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I INFORMACJE OGÓLNE 

I.1 REALIZACJA ZADAŃ W OŚRODKU    

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku udziela pomocy i wsparcia na podstawie siedmiu aktów 
prawnych, przedstawionych w poniższej tabeli, tworzących główne płaszczyzny działalności: 
 

WYDATKI W LATACH NA OSOBY I RODZINY 

2012 2013 

wydatki 
liczba 

osób/rodzin 
wydatki 

liczba 
osób/rodzin 

OGÓŁEM  212 095 887 47 598 217 342 677 46 347 

Wydatki MOPR ujęte w planie finansowym: 203 499 035   209 606 507   

 na realizację z zakresu:         

ustawy o pomocy społecznej 85 746 440 9 933 88 204 996 10 042 

ustawy o wspieraniu rodziny i systemie 
pieczy zastępczej 

27 857 615 1 431 29 204 201 1 913 

ustawy o dodatkach mieszkaniowych 17 351 238 7642 18 086 098 7 822 

ustawy o świadczeniach rodzinnych  55 094 030 21 247 56 261 791 19 426 

ustawy o pomocy osobom uprawnionym 
do alimentów 

15 595 521 2 929 15 933 255 2 957 

ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych 

1 256 122 3 314 1 442 440 3 071 

ustawy o systemie oświaty 598 069 1 102 473 726 1 116 

w tym środki z:   udział %   udział % 

MPIPS 673 357 0,33% 487 696 0,23% 

UE 3 627 575 2% 3 816 445 2% 

budżetu miasta 104 141 586 51% 108 814 611 52% 

budżetu państwa 95 056 518 47% 96 487 755 46% 

Wydatki PEFRON 8 596 852   7 736 170   

 na realizację z zakresu:         

ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 

8 596 852   7 736 170   

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w 2013 roku po przeprowadzonej reorganizacji nastawił swoją 
działalność na następujące kierunki: 
 
1. Zarządzanie przez cele  

 Odejście w funkcjonowaniu Ośrodka od administrowania na rzecz zarządzania przez cele. 

 Określenie celów działania dla ośrodka na 2013 rok: 
 MOPR jako przyjazna instytucja pomocy społecznej; 
 Racjonalizacja usług pomocy społecznej; 
 Rozwój kreatywnej współpracy z innymi instytucjami. 
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 Wprowadzanie i upowszechnianie zasad kontroli zarządczej, identyfikacja i określanie ryzyk dla 
realizacji celów oraz sposobów reakcji na zidentyfikowane ryzyka. 

 Przyjęcie jednakowych celów w planie pracy Ośrodka, kontroli zarządczej i budżecie zadaniowym.   
 

2. Zmiany organizacyjne w Ośrodku  

 Przeprowadzenie badania efektywności pracy w Ośrodku w roku 2013 (badanie teczek pracowników 
socjalnych, badanie czynności realizowanych w Zespołach Świadczeń, fotografia czasu pracy 
pracowników administracji i kadry zarządzającej), 

 Ewaluacja funkcjonowania Ośrodka w ciągu dwóch lat od przeprowadzonej w roku 2011 
reorganizacji, wykorzystanie przeprowadzonych badań, wypracowanie działań doskonalących 
obowiązującą strukturę organizacyjną Ośrodka, 

 Przygotowanie kadry rezerwowej, 

 Prowadzenie działań przygotowujących Ośrodek do planowanych zmian  
w polityce społecznej – oddzielenie świadczeń pieniężnych od pracy socjalnej (realizacja projektu 
Sukces Gdańskiej Rodziny). 
 

3. Racjonalizacja kosztów pomocy społecznej 

 Sukcesywne przekazywanie realizacji zadań pomocy społecznej organizacjom pozarządowym,  
w roku 2013 przekazano prowadzenie trzech placówek wsparcia dziennego dla osób starszych i 
niepełnosprawnych, 

 Wygospodarowanie etatów na 15 asystentów i 4 koordynatorów pieczy zastępczej, 8 psychologów w 
Centrach Pracy Socjalnej, 

 Przeprowadzenie oceny zasobów pomocy społecznej dla 8 Centrów Pracy Socjalnej diagnozującej 

problemy lokalne, 

 Realizacja projektów finansowanych ze środków zewnętrznych, wspierających działalność Ośrodka: 

Systematycznie do Celu, Bezdomność do Widzenia, Sukces Gdańskiej Rodziny, Start w Dorosłość, 

projekty MPiPS, projekty GPPiRPA.   

 

4. Dbałość o finanse publiczne: 

 Podejmowanie działań w kierunku zwiększenia dochodów z tytułu odpłatności za domy pomocy 
społecznej i odpłatności rodziców biologicznych za dzieci umieszczone w pieczy zastępczej 
(przygotowanie procedur prowadzenia postępowań alimentacyjnych w stosunku do członków 
rodzin), 

 Racjonalizowanie „przeszacowanych”  kosztów zadań i przenoszenie tych środków (bez zwiększania 
planu finansowego) na realizację innych innowacyjnych działań nastawionych na profilaktykę i 
aktywizację, 

 Prowadzenie pogłębionej pracy socjalnej prowadzącej do aktywizacji i usamodzielniania klientów 
pomocy społecznej i przekazywanie uzyskanych w ten sposób oszczędności (mniej wypłacanych 
zasiłków) na umieszczanie osób potrzebujących w domach pomocy społecznej 

 Dbałość o współpracę z innymi systemami wsparcia, co powinno służyć poprawie wykorzystania 
zasobów przeznaczonych na pomoc  
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I.2 STRUKTURA OŚRODKA    

SCHEMAT  MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W GDAŃSKU

 
 
Rodziny w Gdańsku korzystają ze wsparcia i pomocy w ośmiu Centrach Pracy Socjalnej.  
(dane wg stanu na dzień 31.12.2013 r.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

•Dział ds. Osób 
Niepełnosprawnych

•Dział ds. Seniorów

•Dział Pomocy Mieszkaniowej

•Dział Świadczeń Rodzinnych

•Dział ds. Osób 
Bezdomnych

•Dział Pieczy 
Instytucjonalnej

•Dział Pieczy Rodzinnej

•Dział Wspierania Rodziny

•Zespół Ekonomii Społecznej i 
W spółpracy z NGO

•Zespół Planowania i 
Sprawozdawczości

•Zespół Programów i 
Projektów

•Zespół Rozwoju Kadr i 
Doradztwa Metodycznego

•Zespół Zlecania Zadań i 
Zamówień Publicznych 

•Dział Techniczno -
Administracyjny

•Centrum Pracy Socjalnej 1 - 8

•Dział Komunikacji i Obsługi 
Prawnej

•Dział Spraw Pracowniczych

•Zespół Audytu i Kontroli

•Dział Księgowości
Dyrektor 

Miejskiego 
Ośrodka
Pomocy 

Rodzinie w 
Gdańsku 

Zastępca 
Dyrektora

ds. Rozwoju 

Zastępca 
Dyrektora 
ds. Usług 

Społecznych

Zastępca 
Dyrektora

ds. Rodziny i 
Dziecka 

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

liczba rodzin: 1 296 

 

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

liczba rodzin: 1 093 

 

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

liczba rodzin: 679 

 

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

liczba rodzin: 1 473 

 

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

liczba rodzin: 1 215 

 

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

liczba rodzin: 1 104 

 

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

liczba rodzin: 1 235 

Centrum Pracy 
Socjalnej 8  
(Gdańsk Śródmieście) 

liczba rodzin: 1 062 

 

10 042 
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Liczba rodzin objętych pomocą i wsparciem w 2013 roku wzrosła o 109 w stosunku do roku poprzedniego. 

Należy przy tym zaznaczyć, że jednocześnie nastąpił spadek o 229 liczby rodzin korzystających 

z finansowych bądź niefinansowych form wsparcia przy wzroście o 338 liczby rodzin objętych wyłącznie 

pracą socjalną. W roku 2013 wydano łącznie  82 521 decyzji administracyjnych, co w porównaniu  

z rokiem poprzednim (79 785 decyzji) stanowi wzrost o 2736.  

Rodziny wymagające pomocy wspierane są poprzez różne formy, tj. w postaci pomocy pieniężnej (różnego 

rodzaju zasiłki), niepieniężnej (usługi opiekuńcze, opłata składek za osoby pobierające zasiłki stałe, 

schronienia dla osób bezdpomnych, posiłki itp.),  aktywnej (formy pracy socjalnej, poradnictwo), 

organizację placówek wsparcia dziennego dla dzieci, objęcie rodziny wsparciem poprzez asystenta, 

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 POWODY UDZIELANIA POMOCY 

Najczęstszymi powodami korzystania klientów z pomocy społecznej w 2013 roku były czynniki ekonomiczne 

(ubóstwo i bezrobocie), które stanowiły 42,5 %. Kolejna grupa to powody zdrowotne (wśród nich 

niepełnosprawność oraz długotrwała lub ciężka choroba), które wyniosły 38,5 %.  

 

DIAGRAM POWODY PRZYZNANIA POMOCY 

 
  

II.2 TYPOLOGIA RODZIN OBJĘTYCH WSPARCIEM 

Diagram obrazuje rodzaje rodzin objętych pomocą i wsparciem. Wśród nich 63 % stanowią rodziny 

jednoosobowe. Natomiast w rodzinach wieloosobowych przeważają typy rodzin: matka z dziećmi, oraz 

małżeństwo z dziećmi. 
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JEDNOOSOBOWE     

6 359

inne*; 438

konkubinat bez dzieci; 105

konkubinat z dziećmi; 226

małżeństwo bez dzieci; 499

małżeństwo z dziećmi; 937

matka z dziećmi; 1378

ojciec z dziećmi; 100

WIELOSOBOWE
3 683

* dwurodzinne, trzyrodzinne, wieloosobowe i tp.

  
 

II.3 LICZBA OSÓB I DZIECI W RODZINACH 

Istotne znaczenie dla skutecznego wsparcia ma struktura rodziny. Ogólna liczba osób w 10 042 rodzinach 

objętych wsparciem wynosiła w 2013 roku 18 279. Osoby w rodzinach wieloosobowych stanowiły 65% 

ogólnej liczby, wśród nich 40 % to dzieci. Natomiast wskaźnik średniej liczby dzieci w rodzinach 

wielodzietnych wyniósł 3,5. 

 

DIAGRAM LICZBA OSÓB W RODZINACH 

 

II.4 OKRES OBJĘCIA WSPARCIEM 

Długotrwałość pozostawania w systemie pomocy społecznej rzutuje na zdolność rodziny do 

przezwyciężania własnej trudnej sytuacji. W 2013 roku największy odsetek – 56 % stanowiły rodziny 

pozostające w systemie pomocy trzy i ponad trzy lata. 
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DIAGRAM OKRES OBJĘCIA WSPARCIEM 

 

II.5 POMOC  W FORMIE ŚWIADCZEŃ 

Liczba rodzin i osób objętych pomocą społeczną w  latach 2012 – 2013 zawarta jest w tabeli. W roku 2013 

wystąpił spadek liczby rodzin korzystających ze świadczeń pieniężnych i niepieniężnych o 2,81 % 

w stosunku do roku poprzedniego ( o 229 rodzin). Jednocześnie miał miejsce wyraźny wzrost ( o 338 tj. 

18,8%) liczby rodzin objętych wyłącznie pracą socjalną.  

 

RODZAJ ŚWIADCZENIA

ROK 2012 2013 2012 2013 2012 2013

Świadczenia przyznane w ramach 

zadań zleconych i zadań własnych 

OGÓŁEM (bez względu na ich 

rodzaj, formę, liczbę oraz źródło 

finansowania), w tym:

10 385 10 326 8 139 7 910 14 567 14 648

świadczenia pieniężne 6 651 6 534 6 559 6 414 12 040 12 041

świadczenia niepieniężne 5 347 5 290 3 909 3 768 8 482 8 683

Świadczenia przyznane w ramach 

zadań zleconych bez względu na 

ich rodzaj, formę i liczbę

165 194 163 183 409 489

Świadczenia przyznane w ramach 

zadań własnych bez względu na 

ich rodzaj, formę i liczbę

10 274 10 180 8 034 7 778 14 303 14 292

Pomoc udzielana w ramach pracy 

socjalnej OGÓŁEM
x x 9 541 9 429 16 731 16 969

w tym: wyłącznie w postaci pracy 

socjalnej
x x 1 794 2 132 3 036 3 486

Poradnictwo specjalistyczne x x 815 735 1822 1698

Interwencja kryzysowa x x 99 123 212 292

Kontrakt socjalny x x 934 517 x x

LICZBA OSÓB I RODZIN OGÓŁEM X X 9 933 10 042 17 603 18 279

LICZBA OSÓB, 

KTÓRYM 

PRZYZNANO 

POMOC DECYZJĄ 

ŚWIAD.

LICZBA RODZIN 

OGÓŁEM

LICZBA OSÓB W 

RODZINACH
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 ŚWIADCZENIA WG LICZBY 

RODZIN
2012 r. 2013 r.

Świadczenia pieniężne, w tym: 6 559 6 414

zasiłek celowy 5 913 5 763

zasiłek okresowy 1 293 964

zasiłek stały 2 850 2 819

Świadczenia niepieniężne, w tym: 3 909 3 768

schronienie 679 454

posiłek 1 796 1 965

usługi opiekuńcze 1 044 1 063

odpłatność za pobyt w DPS 666 658  
 

II.6 PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO DLA DZIECI 

  

W Gdańsku działania wspierające rodzinę realizowane są również na podstawie Gdańskiego Programu 
Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2012-2014 (Uchwała nr 718 Rady Miasta Gdańska 
z dnia 17 grudnia 2012 r.) Celem głównym Gdańskiego Programu jest wzmacnianie i przywracanie 
prawidłowych funkcji rodzin.   Warunkiem umożliwiającym realizację celu jest opracowanie i wdrożenie 
Modelu Pracy z Rodziną Potrzebującą Wsparcia. Celami szczegółowymi w zakresie wspierania rodziny są: 
Promowanie wartości rodziny,  wspieranie rodziny w jej prawidłowym funkcjonowaniu,  inicjowanie działań 
na rzecz środowiskowych form wspierania rodziny w wychowaniu dzieci, wdrażanie skutecznych 
programów zapobiegających kryzysowi w rodzinie i umożliwiających rodzinom wyjście z sytuacji kryzysowej. 
Zadaniem pracownika socjalnego jest organizowanie pracy z rodziną w taki sposób, aby efektywnie 
 i skutecznie wykorzystywać zasoby MOPR oraz środowiska lokalnego na rzecz prowadzenia działań 
profilaktycznych, interwencyjnych, aktywizujących i readaptacyjnych. Celem tych wszystkich działań 
systemu pomocy jest zapewnianie bezpieczeństwa socjalnego rodzinom, które takich możliwości nie 
posiadają. Wspieranie Rodziny realizowane jest w Ośrodku poprzez zapewnienie różnych form, 
zobrazowanych na diagramie. 

 

Wspieranie 
rodziny

Pracownik 
socjalny, 
asystent

Placówki 
wsparcia 

dziennego

Rodziny 
wspierające

Poradnictwo 
specjalistyczne

Grupy 
wsparcia, 

grupy 
samopomocy

Terapia, 
mediacje
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W 2013 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) realizowane było przez 

organizacje pozarządowe. Dwie placówki wsparcia dziennego prowadzone były w formie specjalistycznej. 

Zapewniały one również pomoc psychologiczną, logopedyczną, terapeutyczną. Pozostałe placówki 

prowadzone były w formie opiekuńczej, w tym jedna placówka przystosowana dla dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnej. 
 

Placówki wsparcia dziennego dla dzieci w Gdańsku (w latach 2011-2013) 

Zakres danych (rok) 2011 2012 2013 

Liczba placówek ogółem 17 20 20 

Liczba placówek o charakterze opiekuńczym 17 18 18 

Liczba placówek o charakterze specjalistycznym 0 2 2 

Liczba miejsc ogółem 383 468 468 
 

W 2013 r. liczba miejsc, którymi dysponowały  placówki nie uległa zmianie i wyniosła 468.  

W ramach współpracy z organizacjami prowadzącymi placówki: 

 przeprowadzono zajęcia profilaktyczne  dla dzieci rodziców na terenie placówek pn. „Nie dopalaj”, 

dotyczące zapobiegania uzależnieniu od dopalaczy.  

 trzy placówki wsparcia dziennego dofinansowane zostały ze środków GPPiRPA. Placówki te realizowały 

przede wszystkim programy socjoterapeutyczne w pracy z dziećmi. Dofinansowanie wyniosło 80.000 zł  

 cztery placówki otrzymały wsparcie finansowe z budżetu państwa w ramach  Resortowego programu 

dofinansowania standardów placówek wsparcia dziennego  w kwocie 30.940 zł na remont i doposażenie. 

 

II.7 ASYSTENTURA RODZIN 

 

Jedną z form wspierania rodziny jest asystent rodziny.  

W zakresie organizowania asystentury w rodzinie zadanie realizowane w MOPR było  w trzech projektach: 

 „Systematycznie do celu” – projekt systemowy 

 „Wsparcie rodzin z problemem alkoholowym”, projekt finansowany z GPPiRPA, zatrudnieni zostali 
psycholodzy/pedagodzy 

 „Resortowy  programu Wspierania Rodziny i systemu pieczy zastępczej – asystent rodziny 2013” 
projekty finansowane przez MPiPS    

 
Poniższa tabela  przedstawia formy wspierania rodziny 

Forma wspierania rodziny  Liczba 

pracowników 

Liczba rodzin objętych 

wsparciem 

Liczba dzieci  

w rodzinach 

Asystent rodziny (MPiPS)  7  113  269  

Psycholog/pedagog (GPPiRPA)  10  154  357  

Pracownik socjalny – asystent 

(Projekt „Systematycznie do 

celu”) 

8  101  207  

Suma  25  368  833  
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Asystenci rodziny korzystają z szeregu szkoleń metodycznych prowadzonych przez pracowników MOPR, 
oraz szkoleń i superwizji zorganizowanych przez Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień. Ponadto 
korzystają ze specjalistycznych szkoleń finansowanych przez Urząd Marszałkowski. 
Pracownik socjalny przeprowadzający wywiad środowiskowy po dokonaniu analizy sytuacji rodziny  

 i zdiagnozowaniu problemów opiekuńczo wychowawczych wnioskuje o przydzielenie rodzinie asystenta 

rodziny. Pracownik współpracuje z asystentem rodziny oraz z samą rodziną. 

 

 
Asystent Rodziny w pracy z rodziną podejmuje następujące czynności : 

- diagnoza pogłębiona problemów w rodzine 

- plan pracy z rodziną 

- realizacja planu pracy. 

W przypadku, gdy dziecko umieszczone jest w pieczy zastępczej, asystent podejmuje pracę z rodziną we 

współpracy z koordynatorem pieczy zastępczej i pracownikiem socjalnym. 

 

  
    

                                                                                                                  
 

II.8 INNE FORMY WSPIERANIA RODZINY 

Odwołując się do ustawy o  wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej praca z rodziną prowadzona 

jest również formie: 

1) Konsultacji,  poradnictwa specjalistycznego I terapii. 
Zadanie powierzone zostało organizacji pozarządowej 

Forma wspierania rodziny Nazwa organizacji 
realizującej zadanie 

Liczba  osób  

poradnia psychologicznego 
wspierania rodziny 

PCK 479, w tym 37 dzieci 

Koordynator 
rodzinnej 

pieczy 
zastępczej 

Współpraca 
Asystent 
rodziny 

Pracownik 
socjalny 
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2) Mediacji 

Mediacja rodzinna realizowana była w ramach powierzonego zadania organizacji pozarządowej 

Forma wspierania rodziny Nazwa organizacji 

realizującej zadanie 

Liczba rodzin  

Mediacja rodzinna  Fundacji Inicjatyw 

Społecznie 

Odpowiedzialnych  

20  

 
3) Organizowania dla rodzin spotkań mających na celu wymianę ich doświadczeń oraz zapobieganie 

izolacji, zwanych dalej „grupami wsparcia” lub „grupami samopomocowymi”. 

Forma wspierania rodziny Realizator  Liczba skierowanych  osób 

Grypy wspierająco 

edukcyjne dla rodziców, 

których dzieci są w pieczy  

Poradnia 

Psychologiczno 

Pedagogiczna nr 1 

 Poradnia 

Psychologiczno 

Pedagogiczna nr 4  

23 

 

26 

 

 

Zlecono przeprowadzenie diagnozy psychospołecznej rodzin, w celu ustalenia problemów rodziny i 

określenia kierunków pracy. Podpisano też  umowy z dwiema rodzinami wspierającymi. 

Forma wspierania 

rodziny 

Liczba organizacji którym  

powierzono zadanie 

Liczba  zdiagnozowanych 

rodzin  

Diagnoza 

psychospołeczna rodzin 

3 50  

 

W 2013 roku MOPR nadal realizował wieloletni program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Pomocą 

w zakresie dożywiania objęte były dzieci w wieku przedszkolnym, uczniowie realizujące obowiązek szkolny 

oraz osoby dorosłe, w szczególności chore, samotne, niepełnosprawne, w podeszłym wieku, bezdomne.  

Łącznie objęto programem 10 557 osób, w tym  3 929 dzieci, natomiast liczba osób otrzymujących pomoc  

na podstawie art. 7 ustawy o pomocy społecznej wyniosła   6 628. 

 

4)  Realizacja programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania obejmującego dzieci : 

 

Forma dożywiania 2012 2013 przyrost 

dzieci dożywiane w formie 

gorącego posiłku 

2621 2936 315 

dzieci dozywiane w formie 

kanapki projekt „Zdrowa 

kanapka w szkole” 

*** 614 *** 
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Dzieci i młodzież ucząca się spożywały posiłek w szkołach, które posiadały warunki pozwalające na 

przygotowywanie i wydawanie posiłków. Do szkół, które nie miały stołówek posiłki były dowożone. Pomoc 

w formie posiłku, ze szczególnym uwzględnieniem posiłku gorącego przyznana była bezpłatnie osobom, 

których dochód na osobę w rodzinie nie przekraczał 150% kryterium dochodowego. W szczególnie 

uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły lub przedszkola mógł udzielać pomocy  

w formie posiłku dziecku wyrażającemu chęć zjedzenia takiego posiłku na podstawie art. 6a ustawy „Pomoc 

państwa w zakresie dożywiania”. Z tej formy pomocy w 2013  r. skorzystało  486 dzieci r.  Miejski Ośrodek 

Pomocy Rodzinie realizował w 2013 r. nowatorski  projekt pt. „Zdrowa kanapka w szkole” stanowiący formę 

uzupełnienia żywienia dla uczniów w gdańskich  szkołach. Posiłki dla osób dorosłych  realizowane były  w 

czterech punktach żywieniowych  organizacji pozarządowej  . Klienci MOPR w 2013 skorzystali  z pomocy w 

formie pakietów żywnościowych na podstawie skierowań pracowników socjalnych .  

 

 

5) Wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży 

Forma wspierania rodziny  Nazwa organizacji 

realizującej zadanie 

Liczba dzieci, które 

skorzystały z pomocy  

Wypoczynek letni dla dzieci: 

1. Kolonie 

2. Rejs po Motławie 

 

3. Obóz sportowy 

 

MOPR, WPS 

MOPR/Związek Miast 

Nadwiślańskich 

MOPR/Klub sportowy 

 

150 

113 
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6) Realizacja programu „Duża Gdańska Rodzina” 

Forma wspierania rodziny Nazwa organizacji 

realizującej zadanie 

Liczba rodzin, które 

skorzystały z pomocy 

Program Duża Gdańska 

Rodzina  

MOPR, ZTM. UMG 12 585  (4 409  rodzin 

wielodzietnych)  

 

 

II.9 DZIAŁANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE 

Działania w zakresie interwencji  kryzysowej i przeciwdziałania przemocy w rodzinie w 2013 r: 

 6 posiedzeń Zespołu Intedyscyplinarnego, opracowanie listy 48 ekspertów - specjalistów z ochrony 
zdrowia, służby zdrowia, edukacji , którzy wspierają działania zespołu.  

 243 procedury Niebieskiej Karty z jednostki pomocy społecznej, policji, służby zdrowia, GKRPA, oświaty.  
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 uczestnictwo Członków ZI w opracowaniu Gdańskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

na lata 2014 – 2016, udział przy przygotowywaniu projektu Procedury Dziecka Krzywdzonego.  

 uczestnictwo Członków zespołu  w „trudnych” grupach roboczych i wspieranie uczestników grup  

w pracy interwencyjnej i merytorycznej. 

 294 konsultacje merytoryczne dotyczące interwencji kryzysowej i przeciwdziałania przemocy  

w rodzinie dla pracowników socjalnych, którzy uczestniczyli w dyżurach interwencyjnych oraz 

przedstawicieli edukacji, policji, ochrony zdrowia, GKRPA z terenu Gdańska.  

 39 interwencji w godzinach popołudniowych w ramach dyżurów interwencyjnych, których celem było 

zapewnienia bezpieczeństwa  rodzinom i dzieciom.  

 udział pracowników socjalnych w szkoleniach doskonalących ich kompetencje  zakresie pracy z rodziną 

w kryzysie, 39 pracowników socjalnych objęto wsparciem superwizji grupowej.  

 trójmiejskie spotkanie nt. ‘Wymiana doświadczeń miast Gdańsk-Gdynia –Sopot - Słupsk”. W ramach 

dobrych praktyk przedstawiono rozwiązania gminne w zakresie realizacji ustawy o przemocy.  

 realizator usługi interwencji kryzysowej udzielił wsparcia w 4140 wydarzeniach zgłaszanych przez 

interwentów.  

 zapewnienie oferty usługi  edukacyjno – korekcyjnej  dla osób stosujących przemoc.   

 

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE W GDAŃSKU

2012 2013

110 294 167,30%

OGÓŁEM

W tym:

Wyjazdowe 15 14 -6,70%

Telefoniczne 20 25 25,00%

290 243 -16,20%

OGÓŁEM

W tym m.in.:

z powodu 

przemocy w 

rodzinie

897 951 6,00%

którym udzielono 

całodobowego 

schronienia w 

hostelu

76 107 40,80%

którzy skorzystali z 

poradnictwa 

prawnego

551 678 23,00%

DZIAŁANIE

Liczba wszczętych procedur „Niebieskiej 

Liczba osób objętych 

wsparciem Centrum 

Interwencji Kryzysowej

Konsultacje merytoryczne z zakresu 

Działania interwencyjne 

podejmowane przez 

pracowników socjalnych

35 39 11,40%

3 918 4 140 5,70%

ROK WZROST / 

SPADEK

 

II.10 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). 

W Dziale Dodatków Mieszkaniowych w roku 2013 przyjęto 12 665 wniosków i wydano 12 026 decyzji 

przyznających, przeprowadzono również 414 wywiadów środowiskowych.  Liczba rozpatrywanych 

wniosków o obniżkę dochodową i przekazanych do GZNK wniosków o przyznanie ulgi  wyniosła 3 996. 

 



16 

 

INFORMACJA O DODATKACH MIESZKANIOWYCH  

Lp Wyszczególnienie 2011 r. 2012 r. 2013 r.

1

Kwota wypłaconych 

dodatków mieszkaniowych 

w zł

13 376 435 17 351 238 18 086 098

2

Liczba rozpatrzonych 

wniosków dot. dodatków 

mieszkaniowych

11 385 12 473 12 665

3
Liczba decyzji  

administracyjnych, w tym:
11 486 13 164 13 223

3.1 przyznających 10 162 11 670 12 026

3.2 odmownych 654 601 588

3.3 uchylających i innych 670 893 609

4
Liczba zweryfikowanych 

wniosków o obniżkę czynszu
5 536 4 471 3 996

5
Liczba przeprowadzonych 

wywiadów środowiskowych
439 565 414

6
Liczba współpracujących 

zarządców
2 257 2 375 2 540

 

Jak wynika z danych w tabeli w 2013 r. o wzrosła liczba decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego  

o 356, jak również kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych o 734 860 zł . Maleje natomiast liczba 

wniosków o obniżkę czynszu. W roku 2013 nastąpił spadek  o 475 liczby  zweryfikowanych wniosków. 

 

Pomoc w formie świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego 

ŚWIADCZENIA RODZINNE I ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO  
W LATACH 2011-2013 

 
 

WYSZCZEGÓLNIENIE 2011 2012 2013 

OGÓŁEM   W TYM 
JEDNORAZOWA 
ZAPOMOGA 

liczba przyznanych 
świadczeń  

394 486 387 043 388 972 

kwota w zł. 65 170 837 66 462 691 67 217 729 

OGÓŁEM BEZ 
JEDNORAZOWEJ 
ZAPOMOGI 

liczba przyznanych 
świadczeń  

389 935 382 475 386 355 

kwota w zł. 60 619 837 61 894 691 64 600 729 

ZASIŁKI RODZINNE Z 
DODATKAMI 

liczba przyznanych 
świadczeń  

213 997 193 932 185 970 

kwota w zł. 22 445 870 20 160 039 20 779 042 

ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE 

liczba przyznanych 
świadczeń  

125 334 133 893 144 428 

kwota w zł. 23 129 025 25 395 167 26 745 703 

liczba przyznanych 
świadczeń  

4 551 4 568 2 617 
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JEDNORAZOWA ZAPOMOGA 
Z TYTUŁU  URODZENIA SIĘ 
DZIECKA 

kwota w zł. 4 551 000 4 568 000 2 617 000 

ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU 
ALIMENTACYJNEGO 

liczba przyznanych 
świadczeń  

37 862 38 848 38 440 

kwota w zł. 13 736 274 14 632 815 14 891 173 

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA 
EMERYTALNO-RENTOWE 

liczba przyznanych 
świadczeń  

8 301 10 145 12 997 

kwota w zł. 1 100 836 1 442 000 1 960 010 

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE 
ZDROWOTNE 

liczba przyznanych 
świadczeń  

4 441 5 657 4 520 

kwota w zł. 207 832 264 670 224 801 
 

 

W porównaniu z rokiem poprzedzającym w roku 2013 nastąpił wzrost kwoty przyznanych świadczeń, 

jednorazowa zapomoga o 755 038 zł,  w zasiłkach rodzinnych  z dodatkami o 619 003 zł , w  świadczeniach  

opiekuńczych o 1 350 536 zł. Wzrosła też łączna kwota jednorazowej  zapomogi  z tytułu  urodzenia się 

dziecka o 1 951 000 zł, przy wzroście odpowiadającej liczby świadczeń. 

II.11 DZIAŁANIA  ORGANIZATORÓW SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ  

Działania organizatorów społeczności lokalnej i pracowników socjalnych w roku 2013 adresowane były 

do różnorodnych społeczności kategorialnych i terytorialnych.  

Organizowanie społeczności lokalnej to metoda pracy środowiskowej realizowana w Miejskim Ośrodku 

Pomocy Rodzinie w Gdańsku. W Ośrodku zatrudnionych jest czworo organizatorów społeczności lokalnej. 

W ramach realizacji swoich obowiązków organizatorzy ściśle współpracują z Centrami Pracy Socjalnej – 

po jednym organizatorze na dwa centra. 

W 2013 roku w związku z wdrażaniem Ramowego Modelu Organizowania Społeczności Lokalnej w MOPR 

w Gdańsku organizatorzy społeczności lokalnej zainicjowali działania w wybranych ośmiu rejonach Gdańska 

-Siedlce, Górki Zachodnie, Przymorze, Osowa, Dolne Miasto, Letnica, Św. Wojciech, Dolny Wrzeszcz.  

W ramach tych działań przeprowadzono głęboką diagnozę zasobów i potrzeb środowiska lokalnego poprzez 

liczne wywiady, ankiety a także dane uzyskane dzięki współpracy z podmiotami działającymi w wyżej 

wymienionych rejonach. W efekcie tego podjęto działania mające na celu poprawę sytuacji i aktywizację 

mieszkańców.  

W ramach licznych partnerstw i koalicji, organizatorzy aktywnie włączali się w działania, min. 

 w Partnerstwo Dolne Miasto Otwarte,  Partnerstwa we Wrzeszczu,  Partnerstwa na Oruni,  Partnerstwa 

Przymorze. 

Podejmowano również szereg działań związanych z rewitalizacją Letnicy, a także tworzącą się koalicją 

w dzielnicy Gdańsk - Osowa. Ponadto organizatorzy aktywnie współpracowali z Radami Dzielnic, szkołami, 

organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i grupami działającymi na terenie Gdańska. Szeroko 

współpracowano ze szkołami w ramach programu „Otwarte Szkoły”. Ponadto rozpoczęto realizację 

projektu Pomagamy Pomagać w ramach, którego pracownicy socjalni, psycholodzy  

i organizatorzy społeczności lokalnej prowadzili zajęcia edukacyjne w szkołach. Zaangażowano się  

w festiwal twórczości osób niepełnosprawnych „Pozapozy”, zorganizowano wizytę 50 dzieci z terenów 

popowodziowych Gminy Gorzyce.  
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I.   Działania skierowane do Seniorów: 

1.  Warsztaty twórcze E- senior w Bibliotece Manhattan we Wrzeszczu,  

2.  „Naturalne nie szkodzi” zajęcia edukacyjne Nowy Port,  

3. Wsparcie i współpraca z klubami i kołami Seniora-Orunia Dolne Miasto Wrzeszcz, realizacja 

           warsztatów ekologicznych na Dolnym Mieście,  

4.  „Wrzesień dla Seniora” 

 

II. Festyny i imprezy o charakterze otwartym, zapewniające oprawę muzyczną, atrakcje i konkursy, 

poczęstunek: 

1. „Święto rodziny”- festyn rodzinny w lipcu 2013 r., – we współpracy koalicji Letnicy 

2. „Przystanek Letnica” – festyn z okazji rozpoczęcia roku szkolnego dla dzieci i ich rodzin, 

we współpracy koalicji Letnicy 

3. „Z okazji dnia ojca” – we współpracy z organizacjami, szkołami i instytucjami z Dzielnicy Dolny 

Wrzeszcz  

4. „Gwiazdka na Oruni” – coroczny festyn, podczas którego zaplanowano kiermasz, konkurs, mały 

koncert i uroczyste zapalenie lampek na choince, zorganizowany we współpracy ze stowarzyszeniem 

SIL  

5. „Oruńskie Kujemy” – wycieczka tropami oruńskich pomników przyrody, pokazy kowalstwa 

artystycznego, przejazdy bryczką, gra miejska, kameralny koncert. Wydarzenie połączone 

z obchodami otwarcia Kuźni Caffe – we współpracy ze stowarzyszeniem SIL  

6. „Choinka i koncert na Dolnym Mieście” we współpracy partnerstwo Dolne Miasto Otwarte. 

Zaplanowano występy dzieci, młodzieży i dorosłych zapalenie lampek na choince, wizytę Św. Mikołaja 

oraz koncert w Kościele pw. Niepokalanego Poczęcia N.M.P 

7. „Bal Maskowy” – impreza karnawałowa dla mieszkańców Letnicy we współpracy z koalicjantami 

z Letnicy 

 

III. Spotkania edukacyjne i integracyjne, organizowanie czasu wolnego dla rodzin z dziećmi oraz społeczności 

lokalnej:  

1. „Babskie popołudnia” - spotkania integrujące mieszkanki Letnicy w połączeniu z rozwijaniem ich 

zainteresowań i talentów poprzez udział w różnego rodzaju warsztatach (ręczne szycie szali i kominów, 

wykonanie ozdób świątecznych na Wielkanoc i Boże Narodzenie, wykonywanie koszyków wiklinowych, 

przygotowywanie kosmetyków naturalnych) oraz spotkania edukacyjno –zdrowotne nt. badań 

profilaktycznych.  

2. „Turniej gier planszowych” – spotkanie dla dzieci z dzielnicy Nowy Port  

3. „Cztery strony świata” – gra integracyjna dla dzieci z dzielnicy Letnica  

4. „Poczytaj mi mamo” – cykl spotkań dla dzieci i ich mam w dzielnicy Piecki -Migowo i Morena  

5. „Przegląd kolęd i pastorałek” – spotkanie dla mieszkańców Dolnego Miasta 

6. „Wesołe Ferie” organizacja czasu wolnego w czasie ferii we współpracy z SP 49  

7. „Z kulturą na Ty” – zorganizowanie wyjścia dla dzieci do Muzeum archeologicznego Błękitny Baranek 

oraz Centrum Hewelianum  

 

Ponadto realizowano działania skierowane do grup najbardziej zagrożonych wykluczeniem społecznym 

(grupy wsparcia, Wigilie i spotkania opłatkowe dla osób samotnych i najuboższych, zaangażowanie 

w tworzenie projektów profilaktycznych, a także liczne działania ze społecznościami bloków socjalnych). 
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Organizatorzy społeczności lokalnej ściśle współpracowali z Centrami Pracy Socjalnej i angażowali się także 

w różne działania inicjowane przez pracowników socjalnych. 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. 

Włączano się również w organizowanie spotkań obywatelskich, debat mieszkańców, grup 

samopomocowych, działań  w obszarze wolontariatu, kampanii i akcji społecznych.  

Warte podkreślenia jest także coraz większe znaczenie społecznego zaangażowania biznesu (małe 

przedsiębiorstwa) w liczne działania realizowane przy współpracy organizatorów społeczności lokalnej. 

 

 

III WSPIERANIE DZIECKA CZASOWO POZBAWIONEGO OPIEKI 

RODZICIELSKIEJ 

Piecza zastępcza jest sprawowana w przypadku niemożności zapewnienia opieki i wychowania przez 

rodziców. Jest sprawowana w formie rodzinnej: rodzina zastępcza (spokrewniona, niezawodowa, 

zawodowa, w tym zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowa specjalistyczna), rodzinny 

dom dziecka oraz z formie instytucjonalnych placówek opiekuńczo-wychowawczych. 

  

Realizując powyższe zadania Ośrodek w 2013 roku: 

1. prowadził szkolenia kandydatów na zawodowe i niezawodowe rodziny zastępcze, kandydatów na 

pełnienie funkcji dyrektora placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego oraz szkolenie dla 

już funkcjonujących form rodzinnej pieczy zastępczej: zorganizowano 6 szkoleń , w których wzięło 

udział 66 rodzin, a ukończyły 64 rodziny.  

2. utworzył  8 nowych zawodowych rodzin zastępczych oraz 12 niezawodowych, 

3. zatrudnił  4 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej (konkurs MPiPS), którzy objęli wsparciem 125 

rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka, 

4. pozyskał środki (konkurs MPiPS) na szkolenia kandydatów do pełnienia rodzinnych form pieczy 

zastępczej oraz na szkolenia rodzin, a także na wynagrodzenia dla nowopowstałych rodzin zastępczych 

zawodowych i rodzinnych domów dziecka,  

5. przygotował nowy podział zadań i nowej struktury komórek realizujących zadania w obszarze rodzinnej 

pieczy zastępczej, mające na celu większą efektywność tych działań. 

 

III.1 DZIECI W RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ 

Realizacja zadań wobec rodzin zastępczych obejmowała różne formy wsparcia:  

 organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia 

rodzinnego domu dziecka oraz kandydatów na dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu 

rodzinnego, 

 zapewnianie szkoleń rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka mających na celu 

podnoszenie ich kwalifikacji, 
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 zapewnianie pomocy i wsparcia osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, w ramach grup 

wsparcia oraz organizowanie pomocy wolontariuszy, 

 zapewnianie pomocy i wsparcia osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, w ramach rodzin 

pomocowych, 

 prowadzenie poradnictwa i terapii dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą i ich dzieci oraz 

dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej. 

 

 

POWODY UMIESZCZENIA DZIECI W RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ 

 
 

 

2012 2013

Liczba rodzin 272 273

Liczba dzieci umieszczonych w rodzinach 333 328

Liczba rodzin 117 123

Liczba dzieci umieszczonych w rodzinach 143 150

Liczba rodzin 34 31

Liczba dzieci umieszczonych w rodzinach 82 94

Liczba rodzin 6 9

Liczba dzieci umieszczonych w rodzinach 39 48

LICZBA RODZIN 429 436

LICZBA DZIECI 597 620

Zakres danych (rok)

Rodzinna Piecza Zastępcza na terenie Gdańska

RODZINY SPOKREWNIONE Z 

DZIECKIEM

RODZINY ZASTĘPCZE 

NIEZAWODOWE

RODZINY ZASTĘPCZE 

ZAWODOWE

RODZINNY DOM DZIECKA

RAZEM
 

 

Poniższa tabela przedstawia okres przebywania dzieci w pieczy zastępczej w roku 2013, z której wynika, że 

aż 60% dzieci przebywa w pieczy zastępczej powyżej 3 lat (dot. to przede wszystkim dzieci w rodzinach 
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spokrewnionych i niezawodowych, gdzie dziecko jest faktycznie spokrewnione z osobami pełniącymi 

funkcję rodziny zastępczej). W pogotowiach rodzinnych dzieci przebywają bardzo długo, bo aż do 2 lat, co 

wynika z faktu, że regulowanie sytuacji prawnej dziecka i praca z rodziną dziecka jest trudna i wymaga czasu. 

 

OKRES PRZEBYWANIA DZIECKA W PIECZY ZASTĘPCZEJ 
 

Lp. Wyszczególnienie  

Ogółem 
dzieci w 
pieczy 

zastępczej 

do 3 
m-cy  

powyżej 6 
do 12 m-cy  

powyżej 6 
do 12 m-cy  

powyżej 1 
roku do 2 

lat 

powyżej 
2 do 3 lat 

powyżej 3 
lat 

OGÓŁEM 620 28 39 37 78 66 372 

% udział dzieci do liczby dzieci 
ogółem 

X 4,5 6,3 6 12,6 10,6 60 

1 
Rodziny zastępcze 
spokrewnione 

328 17 5 9 21 27 249 

2 
Rodziny zastępcze 
niezawodowe 

150 4 10 2 17 20 97 

3 
Rodziny zastępcze 
zawodowe, w tym: 

94 4 20 23 24 13 10 

3.1 
Rodziny zastępcze 

zawodowe pełniące funkcję 
pogotowia rodzinnego 

30 2 4 9 11 4 0 

3.2 
Rodziny zastępcze 

zawodowe specjalistyczne 
9 1 0 0 3 1 4 

4 Rodzinne domy dziecka 48 3 4 3 16 6 16 

 
 

III.2 RODZINY ZASTĘPCZE 

W związku z tym, że rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka obejmuje się wsparciem koordynatora 

rodzinnej pieczy zastępczej – w 2013 r. 4 koordynatorów pracowało ze 125 rodzinami. Poniższa tabela 

pokazuje, że ponad 50% wszystkich potrzebujących dzieci znajduje opiekę u dziadków oraz u rodzeństwa tj. 

w rodzinach spokrewnionych. Dzieci starsze tj. w wieku od 7 do 17 lat znajdują oparcie w rodzinach 

pochodzenia (spokrewnionych i niezawodowych). Natomiast małe dzieci od 0 do 6 lat najczęściej trafiają 

pod opiekę osób spoza kręgu rodziny tj. do rodzin zawodowych i do rodzinnych domów dziecka. 

 

Wyszczególnienie 
Liczba 
rodzin 

Kwota 
świadczeń 

Liczba 
dzieci 

w tym wg grup wiekowych 

% udział 
poniżej 
1 roku 

od 1 do 
3 lat 

4 - 6 
lat 

7 - 13 
lat 

14 - 17 
lat 

18 - 
24 lat  

OGÓŁEM 436 6.444.804 620 100,0 18 76 65 169 178 114 

Rodziny zastępcze 
spokrewnione 

273 2.436.725 328 53 2 18 22 94 113 79 

Rodziny zastępcze 
niezawodowe 

123 1.791.121 150 24,2 3 8 7 46 55 31 

Rodziny zastępcze 
zawodowe (w tym 
pełniące funkcję 
pogotowia rodzinnego i 
rodziny specjalistyczne) 

31 1.643.241 94 15,1 10 37 26 13 5 3 

Rodzinne domy dziecka 9 573.717 48 7,7 3 13 10 16 5 1 
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Jednym z podstawowych obowiązków organizatora rodzinnej pieczy zastępczej jest organizowanie szkoleń. 

Szkolenia te prowadzili pracownicy MOPR oraz zlecane zostały organizacji pozarządowej (Stowarzyszeniu 

Rodzin Zastępczych i Adopcyjnych „Pelikan” w Gdańsku). Szkolenia odbywały się Programem „PRIDE”  

(Decyzja MPiPS Nr  DSR-IV-5121-3-1-TU/10 z dnia 23.03.2010 r. oraz  Decyzja DSR-I-5121-37-1-TU/13 z dnia 

29.11.2013 r.). Zadanie zostało zrealizowane dzięki 50% dotacji z MPiPS. 

 

Wyszczególnienie 

liczba osób/liczba rodzin 
liczba wydanych świadectw o 

ukończonym szkoleniu 

„Pelikan” 
3 cykle 

szkoleniowe 

MOPR 
3 cykle 

szkoleniowe 
„Pelikan” MOPR 

Szkolenie dla kandydatów na rodziny 
zastępcze niezawodowe 

20/11 15/11 10 10 

Szkolenie dla kandydatów na rodziny 
zastępcze zawodowe 

0 10/6 0 6 

Szkolenie dla kandydatów na pełnienie 
funkcji dyrektora placówki opiekuńczo – 
wychowawczej typu rodzinnego 

2/1 0 1 0 

Szkolenie dla rodzin zastępczych 18/15 20/19 15 19 

Szkolenie dla dyrektorów placówek 
opiekuńczo – wychowawczych typu 
rodzinnego 

6/3 0 3 0 

Łącznie : 

(liczba osób/liczba rodzin 

46/30 45/36 29 35 

Łączny koszt szkoleń: 36.000 19.409   

Łączny koszt szkoleń: 55.409 zł  

 

Innym obligatoryjnym zadaniem organizatora rodzinnej pieczy zastępczej jest zapewnianie pomocy 

i wsparcia osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, w ramach grup wsparcia oraz w ramach rodzin 

pomocowych. W 2013 roku 22 rodziny (rodziny zastępcze zawodowe i niezawodowe oraz prowadzący 

rodzinne domy dziecka i rodziny adopcyjne), niektóre kilka razy, pełniły funkcję rodzin pomocowych dla 

łącznie 55 dzieci w okresie od 11.02.2013 r. do 05.11.2013 r. tj. w okresie, gdy inne rodziny korzystały z 

wypoczynku. W grudniu 2013 r. odbyła się zabawa choinkowa dla 30 dzieci z rodzinnej pieczy zastępczej, w 

ramach współpracy z Grupą Doradczą Prawno – Medyczną z Gdańska, wszystkie dzieci otrzymały paczki 

świąteczne. Gdańska Fundacja Dobroczynności oraz uczniowie LO w Pruszczu Gdańskim przygotowali 

łącznie 100 paczek żywnościowych dla rodzin zastępczych . 

 

GRUPY  WSPARCIA 

Wyszczególnienie 
liczba osób/ 

liczba rodzin 
Grupa wsparcia dla rodziców zastępczych  

(prowadzący: Gdański Ośrodek Pomocy Psychologicznej) 

11/11 

Grupa wsparcia dla rodziców zastępczych z elementami szkoły dla rodziców  

(prowadzący: Gdański Ośrodek Pomocy Psychologicznej) 

10/10 

Grupa wsparcia dla rodziców zastępczych z elementami szkoły dla rodziców  

(prowadzący: Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień) 

10/10 

Łącznie : 31/31 



23 

 

 

III.3 POMOC INSTYTUCJONALNA DLA DZIECKA 

 

Instytucjonalna piecza zastępcza sprawowana jest w formie placówki opiekuńczo – wychowawczej, która 

może być  prowadzona jako placówka typu: socjalizacyjnego, interwencyjnego, specjalistyczno-

terapeutycznego, rodzinnego. Zapewnia dziecku całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspakaja jego 

niezbędne potrzeby, w szczególności emocjonalne, rozwojowe, zdrowotne, bytowe, społeczne i religijne; 

realizuje przygotowany we współpracy z asystentem rodziny plan pomocy dziecku; umożliwia kontakt z 

rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej; podejmuje działania w celu powrotu 

dziecka do rodziny; zapewnia dziecku dostęp do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości 

rozwojowych, obejmuje dziecko działaniami terapeutycznymi i zapewnia korzystanie z przysługujących 

świadczeń zdrowotnych 

 

 

Instytucjonalna Piecza Zastępcza w Gdańsku 

Zakres danych (rok) 2012 2013 

Liczba placówek 14 21* 

Liczba miejsc w placówkach 275 275 

Liczba dzieci przebywających w placówkach na 

terenie innych powiatów 
29 32 

*przyrost liczby wynika ze zmian organizacyjnych, liczba placówek nie uległa zmianie. 

 

 

POWODY UMIESZCZENIA DZIECI W INSTYTUCJONALNEJ  PIECZY ZASTĘPCZEJ 
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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 335 30 15 44 58 42 146 

1.  

Placówki op-wych 

pełniące funkcję 

socjalizacyjną 

227 5 4 16 52 33 117 

2.  

Placówki op-wych 

pełniące funkcję 

interwencyjną 

65 25 11 23 4 2 0 

3.  
Placówki op-wych 

pełniące funkcję rodzinną 
43 0 0 5 2 7 29 

 

 

 

 

DANE DOT. PLACÓWEK OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZYCH CAŁODOBOWYCH W LATACH 2012 – 2013 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
Liczba placówek Liczba miejsc 

Liczba dzieci, które 

korzystały z opieki 

2012 r. 2013 r. 2012 r. 2013 r. 2012 r. 2013 r. 

PLACÓWKI ZAPEWNIAJĄCE 

DZIECIOM OPIEKĘ 

CAŁODOBOWĄ 

Ogółem 14 21 275 275 313 335 

Publiczne 8 15 183 183 209 228 

Niepubliczne 6 6 92 92 104 107 

PLACÓWKI TYPU 

RODZINNEGO 

Ogółem 5 5 37 37 37 43 

Publiczne 5 5 37 37 37 43 

Niepubliczne 0 0 0 0 0 0 

PLACÓWKI SOCJALIZACYJNE 

Ogółem 7 15 194 208 203 227 

Publiczne 2 9 116 116 123 120 

Niepubliczne 5 6 78 92 80 107 

PLACÓWKI 

INTERWENCYJNE 

Ogółem 2 1 44 30 73 65 

Publiczne 1 1 30 30 49 65 

Niepubliczne 1 0 14 0 24 0 
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III.4 USAMODZIELNIANIE WYCHOWANKÓW 

Osoba pełnoletnia opuszczająca rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-

wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną po spełnieniu wymogów może otrzymać 

następujące formy pomocy: pomoc na usamodzielnienie, pomoc na kontynuowanie nauki pomoc na 

zagospodarowanie, pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, pomoc w uzyskaniu 

zatrudnienia. Ogólna liczba wychowanków objętych w roku 2013 procesem usamodzielnienia wyniosła 380 

osób. 

WYCHOWANKOWIE USAMODZIELNIANI W 2013 ROKU 
 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
Wychowankowie 

z rodzinnej 
pieczy zastępczej 

Wychowankowie 
placówek 

opiekuńczo 
wychowawczych 

Wychowankowie 
dps, mow, MOS, 

zakładów 
resocjalizacyjnych i 

poprawczych 

Ogółem 
wychowanków 

pieczy 
instytucjonalne

j 

RAZEM 

Liczba usamodzielnianych 
wychowanków 

198 140 42 182 380 

Wychowankowie rozpoczy- 
nający  usamodzielnienia 

32 31 15 46 78 

Wychowankowie kontynu-
ujący usamodzielnienie 

146 74 22 126 272 

Wychowankowie, którzy 
zakończyli proces 
usamodzielnienia 

20 35 5 40 60 

 

Wychowankowie skorzystali z pomocy finansowej na kontynuowanie nauki, z jednorazowej pomocy 

na usamodzielnienie (26 osób – 128.514 zł) i z jednorazowej pomocy na zagospodarowanie (14 osób – 

43.146 zł) oraz z pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych tj. w formie poradnictwa i 

dofinansowania kosztów wynajmu pokoju. W ramach pomocy mieszkaniowej wychowankowie 

opuszczający zarówno  placówki jak i rodziny zastępcze mogą korzystać z 16 miejsc w 3 mieszkaniach 

chronionych. W 2013 roku z tej formy pomocy skorzystało 18 wychowanków. 

 

 

IV WSPIERANIE OSÓB STARSZYCH 

W ramach rozwijania sieci wsparcia dla seniorów w 2013 r. podjęto następujące działania: 

1. Przekazanie kolejnych zadań organizacjom pozarządowym: Dzienny Dom Pomocy przy ul. Wajdeloty. 

Pozwala to na obniżenie kosztów utrzymania i powoduje pracę bliżej klienta korzystającego 

ze wsparcia dziennego. 

2. Pilotażowy projekt „…Bądź dobrym sąsiadem” – którego celem jest zapewnienie osobom samotnym, 

w podeszłym wieku wsparcia i pomocy w podstawowych czynnościach dnia codziennego ułatwiających 

pozostanie w dotychczasowym miejscu zamieszkania oraz promowanie pozytywnych postaw 

społecznych propagujących działania na rzecz seniorów. Projektem objętych jest 16 seniorów i 16 osób, 

które świadczą niezbędną i bezinteresowną pomoc. Na realizację pilotażowego projektu MOPR  

w Gdańsku uzyskał zgodę Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Projekt zakończy się 31.12.2013 r.  
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3. Kampania  profilaktyczno – edukacyjna „Jak nie dać się oszukać” - cykl wykładów odbywający się 

we wszystkich Centrach Pracy Socjalnej, prowadzony jest przez Rzecznika Praw Konsumenta. 

Uczestniczą w nich seniorzy zarówno korzystający ze świadczeń pomocy społecznej, jak i wszyscy 

zainteresowani starsi mieszkańcy Gdańska. 

 

 

IV.1 USŁUGI OPIEKUŃCZE 

Usługi opiekuńcze przyznawane są osobom, 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. 

W stosunku do poprzedniego roku nastąpił  wzrost o 11 liczby osób korzystających z usług opiekuńczych  

i o 21 osób korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych.  

 

Lp Rodzaj usług 
Liczba osób, którym przyznano świadczenia 

2011 r. 2012 r. 2013 r. 

1 Usługi opiekuńcze 1 027 1 023 1034 

2 Usługi opiekuńcze rehabilitacyjne 27 31 30 

3 Usługi opiekuńcze specjalistyczne 153 163 184 

 

 

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 2013 r.  9 placówek, 

 z których skorzystały 344 osoby.   W porównaniu z rokiem 2012 nastąpił przyrost o 3 placówki, oraz o 68 

osób korzystających. 

 

Kluby samopomocy dla seniorów  

Zakres danych (rok) 2011 2012 2013 

Liczba placówek 1 1 4 

Liczba miejsc 25 25 66 

Liczba osób korzystających 26 28 96 

Dzienne Domy Pomocy  

Zakres danych (rok) 2011 2012 2013 

Liczba placówek na terenie m. Gdańsk 5 5 5 

Liczba miejsc w placówkach na terenie m. Gdańsk 208 208 205 

Liczba osób korzystających 247 253 248 
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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.  

 

Domy Pomocy Społecznej 

Zakres danych (rok) 2011 2012 2013 

Liczba placówek na terenie m. Gdańsk 5 5 5 

Liczba miejsc w placówkach na terenie m. Gdańsk 307 292 285 

Liczba osób korzystających 386 367 348 

Rodzinne Domy Pomocy 

Zakres danych (rok) 2011 2012 2013 

Liczba placówek 4 4 4 

Liczba miejsc 27 27 27 

Liczba osób korzystających 34 41 35 

 

Liczba osób, które skorzystały z  miejsc w innych powiatach : 2011 r. – 142, 2012 r. – 134, 2013 r. - 143 

Liczba osób oczekujących na miejsce: 2011 r. – 565,  2012 r. - 464,  2013 r. – 379 

 

V WSPIERANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

W 2013 r. realizowano wiele zadań, mających na celu wsparcie osób niepełnosprawnych oraz włączanie ich 

w środowisko, w tym m.in.: 

 

1. Rozstrzygnięcie konkursu dotyczącego przyznania dotacji dla organizacji pozarządowych na realizację 

w roku 2013 zadań Miasta Gdańska z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych. 

2. Wyłączenie ze struktur MOPR dwóch Środowiskowych Domów Samopomocy ul. Wajdeloty 28A  

i ul. Nowiny 7 i przekazanie do prowadzenia organizacjom pozarządowym. 

3. Wystąpienie do Wojewody Pomorskiego i pozyskanie środków z budżetu Wojewody  

na utworzenie 2 Klubów Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi przy ul. Marynarki 

Polskiej 134a (dla 15 osób) i ul. Kolonijnej 2 (dla 10 osób) prowadzonych przez NGO. 

4. Wystąpienie do Wojewody Pomorskiego i pozyskanie środków z rezerwy celowej budżetu państwa na:  

a) bieżącą działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Gdańsku przy ul. Nałkowskiej 6c 

(zwiększenie planu dotacji), 

b) przeprowadzenie remontu i zakup wyposażenia  Środowiskowego Domu Samopomocy w Gdańsku 

przy ul. Nałkowskiej 6c, w związku z koniecznością dostosowania do obowiązujących standardów. 
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5. Przygotowanie nowych procedur dotyczących rozpatrywania wniosków z zakresu rehabilitacji 

społecznej, na podstawie, których pomoc będzie kierowana do osób najbardziej potrzebujących. 

6. Przyjęcie do realizacji rozszerzonego pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”, wyrównującego 

szanse osób niepełnosprawnych na dwa moduły, tj. Moduł I – likwidacja barier utrudniających 

aktywizację społeczną i zawodową w 2013 r. wydatkowano kwotę 675.342 zł oraz Moduł II – pomoc  

w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym w 2013 r. wydatkowano kwotę 708.573 zł. 

Dodatkowo wydatkowano środki związane z obsługą zadań finansowanych z tego programu w kwocie 

90.817 zł. Łącznie  wydatkowano w ramach program ze środków PFRON kwotę 1.474.732 zł. 

 

 

V.1 PLACÓWKI WSPARCIA ŚRODOWISKOWEGO DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

Na terenie Gdańska funkcjonuje 29 placówek zapewniających różnego rodzaju wsparcie osobom 

niepełnosprawnym poprzez zapewnienie opieki dziennej w środowiskowych domach samopomocy 

i klubach samopomocy, zapewnienie opieki całodobowej w domach pomocy społecznej, zapewnienie 

treningu w mieszkaniach chronionych oraz aktywizację zawodową w warsztatach terapii zawodowej. 

 

Kluby samopomocy dla osób niepełnosprawnych 

Zakres danych (rok) 2011 2012 2013 

Liczba placówek 4 5 6 

Liczba miejsc 42 42 67 

Liczba osób korzystających 56 56 89 

Domy Pomocy Społecznej 

Liczba placówek 2 2 2 

Liczba miejsc 170 170 170 

Liczba osób korzystających 174 173 171 

Środowiskowe Domy Samopomocy 

Liczba placówek 8 9       9 

Liczba miejsc 199 214 214 

Liczba osób korzystających 257 287 257 

Mieszkania chronione 

Liczba mieszkań 5 7 6 

Liczba miejsc 11 15 13 

Liczba osób korzystających 18 19 20 

Warsztaty Terapii Zajęciowej 

Liczba placówek 6 6 6 

Liczba miejsc 227 227 227 
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V.2 DZIAŁANIA DOFINANSOWYWANE ZE ŚRODKÓW PFRON 

 

 

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW PFRON ZA 2013 

Lp. REHABILITACJA SPOŁECZNA REHABILITACJA ZAWODOWA 

Przeznaczenie Kwota (zł) Opis Przeznaczenie Kwota (zł) Opis 

1 

Dofinansowanie do 
uczestnictwa osób 
niepełnosprawnych  
i ich opiekunów  
w turnusach 
rehabilitacyjnych 

150 000 
203  

osoby 

Zwrot kosztu 
wyposażenia 
stanowisk pracy PUP 
Gdańsk 

257 000 
8   

stanowisk  
pracy 

2 Zaopatrzenie w sprzęt 
rehabilitacyjny 

19 237 
13  

umów 

Zwrot kosztów 
wynagrodzeń i 
składek na 
ubezpieczenia 
społeczne   PUP 
Gdańsk 

13 176 
16 

osób 

3 

Dofinansowanie 
likwidacji barier 
architektonicznych, 
technicznych i w 
komunikowaniu się 

487 780 
97 

umów 

Zwrot kosztów na 
instrumenty  
i usługi rynku pracy   
PUP Gdańsk 

41 629 
 

16 
osób 

4 

Dofinansowanie 
działalności  6 
warsztatów terapii 
zajęciowej 

3 627 468 
227 

uczestników 

Zwrot kosztów 
szkoleń 
organizowanych przez 
pracodawcę oraz 
kierownika PUP 
Gdańsk 

30 188 
 

16 
osób 

5 

Dofinansowanie 
zaopatrzenia w 
przedmioty 
ortopedyczne i środki 
pomocnicze 

627 377 
812 

dofinansowań 

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

543 000 
16 

umów 

6 

Zadania z zakresu 
rehabilitacji zawodowej  
i społecznej zlecane 
organizacjom 
pozarządowym 

299 900 
30  

umów 

Dofinansowanie do 
oprocentowania 
kredytu bankowego  
PUP Gdańsk 

13 750 
4   

umowy 

RAZEM 5 211 762  898 743 

OGÓŁEM 6 110 505 
Dodatkowo poniesiono wydatki zw. z obsługą zadań finansowanych ze środków PFRON w kwocie 152.390 zł.  

Łącznie w roku 2013 wydatkowano ze środków PFRON kwotę 6.262.895 zł. 

 



30 

 

 

VI WSPIERANIE OSÓB BEZDOMNYCH 
 

VI.1 SYSTEM POMOCY OSOBOM BEZDOMNYM  

 

System pomocy osobom bezdomnym w Gdańsku podlega ciągłym działaniom doskonalącym. W ostatnim 

roku było to opracowanie systemu umożliwiającego skuteczne rozwiązywanie problemów bezdomności. 

Określono  role i zadania instytucji sektora samorządowego, organizacji pozarządowych oraz służb 

mundurowych, monitorowanie i wspieranie osób opuszczających placówki dla bezdomnych oraz działania 

na rzecz zapobiegania powrotowi tych osób do bezdomności. 

1. W 2013 r. 43 osoby/rodziny wspierane przez pracowników socjalnych DOB i realizujące 

Indywidualny Program Wychodzenia z Bezdomności podjęły próbę opuszczenia placówki i 

usamodzielnienia.  

2. 29 osób/rodzin objętych było wsparciem w ramach projektu „Bezdomność, do widzenia”. Aktualnie 

w pozyskanych w ramach ww. projektu 4 mieszkaniach chronionych z pracy socjalnej wspartej przez 

asystenta korzystają: 1 samotna matka z 3 dzieci i 6  samotnych mężczyzn (w 2014 r. w ww. 

mieszkaniach zamieszkają wyłącznie rodziny z dziećmi).  

3. Dzięki prowadzeniu intensywnej pracy socjalnej ukierunkowanej na wyprowadzenie się osób 

bezdomnych z placówek, a następnie na usamodzielnienie w roku 2013 nie stwierdzono braku 

miejsc w tych placówkach, a nawet zaoszczędzono ponad 100 000 zł z planowanej kwoty na dotację 

dla organizacji pozarządowych zapewniających schronienie osobom bezdomnym. 

4. Działania streetworkerskie (na  6 miesięcy pozyskano środki z innych źródeł) oraz działania 

interwencyjne w miejscach przebywania osób bezdomnych (publicznych i niemieszkalnych). 

5. Działania interwencyjne mające na celu zapobieganie żebractwu oraz współpraca przy organizacji 

2 briefingów prasowych (działania informacyjno-edukacyjne). 

6. Aktywizacja zawodowa osób usamodzielnianych poprzez wykorzystywanie w tym procesie 

ukierunkowanych wielotorowo form zatrudnienia socjalnego i wspieranego.  

 
 

WYSZCZEGÓLNIENIE 2011 2012 2013 

Liczba placówek na terenie m. Gdańska (noclegownie, dom 
samotnej matki, schroniska dla bezdomnych, kobiet z dziećmi i 
osób starszych, domy dla bezdomnych) 

9 8 10 

Liczba miejsc zakontraktowanych w placówkach na terenie m. 
Gdańsk 

388 270 296 

Liczba miejsc zakontraktowanych w placówkach poza m. 
Gdańsk 

60 160 132 

Liczba osób korzystających ogółem  (w 2013 na terenie 
Gdańska 319)  

789 685 505 
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VII AKTYWIZACJA ZAWODOWA I REINTEGRACJA SPOŁECZNA 

VII.1  WSPÓŁPRACA W CELU AKTYWIZOWANIA KLIENTÓW 

Pomoc osobom i rodzinom zgłaszającym się po pomoc z problemem bezrobocia jest jednym  

z poważniejszych wyzwań stojących przed Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Gdańsku. Zdając sobie 

sprawę z tego, że największymi sprzymierzeńcami w rozwiązaniu powyższego problemu są publiczne służby 

zatrudnienia, MOPR w Gdańsku podejmuje starania by poprawić niekorzystną sytuację tych osób. Ubiegły 

rok nastawiony był na działania aktywizacyjne pozostających bez pracy klientów pomocy społecznej.  

1. W ramach współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Gdańsku przeprowadzono dyżury doradców 

zawodowych w poszczególnych Centrach Pracy Socjalnej MOPR, adresowane do osób chcących 

skorzystać z indywidualnych konsultacji. 

2. We współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Gdańsku wdrażano model aktywizacji zawodowej 

wspólnych klientów pn. „Bez przeszkód do zatrudnienia”, który stanowił podstawę do bliższej 

współpracy pośredników pracy z pracownikami socjalnymi. Regularnie prowadzone spotkania 

pracowników obu instytucji pozwoliły również na wymianę doświadczeń oraz poszerzenie wiedzy  

z zakresu form i metod wsparcia adresowanych przez poszczególne instytucje. 

3. W celu umożliwienia mieszkańcom Gdańska łatwiejszego dostępu do informacji nt. usług 

świadczonych przez urząd pracy, w tym zapewnieniu pomocy przy rejestracji osób bezrobotnych 

drogą elektroniczną, w Centrach Pracy Socjalnej MOPR zostało utworzonych sześć stanowisk, 

na których skierowani przez PUP stażyści udzielają wsparcia potrzebującym tego osobom, wyszukują 

oferty pracy a także informują o innych możliwościach poszukiwania pracy. 

4. W 2013 r. MOPR w Gdańsku rozpoczął realizację projektu „Edukacja – Praca – Mieszkanie”, który 

uzyskał dofinansowanie w ramach programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej „Aktywne Formy 

Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu”. Celem realizowanego wspólnie z PUP projektu jest 

aktywizacja społeczno-zawodowa klientów pomocy społecznej, poprzez zastosowanie instrumentów 

rynku pracy, takich jak roboty publiczne oraz prace społecznie użyteczne. 

5. 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.   

6. Powstanie wewnątrz Ośrodka inicjatywy wyłonienia w każdym Centrum Pracy Socjalnej po 1 osobie, 

która pełni funkcję koordynatora działań pracy z osobą pozostającą bez zatrudnienia. Osoby 

delegowane są do stałego kontaktu z doradcami i pośrednikami PUP w Gdańsku oraz 

do monitorowania spraw wspólnych klientów w poszczególnych rejonach Gdańska. Wartość dodaną  

stanowi pozyskanie wiedzy dotyczącej techniki metod pracy doradcy i pośrednika  

z klientem, w celu wypracowania platformy jednolitych działań ukierunkowanych na aktywizację 

klientów MOPR w Gdańsku na rynku pracy. 

7. Realizacja usługi „Rejestracja przez Internet” w Centrach Pracy Socjlnej spowodowała pojawienie się 

potrzeby utworzenia kolejnego stanowiska w następnym Centrum Pracy Socjalnej, gdzie dotychczas 

nie funkcjonowała ta usługa ze względu na bliskość siedziby CPS i PUP w Gdańsku.  

8. Przy planowaniu dalszych działań związanych z wykorzystaniem modelu współpracy należy 

uwzględnić w strukturze aktywizacji społeczno-zawodowwej fakt zakończenia w 2013 roku projektu 

systemowego „Systematycznie do Celu”. 
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9. W trosce o podnoszenie poziomu, jakości usług świadczonych przez obie instytucje, istotne jest 

wykorzystywanie własnych narzędzi IT do tych celów. Dlatego też proponuje się utworzenie zakładki 

PUP na stronie internetowej MOPR w Gdańsku z linkiem do ofert pracy zarejestrowanych na stronie 

PUP w Gdańsku. 

 

VII.2 „OSIEDLE SITOWIE” 

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

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

W roku 2013 na Sitowiu mieszkało 19 osób niepełnosprawnych i z zaburzeniami psychicznymi, oraz 

6 bezdomnych matek z 9 dziećmi oraz 4 osoby - wychowankowie opuszczający placówki opiekuńczo-

wychowawcze. 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 - 5 matek pracuje  na etacie, jedna na umowę zlecenie, wśród 19 osób 

niepełnosprawnych - 3 osoby pracują na etacie, 7 na umowę zlecenie. 

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

elastycznych form zatrudnienia.  

Uczestnicy projektu mogą mieszkać na terenie Sitowia maksymalnie przez 2 lata, korzystając ze wsparcia 
specjalistów. Czas ten jest intensywną pracą zarówno dla mieszkańców jak i osób zatrudnionych. To czas 
pracy nad zmianą, utrzymaniem motywacji do zmiany i powrotu do samodzielnego życia. W ciągu dwóch 
lat przygotowano do samodzielnego życia 6 osób niepełnosprawnych i 2 bezdomne matki 
z dziećmi. Zatrudnienie podjęło  6 bezdomnych matek i 9 osób niepełnosprawnych. 
 

VII.3 GDAŃSKA SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA (GSS) 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie wspiera funkcjonowanie Gdańskiej Spółdzielni Socjalnej, która świadczy 

wszechstronną pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym aktywizując społecznie 

i zawodowo m.in. osoby niepełnosprawne, bezdomne, w tym matki samotnie wychowujące dzieci oraz 

długotrwale bezrobotne. Przedmiotem działalności spółdzielni socjalnej jest prowadzenie wspólnego 

przedsiębiorstwa opartego na osobistej pracy beneficjentów. Dzięki dotacji, GSS może rozwijać działalność 

zarówno dla osób usamodzielnianych społecznie i zawodowo oraz  dla kolejnych inicjatyw z zakresu 

ekonomii społecznej.  

W 2013 r. GSS zawarła 22 umowy o pracę, 148 umów zleceń, 67 umów o dzieło. Liczba osób zatrudnionych 

z grupy wykluczenia społecznego wyniosła 155 osób, a liczba osób usamodzielnionych – 17. Obrót  

z działalności gospodarczej wyniósł 529 556 zł. Dla porównania w 2012 roku obrót GSS  z działalności 

gospodarczej wynosił 229.000 zł, a zatrudniano w różnych formach 46 osób. 

Spółdzielnia wykonuje obecnie usługi w zakresie: prac porządkowych i sprzątania (Osiedle Sitowie, GSS, 

Telewizja Gdańsk, działki, firmy prywatne), prac remontowych (mieszkania należące do GZNK, zlecenia 

prywatne), usługi pocztowe dla MOPS Gdynia i MOPR Gdańsk, obsługi konferencji wraz z cateringiem 

(GCPU, MOPR), wykonywania pieczątek (MOPR, NGO, zlecenia prywatne), organizacji wizyt studyjnych 

z transportem (CIS, Osiedle Sitowie, GSS), dozoru (siedziba MOPR i PO), dystrybucja biuletynu „HEROLD 

GDAŃSKI” i ulotek GZNK czy też prowadzenie biura zleceń usług. 
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VII.4 CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ (CIS) 

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 CIS realizującego kompleksowy program reintegracji społecznej i zawodowej 

nakierowany na przywracanie samodzielności życiowej.  

W 2013 r zawarto 55 Indywidualnych Programów Zatrudnienia Socjalnego, a 197 osób złożyło wniosek 

o przyjęcie do CIS. 

 

 

VII.5 CENTRUM TRENINGU UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH (CTUS) 

Projekt skierowany jest do osób i rodziny zagrożonych bezdomnością, w tym osób, wobec których zostanie 

zrealizowana eksmisja z zasobów komunalnych Miasta Gdańska do pomieszczeń tymczasowych zgodnie z 

nakazem sądu. Wszyscy uczestnicy projektu są poddawani działaniom w obszarze społecznym i 

zawodowym, aby redukować ich zadłużenia czynszowe. Wszystkie osoby zdolne do pracy podjęły pracę na 

terenie dzielnic – Nowy Port, Letniewo, w obrębie CTUS oraz pomieszczeniach gospodarczych budynku. 

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.  Liczba beneficjentów  CTUS w 2013 r. wyniosła  41 osób z czego: 21 osób podjęło pracę, 10 

mieszkańców podjęło spłatę zadłużenia tzn. odpracowywało zadłużenia lub  dokonywało „dobrowolnych” 

wpłat, a 20 osób podjęło działania związane z profilaktyką zdrowotną lub ochroną zdrowia ( w tym 4 osoby 

terapie uzależnień) 

 

VII.6 GDAŃSKI MODEL EKONOMII SPOŁECZNEJ (GMES) 

Zakończono realizację innowacyjnego projektu testującego w ramach Priorytetu VII „Promocja integracji 

społecznej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - „Gdański Model Ekonomii Społecznej”. Głównym 

celem projektu był rozwój sektora ekonomii społecznej (ES) w Gdańsku  ze szczególnym uwzględnieniem 

wspierającej roli administracji samorządowej oraz roli organizacji pozarządowych, jako realizatorów 

przedsięwzięć ES. Projekt został zrealizowany przez Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło 

Gdańskie we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Gdańsku. Projekt został podzielony 

na 2 etapy. Pierwszy z nich to wypracowanie GMES przez 30 ekspertów  z sektora NGO oraz administracji 

publicznej. Drugi etap stanowiło testowanie GMES przez zainicjowanie powstania i funkcjonowania 

2 podmiotów ekonomii społecznej w Gdańsku – Gdańskiej Spółdzielni Socjalnej i Fundację Społecznie 

Bezpieczni. Produktem finalnym projektu jest Lokalny Model Ekonomii Społecznej (LMES) - kompleksowe 

podejście do koncepcji rozwoju ekonomii społecznej na danym terytorium. LMES stanowi zbiór wskazówek, 

rozwiązań i narzędzi, jakie mogą być zastosowane w celu wspierania rozwoju ekonomii społecznej 

praktycznie wszędzie. 
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VIII DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCA I ROZWOJOWA OŚRODKA 

VIII.1 ROZWÓJ KADR OŚRODKA POMOCY RODZINIE 

 

 

STAN ZATRUDNIENIA W OŚRODKU NA DZIEŃ 31.12.2013r. 

Lp Wyszczególnienie Etaty Osoby 

OGÓŁEM 508,575 516 

1 Pracownicy zatrudnieni w MOPR w ramach etatu 477,575 485 

2 Pracownicy zatrudnieni na zastępstwo 15 15 

6 Asystenci rodziny zatrudnieni ze środków GPPRPA 9 9 

7 Asystenci rodziny zatrudnieni ze środków MPiPS 5 5 

8 Koordynatorzy rodzin zastępczych zatrudnieni ze środków MPiPS 2 2 

 

 

W Ośrodku wg stanu na dzień 31.12.2013r. zatrudnionych było 230 pracowników socjalnych, w tym 

pracujących w terenie 184 etatów. (bez projektów) 

Dodatkowo w 2013 roku zorganizowano w Ośrodku: 

 Prace interwencyjne dla 10 osób; 

 Roboty publiczne dla 9 osób; 

 Staże dla 33 osób; 

 Prace społecznie użyteczne dla 6 osób; 

 Prace na cele społeczne dla 6 osób z wyrokiem sądowym; 

 Prace związane z odpracowaniem długu czynszowego dla 6 osób. 

 

 

Rekrutacja i szkolenia 

W roku 2013 przeprowadzono: 7 naborów w drodze konkursu, 13 rekrutacji z wykorzystaniem, zewnętrznej 

rezerwy kadrowej. W sumie przeanalizowano 89 ofert oraz przeprowadzono 58 rozmów. 

Zorganizowano 223 formy podnoszenia kwalifikacji w tym: szkolenia i kursy, konferencje i seminaria.  

Z różnych form podnoszenia kwalifikacji skorzystało 558 osób .  

Najwięcej miejsc szkoleniowych wykorzystano na tematy związane z  przepisami prawa (560).  
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Przygotowanie rezerwy kadrowej 

Wyznając zasadę, że ludzie są największym kapitałem organizacji, a zmotywowani pracownicy jej 

największym zasobem, w 2012 r. zainicjowano proces tworzenia grupy rezerwy kadrowej. Spośród 35 osób 

wyłoniono grupę 20 pracowników, którzy w roku 2013 otrzymali pakiet  szkoleń przygotowujących do 

pełnienia funkcji kierowniczych.   

Grupa kandydatów do rezerwy kadrowej została powołana w lipcu 2012 roku. Głównym założeniem było 

umożliwienie pracownikom rozwoju zawodowego w strukturach MOPR, zgodnie z przyszłymi potrzebami 

kadrowymi. 20  kandydatów ukończyło przygotowany cykl szkoleń i otrzymało certyfikaty 30 kwietnia 2013 

roku. 7 osób z rezerwy kadrowej skorzystało z propozycji awansu wewnętrznego. Następny nabór do 

rezerwy kadrowej odbędzie się w 2014 roku.  

Warto podkreślić, że powołanie grupy rezerwy kadrowej jest innowacyjne dla pomocy społecznej. Podobne 

inicjatywy są podejmowane najczęściej w biznesie i znane jako zarządzanie talentami.  

 

Ocena okresowa  

W roku 2013 wprowadzono w Ośrodku system ocen okresowych oparty na kompetencjach. Ocena 

okresowa jest obecnie dokonywana w oparciu o model kompetencji zawodowych oraz profil 

kompetencyjny opracowany dla każdej z wyodrębnionych grup pracowniczych. Każdy profil kompetencyjny 

zbudowany został na 4 kompetencjach uniwersalnych wspólnych dla wszystkich pracowników Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku oraz na 4 kompetencjach kluczowych, niezbędnych do realizacji zadań 

w poszczególnych grupach pracowniczych (w sumie 8 kompetencji poddawanych ocenie). Łącznie w 2013 

roku okresową ocena objętych zostało 468 pracowników.  

Ponadto opracowano  ścieżki rozwoju zawodowego dla poszczególnych stanowisk urzędniczych oraz 

pomocniczych i obsługi uwzględniających wymagania takie jak: wykształcenie, staż pracy oraz kompetencje 

i posiadane zasoby własne niezbędne do awansu.  
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Wprowadzenie sytemu ocen okresowych opartych na kompetencjach, zbudowanie ścieżek karier oraz 

powołanie grupy rezerwy kadrowej wzmocniło organizację i wyposażyło ją w nowoczesne instrumenty 

zarządzania zasobami ludzkimi, a pracownikom dało większą możliwość rozwoju zawodowego.      

 

Doradztwo metodyczne 

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

społecznej. W Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Gdańsku realizowane jest poprzez:  

 doradztwo indywidualne – problemowe - prowadzone przez psychologów MOPR w zakresach 

tematycznych związanych z najczęściej występującymi problemami. W roku 2013 udzielili oni 

doradztwa metodycznego 2268 razy.  

 doradztwo grupowe w formie szkoleniowej skierowane na wsparcie metodyczne pracownika pomocy 

społecznej w tym: szkolenia wewnętrznych dotyczące wsparcia pracowników socjalnych ds. rodziny 

i dziecka oraz niepełnosprawnych i seniorów, metody diagnozowania, współpraca, komunikacja, 

szkolenia wewnętrzne dla pracowników dotyczące komunikacji i asertywności. 

Ponadto w ramach doradztwa podpisano dwie umowy ze specjalistami w zakresie:  

 Wsparcia metodycznego dla pracownika socjalnego MOPR w Gdańsku w miejscu zamieszkania klienta 

z zaburzeniami psychicznymi, 

 Wsparcia metodycznego dla pracownika socjalnego MOPR w Gdańsku w miejscu zamieszkania klienta 

z problemem uzależnienia od alkoholu. 

W wyniku realizacji ww. zadań pracownicy socjalni otrzymali specjalistyczne wsparcie metodyczne dot. 

klientów z zaburzeniami psychicznymi i problemem uzależnienia od alkoholu, a klienci zyskali pomoc 

dostosowaną do ich potrzeb i problemów. 

 

Poradnictwo specjalistyczne 

Realizujący poradnictwo specjalistyczne – psychologiczne pracownicy (psycholodzy) w roku 2013 udzielili 

łącznie 2112 konsultacji dla klientów , w tym ze względu na rodzaj problemów najwięcej porad dotyczyło 

przemocy domowej, chorób psychicznych i problemów opiekuńczo – wychowawczych.   

Prowadzone było również specjalistyczne poradnictwo prawne, udzielono  824 porad, w 21 sprawach 

sądowych, w których konsultanci MOPR zostali ustanowieni pełnomocnikami. 13 spraw dotyczyło 

umieszczenia w DPS, 8 o umieszczenie w szpitalu psychiatrycznym. 

 

Działania w celu zwiększenie efektywności organizacji Ośrodka 

W roku 2013 zostały przeprowadzone badania na rzecz podniesienia efektywności pracy w Ośrodku. Zespół 

powołany do realizacji zadania opracował metodologię, niezbędne narzędzia do przeprowadzenia badań i 

analiz, jak również przygotował rekomendacje. Dotyczy to następujących procesów:  

 Badanie aktywności pracowników w poszczególnych komórkach MOPR w tym: badanie aktywności 

pracowników socjalnych w Centrach Pracy Socjalnej, badanie aktywności pracowników w Zespołach 

Świadczeń,  

 Badanie fotografii czasu pracy komórek MOPR  

 

Wszystkie ww. badania miały na celu zbadanie aktywności pracowników, w tym obciążenia pracą. Efektem 

badań było opracowanie i wdrożenie usprawnień w poszczególnych działach Ośrodka.  
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VIII.2 WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I Z INNYMI PODMIOTAMI  

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie od wielu lat rozwija współpracę z organizacjami pozarządowymi czyniąc 

tym samym krok w kierunku tworzenia społeczeństwa obywatelskiego. W roku 2013 w zakresie współpracy 

z NGO prowadzono następujące działania:  

 

 Ogłoszono 8 otwartych konkursów ofert; 

 Zawarto 157 umów na realizację zadania publicznego; 

 Łączna kwota udzielonych dotacji – 24 319 650 

 

Współpraca MOPR Gdańsk z Organizacjami Pozarządowymi w latach 2011-2013 

 

Lata 2011 2012 2013 

Liczba organizacji 
współpracujących 38 67 65 

Liczba realizowanych umów 58 143 168 

Kwota przyznanej organizacjom 
dotacji (ogółem w zł) 20 994 686 22 879 894 24 319 650 

 

 

VIII.3 DZIAŁANIA W CELU POPRAWY WARUNKÓW PRACY W OŚRODKU 

 

W zakresie administracyjnym oraz informatycznym, zabezpieczono stanowiska pracy w niezbędne 

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

zorganizowano fachową sprawną obsługę. Przeprowadzono remonty inwestycje a także działania 

modernizacyjne i rozwojowe w zakresie sieci komputerowej. 

 

Remonty oraz inwestycje 

 

1. Dobudowa zewnętrznego dżwigu i klatki schodowej( Leczkowa). 

2. Wykonanie części izolacji pionowej piwnicy oraz adaptacja kilku pomieszczaeń na potrzeby DPZ i DTA 

(Leczkowa) 

3. Wymiana części ogrodzenia na Leczkowa od ul. Hallera. 

4. Przebudowa sali konferencyjnej i montaż ściany rozsuwanej (Leczkowa) 

5. Uszczelnienie tarasu w CPS 2 Gustkowicza 

6. Utworzenie punktu kancelaryjnego na Powstańców Warszawskich 25. 

7. Remont kominów i garażu w budynku przy ul. Wajdeloty. 

8. Remont mieszkania przeznaczonego dla RDD przy ul. Żwirki i Wigury. 

9. Remont toalet w DŚR na Powstańców Warszawskich 25. 

10. Wymiana przyłącza gazowgo w budynku przy ul. Nowiny 7. 
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Informatyzacja Ośrodka 

1. Modernizacja systemów alarmowych w budynkach MOPR (umożliwienie zdalnego dostępu 

do wszystkich systemów) 

2. Zamontowanie monitoringu wizyjnego w budynku przy ul. Konrada Leczkowa 1a (umożliwienie 

zdalnego dostępu do rejestratorów) 

3. Wykonanie sieci teleinformatycznej w budynku przy ul. Elbląskiej 66D w związku z otrzymaniem nowej 

siedziby dla CPS8, 

4. Obniżenie kosztów połączeń telefonii stacjonarnej poprzez przeprowadzenie przetargu 

na świadczenie usług telefonii stacjonarnej, wdrożenie bramek GSM oraz VOIP (połączenia telefoniczne 

przez internet) - (aktualny śr. koszt miesięczny to 3 300,00zł z 10 500,00zł) 

5. Zakup sprzętu komputerowego – Komputery stacjonarne Dell – 57 szt., Laptopy – 7 szt. 

6. Obniżenie kosztów usług transmisji danych poprzez wdrożenie systemu NG Firewall Baracuda 

(umożliwia tworzenie własnej struktury sieciowej pomiędzy lokalizacjami) oraz przeprowadzenia 

przetargu na dostęp do internetu (aktualny śr. koszt miesięczny to 3 550,00zł z 9 400,00zł) 

7. Wdrożenie domeny mopr.lan (umożliwia zdalne zarządzanie i konfiguracje sprzętu oraz standaryzacje 

oprogramowania) 

8. Wdrożenie nowej platformy Intranetu (narzędzie do systemu wymiany danych dla działów firmy, 

systemu pracy grupowej, biuletynu informacyjnego), 

  

 Działania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 

 

1. Postępowanie powypadkowe. W roku 2013 miało miejsce 13 wypadków przy pracy, poszkodowanych 

13 osób. Wypadki w drodze do pracy  i z pracy – 2 wypadki, poszkodowane 2 osoby. 

2. Przeprowadzano na bieżąco szkolenia wstępne osób nowo zatrudnianych, praktykantów  

i stażystów – 80 osób, ponadto przeprowadzono, zgodnie z przyjętym harmonogramem szkolenia 

okresowe. Objęło ono grupę 156 osób. 

3. Badania lekarskie, wstępne (na bieżąco) oraz okresowe, kontrolne oraz dla osób wykorzystujących 

samochody prywatne do celów służbowych – realizacja zgodnie z harmonogramem. Badania objęły 

grupę 367 osób. W związku z zaistniałymi zmianami w strukturze organizacyjnej i rodzajach 

realizowanych zadań podjęto pracę nad uaktualnieniem oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach 

pracy w MOPR. W związku ze zgłaszanym coraz częstszymi przypadkami kontaktu pracowników 

pracujących w terenie z osobami chorymi na świerzb w celu wypracowania środków zapobiegawczych 

przeprowadzono niezbędną konsultację z lekarzem medycyny pracy. Otrzymane informacje przekazano 

do właściwych jednostek organizacyjnych 

4. Wprowadzono nowe Zarządzenie, regulujące zasady przydziału odzieży i obuwia roboczego, środków 

ochrony osobistej, środków czystości oraz wypłaty ekwiwalentu za używanie własnej odzieży. 

5. Przeprowadzono 4 kontrole w jednostkach organizacyjnych MOPR. Celem kontroli było kompleksowe 

zdiagnozowanie stanu bhp i ppoż. w wybranych obiektach. 

6. Zgodnie z terminarzem przeprowadzono przegląd i konserwację podręcznych środków gaśniczych 

w obiektach MOPR, uzupełniono także oznakowanie dróg ewakuacyjnych. 

7. Zorganizowano szkolenie przeznaczone dla osób wyznaczonych do kierowania ewakuacją na wypadek 

zagrożenia pożarem oraz osób wyznaczonych do obsługiwania podręcznego sprzętu gaśniczego. 

Szkolenie połączone było z praktycznym pokazem obsługi podręcznego sprzętu gaśniczego, każdy  

z uczestników mógł sprawdzić swoje umiejętności w tym zakresie. Szkoleniem objęto grupę 78 osób. 
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VIII.4 DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA I AUDYTOWA 

 

W 2013 r. przeprowadzono 2 audyty oraz 44 kontrole, w tym:  23 kontrole realizacji umów na prowadzenie 

placówek niepublicznych, 6 kontroli obejmujących Warsztaty Terapii Zajęciowej oraz 8 kontroli w czterech 

Rodzinnych Domach Pomocy, ponadto 7 kontroli stanu technicznego budynku w okresie 1-rocznym, 

realizowanych przez Dział Techniczno-Administracyjny. 

W okresie sprawozdawczym rozpatrzono:   

217 interwencji,   

51 interwencji Prezydenta,   

5 interwencji Dyrektora,   

10 skarg  oraz  

9 „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, wydania zalecenia w zakresie prawidłowego 

oznaczania składników sprzętu rehabilitacyjnego.    

 

 

VIII.5 DZIAŁANIA PROMOCYJNE 

 

Współpraca z mediami 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie konsekwentnie tworzy pozytywny wizerunek instytucji.  

W tym celu podejmowane są następujące działania:  

 Udział przedstawicieli gdańskiego MOPR w konferencjach, seminariach i spotkaniach roboczych 

dotyczących aktualnych trendów, jak również zmian w pomocy społecznej w Polsce, w tym:  

 Spotkanie przedstawicieli samorządów w sprawie proponowanych zmian w ustawie o pomocy 

społecznej, Związek Miast Polskich, Warszawa 15 października 2013 r.   

 Konferencja „Współczesne metody pracy socjalnej, praktyka wdrożeniowa, standardy , Łódź 9-11 

września 2013 r.  

 Konferencja „W trosce o rodzinę  - Standardy usług w pomocy i integracji społecznej na rzecz rodziny”, 

Warszawa 12 września 2013 r. 

 Konferencja „Rozwój usług reintegracyjnych i zawodów pomocowych” Warszawa 10.06. 2013 r.  

 Przygotowanie kampanii edukacyjnej dla szkół, która ma na celu uwrażliwienie uczniów gdańskich szkół 

na problemy społeczne i pokazanie działań podejmowanych przez pracowników socjalnych i inne służby 

pomocowe. Na spotkaniach pracownicy MOPR w przystępny sposób omawiają najważniejsze kwestie 

związane z problemami osób starszych, niepełnosprawnych, bezdomnych, rodzin z dziećmi 

i sposoby ich przezwyciężania. Pracownicy MOPR zachęcaja uczniów do podjęcia działań 

wolontarystycznych, pokazują jak buduje się społeczność lokalną i społeczeństwo obywatelskie, 

zaproszą do wybranych placówek takich jak: Domy Pomocy Społecznej, Domy dla Dzieci, Schroniska dla 

Bezdomnych. 
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Nagrody i wyróżnienia 

Wizerunek instytucji wzmacniany jest także zdobywanymi nagrodami: 

 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie jest trzykrotnym laureatem prestiżowego konkursu Najwyższa Jakość 

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

innowacyjne działania w systemie zarządzania pomocą społeczną. Organizatorem konkursu jest redakcja 

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

Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Klub Polskie Forum ISO 9000. 

 Kula Doskonałości - wyróżnienie prestiżowe przyznawane przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z 

Upośledzeniem Umysłowym. Kula składa się z dwóch połówek - jedna symbolizuje społeczeństwo, druga 

samorząd. Nagroda została przyznana za tworzenie osobom niepełnosprawnym intelektualnie 

warunków rozwoju i pełnego korzystania z praw przysługujących wszystkim obywatelom, wspieranie 

w życiu społeczności lokalnej oraz troskę, odpowiedzialność, szacunek i wiedzę czyli za twórczą miłość. 

 Dyrektor MOPR otrzymała honorowe odznaczenie Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego 

Ambasador SM,  które zostało wręczone podczas uroczystej gali w Sali Balowej Zamku Królewskiego 

w Warszawie. Odznaczenia otrzymały osoby wybitnie zasłużone w działaniach podnoszących 

świadomość społeczną.  

 Gmina Gdańsk została laureatem V edycji ogólnopolskiego konkursu "SAMORZĄD RÓWNYCH SZANS" 

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

wyróżniona za projekt pt. "Pozapozy”. 

 Nagroda: Samorządowy Lider Zarządzania 2013.  

 Kategoria „Samorząd jako pracodawca- finalista konkursu za projekt pt. „Rezerwa kadrowa jako 

element kształtowania kultury organizacyjnej firmy”.  

 Kategoria „Usługi Społeczne” – laureat konkursu za projekt „Osiedle Sitowie”. 

 Na VIII Ogólnopolskim Kongresie Pedagogów Szkolnych i Pracowników OPS p. Magdalena Theus – 

pracownik socjalny MOPR w Gdańsku,  otrzymała II miejsce w ogólnopolskim konkursie  „Pracownik 

Socjalny Roku 2013” za projekt „Każdy może pomóc”  

  



41 

 

IX PROJEKTY FINANSOWANE ZE ŹRÓDEŁ ZEWNĘTRZNYCH 

WSPIERAJĄCE DZIAŁANIA W OBSZARZE POMOCY SPOŁECZNEJ 

IX.1 PROJEKTY FINANSOWANE W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO 

 
 

 1 SYSTEMATYCZNIE DO CELU 

CEL GŁÓWNY Zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej 275 osób korzystających z 
pomocy społecznej w mieście Gdańsk 

OKRES REALIZACJI 2008 – 2013 (edycja 2013) 

OSIĄGNIĘTE EFEKTY Zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej u 275 Beneficjentów 
Liczba klientów instytucji pomocy społecznej, którzy ukończyli udział w 
projekcie dotyczącym aktywnej integracji: 275 Beneficjentów 
Liczba klientów instytucji pomocy społecznej objętych kontraktami socjalnymi 
w ramach projektu: 245 Beneficjentów 
Liczba beneficjentów objętych Programem Aktywności Lokalnej:30 
Beneficjentów- wzrost umiejętności społeczno – zawodowych przez 275. 
Beneficjentów 
Wzmocnienie więzi rodzinnych, nabycie umiejętności godzenia obowiązków 
rodzinnych z aktywnością zawodową u 215 Beneficjentów 
Zwiększenie samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie u 60 
Beneficjentów 
Przygotowanie osób zagrożonych wykluczeniem społeczno-zawodowym do 
wejścia/powrotu na rynek pracy, podniesienie kwalifikacji zawodowych 275 . 
Beneficjentów 
Indywidualne wsparcie asystenta w ramach projektu otrzymało 245 
Beneficjentów 

WARTOŚĆ PROJEKTU 2 789 300 zł 

 
 
 
 

 2 START W DOROSŁOŚĆ 

CEL GŁÓWNY Podniesienie poziomu aktywności społecznej, edukacyjnej i zawodowej oraz 
stworzenie szans na zatrudnienie dla 20 wychowanków pieczy zastępczej w 
wieku 18-25 lat z terenu Gdańska w okresie od X.2013 r. do V.2015 r. 

OKRES REALIZACJI 10.2013-05.2015 

OSIĄGNIĘTE EFEKTY Przeprowadzono w 2013 r: 
kurs szybkiego czytania i metod efektywnego uczenia się (10 os.) 
spotkanie grupy wsparcia (10 os.) 
indywidualne spotkanie z coachem  
indywidualne spotkania z doradcą zawodowym  
szkolenie dot. równości szans 

WARTOŚĆ PROJEKTU 70 044 zł 
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3 BEZDOMNOŚĆ DO WIDZENIA 

CEL GŁÓWNY Przetestowanie oraz analiza skuteczności wybranych standardów usług 
Modelu GSWB na terenie Miasta Gdańska w odniesieniu do podmiotów 
działających w obszarze wsparcia osób bezdomnych: Standard pracy socjalnej, 
Standard mieszkalnictwa i pomocy doraźnej, Standard Partnerstw Lokalnych  

OKRES REALIZACJI 1.03.2012 do 31.08.2013 

OSIĄGNIĘTE EFEKTY Wsparciem objęto 60 środowisk: 
31 środowisk rodzinnych w formie mieszkania wspieranego,  
22 środowiska usamodzielniły się i przebywają w mieszkaniach, które 
wynajmują lub powróciły do rodzin  
1 rodzina otrzymała mieszkanie socjalne (20 innych środowisk rodzinnych 
złożyło wniosek o przydział mieszkania socjalnego), 
7 środowisk rodzinnych kontynuuje pobyt w 4 mieszkaniach wspieranych, 
utworzonych w ramach projektu. 
Pozyskano 16 mieszkań z wolnego rynku na czas projektu, a 4 mieszkania z 
gminnego zasobu pozostały w gdańskim systemie wsparcia osób bezdomnych. 

WARTOŚĆ PROJEKTU 642 271 zł 
 

 

 4 WEKTOR ZMIAN 

CEL GŁÓWNY stworzenie i upowszechnianie kompleksowego systemu wspierania osób 
bezdomnych i wychodzących z bezdomności. 

OKRES REALIZACJI 01.02.2011 r. do 31.12.2013 r. 

OSIĄGNIĘTE EFEKTY Projekt realizowany w partnerstwie z Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Koszalinie. Zwiększenie przepływu informacji nt. dostępnych form, zakresu i 
zasad świadczenia pomocy dla 220 osób bezdomnych 

WARTOŚĆ PROJEKTU 1 490 zł 

 

IX.2 PROJEKTY FINANSOWANE W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU 

REGIONALNEGO 

 

5 AKTYWNI W SIECI 

CEL GŁÓWNY Celem głównym projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu wśród 
osób z terenu Miasta Gdańska zagrożonych takim wykluczeniem 

OKRES REALIZACJI 01.03.2010. - 31.10.2014r. 

OSIĄGNIĘTE EFEKTY 30 gospodarstw domowych spełniających kryteria otrzymania wsparcia w 
ramach systemu pomocy społecznej podłączonych do Internetu, 
6 placówek będących w systemie pomocy społecznej z terenu Miasta Gdańska 
podłączonych do szerokopasmowego Internetu, 
114 osób biorących udział w szkoleniach komputerowych 
uzyskanie wiedzy nt. zjawiska wykluczenia cyfrowego wśród mieszkańców 
Gdańska podczas konferencji 

WARTOŚĆ PROJEKTU 24 585  zł 
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6 REWITALIZACJA LETNICY W GDAŃSKU – Klub Aktywnych Kobiet  

CEL GŁÓWNY Rewitalizacja społeczna mieszkańców, integracja 

OKRES REALIZACJI Edycja 2013 

OSIĄGNIĘTE EFEKTY Poprawa samooceny u 15 uczestniczek klubu.  Powrót na rynek pracy (2 
kobiety).  Wzrost aktywności i udziału uczestniczek projektu w życiu dzielnicy. 

WARTOŚĆ PROJEKTU 50 000 zł 
 

 

7 REWITALIZACJA LETNICY W GDAŃSKU – NUDO zajęcia lingwistyczno- taneczne 

CEL GŁÓWNY Rewitalizacja społeczna mieszkańców, integracja 

OKRES REALIZACJI Edycja 2013 

OSIĄGNIĘTE EFEKTY W 2 zadaniach (warsztaty z dramaturgii ruchu i pantomimy z dodatkiem zajęć 

szczudlarskich oraz języka hiszpańskiego)  udział wzięło ok. 15 dzieci i 

młodzieży z dzielnicy Letnica   

WARTOŚĆ PROJEKTU 10 000 zł 

 

8 REWITALIZACJA DOLNEGO WRZESZCZA W GDAŃSKU 

CEL GŁÓWNY Rewitalizacja społeczna mieszkańców, integracja, organizacja czasu wolnego 

OKRES REALIZACJI Edycja 2013 

OSIĄGNIĘTE EFEKTY W zorganizowanych 4 różnych zadaniach (piłka siatkowa, taniec, zajęcia 

Filmowe oraz graffiti) udział wzięło ok. 70 dzieci i młodzieży z dzielnicy 

Dolnego Wrzeszcza   

WARTOŚĆ PROJEKTU 363 247 zł 

 

IX.3 PROJEKTY FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW MPIPS 

9 EDUKACJA PRACA MIESZKANIE 

CEL GŁÓWNY Aktywizacja społeczno-zawodowa klientów pomocy społecznej, poprzez 
udzielanie kompleksowego wsparcia przy wchodzeniu na rynek pracy, 
prowadzące do ich ekonomicznego i mieszkaniowego usamodzielnienia. 

OKRES REALIZACJI 01.07.2013- 31.12.2014 

OSIĄGNIĘTE EFEKTY Przeszkolono 6 beneficjentów z zakresu prac wnętrzarsko -dekoracyjnych (100 
godzin). Poprzez zatrudnienie animatora pracy i trenerów pracy objęto 
wsparciem 6 beneficjentów. 
Wyremontowano 1 mieszkanie. Zakupiono wyposażenie do mieszkania. 

WARTOŚĆ PROJEKTU 118 000 zł 
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 10 ASYSTENT RODZINY 

CEL GŁÓWNY Aktywizacja społeczno-zawodowa klientów pomocy społecznej, poprzez 
udzielanie kompleksowego wsparcia przez asystentów rodziny 

OKRES REALIZACJI 01.01.2013 – 31.12.2013 

OSIĄGNIĘTE EFEKTY Objęto wsparciem 126 rodzin, w tym 294 dzieci, 11 dzieci powróciło do 
rodziny w trakcie asystentury 42 osoby skorzystały z poradnictwa, 26 osób 
skorzystało ze szkoły dla rodzica, 24 osoby skorzystały z mediacji 

WARTOŚĆ PROJEKTU 202 511 zł  

 

11 KOORDYNATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ 

CEL GŁÓWNY Udzielanie przez koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej pomocy 
rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w realizacji 
zadań wynikających z pieczy zastępczej 

OKRES REALIZACJI 01.01.2013 – 31.12.2013 

OSIĄGNIĘTE EFEKTY Objęto wsparciem 106 rodzin, w tym 179 dzieci 

WARTOŚĆ PROJEKTU 168 247 zł 

 
 

12 STANDARDY PLACÓWEK WSPARCIA DZIENNEGO 

CEL GŁÓWNY Podniesienie standardów placówek wsparcia dziennego 

OKRES REALIZACJI 01.01.2013 – 31.12.2013 

OSIĄGNIĘTE EFEKTY objęto wsparciem 4 placówki wsparcia dziennego 

WARTOŚĆ PROJEKTU 32 548 zł  

 
 

13 WSPIERANIE ROZWOJU RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ 

CEL GŁÓWNY Wspieranie rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej 

OKRES REALIZACJI 01.01.2013 – 31.12.2013 

OSIĄGNIĘTE EFEKTY Przeszkolono 79 osób w ramach szkoleń dla rodzin zastępczych, osób 
prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dyrektorów placówek typu 
rodzinnego. Zapewniono wynagrodzenie dla 13 rodzin zastępczych 
zawodowych i rodzinnych domów dziecka 

WARTOŚĆ PROJEKTU 398 307 zł 

 



45 

 

IX.4  PROJEKTY FINANSOWANE W RAMACH GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I 

ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 

14 DZIAŁANIA INFORMACYJNO-EDUKACYJNE Z ZAKRESU ORGANIZACJI WSPARCIA OSÓB 
NADUŻYWAJĄCYCH ALKOHOLU 

CEL GŁÓWNY Zwiększenie dostępności pomocy skierowanej do osób nadużywających 
alkoholu 

OKRES REALIZACJI 18.02–31.03 2013   oraz 01.10-31.12. 2013 

OSIĄGNIĘTE EFEKTY Wsparciem objęto 52 osoby, nawiązano 200 kontaktów. Zwiększenie 
poziomu wiedzy u osób nadużywających alkoholu o możliwościach 
skorzystania z pomocy,  Zmniejszenie ryzyka śmierci osób będących pod 
wpływem alkoholu w miejscach niemieszkalnych, udzielali interwencyjnej 
pomocy, ratownictwo 

WARTOŚĆ PROJEKTU 32 000 zł  

 

15 ROZSZERZENIE OFERTY ZAJĘĆ PLACÓWEK WSPARCIA DZIENNEGO W FORMIE SPECJALISTYCZNEJ 
W 3 WYBRANYCH DZIELNICACH GDAŃSKA (ORUNIA, DOLNE MIASTO, WRZESZCZ-LETNICA) 

NARAŻONYCH NA WYKLUCZENIE SPOŁECZNE ZE WZGLĘDU NA ZAGROŻENIE POWIELANIA STYLU 
ŻYCIA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU 

CEL GŁÓWNY Udzielenie wsparcia dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym  

OKRES REALIZACJI 15.04.– 31.12.2013. 

OSIĄGNIĘTE EFEKTY Poprzez realizację zadania w trzech placówkach Wsparcia Dziennego, 35 dzieci 
z rodzin z problemem alkoholowym uzyskało wsparcie specjalistyczne, ze 
strony, psychologów, pedagogów, socjotarapeutów.  
Dzieci korzystały z posiłków na terenie placówek, ze wsparcia dydaktycznego 
w przygotowaniu do zajęć szkolnych, z ciekawych form spędzania czasu 
wolnego oraz uzyskały wiedzę i umiejętności radzenia sobie z trudnymi 
sytuacjami i emocjami. 

WARTOŚĆ PROJEKTU 80 000 zł 
 

 

16 WSPARCIE RODZIN Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM 

CEL GŁÓWNY Poprawa funkcjonowania rodzin z dziećmi, z problemem alkoholowym i 
zagrożonych problemem poprzez umacnianie więzi rodzinnych 

OKRES REALIZACJI 01.01.2013 - 31.12.2013 

OSIĄGNIĘTE EFEKTY Rodziny zostały zmotywowane do podjęcia współpracy i działań na rzecz 
dokonania zmian oraz stworzenia właściwych warunków opiekuńczo – 
wychowawczych. 175 rodzin skorzystało z poradnictwa specjalistycznego, 47 
uczestniczyło w „szkole dla rodziców”, 4 rodziny skorzystały z mediacji 
rodzinnych, 58 osób uczestniczyło w terapii, zaś 104 dzieci zostały objęte 
różnymi pozalekcyjnymi formami wsparcia np. w placówkach wsparcia 
dziennego, 4 dzieci powróciło z pieczy zastępczej do środowiska rodzinnego. 

WARTOŚĆ PROJEKTU 366 000 zł 
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17 PROFILAKTYKA NA SITOWIU 

CEL GŁÓWNY Celem programu była poprawa funkcjonowania społecznego i zawodowego 
20 osób uzależnionych po terapii poprzez wdrożenie form aktywizacji 
społecznej i zawodowej. 

OKRES REALIZACJI 03.2013 – 12.2013   

OSIĄGNIĘTE EFEKTY Wsparciem objęto 20 osób. Poszerzenie wiedzy uczestników na temat 
możliwości poszukiwania pracy i tym samym wzrost kompetencji społecznych 
i zawodowych, wzrost świadomości mocnych i słabych stron funkcjonowania 
psychologicznego, społecznego zawodowego uczestników, wzrost 
samoświadomości związanej z przyczynami znalezienia się uczestników 
projektu w sytuacji wykluczenia społecznego i zawodowego 

WARTOŚĆ PROJEKTU 30 000 zł 
 

 

18 ORGANIZACJA WYPOCZYNKU LETNIEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z RODZIN Z PROBLEMEM 
ALKOHOLOWYM 

CEL GŁÓWNY Umocnienie poczucia własnej wartości, rozwijanie umiejętności 
przeciwstawiania się zjawiskom patologicznym, a jeśli już istnieją, 
umiejętność radzenia sobie z nimi 

OKRES REALIZACJI 09.08.2013 – 29.08.2013 

OSIĄGNIĘTE EFEKTY Z wypoczynku skorzystało 150 dzieci. Wyrobiono nawyki higieny osobistej, 
nawyki kultury zachowania, nawyki społecznego działania. Podniesiono 
sprawność fizyczną. Rozwinięto zainteresowania turystycznych i kulturalne. 

WARTOŚĆ PROJEKTU 100 000 zł 
 

 

19 NIE DOPALAJ 

CEL GŁÓWNY Podniesienie u uczniów świadomości skutków sięgania po środki uzależniające 
jakimi są dopalacze oraz negatywnych skutków stosowania i nadużywania tych 
środków (szczególnie dla młodego, rozwijającego się organizmu). 

OKRES REALIZACJI 20.03-25.04.2013 

OSIĄGNIĘTE EFEKTY Programem objęto 60 osób. Podwyższenie poziomu rozumienia własnych 
działań oraz konsekwencji związanych z eksperymentowaniem ze środkami 
psychoaktywnymi. Zwiększenie poczucia wpływu na swoje zachowanie i na 
otaczającą rzeczywistość;  Wyposażenie w wiedzę na temat substancji 
psychoaktywnych; Nabycie praktycznych umiejętności efektywnego 
odmawiania; Znajomość i umiejętność wykorzystania alternatywnych form 
spędzania czasu wolnego, rozwijanie zainteresowań. 

WARTOŚĆ PROJEKTU 1  942 zł 
 

 



47 

 

20 DIAGNOZA PSYCHOSPOŁECZNA RODZIN Z PROBLEMEM OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYM Z 
RÓWNOCZESNYM WYSTĘPOWANIEM PROBLEMU ALKOHOLOWEGO LUB ZAGROŻONYCH 

PROBLEMEM ALKOHOLOWYM 

CEL GŁÓWNY Przeprowadzenie diagnozy rodzin z problemem alkoholowym -kompleksowa 
ocena sytuacji w rodzinie 

OKRES REALIZACJI 11.2013- 12.2013 

OSIĄGNIĘTE EFEKTY Diagnozą objęto 50 dzieci. Opinie diagnostyczne stanowią opis obszarów 

problemowych, zasobów rodziny oraz zalecenia wskazujące na działania 

umożliwiające zmianę funkcjonowania rodziny 

WARTOŚĆ PROJEKTU 50 000 zł 

 
 

21 SKUTECZNA INTERDYSCYPLINARNA GRUPA ROBOCZA POMOC RODZINOM Z PROBLEMEM 
ALKOHOLOWYM I PRZEMOCĄ 

CEL GŁÓWNY 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.  
Podniesienie efektywności działań  przedstawicieli służb w działaniach 
podejmowanych w obszarze pomocy i interwencji w wobec osób i środowisk 
społecznych tego wymagających. 

OKRES REALIZACJI 28 - 29.11.2013 

OSIĄGNIĘTE EFEKTY Trwałe efekty z przeprowadzonego szkolenia, którym objęto 22 osoby, będą 

widoczne w pracach grup roboczych tworzonych przez Zespół 

Interdyscyplinarny w bezpośredniej pracy z rodziną. Uczestnicy otrzymali 

zaświadczenia o ukończeniu kursu. 

WARTOŚĆ PROJEKTU 8 000 zł 

 
 

22 WIGILIJNA PACZKA 

CEL GŁÓWNY Wsparcie gdańskich rodzin zmagających się z problemem alkoholowym, 
objętych pomocą Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku 

OKRES REALIZACJI 12.2013  

OSIĄGNIĘTE EFEKTY Wsparciem objęto 800 dzieci. Wręczenie „Świątecznej paczki”. Pełniejsze 

przeżycie okresu świąt w gronie rodzinnym, co skutkowało poprawa relacji 

wewnątrz rodzinnych 

WARTOŚĆ PROJEKTU 100 000 zł  
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23 INDYWIDUALNE I GRUPOWE WARSZTATY EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNE DLA DZIECI 
I MŁODZIEŻY, KTÓRE ZOSTAŁY UMIESZCZONE W PLACÓWKACH OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH Z 

POWODU ALKOHOLIZMU RODZICA/RODZICÓW 

CEL GŁÓWNY Eliminowanie przyczyn i objawów zaburzeń zachowania wynikających z 
zaniedbań wychowawczych i uzależnienia rodziców. Ograniczenie szkód 
wynikających z przebywania dzieci i młodzieży w środowisku o wysokim 
współczynniku patologii.  

OKRES REALIZACJI 15.11. – 31.12.2013 

OSIĄGNIĘTE EFEKTY Wsparciem objęto 84 osoby w 5 placówkach opiek-wychowawczych. Dzieci po 
przeprowadzonych zajęciach poszerzyły swoją wiedzę w zakresie uzależnień i 
profilaktyki, ponadto: zyskały świadomość tkwiących w sobie i grupie 
możliwości obrony przed uzależnieniami,  rozumiały, że mogą być 
odpowiedzialne za siebie i swoje decyzje,  poznały zdrowe sposoby radzenia 
sobie z trudnymi sposobami, przeżyciami i emocjami,  zostały zmotywowane 
do dbania o swoje zdrowie i świadomego dokonywania wyboru życia wolnego 
od uzależnień, dowiedziały się o skutkach spożywania alkoholu. 

WARTOŚĆ PROJEKTU 34 400 zł  
 

 

24 PROWADZENIE DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z ZAPOBIEGANIEM POWSTAWANIA NOWYCH 
PROBLEMÓW ZWIĄZANYCH Z PICIEM I NADUŻYWANIEM ALKOHOLU DLA OSÓB 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI UCZESTNIKÓW ŚRODOWISKOWYCH DOMÓW 
SAMOPOMOCY I WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ 

CEL GŁÓWNY Podniesienie wiedzy nt. działania alkoholu i związanych z nimi zagrożeń. 
Rozwijanie umiejętności interpersonalnych pozwalających na uniknięcie bądź 
zminimalizowanie wykluczenia społecznego oraz idącego za nim ryzyka 
uzależnienia. 
Oddziaływania psychoterapeutyczne dla osób, które mają już podwójną 
diagnozę nakierowane na lepsze radzenie sobie z chorobą, eliminowanie 
wtórnych skutków uzależnienia. 
Podniesienie posiadanej przez osoby niepełnosprawne i ich rodziny wiedzy z 
zakresu zagadnień związanych ze spożywaniem i nadużywaniem alkoholu. 

OKRES REALIZACJI 11.-12.2013  

OSIĄGNIĘTE EFEKTY Działaniami objęto 256 osób. Realizacja zadań wpłynęła pozytywnie na 
uświadomienie zagrożeń  i konsekwencji wypływających ze spożywania 
alkoholu, zwłaszcza przez osoby z niepełnosprawnością intelektualną, które są 
podatne na wpływy środowiska. Stworzono warunki do spokojnego i 
rzeczowego przekazywania wartości abstynenckich, pokazano możliwości 
aktywnego i wartościowego spędzania czasu wolnego. W trakcie realizacji 
zadań przerobiono praktyczne sytuacje i sposoby reagowania, co umocniło 
poczucie własnej wartości, odpowiedzialności i samodzielności oraz siły i woli 
charakteru. 

WARTOŚĆ PROJEKTU 79 600 zł 
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 25 ZAJĘCIA EDUKACYJNO- INFORMACYJNE DLA OSÓB STARSZYCH, W TYM MIESZKAŃCÓW DOMÓW 
POMOCY SPOŁECZNEJ I RODZINNYCH DOMÓW POMOCY NT. SKUTKÓW SZKODLIWEGO 

SPOŻYWANIA ALKOHOLU 

CEL GŁÓWNY Zapobieganie powstawaniu nowych problemów związanych z piciem i 
nadużywaniem alkoholu na terenie Gdańska oraz promowanie postaw 
społecznych ważnych dla profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych. 

OKRES REALIZACJI 15.11.2013 – 31.12.2013. 

OSIĄGNIĘTE EFEKTY Działaniami objęto 186 osób, poszerzono ofertę edukacyjną, podnoszącą 
wiedzę o szkodliwych skutkach nadużywania alkoholu, uzyskując tym samym: 
podniesienie świadomości zagrożenia uzależnieniem alkoholowym wśród 
seniorów. 
Podniesiono wiedzę na temat sposobu atrakcyjnego spędzania czasu wolnego 
i przeciwdziałania alkoholizmowi. 
Podniesiono skuteczność profilaktycznych oddziaływań personelu na osoby 
uzależnione i osłabiono tym samym problem nadużywania alkoholu przez 
mieszkańców. 

WARTOŚĆ PROJEKTU 42 000 zł 

 

 26 WSPARCIE TERAPEUTYCZNE, PSYCHOLOGICZNE I PEDAGOGICZNE W ZACHOWANIU TRZEŹWOŚCI 
OSÓB BEZDOMNYCH 

CEL GŁÓWNY Zwiększenie dostępności do pomocy terapeutycznej, psychologicznej, 
pedagogicznej dla bezdomnych klientów MOPR w Gdańsku pijących w sposób 
przynoszący osobiste szkody. 
Rozpoznanie zespołu uzależnienia od alkoholu oraz zmotywowanie do odbycia 
pełnego cyklu terapii. 
Wykorzystanie poważnego kryzysu, jakim jest bezdomność do zainicjowania 
pozytywnej zmiany. 

OKRES REALIZACJI 25.11.2013 – 31.12.2013 

OSIĄGNIĘTE EFEKTY Działaniami objęto 121 osób. Ograniczenie szkodliwych skutków spożywania 
alkoholu przez osoby bezdomne przebywające poza noclegownią w ciągu dnia 
zostały osiągnięte. Zmniejszenie liczby relegowanych z placówki za złamanie 
regulaminu oraz osób, których zdrowie i życie jest zagrożone ze względu na 
spożywanie alkoholu i jednoczesne pozostawanie w warunkach wychłodzenia 
organizmu 

WARTOŚĆ PROJEKTU 20 000 zł 
 

 

27 KIERUJ SWOIM ŻYCIEM BEZ PROCENTÓW! 

CEL GŁÓWNY Stworzenie warunków sprzyjających realizacji potrzeb, których zaspokajanie 
motywuje do powstrzymania się od spożywania alkoholu poprzez rozbudzenie 
i wskazanie ścieżek rozwoju własnego i umiejętności zawodowych 
potrzebnych w samodzielnym życiu. 

OKRES REALIZACJI 12.2013 
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OSIĄGNIĘTE EFEKTY Wsparciem objęto 113 osób. Zwiększono samoświadomość dotyczącą 
skutków nadużywania alkoholu sposobu radzenia sobie z problemem 
alkoholowym oraz promowaniem zdrowego i aktywnego stylu życia.  
Dokonano wzmocnienia wśród uczestników zakresu zasobów wewnętrznych 
(podniesienie samooceny, poczucie kontroli, kształtowania kompetencji 
społecznych, rozwiązywania konfliktów, stawiania celów życiowych, 
organizacja czasu wolnego, stawianie granic, asertywność). 

WARTOŚĆ PROJEKTU 56 000 zł 
 

 
 

IX.5 PROJEKTY PILOTAŻOWE ORAZ INNE 

 

28 POZAPOZY 

CEL GŁÓWNY Propagowanie traktowania wszelkiej twórczości w sposób równoprawny, bez 
względu na możliwości intelektualne.. 

OKRES REALIZACJI 14-15.10.2013 

OSIĄGNIĘTE EFEKTY Realizacja marzeń osób niepełnosprawnych, czego na pewno nie udałoby się 
im osiągnąć przy pomocy rodziców i środowiska, w jakim zamieszkują.  
Przyznanie nagród i wyróżnień  we wszystkich kategoriach (razem 24) 

WARTOŚĆ PROJEKTU 51 590 zł 

 

29 SUKCES GDAŃSKIEJ RODZINY 

CEL GŁÓWNY Celem Projektu „Sukces Gdańskiej Rodziny” było 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.  
Głównym zadania zrealizowane w projekcie to; oddzielenie pracy socjalnej od 
usługi postępowania w sprawie świadczeń pomocy społecznej, realizacja usług 
pomocy społecznej dla grup docelowych przy maksymalnym wykorzystaniu 
zasobów środowiska lokalnego, przetestowanie proponowanych narzędzi 
diagnostycznych w pracy, z  rodziną,  oddzielenie procesu organizowania usług 
od wykonawstwa usług, co zapewniało  monitoring i kontrolę usług oraz ich 
wymaganych standardów. 

OKRES REALIZACJI styczeń – listopad 2013 

OSIĄGNIĘTE EFEKTY Uczestniczyło 80 rodzin z  dziećmi z problemami  opiekuńczo-wychowawczymi 

z którymi realizowana była  praca socjalna przez  4 pracowników socjalnych 

Efektem pilotażowego wdrażania testowanych standardów jest analiza i ocena 

nowatorskich rozwiązań w zakresie udzielania pomocy i wsparcia rodzin z 

dziećmi. 

WARTOŚĆ PROJEKTU 644 435 zł 

 

Ośrodek realizował w roku 2013 łącznie 29 projektów na ogólną kwotę 6 566 517 zł. 
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X GŁÓWNE KIERUNKI DZIAŁAŃ OŚRODKA NA 2014 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 wymagaL czasu 

i cierpliwości i był kontynuowany w 2013 roku. Przeprowadzono różnego rodzaju badania wśród wszystkich 

pracowników Ośrodka, aby w ten sposób przyjrzeć się realizacji zadań na każdym stanowisku, w każdym 

zespole, W niektórych przypadkach było to badanie teczek, w innych badanie wykonywanych czynności, czy 

też fotografia czasu pracy.  Realizacja tego zadania wymagała zaangażowania wszystkich i nie zwalniała  

z wykonywania bieżących zadań. Prowadzone badania przyniosły korzyści dla całego Ośrodka. 

Wypracowano możliwości wprowadzenia zmian organizacyjnych w CPS-ach, znaleziono możliwości 

zatrudnienia 15 asystentów rodziny spośród pracowników socjalnych, lepiej przygotowanych do pełnienia 

tej funkcji, niż absolwenci kierunków pedagogicznych, na nowo ułożono obsługę ekonomiczną w Ośrodku 

w celu doskonalenia dbałości o finanse publiczne, wprowadzono nowy sposób rozliczania dotacji 

zapewniający lepszy nadzór nad wydatkowaniem środków publicznych przez NG w ramach realizacji  zadań 

zleconych, na nowo ułożono zadania w obszarze pomocy dziecku i rodzinie ukierunkowane na wzrost 

efektywności pracy z rodzinami, w których nadal występują problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz pracy 

z rodzinami, których dzieci umieszczone są w pieczy zastępczej, wypracowano propozycje nowego ułożenia 

zadań w obszarze pracy z osobami bezdomnymi ukierunkowane na przeniesienie obsługi osób bezdomnych 

do Centrów Pracy Socjalnej, wygospodarowano oszczędności etatowe w grupie pracowników z komórek 

administracyjnych (5,5 etatu), dostrzeżono możliwości analityczne w stosowanych narzędziach 

elektronicznych i wykorzystywanie ich do obserwacji tendencji i zjawisk w pomocy społecznej.  

Z prowadzonych badań skorzystali też pracownicy. Wypracowano propozycje ścieżek awansu zawodowego 

dla poszczególnych grup pracowników, stworzono możliwości specjalizacji pracowników socjalnych w 

wybranych obszarach niezbędnych dla CPS-u, stworzono możliwości zatrudnienia w zadaniowym czasie 

pracy, wypracowano propozycje ujednoliconego sposobu prowadzenia dokumentacji klientów, rozszerzono 

umiejętności pracowników w zakresie obsługi narządzi elektronicznych i umożliwienie poprzez to 

pełniejszego ich wykorzystywania. 

Ponadto 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 trzeciego 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, 

5. Dokonanie standaryzacji usług świadczonych przez pomoc społeczną, 
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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 MOPR 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 2014 zgodnie z kierunkami MPiPS 

realizację następujących celów i przyporządkowanych im zadań: 

1. Nowoczesne oblicze pomocy społecznej 

1.1. Wykorzystanie nowego okresu unijnego programowania do rozwoju Ośrodka  
1.2. Wspieranie rozwoju ekonomii społecznej 
1.3. Rozwój współpracy z instytucjami i NGO-s 
1.4. Kształtowanie pozytywnego wizerunku Ośrodka oraz skuteczna komunikacja   

2. Racjonalizacja wydatków poprzez ekonomizację działań Ośrodka 

2.1. Zastosowanie rachunku kosztów przy szacowaniu i planowaniu wydatków 

2.2. Edukacja ekonomiczna pracowników 

3. Wysokospecjalistyczne i wielopłaszczyznowe wspieranie rodziny 

3.1. Wzmocnienie kondycji rodziny poprzez: 

 Intensywną pracę z rodziną w środowisku zamieszkania 

 Włączanie specjalistów i organizacji pozarządowych we wspieranie rodziny 
3.2. Rozwój rodzinnej pieczy zastępczej 

4. Aktywny i bezpieczny Senior. Osoba niepełnosprawna pełnoprawnym gdańszczaninem. 

4.1. Rozwój środowiskowego wsparcia seniorów i osób niepełnosprawnych i zapobieganie 

instytucjonalizacji 

4.2. Wykorzystanie potencjału osób starszych i niepełnosprawnych w integracji ze środowiskiem 

lokalnym 


