

4.6 
Działania z zakresu rehabilitacji społecznej osób 
niepełnosprawnych 

415 492 320 633 -22,8 

II 
ZARZĄDZANIE I KSZTAŁTOWANIE POMOCY SPOŁECZNEJ W 
MIEŚCIE 

10 083 984 10 123 427 0,4 

1 Organizacja i administracja systemu pomocy społecznej 8 546 615 9 348 017 9,4 

2 Remonty w obiektach systemu pomocy społecznej 904 814 221 193 -75,6 

3 Inwestycje w obiektach systemu pomocy społecznej 569 981 467 704 -17,9 

4 
Realizacja skonsolidowanego systemu ubezpieczeń w 
mieście  

62 574 86 513 38,3 
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III 
EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA ORAZ POMOC 
MATERIALNA      

595 320 598 069 0,5 

3.2.4 Pomoc materialna dla uczniów 595 320 598 069 0,5 

I.3 INFORMACJE O RODZINACH KORZYSTAJĄCYCH Z POMOCY I WSPARCIA 

Rodziny w Gdańsku korzystają ze wsparcia i pomocy w ośmiu Centrach Pracy Socjalnej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Rodziny objęte pomocą i wsparciem w 2012 r. 

TABELA 2   LICZBA RODZIN OBJĘTYCH POMOCĄ W FORMIE ŚWIADCZEŃ W 2012 ROKU 

 
 

W tym: 

Jednostka 

Liczba 
rodzin 

objętych 
pomocą 

społeczną 

% udział 
Liczba rodzin 

objętych pomocą 
społeczną przez 

okres do 2 lat 

% udział 

Liczba rodzin 
objętych pomocą 
społeczną przez 
okres powyżej 2 

lat 

% udział 

 CPS 1  862 10,6 290 10,7 572 10,6 

 CPS 2  767 9,4 254 9,3 513 9,5 

 CPS 3  1097 13,5 424 15,6 673 12,4 

 CPS 4  860 10,6 327 12,0 533 9,8 

 CPS 5  737 9,1 211 7,7 526 9,7 

 CPS 6  1093 13,4 410 15,1 683 12,6 

 CPS 7  1001 12,3 306 11,2 695 12,8 

Centrum Pracy 
Socjalnej 3  
(Chełm, Orunia, Św. 
Wojciech, Lipce) 

 
Centrum Pracy 
Socjalnej 4  
(Przymorze Małe, Przymorze 
Wielkie, Żabianka, Jelitkowo, 
Wejhera, Tysiąclecia) 

 

Centrum Pracy 
Socjalnej 5 
(Przeróbka, Stogi, 
Krakowiec, Górki Zachodnie, 
Rudniki, Olszynka, Wyspa 
Sobieszewska) 

 Centrum Pracy Socjalnej 6  
(Aniołki, Brętowo, Matarnia, Kokoszki, 
Jasień, Piecki - Migowo, Ujeścisko - 
Łostowice, Siedlce, Suchanino, Wzgórze 
Mickiewicza) 

 

Centrum Pracy 
Socjalnej 7  
(Oliwa , Osowa, Strzyża, 
Wrzeszcz Górny, VII Dwór) 

 

Centrum Pracy 
Socjalnej 2  
(Brzeźno, Nowy Port, 
Letnica, Młyniska) 

 

Centrum Pracy 
Socjalnej 1  
(Wrzeszcz Dolny, Zaspa 
Młyniec, Zaspa Rozstaje)  

 

Centrum Pracy 
Socjalnej 8  
(Gdańsk Śródmieście) 
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 CPS 8  949 11,7 277 10,2 672 12,4 

 DOB  773 9,5 224 8,2 549 10,1 

 MOPR 
RAZEM 

8 139 100,0 2 723 100,0 5 416 100,0 

Źródło: dane z POMOST Std      

 

Najwięcej rodzin korzystających z pomocy w formie świadczeń odnotowano na terenie CPS 3 (13,5%). 

Najwięcej rodzin objętych pomocą powyżej 2 lat znajduje się na terenie CPS 7 (12,8%).  

Oprócz pomocy w formie świadczeń niektóre rodziny objęte były wyłącznie pomocą w postaci pracy 

socjalnej - 1 794 rodziny (tabela nr 8). Daje to liczbę 9 933 rodzin łącznie objętych pomocą w Gdańsku, 

tj. o 669 mniej niż w roku ubiegłym. W porównaniu do roku 2011, w którym ze świadczeń korzystało 

8 995 rodzin, w 2012 r. nastąpił spadek o 856 rodzin korzystających ze świadczeń, co wiąże się 

z intensyfikacją pracy socjalnej (wzrost o 187 rodzin). 

 

 

2.   Powody udzielenia pomocy i wsparcia 

TABELA 3   PROBLEMY RODZIN OBJĘTYCH POMOCA W FORMIE ŚWIADCZEŃ W 2012 ROKU W PODZIALE 

Główne powody korzystania przez rodziny z pomocy i wsparcia 

Jednostka 

Liczba rodzin 
objętych 
pomocą 

społeczną 

Bezradność - 
rodzina 

niepełna 

 Bezradność - 
rodzina 

wielodzietna 
 Bezrobocie Niepełnosprawność  Ubóstwo 

 CPS 1  862 146 28 252 522 601 

 CPS 2  767 143 41 245 447 611 

 CPS 3  1097 164 26 379 553 759 

 CPS 4  860 104 13 162 467 425 

 CPS 5  737 88 11 228 401 477 

 CPS 6  1093 163 16 306 596 735 

 CPS 7  1001 125 35 246 598 649 

 CPS 8  949 171 18 337 502 748 

 DOB  773 22 2 235 319 707 

 MOPR  8 139 1 126 190 2 390 4 405 5 712 

 % udział rodzin z określonym 
problemem w liczbie rodzin 

korzystających z pomocy  
13,8% 2,3% 29,4% 54,1% 70,2% 

Źródło: dane z POMOST Std 

Najczęstszym powodem korzystania klientów z pomocy społecznej w 2012 roku było ubóstwo 

i niepełnosprawność. 
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Rodziny wymagające pomocy wspierane są poprzez różne formy pomocy, tj. w formie pomocy 

pieniężnej (różnego rodzaju zasiłki), niepieniężnej (usługi, opłata składek, schronienia, posiłki itp.), 

aktywnej (formy pracy socjalnej, poradnictwo), organizację placówek wsparcia dziennego dla dzieci, 

wprowadzenie do rodziny wsparcia poprzez astystenta, podejmowanie działań zapobiegających 

przemocy w rodzinie, przyznawanie pomocy mieszkaniowej w postaci dodatków, przyznawanie 

świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego. Formą wspierania jest też organizacja różnych 

form aktywności lokalnej w dzielnicach Gdańska. 

II WSPIERANIE RODZIN  

II.1 POMOC  PIENIĘŻNA Z   POMOCY SPOŁECZNEJ 

TABELA 4   FORMY POMOCY PIENIĘŻNEJ W LATACH 2011-2012 

FORMY POMOCY PIENIĘŻNEJ 2011 r. 2012 r. 
Wzrost / 
spadek 

Liczba rodzin 2 757 2 850 93 

Liczba osób, którym przyznano 
decyzją świadczenia 

2 787 2 883 96 ZASIŁKI STAŁE 

Kwota w zł 10 717 539 11 299 922 582 383 

Liczba rodzin 1 320 1 293 -27 

Liczba osób, którym przyznano 
decyzją świadczenia 

1 328 1 300 -28 ZASIŁKI OKRESOWE 

Kwota w zł 1 073 081 965 821 -107 260 

Liczba rodzin 28 22 -6 

Liczba osób, którym przyznano 
decyzją świadczenia 

28 22 -6 
ZASIŁKI CELOWE NA POKRYCIE 
WYDATKÓW POWSTAŁYCH W 
WYNIKU ZDARZENIA LOSOWEGO  

Kwota w zł 23 811 11 580 -12 231 
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Liczba rodzin 6 298 5 913 -385 

Liczba osób, którym przyznano 
decyzją świadczenia 

6 397 5 982 -415 INNE ZASIŁKI CELOWE 

Kwota w zł 5 046 649 4 447 878 -598 771 

Liczba osób 1 538 3 224 1 686 
STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE 

Kwota w zł 595 320 598 069 2 749 

RAZEM POMOC PIENIĘŻNA 17 456 400 17 323 270 -133 130 

Źródło: sprawozdanie MPiPS-03 za 2011 i 2012r. i dane Działu Świadczeń Rodzinnych Ośrodka 

 

Liczba rodzin, którym przyznano zasiłek stały wzrosła o 3,4 %, zasiłek stały otrzymują zgodnie 

z przepisami osoby posiadające stosowne orzeczenie o niepełnosprawności i spełniające określone 

ustawowo kryteria społeczno - dochodowe. Ilość realizowanych przez MOPR w Gdańsku zasiłków 

stałych jest pochodną liczby wydawanych orzeczeń przez Miejski Zespół ds. Orzekania  

o Niepełnosprawności.  Zauważyć można 2 %-owy spadek  liczby rodzin otrzymujących zasiłek 

okresowy. Spadał również liczba rodzin otrzymujących zasiłek celowy o 6,5 %, co wynika ze zwiększenia 

aktywnych form pracy socjalnej w tym zawieranie kontraktów socjalnych. 

Suma wszystkich rodzajów zasiłków w  2011 r.  wynosiła 17.456.400 zł, a w 2012 r. – 17.323.270 zł. 

TABELA 5   RODZINY POBIERAJĄCE ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE W LATACH 2007 - 2012     

2007 r. 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012 r. 

Opis 
Liczba 
rodzin 

Liczba 
rodzin 

% wzrostu 
/ spadku 
do ub.r. 

Liczba 
rodzin 

% wzrostu 
/ spadku 
do ub.r. 

Liczba 
rodzin 

% 
wzrostu / 

spadku 
do ub.r. 

Liczba 
rodzin 

% wzrostu 
/ spadku 
do ub.r. 

Liczba 
rodzin 

% wzrostu 
/ spadku 
do ub.r. 

ZASIŁKI 
CELOWE 

6 413 6 091 -5,0 6 043 -0,8 6 305 4,3 6 298 -0,1 5 913 -6,1 

ZASIŁKI 
OKRESOWE 

1 650 1 173 -28,9 1 599 36,3 1 696 6,1 1 320 -22,2 1 293 -2,0 

ZASIŁKI 
STAŁE 

2 373 2 412 1,6 2 499 3,6 2 656 6,3 2 757 3,8 2 850 3,4 

Źródło: dane własne Ośrodka 

II.2 POMOC  NIEPIENIĘŻNA  Z  POMOCY  SPOŁECZNEJ 

TABELA 6   FORMY POMOCY NIEPIENIĘŻNEJ W LATACH 2011-2012 

FORMY POMOCY NIEPIENIĘŻNEJ 2011 r. 2012 r. 
Wzrost / 
spadek 

Liczba rodzin, którym przyznano 
pomoc 

711 679 -32 

Liczba osób, którym przyznano 
decyzją świadczenia 

798 758 -40 SCHRONIENIE 

Kwota w zł 4 391 891 3 735 127 -656 764 

Liczba rodzin, którym przyznano 
pomoc 

1 295 1 796 501 POSIŁEK 

Liczba osób, którym przyznano 2 608 2 770 162 
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decyzją świadczenia 

Kwota w zł 1 007 675 1 345 153 337 478 
Liczba rodzin, którym przyznano 
pomoc 

1 044 1 044 0 

Liczba osób, którym przyznano 
decyzją świadczenia 

1 052 1 054 2 USŁUGI OPIEKUŃCZE 

Kwota w zł 2 687 764 2 926 638 238 874 

Liczba rodzin, którym przyznano 
pomoc 

151 161 10 

Liczba osób, którym przyznano 
decyzją świadczenia 

155 163 8 
USŁUGI OPIEKUNCZE 
SPECJALISTYCZNE 

Kwota w zł 984 308 1 098 540 114 232 

Liczba osób, którym przyznano 
decyzją świadczenia 

246 181 -65 
SPRAWIENIE POGRZEBU 

Kwota w zł 457 186 417 901 -39 285 

Liczba osób, którym przyznano 
decyzją świadczenia 

2 580 2 680 100 SKŁADKI ZDROWOTNE ZA 
OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁEK 
STAŁY  Kwota w zł 906 434 960 889 54 455 

Liczba osób, którym przyznano 
decyzją świadczenia 

58 60 2 
SKŁADKI ZDROWOTNE ZA 
OSOBY OBJĘTE 
INDYWIDUALNYM 
ZATRUDNIENIEM W CIS Kwota w zł 10 398 11 535 1 137 

Liczba dzieci, które skorzystały z 
wypoczynku letniego 

200 200 0 ORGANIZACJA WYPOCZYNKU 
LETNIEGO 

Kwota w zł 120 000 120 000 0 

RAZEM POMOC NIEPIENIĘŻNA 10 565 656 10 615 783 50 127 

Źródło: MPiPS-03 za  2011 i 2012 r. i dane własne 

TABELA 7   RZĄDOWY PROGRAM DOŻYWIANIA 

WYSZCZEGÓLNIENIE 2011 r. 2012 r. 
Wzrost / 
spadek 

Liczba osób 10 820 10 466 -354 RZECZYWISTA LICZBA OSÓB OBJĘTYCH 
PROGRAMEM DOŻYWIANIA 

Kwota w zł 3 144 173 3 148 348 4 175 

W TYM:     

Liczba osób 5 084 5 316 232 
OSOBY OBJĘTE POMOCĄ W FORMIE ZASIŁKU 
CELOWEGO I ŚWIADCZEŃ RZECZOWYCH Kwota w zł 2 099 634 1 973 651 -125 983 

Liczba osób w tym: 2 812 2 988 176 

dzieci do 7 roku 

życia 
483 517 34 

uczniowie do czasu 

ukończenia szkoły 

ponadgimnazjalnej 

1 718 1 727 9 

pozostałe osoby 

(art. 7 ups) 
335 367 32 

OSOBY OBJĘTE POMOCĄ W FORMIE POSIŁKU 

dzieci dla których 

udzielenie pomocy 

nie wymaga 

wywiady środ. 

276 377 101 
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Kwota w zł 1 044 539 1 174 697 130 158 

REMONTY STOŁÓWEK W PLACÓWKACH 
OŚWIATOWYCH 

Kwota w zł 4 705 225 2 031 682 -2 673 543 

OGÓŁEM KWOTA WYDATKOWANA NA RZĄDOWY PROGRAM 
DOŻYWIANIA, Z TEGO: 

         7 849 398          5 180 030    -2 669 368 

DOTACJA Z BUDŻETU PAŃSTWA          2 302 049          2 187 530    -114 519 

ŚRODKI WŁASNE MIASTA GDAŃSKA          5 547 349          2 992 500    -2 554 849 

Źródło: MPiPS 2011-2012 r. 

    

W zakresie dożywiania w porównaniu do 2011 r.  liczba świadczeniobiorców w 2012r. spadła o 354 

osoby. Wzrost dotyczył jedynie dożywiania osób, przy którym nie jest konieczne przeprowadzenie 

wywiadu środowiskowego. 

Koszt  realizacji rządowego programu “Pomoc państwa w zakresie dożywiania”  w roku 2012 spadł 

o 34%, co wynikło z mniejszych nakładów na remonty punktów dożywiania w szkołach, które 

w większości zostały wyremontowane w latach poprzednich. Główni Partnerzy MOPR przy  realizacji 

zadania to Gdański Komitet Obywatelski, Polski Komitet Pomocy Społecznej i Bank Żywności.  

II.3 USŁUGI POMOCY SPOŁECZNEJ 

Najważniejszą formą pomocy świadczonej rodzinom jest praca socjalna oparta na metodzie 

prowadzenia indywidualnych przypadków, która w 2012 r. przeprowadzona była z  9 541 rodzinami, tj. 

o 1 123 więcej niż w roku 2011. 

W 2012r. o 288 wzrosła liczba zawartych kontraktów socjalnych  określajacych zasady współdziałania 

klienta z ośrodkiem pomocy. Powody zawarcia kontraktów socjalnych w 2012 r.: bezrobocie, 

niepełnosprawność, długotrwała choroba, bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych, 

uzależnienia, potrzeba ochrony macierzyństwa, trudności w przystosowaniu się po opuszczeniu 

Zakładu Karnego, zagrożenie bezdomnością, przemoc.  

TABELA 8   INNE FORMY POMOCY  W LATACH 2011-2012 
 

INNE FORMY POMOCY  2011 r. 2012 r. 
Wzrost / 
spadek 

PRACA SOCJALNA Liczba rodzin 8 418 9 541 1 123 

w tym 
pomoc świadczona wyłącznie 
w postaci pracy socjalnej 

Liczba rodzin 1 607 1 794 187 

KONTRAKTY SOCJALNE Liczba kontraktów 646 934 288 

w tym Liczba osób objętych kontraktem socjalnym 1 086 1 690 604 

PORADNICTWO 
Liczba rodzin, które skorzystały z 
poradnictwa specjalistycznego 

511 815 304 

psychologiczne Liczba rodzin b.d. 264   
w tym: 

prawne Liczba rodzin b.d. 551   

INTERWENCJA KRYZYSOWA 
Liczba rodzin, którym przyznano 
pomoc 

138 99 -39 

Źródło: dane własne Ośrodka 
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II.4 PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO DLA DZIECI 

TABELA 9   PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO 

Liczba placówek Liczba miejsc 
Liczba dzieci, 

które korzystały z 
opieki WYSZCZEGÓLNIENIE 

2011 r. 2012 r. 2011 r. 2012 r. 2011 r. 2012 r. 

OGÓŁEM 17 20 431 468 676 521 

Publiczne 2 0 124 0 167 0 
PLACÓWKI WSPARCIA 
DZIENNEGO 

Niepubliczne 15 20 307 468 509 521 

opiekuńcze 17 18     

specjalistyczne 0 2     

z tego: 

w formie pracy 
podwórkowej 

0 0     

Źródło: Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonania przez gminę zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej 
2012r. 

 

W 2012 r. zadanie w zakresie dziennej opieki nad dziećmi (m.in. poprzez pomoc w odrabianiu lekcji, 

możliwość otrzymania posiłku, organizacji czasu wolnego, pracy z rodzicami dzieci. Zadanie 

realizowane jest przez  organizacje pozarządowe. Dwie Placówki Wsparcia Dziennego prowadzone są 

w formie specjalistycznej. Zapewniają one również pomoc psychologiczną, logopedyczną, 

terapeutyczną. Pozostałe placówki prowadzone są w formie opiekuńczej, w tym jedna placówka 

przystosowana jest dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Trzy placówki uzyskały dotację na zadania 

z zakresu profilaktyki alkoholowej i  socjoterapii. Tą formą wsparcia w ramach zleconego zadania 

zostało objetych 35 dzieci z rodzin z problemem alkoholowym. W 2012 r. placówki dysponowały 468 

miejscami z których w ciągu roku skorzystało 521 dzieci i młodzieży.  

II.5 ASYSTENTURA RODZIN 

TABELA 10   ASYSTENCI RODZIN 

Żródła finansowania 

Lp. Wyszczególnienie 

Środki GPPiRPA MPiPS 
Środki UE 

projekt SdC 

1 Liczba asystentów /psychologów wspierających rodziny 12 8 8 

2 
Liczba rodzin korzystajacych ze wsparcia asystentów, z 
tego 

126 85 80 

2.1 do 3 miesięcy 0 6 0 

2.2 powyżej 3 do 12 misięcy 126 79 80 

2.3 powyżej 1 roku 0 0 0 

3 
Przeciętny czas pracy asystenta z rodzina (w 
miesiącach) 

7 5 10 
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4 Liczba rodzin, z którymi asystent zakonczył pracę 21 12 6 

4.1 ze względu na osiagnięcie celu 14 1 6 

4.2 ze względu na zaprzestanie współpracy przez rodzinę 4 8 0 

4.3 ze względu na brak efektów 3 3 0 

Źródło: Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonania przez gminę zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastepczej za 
2012 rok 

Asystent jest nowym zawodem, który został wprowadzony ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. 

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W  Ośrodku zostało zatrudnionych 16 asystentów 

rodziny z tego 8-u na podstawie resortowego programu „Asystent rodziny 2012”  oraz 8-u w ramach 

projektu „Systematycznie do Celu”. Rodziny z problemem alkoholowych w Ośrodku zostały wsparte 

przez 12 psychologów i pedagogów zatrudnionych w ramach realizacji programu „Wspieranie rodziny 

z problemem alkoholowym”. Wsparciem zostało objętych ogółem 291 rodzin. Zorganizowano zajęcia 

grupowe dla rodzin z zakresu treningów umiejętności społecznych, wychowawczych i budżetowych. 

Z 21 rodzniami zakończono współpracę ze względu na osiągnięcie celu, brak efektów w pracy dotyczył 

6 rodzin, a 12 rodzin zaprzestało współpracy. 

II.6 DZIAŁANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE 

Działania w tym zakresie realizowane były w zgodności z Gdańskim Programem Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie na lata 2010 – 2013. W 2012 r. zrealizowano m.in.: 

� 110 konsultacji merytorycznych z zakresu interwencji kryzysowej i przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie 

� 35 działań interwencyjnych podejmowanych przez pracowników socjalnych ( w tym: 15 

wyjazdowych i 20 konsultacji telefonicznych), 

� Wszczęto procedurę Niebieskich Kart dla 290 rodzin dotkniętych przemocą, w których podjęto 

działania interwencyjne. Utowrzono 290 Grup Roboczych, które odbyły 768 spotkań, 

� Kontynuowano współpracę z Centum Interwencji Kryzysowej, które objęło wsparciem 3.918 osób,  

w tym od  897 osób z powodu przemocy w rodzinie. Udzielono całodobowego schronienia  

w hostelu, z którego skorzystało 76 osób, udzielono poradnictwa psychologicznego dla 264 osób, 

poradnictwa prawnego dla 551 osób bądących ofiarami przemocy. Podjeto współprace z 33 

sprawcami przemocy. 

� Zorganizowano 6 posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego , 

� Zorganizowano Tydzien Pomocy Ofiarom Przestepstw, 

� Przeprowadzono 6 szkoleń z zakresu tematyki przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

dla pracowników socjalnych, asystentów rodzin, pracowników instytucji w mieście 

współpracujących w tym obszarze pomocy. Ze szkoleń skorzystało 137 osób. 

II.7 INNE RODZAJE POMOCY I ŚWIADCZEŃ  

Pomoc mieszkaniowa 

Dodatki mieszkaniowe - zadanie to jest zadaniem własnym gminy, realizowanym na podstawie ustawy 

z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych  (Dz.U. Nr 71 poz. 734 z późniejszymi 

zmianami). 
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TABELA 11   INFORMACJA O DODATKACH MIESZKANIOWYCH 

Lp Wyszczególnienie 2011 r. 2012 r. 
Wzrost / 
spadek  

1 Kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych w zł 13 376 435 17 351 238 3 974 803 

2 
Liczba rozpatrzonych wniosków dot. dodatków 
mieszkaniowych 

11 385 12 473 1 088 

3 Liczba decyzji administracyjnych 11 486 13 164 1 678 

3.1 przyznających 10 162 11 670 1 508 

3.2 odmownych 654 601 -53 

3.3 uchylajacych i innych 670 893 223 

4 Liczba zweryfikowanych wniosków o obniżkę czynszu 5 536 4 471 -1 065 

5 Liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych 439 565 126 

6 Liczba współpracujących zarządców 2 257 2 375 118 

Źródło: dane własne Działu Pomocy Mieszkaniowej 

 

Jak wynika z danych w tabeli w 2012 r. o 1 508 wzrosła liczba decyzji o przyznaniu dodatku 

mieszkaniowego, jak również kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych.  Zmalała natomiast 

liczba wniosków o obniżkę czynszu. 

  

Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego 

TABELA 12  ŚWIADCZENIA RODZINNE I ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO W LATACH 2011-2012 

WYSZCZEGÓLNIENIE 2011 r. 2012 r. Wzrost / spadek 

Liczba przyznanych swiadczeń 389 935 382 475 -7 460 

OGÓŁEM 

Kwota w zł 60 619 837 61 894 691 1 274 854 

Liczba przyznanych swiadczeń 213 997 193 932 -20 065 

ZASIŁKI RODZINNE Z DODATKAMI 

Kwota w zł 22 445 870 20 160 039 -2 285 831 

Liczba przyznanych swiadczeń 125 334 133 893 8 559 

ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE  

Kwota w zł 23 129 025 25 395 167 2 266 142 

Liczba przyznanych swiadczeń 37 862 38 848 986 
ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU 
ALIMENTACYJNEGO 

Kwota w zł 13 736 274 14 632 815 896 541 

Liczba przyznanych swiadczeń 8 301 10 145 1 844 
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA 
EMERYTALNO - RENTOWE 

Kwota w zł 1 100 836 1 442 000 341 164 
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Liczba przyznanych swiadczeń 4 441 5 657 1 216 
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA 
ZDROWOTNE  

Kwota w zł 207 832 264 670 56 838 

Źródło: dane własne Działu Świadczeń Rodzinnych 

II.8 DZIAŁANIA  ORGANIZATORÓW SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ  

Praca socjalna zakłada, że oprócz pracy z indywidualnym przypadkiem oraz pracy z grupą osób 

borykających się z określonymi trudnościami stosowana jest także metoda organizowania społeczności 

lokalnej adresowana do ogółu członków danej społeczności. Zintegrowanie działań z instytucjami, 

organizacjami samorządowymi, organizacjami społecznymi i.in. odgrywa niebagatelną rolę 

w organizowaniu społeczności lokalnej przy maksymalnym wykorzystaniu narzędzi i zasobów Ośrodka. 

Projekty organizatorów społeczności lokalnej i pracowników socjalnych adresowane były 

do różnorodnych społeczności kategorialnych i terytorialnych. Inicjatywy podejmowane były we 

współpracy z organizacjami i instytucjami oraz grupami formalnymi i nieformalnymi działającymi 

w dzielnicach. 

     Działania skierowane do seniorów: 

� W ramach partnerstw lokalnych: we Wrzeszczu Dolnym, na Oruni, na Przymorzu, na 

Suchaninie, we Wrzeszczu Górnym zainicjowano warsztaty komputerowe, zajęcia taneczne 

oraz zajęcia sportowe m.in. fitness i nordic walking dla seniorów.  

� Współpraca i wsparcie gdańskich Klubów i Kół Seniora - pomoc w pozyskiwaniu funduszy na 

działalność, promocja inicjatyw, zachęcanie do integracji i podejmowania współpracy lokalnej. 

� Współorganizowano festyn Seniorzy Seniorom na Gdańskiej Morenie oraz piknik sąsiedzki 

we Wrzeszczu. 

� Współorganizowano Spotkania Wigilijne dla samotnych. Z okazji Świąt Bożego Narodzenia 

odbyły się spotkania m.in. na Przymorzu i na Oruni. 

Działania kierowane do kobiet, matek z problemami wychowawczymi i biernymi zawodowo.  

� We współpracy z matkami z dzielnicy Wrzeszcz Górny prowadzono Szkołę dla Rodziców. 

Projekt „MY Jesionowa – trening umiejętności wychowawczych”. 

� Prowadzono Lokalną Grupę Wsparcia dla mieszkańców Chełmu i Orunii, w której brały udział 

rodziny z dzieckiem przewlekle chorym.   

Działania kierowane do dzieci i młodzieży oraz festyny rodzinne: 

� We współpracy ze Stowarzyszeniem Niesienia Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Promyk Nadziei” 

zrealizowano projekt „Szuru-Buru – żyj zdrowo”, w którym dzieci i młodzież z dzielnicy Piecki – 

Migowo uczyły się właściwych zachowań umożliwiających zdrowy styl życia oraz dbania 

o higienę własną i poprawne nawyki żywieniowe – CPS6 

� Współautorstwo projektu Klub Dziewiętnastka w Gimnazjum 19- zajęcia socjoterapeutyczne 

dla młodzieży z dzielnicy Przymorze połączone z konsultacjami psychologa MOPR dla rodzin – 

CPS4 

� Zachęcanie do współorganizowania i brania udziału w spotkaniach i festynach rodzinnych – 

m.in. „Letnica na 3 tygodnie przed Euro”, „Myszkowanie na polanie”. Impreza Andrzejkowa 

na Letnicy oraz Przystanek Letnica, XV Oruński Wielki Festyn Rodzinny, XIV Gwiazdka na Oruni 

– Jarmark Gościnny, II Festyn Radosnego Sąsiedztwa, „Gdzie jest jajko??”.  
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Współpraca ze społecznością lokalną.  

� Konsultacje społeczne realizowane wspólnie z Gdańskim Zarządem Nieruchomości 

Komunalnych i Biurem Rozwoju Gdańska dotyczące prywatyzacji wnętrz podwórkowych we 

Wrzeszczu Górnym.  

� Udział w budowaniu lokalnych partnerstw i towarzyszenie w procesie rozwoju już trwającym 

koalicjom - Partnerstwo dla Biskupiej Górki oraz Partnerstwo Św. Wojciech (wypracowanie 

systemowej współpracy różnych grup roboczych, wsparcie w realizacji projektów), Partnerstwo 

Przymorze (udział w pracach koalicji, przygotowanie 3 wigilii), Partnerstwo Śródmieście 

(tworzenie partnerstwa i wypracowanie zasad współpracy między zaangażowanymi 

podmiotami), SIL Orunia (zespoły interdyscyplinarne, praca nad wizerunkiem dzielnicy, udział 

w tworzeniu inicjatyw lokalnych, integracja społeczności w projekcie Wespół Zespół). 

Współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi w Gdańsku m.in. z Regionalnym Centrum 

Wolontariatu (pozyskiwanie wolontariuszy do działań akcyjnych), Gdańskim Centrum Profilaktyki 

Uzależnień, Gdańskim Archipelagiem Kultury, Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób 

z Upośledzeniem Umysłowym, Caritas Archidiecezji Gdańskiej. 

Współpraca z radami Dzielnic i Osiedli.  

W roku 2012 Organizatorzy Społeczności Lokalnej wraz z pracownikami socjalnymi uczestniczyli 

w realizacji 14 przedsięwzięć, finansowanych ze środków poszczególnych rad; 

� Rada Osiedla Nowy Port – Centrum Pracy Socjalnej 2 

• Projekt „Powołanie Klubu Seniora w Nowym Porcie”, którego celem było zorganizowanie 

oferty zajęć dla seniorów z terenu dzielnicy Nowy Port (8 000 zł) 

� Rada Dzielnicy Chełm – Centrum Pracy Socjalnej 3 

• Projekt „Pomoc rzeczowa dla najbiedniejszych”, którego celem była pomoc rzeczowa  

w formie zakupu podręczników szkolnych i leków dla osób objętych wsparciem CPS 3 MOPR 

– mieszkańców dzielnicy Chełm (10 000 zł) 

� Rada Osiedla Orunia – Św. Wojciech - Lipce – Centrum Pracy Socjalnej 3 

• Projekt „Dofinansowanie Placówki Wsparcia Dziennego Pod Kasztanem”, którego celem 

była poprawa warunków życia dzieci i młodzieży z ubogich rodzin uczęszczających do 

świetlicy „Pod Kasztanem” (2 000 zł) 

� Rada Osiedla Ujeścisko – Łostowice – Centrum Pracy Socjalnej 6 

• Projekt „Spotkanie opłatkowe Rady Osiedla z osobami samotnymi”, którego celem było 

zorganizowanie spotkania opłatkowego dla samotnych mieszkańców (1 000 zł) 

• Projekt „Diagnoza sytuacji kryzysowych w rodzinach pn. Poniedziałek dla rodziny”, którego 

celem było zdefiniowanie źródła problemu rodziny oraz jej wsparcie poprzez spotkania  

i konsultacje (6 000 zł) 

� Rada Dzielnicy Piecki – Migowo – Centrum Pracy Socjalnej 6 

• Projekt „Zorganizowanie Wieczerzy Wigilijnej dla niezamożnych rodzin oraz samotnych  

mieszkańców Dzielnicy Piecki-Migowo”, którego celem była pomoc rodzinom i samotnym 

mieszkańcom Dzielnicy Piecki-Migowo będącym w trudnej sytuacji finansowej (4 000 zł) 

• Projekt „Festyn Dzielnicowy Seniorzy Seniorom”, którego celem była integracja 

mieszkańców poprzez spotkania sąsiadów biorących udział w zajęciach kulturalno-

oświatowych (5 000 zł). 

� Rada Osiedla Brętowo – Centrum Pracy Socjalnej 6 
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• Projekt „Wieczór kolęd wraz z paczkami dla najbardziej potrzebujących mieszkańców 

Osiedla Brętowo”, którego celem było podtrzymywanie tradycji Bożonarodzeniowej oraz 

wsparcie najbardziej potrzebujących mieszkańców (6 200 zł) 

� Rada Osiedla Siedlce – Centrum Pracy Socjalnej 6 

• Projekt „Mikołajki”, którego celem była integracja mieszkańców oraz wsparcie materialne 

dla najuboższych mieszkańców (1 400 zł) 

• Projekt „Organizacja spotkania świątecznego dla osób potrzebujących”, którego celem 

była integracja mieszkańców, rekreacja oraz wsparcie społeczne (2 000 zł) 

� Rada Osiedla Kokoszki – Centrum Pracy Socjalnej 6 

• Projekt „Zorganizowanie Klubu Seniora o nazwie Wspólny Dom”, którego celem była 

rekreacja i wypoczynek mieszkańców Osiedla w wieku emerytalnym oraz objęcie pomocą 

osób samotnych (600 zł) 

� Rada Dzielnicy Wrzeszcz Górny – Centrum Pracy Socjalnej 7 

• Projekt: „Seniorzy w Działaniu”, którego celem było zorganizowanie oferty zajęć dla 

seniorów - cykl przedsięwzięć edukacyjnych, sportowych, i kulturalnych (5 000 zł) 

� Rada Osiedla VII Dwór – Centrum Pracy Socjalnej 7 

• Projekt „Zakup paczek świątecznych”, którego celem była pomoc w zorganizowaniu Świąt 

Bożego Narodzenia dla najbardziej potrzebujących mieszkańców osiedla (1 544 zł) 

� Rada Osiedla Oliwa – Centrum Pracy Socjalnej 7 

• Projekt „Zorganizowanie paczek dla najuboższych mieszkańców dzielnicy Oliwa”, którego 

celem było udzielenie pomocy i wsparcia mieszkańcom dzielnicy Oliwa, którzy znajdują się 

w trudnej sytuacji materialno-bytowej (6 000 zł) 

III WSPIERANIE DZIECKA CZASOWO POZBAWIONEGO OPIEKI 

RODZICIELSKIEJ 

Od 2012 roku  obowiązuje ustawa o wspieraniu i systemie pieczy zastępczej, która powstała dla    

dobra dzieci, potrzebujących szczególnej ochrony i pomocy ze strony dorosłych, dla zapewnienia 

ochrony przysługujących im praw i wolności, dla dobra rodziny i dobra wszystkich jej członków.  

Skuteczna pomoc dla rodziny przeżywającej trudności w opiekowaniu się i wychowywaniu dzieci oraz 

skuteczna ochrona dzieci i pomoc dla nich może być osiągnięta przez współpracę wszystkich osób, 

instytucji i organizacji pracujących z dziećmi i rodzicami.  

Zgodnie z zapisami powyższej  ustawy  do zadań własnych gminy należy opracowanie i realizacja 3-

letniego gminnego programu wspierania rodziny, a do zadań własnych powiatu należy opracowanie  

i realizacja 3-letniego  powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej. 

Gdański Program Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2012–2014 zakłada: 

� wzmocnienie rodzin z grup ryzyka i przywrócenie rodzinom przeżywającym problemy w zakresie 

funkcji opiekuńczo - wychowawczych zdolności do ich wypełniania; 

� działania na rzecz rozwoju i podnoszenia jakości systemu pieczy zastępczej dla dzieci, których 

życie, zdrowie lub dobro jest zagrożone.   

Priorytetami Programu są: praca z rodziną naturalną oraz rozwój rodzinnej pieczy zastępczej.  
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III.1 DZIECI W PIECZY ZASTĘPCZEJ 

Realizacja zadań wobec rodzin zastępczych obejmowała różne formy wsparcia zgodnie  

z ustawą o pomocy społecznej: prowadzenia szkoleń,  udzielania poradnictwa oraz prowadzenia terapii 

rodzinnej, pracy w środowisku  z rodzinami zastępczymi  i  interwencji  pracowników z powodu 

problemów opiekuńczo – wychowawczych, odbioru dziecka ze środowiska.  

W 2012 roku 910 dzieci przebywało w pieczy zastępczej w tym 597 w rodzinnej pieczy zastępczej, a 313 

zostało umieszczonych w instytucjonalnej pieczy zastępczej. Dodatkowo 172 dzieci decyzją sądu 

umieszczono w rodzinach zastępczych, a 32 w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie 

innych powiatów. 39,8 % dzieci umieszczanych jest w pieczy zastępczej z powodu uzależnienia 

rodziców, drugim powodem jest bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych – 22,9 %. 

TABELA 13   POWODY UMIESZCZENIA DZIECI W PIECZY ZASTĘPCZEJ 

Dzieci umieszczone w 
rodzinach zastępczych 

Dzieci umieszczone w 
placówkach opiekunczo - 

wychowawczych 

Ogólna liczba dzieci 
umieszczonych poza 
rodzina biologiczną 

Lp. Wyszczególnienie powodów 

Liczba 
dzieci 

% udział danej 
przyczyny w 

ogólnej liczbie 
umieszczonych 

dzieci 

Liczba 
dzieci 

% udział danej 
przyczyny w 

ogólnej liczbie 
umieszczonych 

dzieci 

Liczba 
dzieci 

% udział danej 
przyczyny w 

ogólnej liczbie 
umieszczonych 

dzieci 

OGÓŁEM 597 100,0 313 100,0 910 100,0 

1 uzależnienia rodziców 283 47,4  79 25,2  362 39,8  

2 
bezradność w sprawach op  -
wych 

123 20,6  85 27,2  208 22,9  

3 półsieroctwo 38 6,4  21 6,7  59 6,5  

4 przemoc w rodzinie 21 3,5  31 9,9  52 5,7  

5 inne 41 6,9  5 1,6  46 5,1  

6 
nieodpowiednie warunki 
mieszkaniowe 

17 2,8  24 7,7  41 4,5  

7 ubóstwo 14 2,3  20 6,4  34 3,7  

8 sieroctwo 19 3,2  13 4,2  32 3,5  

9 
niepełnosprawność co najmniej 
jednego z rodziców 

18 3,0  11 3,5  29 3,2  

10 
długotrwała lub ciężka choroba 
przynajmniej jednego z rodziców 

13 2,2  8 2,6  21 2,3  

11 bezrobocie 4 0,7  9 2,9  13 1,4  

12 
pobyt za granica przynajmniej 
jednego z rodziców 

6 1,0  7 2,2  13 1,4  

Źródło: Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonania przez gminę zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za 
2012 r. 
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Poniższa tabela przedstawia okres przebywania dzieci w pieczy zastępczej, z której wynika, że aż 44,1% 

dzieci przebywa w pieczy zastępczej powyżej 3 lat (dot. to przede wszystkim dzieci w rodzinach 

spokrewnionych i w placówkach opiekuńczo – wychowawczych typu socjalizacyjnego), a 27,8 % 

przebywa przez okres od 1 roku do 3 lat. Zaledwie 9,1 % przebywa w pieczy zastępczej do 3 miesięcy. 

TABELA 14   OKRES PRZEBYWANIA DZIECKA W PIECZY ZASTĘPCZEJ 
 

Lp. Wyszczególnienie  

Ogółem 
dzieci w 
pieczy 

zastępczej 

do 3 
miesięcy  

powyżej 
6 do 12 

miesięcy  

powyżej 6 
do 12 

miesięcy  

powyżej 1 
roku do 2 

lat 

powyżej 
2 do 3 lat 

powyżej 
3 lat 

OGÓŁEM 910 83 70 103 120 133 401 

% udział dzieci w wybranym okresie 
czasowym do liczby dzieci ogółem 

X 9,1 7,7 11,3 13,2 14,6 44,1 

1 
Rodziny zastępcze 
spokrewnione 

333 3 14  23  40  48  205  

2 
Rodziny zastępcze 
niezawodowe 

143 5 8  16  23  13  78  

3 Rodziny zastępcze zawodowe  31 1 2 9 9 7 3 

4 
Rodziny zastępcze zawodowe 
pełniące funkcję pogotowia 
rodzinnego 

34 12 6  9  7  0  0  

5 
Rodziny zastępcze zawodowe 
specjalistyczne 

17 0 4  0  3  6  4  

6 Rodzinne domy dziecka 39 6 6  1  5  8  13  

7 
Placówki op-wych pełniące 
funkcję socjalizacyjną 

203 14 14  31  26  46  72  

8 
Placówki op-wych pełniące 
funkcję interwencyjną 

73 41 15  13  3  1  0  

9 
Placówki op-wych pełniące 
funkcję rodzinną 

37 1 1  1  4  4  26  

Źródło: Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonania przez gminę zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej  2012r. 

III.2 RODZINY ZASTĘPCZE 

TABELA 15   RODZINY ZASTĘPCZE I LICZBA UMIESZCZONYCH W NICH DZIECI WG KATEGORII WIEKOWEJ 

w tym wg grup wiekowych 

Wyszczególnienie 
Liczba 
rodzin 

Kwota 
świadczeń 

Liczba 
dzieci % 

udział 
poniżej 
1 roku 

od 1 do 
3 lat 

4 - 6 
lat 

7 - 13 
lat 

14 - 17 
lat 

18 - 
24 lat  

OGÓŁEM 429 5 668 078 597 100,0 18 65 67 164 190 93 

Rodziny zastępcze 
spokrewnione 

272 2 509 854 333 55,8 2 12 35 95 124 65 

Rodziny zastępcze 
niezawodowe 

117 1 568 907 143 24,0 1 10 9 42 53 28 
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Rodziny zastępcze 
zawodowe (w tym 
pełniące funkcję 
pogotowia rodzinnego i 
rodziny specjalistyczne) 

34 1 223 183 82 13,7 13 31 18 13 7 0 

Rodzinne domy dziecka 6 366 134 39 6,5 2 12 5 14 6 0 

Rodziny pomocowe 23 27 568 0 0,0 0 0 0 0 0 0 

Źródło: Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonania przez gminę zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastepczej za 2012 r. 

2 niepubliczne placówki opiekuńczo – wychowawcze typu rodzinnego i 4 zawodowe wielodzietne 

rodziny zastępcze zostały przekształcone w rodzinne domy dziecka. 

W 2012 roku funkcjonowało 429 rodzin zastępczych, o 22 mniej niż w roku poprzednim i trudno 

wskazać typy rodzin, w których nastąpiła zmiana gdyż ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej zmieniła nazewnictwo i typy rodzin. 

Przeważająca liczba rodzin zastępczych, bo aż 63%, to rodziny zastępcze spokrewnione. Zauważyć 

należy, że również ponad połowa rodzin zastępczych niezawodowych, to rodziny faktycznie 

spokrewnione z dzieckiem w dalszej linii. Wiele dzieci wychowujących się w rodzinach zastępczych 

spokrewnionych narażonych jest na zjawisko dziedziczenia patologii rodzinnych (bezradność 

w sprawach opiekuńczo – wychowawczych, nieprawidłowe więzi rodzinne lub ich brak, uzależnienia, 

bezrobocie) - co stwarza sytuację pozornej pieczy zastępczej. W konsekwencji, przekazywane dziecku 

nieprawidłowe wzorce rodzinne służą ich powielaniu w życiu dorosłym.  

III.3 POMOC INSTYTUCJONALNA DLA DZIECKA 

TABELA 16   Dane dot. placówek opiekuńczo – wychowawczych całodobowych w latach 2011 – 2012 

Liczba placówek Liczba miejsc 
Liczba dzieci, które 
korzystały z opieki 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

2011 r. 2012 r. 2011 r. 2012 r. 2011 r. 2012 r. 

Ogółem 17 14 305 275 383 313 

Publiczne 9 8 197 183 248 209 

PLACÓWKI 
ZAPEWNIAJĄCE DZIECIOM 
OPIEKĘ CAŁODOBOWĄ 

Niepubliczne 8 6 108 92 135 104 

Ogółem 7 5 53 37 61 37 

Publiczne 5 5 37 37 40 37 
PLACÓWKI TYPU 
RODZINNEGO 

Niepubliczne 2 0 16 0 21 0 

Ogółem 8 7 184 194 216 203 

Publiczne 3 2 106 116 135 123 
PLACÓWKI 
SOCJALIZACYJNE 

Niepubliczne 5 5 78 78 81 80 

Ogółem 2 2 68 44 106 73 

Publiczne 1 1 54 30 73 49 
PLACÓWKI 
INTERWENCYJNE 

Niepubliczne 1 1 14 14 33 24 

Źródło: dane własne działu Pieczy Zastępczej Osrodka 
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Opiekę całodobową dla dzieci zapewniało 14 placówek różnego typu, tj. o trzy mniej niż w roku 2011, 

co wynikło z właczenia jednej placówki w strukturę Gdańskich Domów dla Dzieci, a dwie placówki 

niepubliczne typu socjalizacyjnego zostały przekształcone w rodzinne domy dziecka. 

Dodatkowo Miasto Gdańsk zawarło 182 porozumienia z  innymi powiatami.  Na mocy postanowień 

sądu i tych porozumień, 29 dzieci z Gdańska zostało umieszczonych w 8 placówkach opiekuńczo - 

wychowawczych oraz 162 dzieci w 150 rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów .  3  dzieci 

z innych powiatów trafiło do gdańskich placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz 50 dzieci z innych 

powiatów do gdańskich rodzin zastępczych. 

III.4 USAMODZIELNIANIE WYCHOWANKÓW 

W 2012 r. 329 wychowanków rodzin zastępczych, placówek opiekuńczo – wychowawczych  

i pozostałych placówek wzięło udział w procesie usamodzielniania. 70 z nich dopiero  rozpoczęło 

usamodzielnianie, 237 kontynuowało je , a 23 zakończyło proces usamodzielniania. 

Najliczniejszą  grupę biorącą udział w procesie usamodzielniania stanowili wychowankowie rodzin 

zastępczych – 189 osób. Wychowankowie placówek opiekuńczo wychowawczych to 140 osób.  

III.5 INNE DZIAŁANIA W ZAKRESIE RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ  

Rodziny zastępcze zostały podnadto objęte różnego rodzaju działaniami . I tak: 

� Realizowano poradnictwo rodzinne, które dotyczyło przede wszystkim rozwiązywania problemów 

opiekuńczo wychowawczych z dziećmi. Ogółem udzielono  960 porad  198 rodzinom. 

� Przeprowadzono 2 szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze dla 16 osób kandydatów 

na niezawodowe rodziny zastępcze i dla 10 osób kandydatów na zawodowe rodziny zastępcze.  

� W 2012 r. zatrudniono w Ośrodku 5 koordynatorów pieczy zastępczej, którzy objęli swoim 

wsparciem 90 rodzin.    

IV WSPIERANIE OSÓB STARSZYCH 

IV.1 USŁUGI OPIEKUŃCZE 

Usługi opiekuńcze przyznawane osobom samotnym, które z powodu niepełnosprawności, chorób, 

wieku lub z innych przyczyn wymagają pomocy ze strony innych osób. Specjalistyczne usługi 

opiekuńcze są dostosowane do potrzeb wynikających z rodzaju niepełnosprawności i świadczone przez 

osoby ze specjalistycznym przygotowaniem. 

TABELA 17   USŁUGI OPIEKUŃCZE 
 

Liczba osób, którym 
przyznano świadczenia Lp Rodzaj usług 

2011 r. 2012 r. 

Wzrost / 
spadek 

1 Usługi opiekuńcze 1 027 1 023 -4 

2 Usługi opiekuńcze rehabilitacyjne 27 31 4 

3 Usługi opiekuńcze specjalistyczne 153 163 10 

Źródło: MPiPS 03 2011r. i 2012r. 
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W stosunku do poprzedniego roku nastąpił wzrost liczby osób korzystających z usług rehabilitacyjnych  

i specjalistycznych usług opiekuńczych. 

IV.2 PLACÓWKI WSPARCIA ŚRODOWISKOWEGO  

W sytuacji, kiedy nie zachodzi konieczność zapewnienia całodobowej opieki pracownicy socjalni kierują  

swoich podopiecznych do placówek wsparcia środowiskowego, pełniących  funkcję pomocy 

półstacjonarnej i służących  utrzymaniu osób w  środowisku zamieszkania. 

Zadania ze środków przeznaczonych na pomoc i integrację społeczną realizowało w 2012r.  6 placówek 

ze wsparcia których skorzystało 281 osób. 

TABELA 18    PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO DLA OSÓB STARSZYCH 

Liczba placówek Liczba miejsc 
Liczba  osób 

korzystających WYSZCZEGÓLNIENIE 

2011 r. 2012 r. 2011 r. 2012 r. 2011 r. 2012 r. 

Ogółem 6 6 233 233 273 281 

Publiczne 3 3 145 145 166 167 

PLACÓWKI 
ZAPEWNIAJĄCE 
AKTYWNOŚĆ OSOBOM 
STARSZYM Niepubliczne 3 3 88 88 107 114 

Ogółem 5 5 208 208 247 253 

Publiczne 3 3 145 145 166 167 DZIENNE DOMY POMOCY  

Niepubliczne 2 2 63 63 81 86 

KLUBY SAMPOMOCY Niepubliczne 1 1 25 25 26 28 

Żródło: dane własne Działu ds. Seniorów 

 

Nadmienić należy, że w 2012 roku rozpoczął działalność klub samopomocy dla osób starszych 

(15 miejsc) przy ul. Marynarki Poslkiej 134a, finansowany ze środków PFRON. 

IV.3 CAŁODOBOWE FORMY WSPARCIA 

Osoby w podeszłym wieku, osoby przewlekle somatycznie chore, psychicznie chore, dorośli i dzieci  

niepełnosprawne intelektualnie, osoby niepełnosprawne fizycznie, które wymagają całodobowej 

opieki, a którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych mogą 

skorzystać z całodobowych form wsparcia.  

Instytucjonalną formę wsparcia pełnią domy pomocy społecznej, które zapewniają całodobową opiekę 

oraz zaspokajają niezbędne potrzeby bytowe, zdrowotne, edukacyjne, społeczne i religijne.  

Dodatkowo oferuje się mieszkańcom całodobowe usługi opiekuńcze w formie rodzinnego domu 

pomocy oraz okresowego pobytu w ośrodku wsparcia. Z ww. form pomocy w 2012 r. skorzystały 593  

osoby w 12 placówkach. Liczba miejsc w domach pomocy społecznej na terenie Gdańska zmniejszyła 

się o 15 z uwagi na większe zapotrzebowanie na miejsca dla osób przewlekle, somatycznie chorych, 

których w mieście brakuje. Zakontraktowano więcej miejsc w placówkach na terenie innych powiatów. 
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TABELA 19    PLACÓWKI  ZAPEWNIAJĄCE POMOC CAŁODOBOWĄ OSOBOM STARSZYM 

Liczba placówek Liczba miejsc 
Liczba  osób 

korzystających 
WYSZCZEGÓLNIENIE 

2011 r. 2012 r. 2011 r. 2012 r. 2011 r. 2012 r. 

Ogółem 12 12 514 499 615 593 

Publiczne 3 3 263 264 293 304 
PLACÓWKI ZAPEWNIAJĄCE 
CAŁODOBOWĄ OPIEKĘ  

Niepubliczne 9 9 251 235 322 289 

RODZINNE DOMY POMOCY Niepubliczne 4 4 27 27 34 41 

OŚRODKI WSPARCIA  Z 
CAŁODOBOWYMI 
MIEJSCAMI OKRESOWEGO 
POBYTU 

Niepubliczne 1 1 10 10 21  12 

Ogółem 5 5 307 292 386 367 

Publiczne 2 2 151 152 179 190 
DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 
DLA OSÓB STARSZYCH 
SOMATYCZNIE CHORYCH 

Niepubliczne 3 3 156 140 207 177 

Ogółem 2 2 170 170 174 173 

Publiczne 1 1 112 112 114 114 
DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 
DLA OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

Niepubliczne 1 1 58 58 60 59 

Żródło: dane własne Działu ds. Seniorów 

W DPS-ach na terenach innych powiatów zapewniono miejsca dla 134 osób. Są to głównie miejsca 

przeznaczone dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz przewlekle, somatycznie chorych, których 

w Gdańsku brakuje. 

IV.4 USŁUGI ŚWIADCZONE NA RZECZ ŚRODOWISKA  

Należy podkreślić, iż placówki instytucjonalne podejmowały dodatkowe działania na rzecz społeczności   

lokalnej. Prowadziły szereg akcji informacyjnych, profilaktyczno-edukacyjnych, integracyjnych, tworzyły  

politykę środowiskową ze szczególnym  uwzględnieniem profilaktyki. W roku 2012 realizowano m.in.: 

� udzielanie porad i informacji dla osób starszych i ich rodzin, 

� festyny  i imprezy okolicznościowe dla społeczności lokalnej, 

� spotkania pokoleń: półkolonie dla dzieci, wizyty młodzieży, gościnne występy dla osób starszych, 

� wyjścia do instytucji kulturalnych, wycieczki, imprezy muzyczne 

� projekt pt.„Aktywni seniorzy” mający na celu uruchomienie działań samopomocowych, 

� imprezę integracyjną pt. „Aktywny seniorze, pokaż co potrafisz”,  której celem była wymiana 

artystyczno- kulturalna oraz integracja społeczna, 

� działalność konsultacyjną Punktu Informacji i Wsparcia dla Osób z Chorobą  Alzhaimera 

� współudział  z Kliniką Alergologii GUM projektu na rzecz osób z Przewlekłą Obturacyjną Chorobą 

Płuc, 

� prowadzono współpracę z klubami seniorów na terenie Gdańska w celu zaaktywizowania osób 

starszych w środowisku,  

� zorganizowano VII Miejski Bal Seniora. 
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V WSPIERANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

V.1 PLACÓWKI WSPARCIA ŚRODOWISKOWEGO DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

Na terenie Gdańska funkcjonuje 26 placówek zapewniających różnego rodzaju wsparcie osobom 

niepełnosprawnym poprzez zapewnienie opieki dziennej w środowiskowych domach samopomocy 

i klubach samopomocy, zapewnienie opieki całodobowej w mieszkaniach chronionych oraz aktywizację 

zawodową w warsztatach terepii zawodowej 

TABELA 20   PLACÓWKI ZAPEWNIAJĄCE WSPARCIE OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM 

Liczba placówek Liczba miejsc 
Liczba  osób 

korzystających FORMY POMOCY OSOBOM 
NIEPEŁNOSPRAWNYM 

2011 r. 2012 r. 2011 r. 2012 r. 2011 r. 2012 r. 

Ogółem 23 26 479 498 539 589 

Publiczne 3 3 79 79 84 90 

PLACÓWKI 
ZAPEWNIAJĄCE OPIEKĘ 
OSOBOM 
NIEPEŁNOSPRAWNYM Niepubliczne 20 23 400 419 455 499 

Ogółem 8 9 199 214 257 287 

Publiczne 3 3 79 79 84 90 
ŚRODOWISKOWE DOMY 
SAMPOMOCY 

Niepubliczne 5 6 120 135 173 197 

KLUBY SAMOPOMOCY Niepubliczne 4 4 42 42 37 56 

MIESZKANIA CHRONIONE Niepubliczne 5 7 11 15 18 19 

WARSZTATY TERAPII 
ZAWODOWEJ 

Niepubliczne 6 6 227 227 227 227 

Żródło: dane własne Działu ds. Osób Niepełnosprawnych 

Nadmienić należy, że w 2012 roku rozpoczął działalność klub samopomocy (15 miejsc) przy 

ul. Marynarki Poslkiej 134a, finansowany ze środków PFRON. 

 

V.2 DZIAŁANIA DOFINANSOWYWANE ZE ŚRODKÓW PFRON 

TABELA 21    WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW PFRON 

REHABILITACJA SPOŁECZNA REHABILITACJA ZAWODOWA 

Lp. 

Przeznaczenie Kwota  w zl Opis Przeznaczenie Kwota  w zl Opis 

1 

Dofinansowanie do 
uczestnictwa osób 
niepełnosprawnych  
i ich opiekunów  
w turnusach 
rehabilitacyjnych 

613 326 
819  

osób 

Zwrot kosztu 
wyposażenia stanowisk 
pracy PUP 

566 360 
18  

stanowisk  
pracy 

2 
Zaopatrzenie w sprzęt 
rehabilitacyjny 

22 533 
5  

umów 

Zwrot kosztów 
wynagrodzeń i składek 
na ubezpieczenia 
społeczne   PUP 

14 554 
15  

osób 
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3 

Dofinansowanie likwidacji 
barier architektonicznych, 
technicznych i w 
komunikowaniu się 

980 388 
263 

umowy 

Zwrot kosztów na 
instrumenty  
i usługi rynku pracy  PUP 

53 837 
 

15  
osób 

4 
Dofinansowanie 
działalności  6 warsztatów 
terapii zajęciowej 

3 748 990 
227 

uczestników 

Zwrot kosztów szkoleń 
organizowanych przez 
pracodawcę oraz 
kierownika PUP 

68 145 
 

23  
osoby 

5 

Dofinansowanie działań 
zw. z prowadzeniem grup. 
i indywid. zajęć 
usprawniających oraz 
organizowaniem imprez 
kulturalnych, sportowych, 
turystycznych i rekreac. 

5 821 
44 

osoby 

Pożyczki na rozpoczęcie 
działalności 
gospodarczej, rolniczej 
lub wniesienia wkładu 
do spółdzielni socjalnej   
PUP 

752 800 
22  

umowy 

6 

Dofinansowanie 
zaopatrzenia w 
przedmioty ortopedyczne 
i środki pomocncze  

700 976 
947 

osób 

Dofinansowanie do 
oprocentowania kredytu 
bankowego   PUP 

13 400 
4  

umowy 

7 

Zadania z zakresu 
rehabilitacji zawodowej  i 
społecznej zlecane 
organizacjom 
pozarządowym  

499 825 
32  

umowy  
      

RAZEM 6 571 859    1 469 096  

OGÓŁEM 8 042 955 

Źródło: dane własne Działu ds. Osób Niepełnosprawnych 

Dodatkowo poniesiono wydatki zw. z obsługą zadań finansowanych ze środków PFRON w kwocie 

197.781 zł. Łącznie w roku 2012 wydatkowano ze środków PFRON kwotę 8.238.736 zł. 

V.3 USŁUGI ŚWIADCZONE NA RZECZ ŚRODOWISKA LOKALNEGO  

W 2012 r. realizowano wiele zadań, mających na celu wsparcie osób niepełnosprawnych oraz 

włączanie ich w środowisko, w tym m.in.: 

� realizacja projektu finansowanego ze środków MPiPS pn. „Mój sposób na życie”, 

� wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego (skorzystało 270 mieszkańców Gdańska), 

� asystent osoby niepełnosprawnej (ze wsparcia skorzystało 70 osób niepełnosprawnych), 

� organizacja X Edycji Festiwalu Twórczości Osób Niepełnosprawnych „pozapozy” 

� organizacja Miejskiej Dyskoteki z okazji Dnia Godności Osoby Niepełnosprawnej Intelektualnie , 

� prezentacje spektakli grupy teatralnej „Mimo To Pan Tego Nima”,, 

� obsługa cateringowa imprez  i konferencji realizowana przez grupę terapeutyczną „Apetyt” , 

� współrealizacja  projektu „Aktywnym Łatwiej” z Gdańską Fundacją Integracji Społecznej, 

� kontynuacja  współpracy z BIZON-em w ramach zatrudnienia wspomaganego (4 osoby), 

� świadczenie usług polegających na kompleksowym poradnictwie w Centrum Informacji i Wsparcia 

na Rzecz środowiska osób Starszych i Niepełnosprawnych (ul. Wajdeloty 28 a) i Punktu Informacji 

i Wsparcia (ul. Kisielewskiego 12) 

� prowadzenie Punktu Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (ul. Chopina 42) 

� prowadzenie Punktu Informacji i Wsparcia dla Osób z chorobą Alzheimera (ul. Sternicza 2) 

� prowadzenie Centrum Wielofunkcyjnej Pomocy Osobom Starszym i Niepełnosprawnym 

(ul. Hoża 4) 
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VI WSPIERANIE OSÓB BEZDOMNYCH 

W 2012 r., w pracy socjalnej z osobami bezdomnymi wykorzystywano m.in. takie metody jak kontrakt 

socjalny oraz Indywidualny Program Wychodzenia z Bezdomności. Pomimo, iż podczas realizacji ww. 

zadania napotkano na wiele barier indywidualnych, społecznych, systemowych i prawnych efektem tej 

pracy było usamodzielnienie 69 osób. Ponadto 99 osób kontynuuje proces usamodzielnienia  

w mieszkaniach wspieranych oraz wynajmowanych (w tym „Osiedle Sitowie”- 14 osób, „Bezdomność, 

do widzenia”- 48, mieszkania i pokoje wynajmowane- 37). 

VI.1 ZAPEWNIENIE SCHRONIEŃ DLA BEZDOMNYCH OSÓB  

TABELA 22   PLACÓWKI ZAPEWNIAJACE SCHRONIENIA DLA OSÓB BEZDOMNYCH W LATACH 2011 - 2012 

Liczba 
placówek 

Liczba miejsc Liczba świadczeń 
WYSZCZEGÓLNIENIE 

2011 r. 2012 r. 2011 r. 2012 r. 2011 r. 2012 r. 

PLACÓWKI ZAPEWNIAJĄCE  SCHRONIENIE OGÓŁEM 11 8 394 410 153 686 141 696 

NOCLEGOWNIE DLA MĘŻCZYZN 4 3 123 110 46 438 38 790 

SCHRONISKA DLA MĘŻCZYZN 2 2 120 125 49 051 41 743 

DOMY DLA BEZDOMNYCH MĘŻCZYZN I KOBIET 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

2 1 65 95 23 876 31 421 

SCHRONISKA DLA KOBIET Z DZIEĆMI 3 2 86 80 34 321 29 742 

Źródło: dane własne Dział ds. Osób Bezdomnych       
 

Dodatkowo w centrum Gdańsku funkcjonuje ogrzewalnia dla osób bezdomnych na 20 miejsc.  

VI.2 INNE DZIAŁANIA NA RZECZ OSÓB BEZDOMNYCH 

1. Zmodyfikowano formy wsparcia oraz dostosowano do różnych potrzeb i barier osób bezdomnych: 

� Osoby starsze i niepełnosprawne 

− Osoby niezdolne do samodzielnego funkcjonowania, do czasu uzyskania miejsca  

w DPS miały zapewnioną opiekę i wsparcie w placówkach o standardzie domu dla 

bezdomnych. 

− Osoby chore i niepełnosprawne, ale zdolne do samoobsługi otrzymały wsparcie 

w placówkach o standardzie schroniska. 

� Osoby zdolne do podjęcia pracy zawodowej były wspierane działaniami aktywizującymi 

prowadzącymi do usamodzielnienia i wyjścia z bezdomności, a pobyt w placówce o standardzie 

noclegowni był interwencyjny (krótkotrwały). Ponadto pilotażowo, w okresie letnim 

funkcjonowały placówki zapewniające miejsca interwencyjnego pobytu nocnego przeznaczone dla 

osób nadużywających alkoholu i odmawiających współpracy z pracownikiem socjalnym. 

� Bezdomne matki z dziećmi były wspierane działaniami aktywizującymi prowadzącymi 

do usamodzielnienia i wyprowadzenia z placówek dla osób bezdomnych. Kluczowe znaczenie 
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miały tutaj mieszkania wspierane, które jako łącznik pomiędzy placówką a samodzielnym 

mieszkaniem, motywowały do zmiany i odzyskania samodzielności (mieszkania wynajmowane, 

a także w ramach projektu „Bezdomność, do widzenia oraz „Osiedle Sitowie”). 

Docelowo w placówki dla bezdomnych będą przeznaczone wyłącznie dla rodzin dysfunkcyjnych, 

wspieranych intensywną pracą socjalną mającą na celu poprawę sytuacji rodziny, a z czasem 

samodzielne funkcjonowanie poza placówką.  

2. Przebudowano system wsparcia dla osób bezdomnych: 

� Dostosowano do aktualnych potrzeb ilość miejsc w placówkach dla osób bezdomnych  

w wieku aktywności zawodowej, z założeniem intensywnego usamodzielniania tych osób.  

� Zapewniono dostateczną ilości miejsc w placówkach o standardzie domu dla bezdomnych oraz 

schronisk dla osób starszych i niepełnosprawnych. 

� Rozwijano inne form wsparcia osób bezdomnych, w tym mieszkania wspierane.  

� Monitorowano i wspierano osoby opuszczające placówki dla bezdomnych, objęte 

Indywidualnym Programem wychodzenia z Bezdomności lub realizujące kontrakt socjalny w ich 

miejscu zamieszkania, a następnie prowadzono działania mające na celu zapobieganie powrotowi 

do bezdomności. 

3. Prowadzono wielowymiarową aktywizację społeczno – zawodową: 

� Stosowano wiele narzędzi i instrumentów oddziaływania m.in. w formie projektów, pilotaży 

usług i modeli podnoszących samodzielność, odpowiedzialność za własne życie oraz 

wzmacniających kompetencje zawodowe.  

� Wykorzystywano w procesach aktywizacji zawodowej różnych form zatrudnienia socjalnego, 

m.in. prac społecznie użytecznych, Centrum Integracji Społecznej i Gdańskiej Spółdzielni Socjalnej.  

4. Zmieniono sposób przyznawania świadczeń pieniężnych: 

� W większym zakresie wspierano finansowo osoby opuszczające placówki dla bezdomnych 

i podejmujące próbę usamodzielnienia się, a następnie stopniowo ograniczano pomoc finansową. 

� Ograniczono pomoc pieniężną do niezbędnego minimum dla osób biernych, pozostających 

w placówkach dla bezdomnych.  

5. Monitorowano zjawisko bezdomności ulicznej poprzez działania streetworkerskie, a także Zespołu 

Interwencyjnego DOB. 

6. Ściśle współpracowano z CPS-ami i prowadzono działania profilaktyczne wobec osób zagrożonych 

bezdomnością w ich dotychczasowym miejscu zamieszkania. 

7. Podjęto próbę utworzenie spójnego i zintegrowanego systemu umożliwiającego skuteczne 

rozwiązywanie problemu bezdomności poprzez dokładne określenie ról i zadań instytucji sektora 

samorządowego, organizacji pozarządowych i służb mundurowych. 

8. Nawiązano współpracę z Zakładem Karnym Przeróbka mającą na celu profilaktykę bezdomności. 

Efektem tej współpracy było spotkanie informacyjno-edukacyjne z pracownikiem socjalnym DOB, 

które odbyło się we wrześniu 2012, a taka forma spotkań z osadzonymi będzie kontynuowana co 

pół roku. 

9. Wykorzystywano zewnętrzne źródła finansowania do realizacji działań na rzecz osób bezdomnych 

(koordynacja działań zimowych, streetworking). 
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VII AKTYWIZACJA ZAWODOWA I REINTEGRACJA SPOŁECZNA 

VII.1  „OSIEDLE SITOWIE” 

Głównym celem funkcjonowania „Osiedla Sitowie” jest nauczenie jego mieszkańców samodzielnego 

i odpowiedzialnego życia, które daje szansę na samodzielność w przyszłości. Każdy z klientów 

podpisuje kontrakt: MOPR – klient – organizacja pozarządowa.  

Realizacja zadania współprowadzona jest przez organizacje pozarządowe, które prowadzą  treningi 

w pracowniach w sześciu domkach. Do dyspozycji mieszkańców są również specjaliści: psycholog, 

pedagog, pracownik socjalny, asystent, doradca zawodowy.  

Obecnie na Sitowiu mieszka 19 osób niepełnosprawnych i z zaburzeniami psychicznymi, oraz 

6 bezdomnych matek z 9 dziećmi. Efekty aktywizacji zawodowej uczestników Osiedlu: 

� próby pracy na terenie Osiedla (np. sprzątanie, dysponowanie kluczami, dyżury), 

� próby pracy w ramach w Gdańskiej Spółdzielni Socjalnej (np. rozdawanie gazet, przygotowywanie 

cateringu, sprzątanie doraźne), 

� praca na etacie lub jego części w GSS (np. wykonywanie pieczątek, obsługa portierni), 

� zatrudnienie na otwartym rynku pracy,  

− wśród 6 bezdomnych matek - dwie pracują  na etacie, dwie na umowę zlecenie, 

− wśród 19 osób niepełnosprawnych -  jedna osoba pracuje na etacie, jedna na umowę zlecenie, 

dwie odbywają staż. 

Udział w projekcie  „Osiedle Sitowie” jest etapem wdrażania do pracy w spółdzielni socjalnej  w ramach 

elastycznych form zatrudnienia. Projekt przewiduje 2-letni okres pobytu na Osiedlu Sitowie. 

Mieszkańcy, którzy zamieszkali na Osiedlu w 2011 r., będą w roku 2013 usamodzielniane. 

VII.2 GDAŃSKA SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA 

Aktywne i skuteczne działania prowadzone przez MOPR przyczyniły się do powstania w Gdańsku 

pierwszej spółdzielni socjalnej, która za cel swej działalności obrała wszechstronną pomoc osobom 

zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz ich aktywizację społeczną  i zawodową. GSS jest miejscem 

zatrudnienia min. osób usamodzielnianych w Osiedlu Sitowie. Spółdzielnia realizuje zasadę „praca 

zamiast zasiłku”. Gdańska Spółdzielnia Socjalna  podejmuje również działania społeczne  oraz 

oświatowo- kulturalne  na rzecz środowiska lokalnego.  

Spółdzielnia socjalna rozwija różne formy działalności gospodarczej  oferując szeroką gamę usług: 

porządkowe, ogrodnicze, ogólnobudowlane, biurowe, catering, organizację imprez kulturalno-

oświatowych, organizacja i prowadzenie szkoleń i treningów. 

Obrót GSS z działalności gospodarczej w ub.r. wynosił 509.999 zł. GSS zatrudniała w różnych formach 

213 osób.  

Realizatorem działań wspierających Gdańską Spółdzielnię Socjalną w imieniu Urzędu Miejskiego jest 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku. Samorząd udziela GSS szerokiego wsparcia m.in.: 

udostępniając pomieszczenia na siedzibę, oferując doradztwo w zakresie finansowym, księgowym, 

prawnym i marketingowym, przekazując pomoc  w formie rzeczowej np. używany sprzęt 

komputerowy, biurowy, przyznając dotacje celowe. 
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VII.3 PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE 

Prace społecznie użyteczne są formą aktywizacji osób bezrobotnych stwarzającą warunki powrotu na 

rynek pracy osobom długotrwale bezrobotnym, korzystającym z uwagi na trudną sytuację materialną 

ze świadczeń z pomocy społecznej. Wykonywanie powyższych prac umożliwia poprawę sytuacji 

finansowej osób je wykonujących.  

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w 2012 r. zakwalifikował do wykonywania prac społecznie 

użytecznych i przekazał do Powiatowego Urzędu Pracy wykaz 580 osób. W Miejskim Ośrodku Pomocy 

Rodzinie prace społecznie użyteczne wykonywało 20 osób. 

VII.4 CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku jest partnerem w projekcie realizowanym  przez 

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta - Koło Gdańskie. Celem projektu jest funkcjonowanie 

na terenie Gdańska Centrum Integracji Społecznej realizującego kompleksowy program reintegracji 

społecznej i zawodowej nakierowany na przywracanie samodzielności życiowej.  

W 2012 r zawarto 60 Indywidualnych Programów Zatrudnienia Socjalnego, a 205 osób złożyło wniosek 

o przyjęcie do CIS. 

VII.5 CENTRUM TRENINGU UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH 

Adresatami  projektu są osoby i rodziny zagrożone bezdomnością, wobec których zostanie 

zrealizowana eksmisja z zasobów mieszkaniowych Miasta Gdańska oraz skierowanie do pomieszczeń 

tymczasowych zgodnie z wyrokiem sądu.  

Do realizacji projektu przeznaczonych zostało 80 miejsc w 47 lokalach w budynku przy ulicy 

Wyzwolenia 48 w Nowym Porcie. Realizatorem  projektu jest Towarzystwo Pomocy  im. św. Brata 

Alberta Koło Gdańskie. Wartość projektu  350 855 zł. 

Wobec beneficjentów projektu stworzono kompleksowy system wsparcia realizowany w czterech 

obszarach – społecznym, zawodowym, edukacyjnym oraz zdrowotnym. Uczestnicy projektu zostali 

objęci indywidualną asystenturą, brali udział w grupowych treningach umiejętności społecznych, 

korzystali z konsultacji z doradcą zawodowym na miejscu, byli motywowani i brali aktywny udział  

w życiu społeczności Ośrodka. 

Głównym założeniem projektu jest wspieranie beneficjentów poprzez stworzenie i wdrożenie narzędzi 

umożliwiających uzyskanie poprawy ich sytuacji bytowej. Wszyscy uczestnicy projektu są poddawani 

działaniom w obszarze społecznym i zawodowym, aby redukować ich zadłużenia czynszowe. Wszystkie 

osoby zdolne do pracy podjęły pracę. Wykonują prace na terenie obejmującym dzielnice – Nowy Port, 

Letniewo, w obrębie CTUS oraz pomieszczeniach gospodarczych budynku.  

Dane statystyczne 

� Liczba beneficjentów  w 2012 r.-  72 osoby ( w tym 4 dzieci) 

� 39 mieszkańców podjęło spłatę zadłużenia tzn. odpracowywało zadłużenia lub  dokonywało  

dobrowolnych  wpłat 

� 40 osób podjęło działania związane z profilaktyką zdrowotną lub ochroną zdrowia 
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VII.6 GDAŃSKI MODEL EKONOMII SPOŁECZNEJ (GMES) 

Partnerami realizacji Gdańskiego Modelu Ekonomii Społecznej (GMES) są: Towarzystwo Pomocy im. 

św. Brata Alberta - Koło Gdańskie, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku oraz włoska 

organizacja pozarządowa Fio.PSD.  

Głównym celem projektu jest rozwój sektora ekonomii społecznej w Gdańsku ze szczególnym 

uwzględnieniem wspierającej roli administracji samorządowej oraz roli organizacji pozarządowych, 

jako realizatorów przedsięwzięć. 

Projekt podzielono na 2 etapy. Pierwszy z nich to wypracowanie GMES przez 21 ekspertów  

z sektora NGO oraz administracji publicznej. Drugi etap to  testowanie GMES przez zainicjowanie 

powstania i funkcjonowania 2 podmiotów ekonomii społecznej w Gdańsku. 

 

VIII DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCA I ROZWOJOWA OŚRODKA 

VIII.1 ROZWÓJ KADR OŚRODKA POMOCY RODZINIE 

Stan zatrudnienia w MOPR na dzień 31 grudnia 2012 r. ilustruje poniższa tabela.: 

TABELA 23   STAN ZATRUDNIENIA W OŚRODKU NA DZIEŃ 31.12.2012r. 

Lp Wyszczególnienie Etaty Osoby 

OGÓŁEM 552,2 562 

1 Pracownicy zatrudnieni w MOPR w ramach etatu 490,7 500 

2 Pracownicy zatrudnieni na zastępstwo 12 12 

3 Pracownicy zatrudnieni w ramach projektu "Systematycznie do Celu" 15 15 

4 Pracownicy zatrudnieni w ramach projektu "Bezdomność do Widzenia" 2 2 

5 Pracownicy zatrudnieni w ramach projektu "Sukces Gdańskiej Rodziny" 8,5 9 

6 Asystenci rodziny zatrudnieni ze środków GPPRPA 13 13 

7 Asystenci rodziny zatrudnieni ze środków MPiPS 7 7 

8 Koordynatorzy rodzin zastępczych zatrudnieni ze środków MPiPS 4 4 

Źródło: dane własne Działu Spraw Pracowniczych MOPR 

W ośrodku wg stanu na dzień 31.12.2012r. zatrudnionych było 243 pracowników socjalnych, w tym 

pracujących w terenie 193,5 etatów.  

Dodatkowo w 2012 roku zorganizowano w Ośrodku: 

� Prace interwencyjne dla 10 osób’ 

� Staże dla 29 osób, 
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� Prace społecznie użyteczne dla 20 osób, 

� Prace na cele społeczne dla 11 osób z wyrokiem sądowym, 

� Prace związane z odpracowaniem długu czynszowego dla 35 osób. 

 

Rekrutacja i służba przygotowawcza, ocena pracownicza  

W roku 2012 przeprowadzono 52 rekrutacji, w tym 18 wewnętrznych, 11 zewnętrznych i 23 rekrutacje 

do projektów i programów. Na stanowiskach urzędniczych zatrudniono 19 osób. 

Szkolenia pracowników   

Szkoleniami objęto 453 pracowników, którzy skorzystali z 236 szkoleń w tym: szkoleń płatnych - 96, 

bezpłatnych - 140. Liczba wykorzystanych miejsc szkoleniowych – 1.596 ( w tym bezpłatnych 833,  

a płatnych 763 ). Łączny koszt szkoleń wyniósł  130.760 zł.  

Najwięcej miejsc szkoleniowych wykorzystano na szkolenia komputerowe (186). Wynika to z faktu, 

iż w 2012 r. należało przygotować  pracowników Ośrodka do obsługi obowiązującego od III kwartału 

2012 r. nowego programu Pomost Std.  Drugim w kolejności pod względem liczby wykorzystanych 

miejsc był blok z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy (166). Szkolenia zorganizowane w jego ramach 

są obowiązkowe dla pracodawcy, a większa niż w roku 2012 (o 31) liczba miejsc szkoleniowych wynika 

między innymi stąd, że w roku 2012 zatrudniono nowych pracowników wspierających rodzinę zgodnie 

z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.  Trzeci w kolejności blok szkoleniowy, 

w którym wykorzystano najwięcej miejsc to przepisy prawne (159). Powodem takiego stanu były 

zmiany w przepisach prawa. 

Doradztwo metodyczne 

Doradztwo metodyczne zgodnie z ustawa o pomocy społecznej realizowane jest dla pracowników 

pomocy społecznej.  W  MOPR w Gdańsku realizowane jest poprzez doradztwo indywidualne – 

problemowe oraz doradztwo grupowe w formie szkoleniowej skierowane na wsparcie metodyczne 

pracownika pomocy społecznej. 

W ramach doradztwa w roku 2012 podjęto następujące działania: 

� Opracowanie i wprowadzenie koncepcji funkcjonowania doradztwa przywarsztatowego 

w MOPR Gdańsk;  

� Współpraca w zakresie organizacji  i  wprowadzenia asystentury rodzinnej w MOPR Gdańsk, 

w tym: 

− wspóŁpraca w zakresie tworzenia zasad funkcjonowania asystentury rodzinnej w MOPR 

Gdańsk, w tym doradztwo w tworzeniu wniosku aplikującego o środki na realizacje zadania; 

− opracowanie dokumentacji obowiązującej  asystenta rodziny oraz wyposażenie wszystkich 

asystentów w wersję elektroniczną dokumentów i materiałów wspomagających; 

� przeprowadzenie szkoleń metodycznych dla pracowników wspierających rodzinę zatrudnionych 

zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny  i systemie pieczy zastępczej. 

VIII.2 WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I Z INNYMI PODMIOTAMI  

W 2012 roku na podstawie ustawy o wolontariacie i pożytku publicznym, realizację zadań z zakresu 

pomocy społecznej przekazano 107 organizacjom pozarządowym, z którymi podpisano 143 umowy.  

W ubiegłym roku do współpracy z Ośrodkiem przystąpiło 18 nowych organizacji. Ośrodek prowadzi 
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bieżącą współpracę z organizacjami poprzez organizowanie spotkań i konsultacje merytoryczne, 

pomoc informacyjną, pomoc w pozyskiwaniu środków oraz wsparcie w tworzeniu partnerstw.  

Obszary współpracy przedstawia poniższa tabela. 

TABELA 24   ZESTAWIENIE ZADAŃ ZLECONYCH  DO REALIZACJI ORGANIZACJOM POZARZĄDOWYM W LATACH 2011-
2012 WRAZ Z NAKŁADAMI NA TE ZADANIA 

LP.  WYSZCZEGÓLNIENIE   2011 r.   2012 r.  

1 
 Prowadzenie placówek opiekuńczo - wychowawczych wsparcia 
dziennego  

              1 103 839                   1 698 627    

2 
 Prowadzenie placówek opiekuńczo - wychowawcze 
zapewniających opiekę całodobową  

              3 381 993                   3 636 791    

3  Prowadzenie domów pomocy społecznej                6 499 822                   6 425 268    

4 
 Prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób starszych, klubów 
samopomocy dla osób starszych  

                 759 810                      779 108    

5 
 Prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób niepełnosprawnych  z 
zaburzeniami psychicznymi oraz klubów samopomocy dla osób 
niepełnosprawnych  

              2 138 825                   2 084 616    

6  Działania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                       5 767                        24 993    

7  Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej                   380 000                      380 000    

8 
 Prowadzenie poradni psychologicznej i rodzinne ( w tym szkolenie 
kandydatów na rodziny zastępcze)  

                   90 000                      120 000    

9  Poradnictwo specjalistyczne                     10 000                        70 000    

10 
 Prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi  

                 140 921                      199 539    

11  Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze                   127 000                                -      

12  Specjalistyczne usługi opiekuńcze                1 068 983                   1 195 262    

13  Zapewnienie schronienia dla bezdomnych                3 909 421                   3 691 048    

14  Projekt "Osiedle na Sitowiu"                   577 479                      475 852    

15  Prowadzenie Centrum Treningu Usług Społecznych                   311 796                      350 855    

16  Posiłki dla potrzebujących                   174 191                      237 110    

17  Prowadzenie klubów seniora                       9 874                        40 000    

18  Dotacja na rozwój Gdańskiej Spółdzielni Socjalnej                     69 999                        85 530    

19  Działania na rzecz osób niepełnosprawnych                     95 766                        80 566    

20 
 Prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i organizacja 
balu Seniora  

                 139 200                      144 683    

21  Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej                   366 560                      414 359    

RAZEM:             21 361 246                 22 134 207    

Źródło: wykonanie budżetu za rok 2011 i 2012   

 

Ponadto w 2012 r. podpisano 34 umowy zawarte w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych 

w drodze przetargu, na łączną kwotę 7 925 210  zł. W trybie ustawy PZP zlecono m.in.: usługi 
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szkoleniowe dla projektu SdC, usługi dostępu do internertu, dostawę papieru i materiałów biurowych, 

roboty remontowo-budowlane, organizacja kolonii letnich, usługi opiekuńcze, dostawę urządzeń 

komputerowych, dostawę paczek świątecznych, usługi pogrzebowe oraz usługi pocztowe (przekazy). 

 

VIII.3 DZIAŁANIA W CELU POPRAWY WARUNKÓW PRACY W OŚRODKU 

Reorganizacja Ośrodka spowodowała zwiększenie nakładów pracy związanych z likwidacją  

i tworzeniem nowych siedzib na poziomie administracyjnym, inwestycyjnym, informatycznym  

i technicznym. W zakresie administracyjnym zabezpieczono stanowiska pracy w niezbędne 

wyposażenie, zadbano o konserwację i naprawę sprzętu biurowego  oraz środków transportu, 

zorganizowano fachową i sprawną obsługę transportową podczas przeprowadzek. Zadbano  

o wyposażenie stanowisk pracy w sprzęt komputerowy i oprogramowanie  oraz funkcjonowanie 

systemów informatycznych w nowych miejscach pracy. 
 

Remonty  

W 2012r. przeprowadzono remonty na łączną kwotę 112.723 zł: 

1. Wykonano remont pokrycia dachu i remont kominów wentylacyjnych w budynku przy ul. Lecha 1 

(CPS 4). 

2. Remont pomieszczeń  ul. Leczkowa 1a dla potrzeb komórek organizacyjnych MOPR (Dział Pieczy 

      Zastępczej, Zespół Wspierania Rodziny, pomieszczenia kasy); 

3. Remont pomieszczeń przy ul. Elbląskiej 66, ułożenie instalacji teletechnicznej i elektrycznej (CPS 8); 

4. Wykonano remont lokalu przy ul. Zator Przytockiego na potrzeby Domu Integracyjno – Rodzinnego. 
 

Inwestycje  

W 2012r. zrealizowano inwestycje na łączną kwotę 467.704 zł. W tym: 

1. Wykonano II etap modernizacji budynku przy ul. Modrzewskiego 2a na potrzeby CPS 2. 

2. Wykonano przebudowę wejścia głównego na potrzeby Pogotowia Opiekuńczego. 
 

Infrastruktura IT 

1. Wdrożenie nowego systemu informatycznego Pomost Std. 

2. Stworzenie i uruchomienie nowej strony internetowej www.mopr.gda.pl. 

3. Budowa, uruchomienie i aktualizacja Biuletynu Informacji Publicznej MOPR Gdańsk. 

4. Utworzenie systemu zdalnego zarządzania systemami alarmowymi w obiektach MOPR. 

 

Działania z zakresu BHP 

1. Przeprowadzono 11 postepowań związanych z wypadkami. 

2. Badaniami profilaktycznymi objęto 469 osób, koszt 35.880 zł. 35 pracowników otrzymało 

dofinansowanie do zakupu okularów, koszt 4.690 zł. 

3. Zorganizowano szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla 55 pracowników i szkoleń 

okresowych dla 116 pracowników. 

4. Odbywały się posiedzenia Komisji BHP dotyczyły m.in. zagadnień związanych z systemem pierwszej 

pomocy przedmedycznej, profilaktyki zapobiegania gruźlicy, aktualizacji oceny ryzyka zawodowego 

w MOPR i konieczności aktualizacji zarządzeń zw. z zagadnieniami z zakresu BHP. 
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VIII.4 DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA I AUDYTOWA 

W 2012 r. przeprowadzono 3 audyty oraz 38 kontroli, w tym: 

� kontrolę realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania w 2011 r. 

� 16 kontroli realizacji  umów na prowadzenie placówek niepublicznych 

� kontroli funkcjonowania placówek publicznych 

� 10 kontroli obejmujących Warsztaty Terapii Zajęciowej oraz cztery Rodzinne Domy Pomocy, 

realizowane przez Dział Osób Niepełnosprawnych 

� kontroli stanu technicznego budynku w okresie 1-rocznym, realizowanych przez Dział 

Techniczno-Administracyjny 

W okresie sprawozdawczym rozpatrzono 216 interwencji, 37 interwencji Prezydenta, 17 interwencji 

Dyrektora, 20 skarg oraz 5 „Opinii o nas”. Tematyka i problematyka zagadnień kontroli wewnętrznych 

przeprowadzonych w jednostkach spoza sektora finansów publicznych dotyczyła realizacji umów 

na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej. Wymierne efekty zaistniałe w wyniku kontroli 

w zakresie dotyczą organizacji pracy tj. poprawy jakości prowadzonej dokumentacji, wydania zalecenia 

dotyczące przestrzegania przepisów prawa w szczególności ustawy o finansach publicznych, zalecenia 

dotyczące wypełniania sprawozdań finansowych oraz merytorycznych z wykonywanych zadań 

publicznych.  

VIII.5 DZIAŁANIA PROMOCYJNE 

Współpraca z mediami 

Grupę głównych partnerów medialnych Ośrodka tworzą: Polska Dziennik Bałtycki, Gazeta Wyborcza, 

Fakt, Radio Gdańsk, Radio Plus, TVP Gdańsk. 

W okresie sprawozdawczym na łamach prasy i portali internetowych ukazało się ponad 250 artykułów 

przedstawiających działania podejmowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie  

w Gdańsku. Artykuły dotyczyły głównie realizowanych projektów, inicjatyw lokalnych, zmiany nazwy 

Ośrodka na Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, pomocy osobom bezdomnym oraz zmian zasad 

przyznawania świadczeń.  

Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku udzielali osobiście informacji 

o działalności Ośrodka i świadczonych usługach w ramach spotkań z mieszkańcami oraz wydarzeń 

i imprez lokalnych. 

Ponadto przygotowano: 

� projekt banerów MOPR (2 sztuki) oraz rollup MOPR (2 sztuki). 

� projekt ulotek informacyjnych wraz z wydrukiem we współpracy z CIS 1000 szt. 

� projekt wizytówek informacyjnych (kolorowych) wraz z wydrukiem 2400 szt. 

� projekt teczek reprezentacyjnych MOPR wraz z wydrukiem 755 szt. 

� projekt wizytówek MOPR wraz z wydrukiem 1000 szt. – uwzględniając wymagania wizualizacyjne 

Urzędu Miasta. 

 

Nagrody i wyróżnienia 

Innowacyjne rozwiązania w zakresie ekonomii społecznej i aktywizacji społeczno –zawodowej 

wprowadzane przez MOPR w Gdańsku zostały docenione i nagrodzone: 
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Gmina Gdańsk została laureatem IV edycji ogólnopolskiego konkursu "SAMORZĄD RÓWNYCH SZANS" 

na najlepsze praktyki w zakresie polityki na rzecz osób niepełnosprawnych. Gmina Gdańsk została 

nagrodzona za projekt pt. "Nowatorskie formy aktywizacji społeczno-zawodowej osób 

niepełnosprawnych na „Osiedlu Sitowie” oraz w Gdańskiej Spółdzielni Socjalnej”. 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie jest dwukrotnym laureatem prestiżowego konkursu Najwyższa 

Jakość Quality International w kategorii QI Order – zarządzanie najwyższej jakości. Nagrodę przyznano 

za innowacyjne działania w systemie zarządzania pomocą społeczną, do których należą: uruchomienie 

„Osiedla Sitowie”, utworzenie Gdańskiej Spółdzielni Socjalnej. Organizatorem konkursu jest redakcja 

Forum Biznesu, a patronat nad nim obejmuje Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Polska Agencja 

Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Klub Polskie Forum ISO 9000. 

IX PROJEKTY FINANSOWANE ZE ŹRÓDEŁ ZEWNĘTRZNYCH 

WSPIERAJĄCE DZIAŁANIA W OBSZARZE POMOCY SPOŁECZNEJ 

Wartość 18 projektów finansowanych z różnych źródeł i  realizowanych w Ośrodku w 2012 roku 

wyniosła 5.264.652 zł. 

IX.1 PROJEKTY FINANSOWANE W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO 

1. PROJEKT SYSTEMOWY „SYSTEMATYCZNIE DO CELU” 

Celem projektu jest zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej beneficjentów – klientów MOPR 

w Gdańsku, nabycie umiejętności społecznych, poprawa wydolności wychowawczej rodzin, 

zwiększenie więzi rodzinnych i poczucia własnej wartości, podniesienie autoprezentacji, wzbudzenie 

potrzeby funkcjonowania w społeczeństwie, nabycie praktycznych umiejętności w zakresie powrotu 

na rynek pracy oraz godzenia obowiązków wychowawczych z aktywnością zawodową. 

Praca z beneficjentami projektu przebiegała w dwóch obszarach: 

� Wsparcie rodzin, w których występują różnorodne problemy społeczne m.in.  

− Wsparcie rodzin dysfunkcyjnych, niewydolnych w sprawach opiekuńczo – wychowawczych 

poprzez wprowadzenie asystenta – 96 osób, 

− Wsparcie rodzin mających trudności w relacjach rodzic – dziecko – 60 osób, 

− Wsparcie dla osób zagrożonych eksmisją – 61 osób, 

− Wsparcie osób uzależnionych od alkoholu – 20 osób, 

− Wsparcie osób opuszczających placówki penitencjarne – 28 osób, 

− Wsparcie usamodzielnianych wychowanków – 16 osób, 

− Aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – 75 osób, 

� Wsparcie osób niepełnosprawnych i bezdomnych 

− Wsparcie dla 24 osób w zakresie podjęcia działań do usamodzielnia 

− Wsparcie 71 osób z niepełnosprawnością umysłową poprzez wprowadzenie asystenta. 

Liczba beneficjentów w ramach projektu – 451 osób. Wartość projektu w 2012 r.: 3 477 489 zł 

 

2. TWORZENIE I ROZWIJANIE STANDARDÓW USŁUG POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku bierze udział w testowaniu standardów wypracowanych 

w ramach projektu systemowego Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich pt. "Tworzenie i rozwijanie 
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standardów usług pomocy i integracji społecznej" którego celem jest podniesienie profesjonalizmu i 

zwiększenie skuteczności instytucji pomocy i integracji społecznej. MOPR w Gdańsku uczestniczy  

w testowaniu standardów poprzez realizację trzech projektów: 

� „SUKCES GDAŃSKIEJ RODZINY” 
Celem Projektu „Sukces Gdańskiej Rodziny” jest przetestowanie nowych rozwiązań merytoryczno-

organizacyjnych związanych ze świadczeniem pracy socjalnej, przyznawaniem i realizacją świadczeń 

z pomocy społecznej oraz usługą poradnictwa specjalistycznego dla rodzin z dziećmi.  

MOPR w Gdańsku jest realizatorem pilotażowego wdrażania:  

−  Standardu pracy socjalnej z rodziną z dziećmi, 

−  Standardu specjalistycznego poradnictwa rodzinnego dla rodzin z dziećmi 

Rodzinom przez okres realizacji projektu jest udzielane kompleksowe wsparcie w zakresie 

poradnictwa rodzinnego umożliwiające rozwiązywanie problemów, zaspokojenie potrzeb w zakresie 

prowadzenia gospodarstwa domowego, poprawę stosunków wewnątrzrodzinnych, zwiększenie 

umiejętności opiekuńczo-wychowawczych i bezpieczeństwa socjalnego.  

Innowacyjnym elementem pilotażowego projektu jest oddzielenie usługi pracy socjalnej 

od postępowania w sprawie świadczeń pomocy społecznej. 

Efektem pilotażowego wdrażania testowanych standardów będzie analiza i ocena nowatorskich 

rozwiązań w zakresie udzielania pomocy i wsparcia rodzin z dziećmi. 

Czas trwania projektu: lipiec 2012 – listopad 2013. Wartość projektu w 2012 r.: 234 883 zł 

 
� „BEZDOMNOŚĆ, DO WIDZENIA” 
Celem projektu „Bezdomność, do widzenia” jest przetestowanie oraz analiza skuteczności wybranych 

standardów usług Modelu Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności na terenie Gminy Miasta 

Gdańska:  

− standardu mieszkalnictwa i pomocy doraźnej (mieszkania wspierane),  

− standardu pracy socjalnej (asystentura), 

− standardu partnerstw lokalnych (międzyresortowa organizacja systemu wsparcia dla osób 

bezdomnych i zagrożonych bezdomnością). 

Projekt jest realizowany przez Gdańskie Partnerstwo Lokalne, w skład którego wchodzi Miejski 

Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku jako Lider oraz Partnerzy projektu: Stowarzyszenie Opiekuńczo-

Resocjalizacyjne „Prometeusz” i Towarzystwo Wspierania Potrzebujących „Przystań”.  

Do udziału w projekcie zostało zakwalifikowanych 30 środowisk, w tym 20 środowisk jednoosobowych 

oraz 10 środowisk wieloosobowych.  Osoby i rodziny biorące udział w projekcie otrzymały wsparcie 

w formie pobytu w mieszkaniach wspieranych - 4 mieszkania pochodzą z zasobów lokalowych Miasta, 

natomiast 16 zostało wynajętych od prywatnych właścicieli. Beneficjenci zostali objęci intensywną 

pracą socjalną oraz wsparciem asystentów, którzy uczestniczą w procesie readaptacji społecznej  

i zawodowej swoich podopiecznych. Beneficjenci zostali również objęci tzw. Terapią Krótkoterminową 

Skoncentrowaną na Rozwiązaniu.  

W roku 2012 odnotowano już usamodzielnienie się 1 osoby, a zatrudnienie znalazły 4 osoby (w tym  

1 z porażeniem mózgowym). 

Czas trwania projektu: lipiec 2012 – listopad 2013. Wartość projektu w 2012 r.: 282 262 zł 

 
� STANDARD ORGANIZOWANIA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ 
Celem projektu jest wypracowanie innowacyjnego standardu środowiskowej pracy 

socjalnej/organizowania środowiska lokalnego, zorientowanego na aktywizujące wsparcie grup 
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społecznych, środowisk i społeczności lokalnych zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem 

społecznym. Projekt zakłada wykorzystanie trzech nowych ról zawodowych pracowników socjalnych: 

animatora, mediatora i lokalnego polityka społecznego, które stworzą nową specjalność: pracownik 

socjalny – organizator społeczności lokalnej. 

W Projekcie brało udział 2 pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku, którzy wzięli 

udział w 10 trzydniowych sesjach szkoleniowych, dwóch forach animatorów lokalnych oraz wizycie 

studyjnej w Wielkiej Brytanii. 

 

 

 

3. WEKTOR ZMIAN – KOSZLIŃSKI PROGRAM WSPIERANIA WYCHODZENIA Z BEZDOMNOŚCI 

Projekt jest realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Koszalinie (Lider) w partnerstwie 

z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Gdańsku. 

Celem projektu jest poszerzenie oferty instytucji i organizacji z terenu Koszalina w pracy z osobami 

bezdomnymi z wykorzystaniem dobrych praktyk w tym obszarze, wypracowanych m. in. przez MOPR w 

Gdańsku. Rolą MOPR w Gdańsku jest wsparcie MOPS w Koszalinie, przy wykorzystaniu własnych 

doświadczeń, w opracowaniu produktu finalnego, tj. Koszalińskiego Programu Wspierania 

Wychodzenia z Bezdomności. 

 
4. Z PAKIETEM DO PRACY 
Celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności społecznej i zawodowej oraz stworzenie szans 

na zatrudnienie dla 48 osób zamieszkałych w Gdańsku i pozostających bez stałego zatrudnienia, 

poprzez objęcie programem aktywizacji społeczno-zawodowej. 

W ramach projektu uczestnicy wzięli udział w warsztatach rozwijających umiejętności cenione przez 

pracodawców, warsztatach doskonalących umiejętności poszukiwania pracy, kursie komputerowym 

oraz szkoleniach zawodowych. W roku 2012 beneficjenci projektu rozpoczęli również 3-miesięczne 

zawodowe u pracodawców. Ponadto w ramach projektu funkcjonuje Klub Malucha, w którym 

uczestnicy projektu mają możliwość pozostawienia swoich dzieci na czas zajęć. 

Projekt jest realizowany przez Bałtycką Akademię Umiejętności s.c. (Lider) w partnerstwie z Miejskim 

Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Gdańsku.  

 
5. DAJ SZANSĘ SOBIE – POMÓŻ INNYM 
Celem projektu jest przeciwdziałanie bezrobociu oraz integracja społeczna osób zamieszkałych 

w dzielnicach Gdańska objętych programem rewitalizacji: Letnicy, Nowym Porcie, Dolnym Wrzeszczu  

i Dolnym Mieście. 

Wsparciem w ramach Projektu zostało objętych 28 osób (26 kobiet i 2 mężczyzn) pozostających bez 

zatrudnienia w wieku aktywności zawodowej, zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

Uczestnicy projektu mieli możliwość zdobycia uprawnień „opiekuna domowego”. Każdy z uczestników 

Projektu wziął  udział w szkoleniu zawodowym „opiekun domowy” oraz przejdzie 3 miesięczny staż  

u gdańskich pracodawców zapewniających opiekę nad osobami dorosłymi, cierpiącymi z powodu 

lekkiej niepełnosprawności, niezaradności, starości. 
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6. PROGRAM ZINDYWIDUALIZOWANEGO WSPARCIA - JOWISZ 
Projekt pt. „Program Zindywidualizowanego Wsparcia”  jest projektem innowacyjnym testującym 

rozwiązania systemowe pozwalające zintegrować prace Powiatowych Urzędów Pracy i Ośrodków 

Pomocy Społecznej. 

Projekt miał na celu stworzenie dla PUP oraz OPS programu współpracy i wymiany informacji 

o podejmowanych działaniach w celu zapewnienia pomocy adekwatnej do potrzeb i możliwości osób 

nią obejmowanych i optymalizacji wydatkowania środków publicznych przeznaczanych na działania 

pomocowe przez poszczególne podmioty. 

W projekcie realizowanym przez Euro-Konsult Sp. z o.o. udział brał m.in. Miejski Ośrodek Pomocy 

Rodzinie w Gdańsku oraz Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku. 

Programem objętych było 20 osób, z czego w roku 2012 zaktywizowanych zostało 5 osób. Osoba 

korzystająca z pomocy PUP i jednocześnie korzystająca z pomocy MOPR została personalnie przypisana 

do jednego pracownika PUP oraz jednego pracownika MOPR, będących ze sobą w stałym kontakcie 

i wspólnie realizujących program ukierunkowany na wyprowadzenie z bezrobocia przypisanego im 

bezrobotnego. Na podstawie danych zgromadzonych w programie komputerowym JOWISZ oraz 

osobistego kontaktu z daną osobą bezrobotną korzystającą z pomocy społecznej wyznaczeni do pracy 

nad wspólnym klientem pracownicy PUP i MOPR opracowywali wspólnie Program 

Zindywidualizowanego Wsparcia danego klienta, wypełniając poszczególne pozycje w programie 

informatycznym Jowisz. 

 

IX.2 PROJEKTY FINANSOWANE W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU 

REGIONALNEGO 

 

1. AKTYWNI W SIECI 

Celem głównym projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu wśród osób z terenu Miasta 

Gdańska poprzez zapewnienie dostępu do Internetu 30 gospodarstwom domowym, 6 placówkom 

będącym w systemie pomocy społecznej, a także wzrost wiedzy nt. zjawiska wykluczenia cyfrowego 

wśród mieszkańców Gdańska. Wartość projektu w 2012 r.:  42 631 zł 

 
2. REWITALIZACJA LETNICY W GDAŃSKU 
Przedmiotem projektu jest rewitalizacja Letnicy, w ramach której przeprowadzone zostaną prace 

budowlane, remont przestrzeni półpublicznych, przebudowa i modernizacja lokali do działań 

społecznych, a także przeprowadzone zostaną działania społeczne. Jedną z jednostek realizujących 

projekt  jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku. 

W ramach projektu MOPR w Gdańsku odpowiada za realizację dwóch działań społecznych: 

���� „Klub Aktywnych Kobiet” 

Celem projektu jest aktywizacja bezrobotnych kobiet, poprzez rozwój ich indywidualnych talentów  

i umiejętności, edukację oraz dokształcanie zawodowe, a także zwiększenie ich zaangażowania  

w życie społeczne dzielnicy i podniesienie samooceny. W roku 2012 r. wsparciem w ramach projektu 

objęto 15 uczestniczek. Wartość projektu w 2012 r.: 36 515  zł 

���� "NUDO – warsztaty lingwistyczno-taneczne” 

Celem projektu jest stworzenie dzieciom i młodzieży warunków do rozwoju twórczości, podniesienia 

ich samooceny oraz rozwinięcia ich zdolności lingwistycznych, co pozwoli na wyrównanie szans 

edukacyjnych. W roku 2012 wsparciem objęto 15 uczestników. Wartość projektu w 2012 r.: 9 019 zł 
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3. REWITALIZACJA DOLNEGO WRZESZCZA 
Celem projektu jest rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza, w ramach której przeprowadzone zostaną prace 

budowlane, remont przestrzeni półpublicznych, przebudowa i modernizacja lokali do działań 

społecznych, a także przeprowadzone zostaną działania społeczne. Jedną z jednostek realizujących 

projekt jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku. 

W ramach projektu MOPR w Gdańsku odpowiada za realizację jednego z prowadzonych działań 

społecznych: 

���� „Klub Młodego Wrzeszczaka” 

Celem projektu jest integracja i odpowiednie zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży 

mieszkających w Dolnym Wrzeszczu. Wszystkie zajęcia adresowane były głównie do młodych osób 

pochodzących z rodzin niezamożnych oraz osób wskazanych przez pedagogów szkolnych, Policję lub 

Straż Miejską. W roku 2012 wsparciem  objęto 40 uczestników. Wartość projektu w 2012 r.: 31 088 zł 

IX.3 PROJEKTY FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW MPIPS 

1.   ASYSTENT RODZINY 2012 

W ramach projektu zatrudnionych zostało 8 asystentów rodziny, a każdy z nich objął wsparciem ok. 10-

11 rodzin. Asystenci rodziny w celu prawidłowego wykonywania zadań wynikających z ustawy zostali 

przeszkoleni w ramach wewnętrznych szkoleń metodycznych dotyczących pracy z rodzinami. Ponadto 

uczestniczyli m.in. w warsztatach z zakresu pracy z rodziną dotkniętą problemem alkoholowym, 

w szkoleniu z zakresu problematyki przemocy domowej. Wartość projektu w roku 2012: 122 485 zł 

 

2. PODZIEL SIĘ DOMEM – ZOSTAŃ RODZINA ZASTĘPCZĄ 

Projekt zakładał przeprowadzenie szkolenia metodą PRIDE dla kandydatów na rodziny zastępcze 

zawodowe i osób prowadzących rodzinne domy dziecka. W ramach projektu przeprowadzono 

szkolenie dla 30 kandydatów, które ukończyły 24 osoby. Wartość projektu w roku 2012: 24 000 zł 

 

3. KOORDYNATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ W GDAŃSKU 

W ramach projektu od sierpnia 2012 r. zatrudnionych zostało 4 koordynatorów rodzinnej pieczy 

zastępczej, a każdy z nich objął pracą 15 rodzin zastępczych / rodzinnych domów dziecka.  

Wartość projektu w roku 2012: 72 369 zł 

 

4. NASZ SPOSÓB NA PRZEMOC 

W ramach projektu prowadzono zajęcia opiekuńczo – wychowawcze, w trakcie których zorganizowano 

pomoc w nauce. Ponadto świetlica koordynowała i realizowała zajęcia alternatywne: sportowo – 

rekreacyjne i sobotnie zajęcia turystyczne. udzielono pomocy 45 dzieciom i młodzieży z rodzin 

zagrożonych i dotkniętych przemocą w rodzinie. Wartość projektu w roku 2012: 24 993 zł 

 

5. MÓJ SPOSÓB NA ŻYCIE 

Celem projektu było rozwinięcie sieci oparcia społecznego dla 24 osób z zaburzeniami psychicznymi 

oraz z niepełnosprawnością intelektualną, poprzez aktywizację zawodową tych osób.  

W ramach projektu przeprowadzone zostały treningi: gastronomiczny, ogrodniczo-porządkowy, 

rękodzielniczy, informatyczny, podczas których osoby niepełnosprawne zdobyły nowe doświadczenia, 

które wzbogaciły nie tylko ich umiejętności osobiste, społeczne ale przede wszystkim kompetencje 
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zawodowe. W trakcie realizacji projektu przeprowadzone zostały mini-targi pracy dla osób 

niepełnosprawnych oraz pracodawców zatrudniających bądź planujących zatrudnienie osób 

niepełnosprawnych.  Wartość projektu w roku 2012:  59 429 zł 

 

IX.4 PROJEKTY FINANSOWANE W RAMACH GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI 

I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GDAŃSKU 

1.   WSPARCIE RODZIN Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM 

W ramach projektu, psycholodzy i pedagodzy podjęli pracę ze 126 rodzinami z problemem 

alkoholowym i zagrożonych tym problemem, w tym rodzinami niepełnymi i wielodzietnymi.  

W rodzinach objętych wsparciem osiągnięto efekty między innymi w zakresie podjęcia terapii dla osób 

uzależnionych i współuzależnionych, powstrzymywania się od spożywania alkoholu poprawy 

warunków lokalowych, udziału w poradnictwie specjalistycznym, udziału w zajęciach 

psychoedukacyjnych pn. „Szkoła dla rodziców” oraz udziału w grupie edukacyjno wspierającej. 

Zorganizowano 24 spotkania. Po zakończeniu zajęć grupowych uczestnicy korzystali z indywidualnych 

konsultacji psychologicznych. Wartość projektu w roku 2012: 230 922 zł  

 

2. ROZSZERZENIE OFERTY ZAJĘĆ PLACÓWEK WSPARCIA DZIENNEGO W FORMIE SPECJALISTYCZNEJ 

W TRZECH DZIELNICACH GDAŃSKA (ORUNIA, DOLNE MIASTO, WRZESZCZ – LETNICA)  

Głównym celem realizacji projektu była profilaktyka alkoholizmu i rekreacyjnego sięgania po alkohol 

wśród dzieci i młodzieży zagrożonych chorobą alkoholową poprzez zaangażowanie 35 dzieci 

i młodzieży z dzielnicy Gdańska – Oruni, Dolnego Miasta i Wrzeszcza – Letnicy w profilaktyczne 

i socjoterapeutyczne zajęcia świetlicowe. Poprzez realizację tego projektu w trzech placówkach 

wsparcia dziennego, 35 dzieci z rodzin z problemem alkoholowym uzyskało wsparcie specjalistyczne, ze 

strony: psychologów, pedagogów oraz socjotarapeutów.  Wartość projektu w roku 2012: 79.905 zł. 

 

3. ORGANIZACJA WYPOCZYNKU LETNIEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z RODZIN Z PROBLEMEM 

ALKOHOLOWYM 

Głównym celem programu profilaktyki podczas kolonii letnich było wzmocnienie poczucia własnej 

wartości, rozwijanie umiejętności przeciwstawiania się zjawiskom patologicznym, a jeśli już istnieją, 

umiejętności radzenia sobie z nimi. Podczas zajęć szczególną uwagę poświęcono problematyce 

uzależnień. Ponadto celem tych zajęć było uświadomienie dzieciom motywów sięgania po substancje 

uzależniające, a także uświadomienie negatywnych skutków ich stosowania. Kolonie zostały 

zorganizowane w trzech turnusach, w których wzięło udział 200 dzieci z rodzin, w których występuje 

problem alkoholowy. Wartość projektu w roku 2012: 120.000 zł 

 

4. SZKOLENIE – JAK BUDOWAĆ STRATEGIE POMOCY RODZINOM Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM  

I PRZEMOCĄ 

Celem projektu było podniesienie wiedzy i umiejętności pracowników socjalnych i funkcjonariuszy 

Policji wynikających z realizacji zadań ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi w pracy z rodzinami z problemem alkoholowym, gdzie występuje również przemoc  

w rodzinie, a także pozyskanie umiejętności budowania lokalnego systemu pomocy rodzinie 

z problemem uzależnienia i przemocy przy współpracy przedstawicieli różnych instytucji pomocowych. 
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Wartość projektu w roku 2012: 15 852 zł 

 

5.  KOALICJE TRZEŹWOŚCI 

Projekt miał na celu zwiększenie dostępności pomocy psychologicznej w zakresie diagnozy zespołu 

uzależnienia od alkoholu, motywowania do odbycia terapii w specjalistycznej placówce oraz pomocy  

w powrocie do terapii osobom, które przerwały abstynencję i przerwały leczenie.  

W roku 2012 w ramach realizacji projektu „Koalicja trzeźwości” konsultacjami objęto 86 klientów 

MOPR w Gdańsku, którym łącznie udzielono 145 konsultacji. Poza klientami MOPR w Gdańsku, 

działaniami projektowymi objęto pracowników socjalnych, którym w sprawach klientów udzielono 566 

krótkich konsultacji, stanowiących niezbędną wymianę informacji i sugestii poprzedzającą i finalizującą 

kontakt klienta z konsultantem. Ponadto w sytuacjach problemowych pracownikom socjalnym 

udzielono 20 konsultacji przedłużonych. Wartość projektu w roku 2012: 19 954  zł  

6. DZIAŁANIA INTERWENCYJNE 

Projekt zakładał zwiększenie dostępności pomocy skierowanej do osób nadużywających alkoholu. 

Ponadto w projekcie przewidziano działania ukierunkowane na podniesienie poziomu wiedzy u osób 

nadużywających alkoholu o możliwościach skorzystania z pomocy, zmniejszenie ryzyka śmierci osób 

będących pod wpływem alkoholu w miejscach niemieszkalnych, interwencyjna pomoc, ratownictwo. 

Działania założone w projekcie również ukierunkowano na wymianę informacji pomiędzy instytucjami, 

organizacjami działającymi w gdańskim systemie wsparcia, zwiększenie możliwości monitorowania 

oraz przeciwdziałania zagrożeniom występującym w środowisku. W czasie realizacji projektu udzielono 

wsparcia dla ok. 40 osób i nawiązano 80 kontaktów.  Wartość projektu w roku 2012: 21 600 zł  

X GŁÓWNE KIERUNKI DZIAŁAŃ OŚRODKA NA 2013 ROK 

Miejski Ośrodek Pomocy  Rodzinie w Gdańsku ma za sobą okres trudnej,  wytężonej pracy.  

W latach 2010-2012 prowadzone były głębokie działania reorganizacyjne, porządkowana struktura 

organizacyjna, przypisywane zadania do nowych komórek. Ten okres zakończył się w połowie roku 

2012 zmianą nazwy Ośrodka na Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Nie oznacza to jednak, 

że zakończyła się  reorganizacja Ośrodka. Po działaniach organizacyjnych przyszedł czas 

na porządkowanie i udoskonalanie działań merytorycznych.  Ten proces też wymaga czasu 

i cierpliwości i będzie kontynuowany w 2013 roku. 

Oprócz tego Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie z wielką uwagą śledzi planowane zmiany  

w polityce społecznej, które niewątpliwie będą miały wpływ na  rozwój Ośrodka. Według informacji 

Ministerstwa Pracy I Polityki Społecznej przewiduje się, że zmiany w pomocy społecznej w Polsce będą 

zmierzały w następujących kierunkach: 

1. Uspołecznianie pomocy – rozwijanie 3-co sektora i urynkowienie usług pomocowych w miejsce 

tworzenia placówek publicznych, co pozwoli uprościć i odbiurokratyzować system; 

2. Wprowadzenie rynkowych podmiotów niepublicznych jako rozszerzenie formuł organizacyjnych 

pomocy społecznej (zakładanie przez pracowników socjalnych agencji pracy socjalnej oraz agencji 

usług społecznych); 

3. Poszerzenie i zróżnicowanie katalogu świadczeń pomocy społecznej w zależności od grupy 

odbiorców; 

4. Udoskonalenie, upowszechnienie i ułatwienie rozwoju środowiskowych form działań 

profilaktycznych, 
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5. Dokonanie standaryzacji usług świadczonych przez pomoc społeczną, 

6. Pełna realizacja zapisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 

7. Modyfikacja  struktury organizacyjnej obecnego systemu – oddzielenie zadań  

o charakterze „czysto” administracyjnym (wypłata świadczeń pieniężnych - zasiłków) od funkcji 

stricte pomocowych dla obywateli (wsparcia społecznego), 

8. Usprawnienie i uproszczenie mechanizmów przyznawania świadczeń pieniężnych; 

9. Zwiększanie aktywności klientów pomocy społecznej i mobilizowanie ich do poprawy sytuacji 

życiowej poprzez wprowadzenie motywacyjnych form świadczeń oraz zacieśnienie współpracy  

z instytucjami rynku pracy; 

10. Zapobieganie instytucjonalizacji osób starszych, czyli jak najdłuższe utrzymanie ich  

w środowisku zamieszkania, zgodnie z kierunkiem wyznaczonym przez UE. 

W obliczu zmieniającej się struktury klientów jako zbiorowości i rozpoznawanych potrzeb  

w zakresie pomocy społecznej Ośrodek staje przed koniecznością znaczącej przebudowy form swojej 

działalności. Zmiany będą dodatkowo podyktowane czynnikami o charakterze finansowym, ponieważ 

dynamika budżetu w dyspozycji MOPS Gdańsk już obecnie w dużej mierze odbiega od przewidywanych 

potrzeb w ujęciu tradycyjnym,  „świadczeniowo - pieniężnym”. 

Przewiduje się stopniowe odchodzenie od kosztochłonnych wariantów pomocy społecznej na rzecz 

zróżnicowanych form wsparcia w postaci niebezpośrednio pieniężnej, z wykorzystaniem rozwiązań 

niekonwencjonalnych, wielopłaszczyznowych, w których wydatną rolę do spełnienia będą miały 

środowiska lokalne, inspirowane przez specjalistów Ośrodka. 

Ważnym etapem w osiągnięciu zamierzonego celu będzie wypracowanie nowych analitycznych 

narzędzi do bieżącego stosowania w pracy socjalnej i w formach jej organizacji a pozwalających 

w kompleksowy i mierzalny sposób rozpoznać kierunki zmian i stopień osiągniętych celów.  

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku przewiduje w roku 2013 zgodnie z kierunkami MPiPS 

realizację następujących celów i przyporządkowanych im zadań: 

I. OŚRODEK POMOCY RODZINIE JAKO PRZYJAZNA INSTYTUCJA  

1. Efektywne wykorzystanie potencjału MOPR poprzez rozwój zasobów kadrowych, poprawę 
organizacji oraz wdrażanie nowych technologii.  

2. Tworzenie pozytywnego wizerunku Ośrodka. 

3. Udoskonalanie komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej 

4. Utworzenie rezerwy kadrowej. 

  

II. RACJONALIZACJA USŁUG POMOCY SPOŁECZNEJ 

1. Wzmacnianie  rodziny w środowisku zamieszkania w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – 
wychowawczej prowadzące do pozostawienia bądź powrotu dziecka do własnej rodziny. 

2. Rozwój pieczy zastępczej dla dzieci o charakterze rodzinnym w zastępstwie placówek publicznych  
3. Zmniejszenie liczby osób bezdomnych korzystających z instytucjonalnego wsparcia, głównie 

usamodzielnianie wszystkich matek z dziećmi przebywających w placówkach. 
4. Rozwój systemu wsparcia dla seniorów i osób niepełnosprawnych – utworzenie sieci lokalnych 

dziennych ośrodków wsparcia funkcjonujących w każdym Centrum Pracy Socjalnej, jak najbliżej 
miejsca zamieszkania, specjalizacja usług opiekuńczych, wdrożenie pomocy sąsiedzkiej.  

5. Dalsza racjonalizacja funkcjonowania i doskonalenie działań placówek systemu pomocy 
społecznej, prowadząca do wzrostu ich efektywności. 
 



45 

 

 

III. ROZWÓJ KREATYWNEJ WSPÓŁPRACY  Z INNYMI INSTYTUCJAMI 

1. Wspieranie rozwoju ekonomii społecznej jako narzędzi aktywizujących pozwalających 
pracownikom socjalnym usamodzielniać klientów poprzez oferowanie im  konkretnych miejsc 
pracy 

2. Współpraca ze służbami zatrudnienia – wspólne działania prowadzące do aktywizacji zawodowej 
klientów celem uniezależniania ich od pomocy społecznej. 

3. Rozwój współpracy z organizacjami pozarządowymi. 
 


