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I ROLA MOPR W REALIZACJI POLITYKI SPOŁECZNEJ W GDAŃSKU 

O MOPR  

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie działa w imieniu Miasta Gdańska - jest jego jednostką organizacyjną, 

z własną strukturą oraz wyspecjalizowaną kadrą, która w kompleksowy sposób udziela pomocy osobom 

wymagającym wsparcia w trudnych sytuacjach życiowych. Z punktu widzenia ustawy1 MOPR jest jednostką, 

która realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej – w praktyce jej rola to wspieranie Gdańszczan, którzy 

bez pomocy z zewnątrz nie poradzą sobie w trudnym położeniu. 

MISJA OŚRODKA 

Istotę działalności Ośrodka określa jego misja: „Nasze wsparcie – Twoja samodzielność”.  

Oznacza ona, że osoby potrzebujące pomocy oraz wspieranie ich w dążeniu do samodzielności są 

pracowników MOPR najważniejsze. Są oni głęboko przekonani, że na szczeblu lokalnym realizują kluczowe 

dla społeczeństwa wyzwania. I choć realizowane zadania wynikają z obowiązków ustawowych, kadra 

Ośrodka podchodzi do nich z pasją i zaangażowaniem. 

Każdej zgłaszającej się do MOPR osobie gwarantuje się natychmiastową pomoc, która w zależności od 

zgłaszanego problemu może przybierać różne formy, takie jak np.: wsparcie pracownika socjalnego oraz 

asystenta rodziny świadczących pomoc w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej, usługi z zakresu 

poradnictwa specjalistycznego m.in. dla rodzin i dzieci, opieka nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi, 

zaburzonymi psychicznie oraz bezdomnymi, wsparcie osób doświadczających przemocy oraz wsparcie 

prawne. Szczególną troską obejmuje się najmłodszych Gdańszczan – z myślą o nich podejmowane są 

działania z zakresu organizacji placówek wsparcia dziennego oraz zastępczej opieki rodzicielskiej. MOPR 

aktywnie działa inicjując różne formy aktywności lokalnej w dzielnicach Gdańska. Ponadto świadczy 

wsparcie finansowe i materialne, w tym realizuje także dodatki mieszkaniowe, świadczenia rodzinne, 

pielęgnacyjne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego.  

STRUKTURA OŚRODKA    

MOPR stara się wychodzić z pomocą do Gdańszczan - w celu uzyskania wsparcia osoba potrzebująca może 

zgłosić się osobiście lub telefonicznie do jednego z Centrów Pracy Socjalnej (CPS) będących w strukturze 

Ośrodka. Na terenie Gdańska znajduje się osiem CPS, obsługujących poszczególne rejony Miasta. Podział 

taki został stworzony z myślą o osobach wymagających wsparcia, aby mogły zwracać się po pomoc w swoim 

rejonie zamieszkania. Dodatkowo zgłaszające się rodziny, w zależności od specyfiki problemu, obejmowane 

są opieką wyspecjalizowanych działów - Działu ds. Seniorów (DS), Działu ds. Osób Bezdomnych (DOB) oraz 

Działów Pieczy: Insytucjonalnej lub Rodzinnej (DPI i DPR). Ponadto w strukturze Ośrodka funkcjonują: Dział 

ds. Osób Niepełnosprawnych, Dział Pomocy Mieszkaniowej, Dział Świadczeń Rodzinnych. 

                                                           
1 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku udziela wsparcia na podstawie aktów prawnych, m.in.: Ustawa 

o pomocy społecznej, ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawa o dodatkach mieszkaniowych, 

ustawa o świadczeniach rodzinnych, ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawa o świadczeniach 

opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawa o systemie oświaty, ustawa o dodatkach 

energetycznych. 
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Spośród 440 313 zameldowanych mieszkańców Gdańska ponad 4% korzysta ze wsparcia MOPR (wg stanu 

na dzień 31.12.2014 r.) 

W roku 2014 liczba rodzin korzystających z pomocy Ośrodka, zmniejszyła się o 691, tj. o 6,9% 

w porównaniu z rokiem poprzednim, w którym liczba rodzin wyniosła 10 042. W 2014 roku od systemu 

pomocy społecznej uniezależniło się 3 118 rodzin dzięki uzyskaniu samodzielności będącej m.in. skutkiem 

podjęcia pracy, nabycia praw do świadczeń emerytalno-rentowych, przezwyciężenia trudnej sytuacji 

życiowej, czy też nabycia umiejętności radzenia sobie w sytuacji problemowej. Jednocześnie jednak do 

systemu przybyło 2 427 nowych rodzin. 

 

 

Centrum Pracy 
Socjalnej 3  
(Chełm, Orunia, Św. 
Wojciech, Lipce) 
liczba rodzin: 1 329 
liczba osób: 2 650 

 

Centrum Pracy Socjalnej 4  
(Przymorze Małe, Przymorze 
Wielkie, Żabianka, Jelitkowo, 
Wejhera, Tysiąclecia) 
liczba rodzin: 1 171 
liczba osób: 1 933 

Centrum Pracy 
Socjalnej 5 
(Przeróbka, Stogi, 
Krakowiec, Górki 
Zachodnie, Rudniki, 
Olszynka, Wyspa 
Sobieszewska) 
liczba rodzin: 661 
liczba osób: 1 485 

 

Centrum Pracy Socjalnej 6  
(Aniołki, Brętowo, Matarnia, 
Kokoszki, Jasień, Piecki-Migowo, 
Ujeścisko-Łostowice, Siedlce, 
Suchanino, Wzgórze Mickiewicza) 
liczba rodzin: 1 522 
liczba osób: 3 110 
 

 

Centrum Pracy 
Socjalnej 7  
(Oliwa , Osowa, Strzyża, 
Wrzeszcz Górny, VII Dwór) 
liczba rodzin: 1 109 
liczba osób: 2 049 

 

Centrum Pracy Socjalnej 2  
(Brzeźno, Nowy Port, Letnica, 
Młyniska) 
liczba rodzin: 1 018 
liczba osób: 2 036 

 

Centrum Pracy 
Socjalnej 1  
(Wrzeszcz Dolny, Zaspa 
Młyniec, Zaspa Rozstaje)  
liczba rodzin: 1 113 
liczba osób: 2 053 
 
 

Centrum Pracy 
Socjalnej 8  
(Gdańsk Śródmieście) 
liczba rodzin: 996 
liczba osób: 1858 

Rodziny: 9 351 
Osoby: 17 654 

 

DS, DOB, DPI i DPR 

(wszystkie dzielnice) 
liczba rodzin: 432 
liczba osób: 480 
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SCHEMAT ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W GDAŃSKU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SYSTEM POMOCY SPOŁECZNEJ W GDAŃSKU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•Zespół Planowania
i Sprawozdawczości

•Zespół Programów
i Projektów

•Zespół Zlecania Zadań
i Zamówień Publicznych

•Zespół Ekonomii Społecznej
i Współpracy z NGO

•Zespół Rozwoju Kadr
i Doradztwa Metodycznego

•Dział Techniczno -
Administracyjny

•Dział ds. Seniorów

•Dział ds. Osób 
Niepełnosprawnych

•Dział Pomocy 
Mieszkaniowej

•Dział Świadczeń Rodzinnych

•Dział ds. Osób Bezdomnych

•Dział Pieczy Instytucjonalnej

•Dział Pieczy Rodzinnej

•Dział Wspierania Rodziny

•Centra Pracy Socjalnej 1 - 8

•Dział Komunikacji
i Obsługi Prawnej

•Dział Spraw Pracowniczych

•Zespół Audytu i Kontroli

•Dział Księgowości

Dyrektor 
Miejskiego 

Ośrodka 
Pomocy 

Rodzinie

Zastępca 
Dyrektora
ds. Rodziny
i Dziecka

Zastępca 
Dyrektora
ds. Rozwoju

Zastępca 
Dyrektora
ds. Usług 

Społecznych

11 DOMÓW POMOCY 

SPOŁECZNEJ: 
DPS OSTOJA - UL. HOŻA 

DPS POLANKI - UL. POLANKI  

DPS NA ORUNI - UL. STAROGARDZKA 

4 RODZINNE DOMY POMOCY 

4 NIEPUBLICZNE DOMY POMOCY 

SPOŁECZNEJ 

22 PLACÓWKI OPIEKUŃCZO 

- WYCHOWAWCZE 
GDAŃSKIE DOMY DLA DZIECI - 6 

DOM INTEGRACYJNO-RODZINNY - 5 

POGOTOWIE OPIEKUŃCZE - 1 

PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-

WYCHOWAWCZE TYPU RODZINNEGO - 4 

NIEPUBLICZNE PLACÓWKI OPIEKUŃCZO 

- WYCHOWAWCZE - 6 

399 RODZIN 

ZASTĘPCZYCH 

72 ORGANIZACJE 

POZARZĄDOWE  
REALIZUJĄCE ZADANIA 

Z ZAKRESU POMOCY 

SPOŁECZNEJ 

MIEJSKI 

OŚRODEK 

POMOCY 

RODZINIE 
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KLUCZOWE DZIAŁANIA W ROKU 2014 

Dzięki konsekwentnej realizacji strategii profesjonalizacji Ośrodek systematycznie się rozwija, mimo że 

realizuje, niełatwe zadania o dużym stopniu wrażliwości oraz doniosłości społecznej. Działania koncentrują 

się nie tylko na działalności bieżącej – MOPR wychodzi krok naprzód dostosowując się do stale zachodzących 

zmian społecznych. Ośrodek jest do nich dobrze przygotowany i wie jak pracować, aby 

w każdych warunkach skutecznie wspierać swoich podopiecznych w procesie reintegracji. 

 

Rok 2014 to czas intensywnego rozwoju segmentu wysokospecjalistycznego 

i wielopłaszczyznowego wspierania rodziny. Istotą obecnych działań 

Ośrodka jest odejście w zdecydowany sposób od pomocy wyłącznie 

finansowej, w kierunku rozwiązań wielopłaszczyznowych opartych na 

współpracy specjalistów MOPR, organizacji pozarządowych, przedstawicieli 

biznesu i środowisk lokalnych. Tę koncepcję udało się zrealizować m.in. poprzez następujące formy 

oddziaływania:  

 Projekt kompleksowa specjalistyczna pomoc rodzinom z dziećmi, w których występuje problem 

alkoholowy oraz rodzinom, których dzieci umieszczone są w pieczy zastępczej. 

 Lokalny Zespół Monitorujący działający na rzecz dzieci i młodzieży poprzez wdrażanie systemu 

profilaktycznego reagowania na problemy pojawiające się w rodzinie oraz sytuacje noszące 

znamiona przemocy. 

 Rozwój rodzinnych form pieczy zastępczej. Coraz większa liczba dzieci pozbawionych opieki 

rodzicielskiej objęta jest rodzinnymi formami wsparcia. Na koniec 2014 r. z pieczy rodzinnej 

korzystało 66% ogółu dzieci z pieczy, a w instytucjach przebywało tylko 34% dzieci. 

 

MOPR ma świadomość, że współpraca Ośrodka z innymi instytucjami oraz 

NGO to klucz do sukcesu oraz rozwoju jego podopiecznych. Ośrodek umie 

wykorzystać potencjał współpracy różnych środowisk na rzecz 

przyświecającego mu celu.  

 W 2014 roku w ramach 163 umów zlecono 72 organizacjom 

pozarządowym realizację zadań na kwotę prawie 30 mln zł, tj. o 21% więcej niż w roku poprzednim. 

Kwota ta stanowi jednocześnie prawie 75% ogólnej kwoty na zadania zlecane przez Miasto Gdańsk 

organizacjom pozarządowym. 

 Rozwinęła się zainicjowana w ubiegłych latach współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy 

w zakresie czynnej rehabilitacji społeczno-zawodowej wspólnych podopiecznych obu instytucji. 

 W ramach wspólnych inicjatyw na rzecz podopiecznych MOPR kontynuowana jest współpraca 

z takimi podmiotami jak: uczelnie - Sopocka Szkoła Wyższa, Uniwersytet Gdański, biblioteki 

– Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna, przedstawiciele biznesu: LOTOS, AMBRA, mBank, 

PEKAO S.A., przedstawiciele środowisk lokalnych: Rady Osiedla i Rady Dzielnicy. 

 

Ośrodek stanowi przykład zaangażowanej jednostki umacniającej rozwój 

ekonomii społecznej na terenie Gdańska. Wsparcie ekonomii społecznej 

znajduje swój wyraz w wielu innowacyjnych rozwiązaniach aktywizujących 

podopiecznych MOPR. W roku 2014 były to: 

WSPIERANIE 

RODZINY 

WSPÓŁPRACA  

Z INNYMI 

PODMIOTAMI 

EKONOMIA 

SPOŁECZNA 
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 Projekt „Osiedle Sitowie” w ramach którego zapewniano zakwaterowanie oraz przygotowanie do 

samodzielnego życia osobom niepełnosprawnym, osobom z zaburzeniami psychicznymi, 

bezdomnym matkom z dziećmi oraz usamodzielniającym się wychowankom z placówek 

opiekuńczo-wychowawczych. Po dwuletnim pobycie na Sitowiu, w 2014 roku usamodzielniło się 

16 uczestników projektu (w tym 6 dzieci), którzy obecnie samodzielnie gospodarują w przekazanych 

im mieszkaniach socjalnych. 

 Wprowadzony po raz pierwszy w 2014 r. system realizacji usług opiekuńczych dla podopiecznych 

MOPR w ramach Gdańskiej Spółdzielni Socjalnej. GSS mogła zatrudnić do ponad 100 osób 

przygotowanych do roli opiekunów w ramach warsztatów prowadzonych przez Centrum Integracji 

Społecznej. 

 Współpraca z Centrum Treningu Umiejętności Społecznych zapewniającego aktywizację społeczną 

i zawodową swoich podopiecznych oraz miejsca tymczasowego pobytu m.in. osobom 

eksmitowanym i osobom doświadczającym przemocy domowej. 

 Współpraca z Centrum Integracji Społecznej realizującym Indywidualne Programy Zatrudnienia 

Socjalnego dla swoich podopiecznych. W 2014 roku zawarto 82 Programy, a 210 osób złożyło 

wniosek o przyjęcie do CIS. 

 

Rok 2014 to dla seniorów oraz osób niepełnosprawnych korzystających 

z pomocy MOPR okres szczególny, w którym kładziono nacisk na rozwój 

środowiskowego wsparcia. Jest dla Ośrodka szczególnie ważne, aby jego 

podopieczni mogli jak najdłużej funkcjonować w środowisku, w którym 

czują się najlepiej, a więc najczęściej w swoim domu. Z myślą o tych 

potrzebach MOPR stale rozwija sieć wsparcia środowiskowego w postaci różnych form pomocy dziennej 

i półstacjonarnej, oddalając w ten sposób konieczność zastosowania wsparcia całodobowego. Ośrodek 

podejmował również wiele działań aktywizujących i integrujących seniorów oraz osoby niepełnosprawne 

w środowisku. W roku 2014 udało się zrealizować następujące działania:  

 Utworzenie nowego środowiskowego domu samopomocy dla 15 osób w dzielnicy Kokoszki. 

 Promocja oraz rozszerzanie oferty rodzinnych domów pomocy poprzez wprowadzenie opieki 

psychologa. 

 Podjęcie zintensyfikowanych działań przez pracowników socjalnych skierowanych na optymalnie 

najdłuższe utrzymanie w środowisku osób kwalifikujących się do domów pomocy społecznej. 

 Rozwój usług sąsiedzkich jako efektywnej formy wsparcia dziennego. 

 Współpraca z 28 Radami Osiedli i Dzielnic na rzecz seniorów i osób niepełnosprawnych oraz 

organizowanie społeczności lokalnej poprzez spotkania informacyjne, edukacyjne, festyny, dni 

sąsiedzkie, happeningi, warsztaty, szkolenia i zajęcia rekreacyjno-ruchowe. 

 Wspólne przedsięwzięcia aktywizujące i integrujące – projekty w zakresie integracji 

międzypokoleniowej, wolontariat senioralny, bal seniora. 

 

  

SENIORZY I OSOBY 

NIEPEŁNOSPRAWNE 
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WYRÓŻNIENIA MOPR 

 

Realizowane przez Ośrodek inicjatywy znajdują uznanie nie tylko wśród uczestników, do których są 

skierowane, ale bywają także doceniane i nagradzane na szczeblu wojewódzkim oraz centralnym. 

 Gmina Gdańsk została laureatem VI edycji ogólnopolskiego konkursu "Samorząd Równych Szans" na 

najlepsze praktyki w zakresie polityki na rzecz osób niepełnosprawnych za projekt "Innowacyjne 

wsparcie środowiskowe dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi”. 

 Zarząd Związku Dużych Rodzin „Trzy Plus” przyznał Miastu Gdańsk tytuł honorowy Miasto Przyjazne 

Dużym Rodzinom za: Program „Duża Gdańska Rodzina” wprowadzający po raz pierwszy w Polsce 

bezpłatne przejazdy komunikacją miejską dla rodzin z co najmniej trójką dzieci, wprowadzenie 

bezpłatnych sobotnich wizyt w Gdańskim ZOO dla rodzin wielodzietnych, uczestnictwo w Forum na 

Rzecz Dużych Rodzin i udział w propagowaniu Kart Dużej Rodziny w Województwie Pomorskim 

i w Polsce. 

 Pracownik Ośrodka za działania w ramach projektu „Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza 

w Gdańsku” otrzymał „Srebrne Drzewko” - nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego za 

wybitne i nowatorskie osiągnięcia w dziedzinie pomocy społecznej. 

 Pracownik Ośrodka za projekt „Entliczek-Pentliczek” został uhonorowany nagrodą Ministra Pracy 

i Polityki Społecznej za wybitne i nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej. 
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II WSPIERANIE RODZINY  
 

II.1 INFORMACJE STATYSTYCZNE O RODZINIE 

 

Najczęstszymi powodami korzystania klientów z pomocy społecznej w 2014 roku były, podobnie jak 

w latach ubiegłych, czynniki ekonomiczne (ubóstwo i bezrobocie), które stanowiły 41,5% w grupie przyczyn 

ubiegania się o pomoc i wsparcie. Kolejna grupa to powody zdrowotne (wśród nich niepełnosprawność oraz 

długotrwała lub ciężka choroba), które wyniosły 39,8%. Powody rodzinne w tym m.in. bezradność 

w sprawach opiekuńczo – wychowawczych stanowiły 10,9%, a powody społeczne (uzależnienie, przemoc) 

8,2%.  

 

POWODY PRZYZNANIA POMOCY – LICZBA RODZIN

 
 

 

 

 

 

•ubóstwo 5 021

•bezrobocie 2 022

41,5%

EKONOMICZNE

•niepełnosprawność 4 007

•długotrwała choroba 2 744
39,8%

ZDROWOTNE

•wielodzietność  183

•bezradność
w spr. opiekuńczo
- wychowawczych 1 510

•potrzeba ochrony
macierzyństwa 347

10,9% 
RODZINNE

•alkoholizm 420

•narkomania 32

•bezdomność 646

•opuszczenie zakładu karnego 121

•przemoc w rodzinie 55

•zdarzenia losowe 34

•sytuacja kryzysowa 23

7,8% 
SPOŁECZNE
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RODZINY – STRUKTURA 

 

Wśród rodzin objętych wsparciem zdecydowaną większość - 63% stanowią rodziny jednoosobowe. Są to 

głównie osoby starsze, samotne, często z orzeczeniem niepełnosprawności, wymagające wsparcia 

w postaci usług opiekuńczych.  

Ogólna liczba osób w 9 351 rodzinach objętych wsparciem wynosiła 17 654 osób. Osoby w rodzinach 

wieloosobowych stanowiły 67% ogólnej liczby, a wśród nich 38% stanowiły dzieci.  

 

 
 

Spośród 9 351 rodzin korzystających ze wsparcia MOPR największy odsetek – 25% stanowiły rodziny 

z dziećmi. 

 

RODZINY – OKRES OBJĘCIA WSPARCIEM 

 

Wśród rodzin korzystających z pomocy i wsparcia największy odsetek – 61% stanowiły rodziny pozostające 

w systemie pomocy trzy i ponad trzy lata. W tej grupie znajdują się osoby starsze i z orzeczeniem 

9351 rodzin

3 685 rodzin 
wieloosobowych

5 666 rodzin 
jednoosobowych

2 407

rodziny z 
dziećmi

1 664

rodziny 
emerytów i 
rencistów

1 000

rodziny 
niepełne
z dziećmi

576

rodziny 
wielodzietne

• powyżej 3 lat5 696 (60,91%)

• od 2 do 3 lat895 (9,57%)

• od 1 do 2 lat1 164 (12,45%)

• do 1 roku1 596 (17,07%)
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o niepełnosprawności. Długotrwałość pozostawania w systemie pomocy społecznej rzutuje na zdolność 

rodziny do przezwyciężania własnej, trudnej sytuacji. W związku z powyższym najlepsze rezultaty w pracy 

z rodziną osiągane są w grupach objętych wsparciem do 2 lat. 

 

II.2 FORMY POMOCY RODZINIE 

 

Ośrodek oprócz realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej i ustawy o wspieraniu rodziny 

i rozwoju pieczy zastępczej jest wiodącym wykonawcą, odpowiedzialnym za większość zadań zawartych 

w Programie Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2012-2014. W pracy nad poprawą 

sytuacji rodzin stosowane są opisane poniżej formy pomocy. 

 

PRACA SOCJALNA 

Jako priorytetową przyjmuje się zasadę, zgodnie z którą w pierwszej kolejności zabezpieczana jest pomoc 

dla rodzin przeżywających trudności poprzez wsparcie pracownika socjalnego. Jego zadaniem jest 

organizowanie pracy z rodziną w taki sposób, aby efektywnie i skutecznie wykorzystywać dostępne zasoby 

(zarówno samego klienta jak i środowiska lokalnego oraz Ośrodka) na rzecz prowadzenia działań 

profilaktycznych, interwencyjnych, aktywizujących i readaptacyjnych. Ich celem ma być zapewnianie 

bezpieczeństwa socjalnego rodzinom, które takich możliwości nie posiadają.  

Przeprowadzona w Ośrodku charakterystyka klientów pod kątem wykazywanej motywacji i posiadanych 

zasobów pozwoliła na zróżnicowanie intensywności i rodzaju działań realizowanych w ramach pracy 

socjalnej prowadzonej z konkretną rodziną. 

Ważny element oddziaływania na klienta to kontrakt socjalny - umowa zawierana pomiędzy klientem 

a pracownikiem socjalnym - kontrakt socjalny.  W 2014 roku zawarto 676 kontraktów tj. o 31% więcej niż 

w roku poprzedzającym. 

  

LICZBA PRACOWNIKÓW 
SOCJALNYCH  

(w tym terenowych) 

LICZBA RODZIN OBJĘTYCH 
WSPARCIEM 

LICZBA DZIECI W 
RODZINACH 

LICZBA OSÓB, KTÓRE 
OBJĘTO KONTRAKTEM 

SOCJALNYM 

2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 

230 (184) 208 (169) 10 042 9 351 4 747 4 649 880 1 107 

 

ASYSTENTURA RODZINY 

W 2014 roku Ośrodek kontynuował realizację 

specjalistycznej pracy socjalnej w zakresie asysty rodzinnej. 

Realizacja tych zadań to odpowiedź na zidentyfikowane 

potrzeby osób korzystających z pomocy. Przydzielenia 

rodzinie asystenta dokonuje się na podstawie wniosku 

pracownika socjalnego przeprowadzającego wywiad 

środowiskowy, po dokonaniu przez niego analizy sytuacji 

rodziny i zdiagnozowaniu problemów opiekuńczo 

wychowawczych. Od tego momentu rodzina objęta jest 

wsparciem zarówno pracownika socjalnego jak i asystenta, 

którzy ściśle ze sobą współpracują. 

Wynagrodzenia dla asystentów 

rodzin sfinansowano m.in. 

ze środków pozyskanych 

z Ministerstwa Pracy 

i Polityki Społecznej 

w wysokości 378 552 zł 
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Asystent rodziny w pracy z rodziną dokonuje pogłębionej diagnozy problemów w rodzinie, ustala jej plan 

pracy, który następnie wspólnie z nią realizuje. W przypadku, gdy dziecko umieszczone jest w pieczy 

zastępczej, asystent podejmuje pracę z rodziną dodatkowo we współpracy z koordynatorem rodzinnej 

pieczy zastępczej w celu jak najszybszego powrotu dziecka do rodziny. 

Celem świadczenia usługi asystentury jest poprawa sytuacji życiowej rodziny, w tym w szczególności 

stworzenie optymalnych warunków służących wychowywaniu dzieci i pokonywaniu bieżących problemów, 

a także nabycie i doskonalenie umiejętności społecznych rodziców oraz zwiększenie ich kompetencji 

rodzicielskich.  

 

 
 

PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE: RODZINNE, PSYCHOLOGICZNE, PRAWNE ORAZ INNE FORMY 

WSPIERANIA RODZIN 

Z poradnictwa specjalistycznego korzystają osoby i rodziny wymagające ukierunkowanego wsparcia, 

wykraczającego poza zasadniczą pomoc świadczoną przez pracownika socjalnego lub asystenta rodziny. 

Poradnictwo specjalistyczne prowadzi do wzmocnienia rodzin w zakresie poczucia odpowiedzialności za 

własną sytuację życiową, adekwatnego postrzegania swoich problemów, zmiany stylu wychowania dzieci, 

czy rozwiązywania problemów prawnych. Jest ono realizowane dwutorowo – bezpośrednio przez 

specjalistów zatrudnianych przez MOPR oraz w ramach zadań zleconych. W 2014 r. poradnictwo w tej 

drugiej formie realizowane było w ramach zadania dotyczącego kompleksowego wspierania rodziny.  

Wsparcie w tym zakresie otrzymało 49 rodzin (131 osób). Udzielono porad: 

 Psychologicznych - 608  

 Pedagogicznych - 259 

 Prawnych - 113 

 Rodzinnych - 9 

Obok poradnictwa specjalistycznego rodziny mogą liczyć na pomoc w formie: mediacji, tymczasowego 

wsparcia w postaci tzw. rodzin wspierających. Ponadto szczególny nacisk kładzie się na pracę z rodzinami 

biologicznymi, których dzieci umieszczone są w pieczy zastępczej. Dla tego grona rodzin wykonywana jest 

pogłębiona diagnoza psychospołeczna. Organizowane są również grupy wspierająco-edukacyjne. Celem 

ww. działań jest odbudowa więzi rodzinnych oraz umożliwienie powrotu dziecka do rodziny. 

 

 

 

 

25

368

833

23

293

1 094

L I C Z B A  A S Y S T E N T Ó W L I C Z B A  R O D Z I N  O B J Ę T Y C H  
W S P A R C I E M

L I C Z B A  D Z I E C I  W  R O D Z I N A C H

ROK 2013 ROK 2014
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FORMY WSPIERANIA RODZIN JEDNOSTKA 2013 2014 

Poradnictwo specjalistyczne Osoby 479 546 

Mediacja rodzinna Rodziny 20 25 

Grupy wspierająco-edukacyjne dla 

rodziców, których dzieci są w pieczy  
Osoby 49 22 

Rodziny wspierające dla rodzin 

biologicznych 
Rodziny 2 1 

Diagnoza psychospołeczna rodzin Zdiagnozowane rodziny 50 49 

 

PORADNICTWO PRAWNE realizowane przez MOPR 

Poradnictwo prawne udzielane jest przez konsultantów-prawników MOPR zakresie problemów prawnych 

(sprawy rozwodowe, kontakty z instytucjami). Udzielono 986 porad prawnych, w 18 sprawach sądowych, 

w których konsultanci MOPR zostali ustanowieni pełnomocnikami. 12 spraw dotyczyło umieszczenia osób 

w Domu Pomocy Społecznej, 6 spraw - umieszczenia osób w szpitalu psychiatrycznym. 

 

PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE realizowane przez MOPR 

Realizujący poradnictwo psychologiczne pracownicy MOPR (psycholodzy) udzielili łącznie 2 841 konsultacji 

dla klientów, w tym dotyczących: 

 chorób psychicznych - 811 

 przemocy domowej - 699 

 problemów opiekuńczo - wychowawczych - 588   

 

PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO 

Placówki wsparcia dziennego adresują swoja pomoc do dzieci i młodzieży w wieku 6-15 lat, wywodzących 

się z rodzin przezywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, 

w szczególności z rodzin niepełnych, niezaradnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym lub 

uzależnieniami. Mają one na celu utrzymanie dziecka w jego naturalnym środowisku poprzez wsparcie 

funkcji opiekuńczych. W 2014 r. zadanie w zakresie dziennej opieki nad dziećmi (m.in. poprzez pomoc 

w odrabianiu lekcji, możliwość otrzymania posiłku, organizację czasu wolnego, pracę z rodzicami dzieci) 

realizowane było przez organizacje pozarządowe. Dwie placówki wsparcia dziennego prowadzone były 

w formie specjalistycznej. Zapewniały one dodatkowo pomoc psychologiczną, logopedyczną, 

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

przystosowana dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. 

 

PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO 2012 2013 2014 

Placówki ogółem 20 20 16 

Placówki o charakterze opiekuńczym 18 18 14 

Placówki o charakterze specjalistycznym 2 2 2 

Miejsca ogółem 468 468 375 
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PROGRAM „POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA” 

W 2014 roku kontynuowany był wieloletni program rządowy „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. 

Pomocą w zakresie dożywiania objęte były dzieci w wieku przedszkolnym, uczniowie realizujący obowiązek 

szkolny oraz osoby dorosłe, w szczególności chore, samotne, niepełnosprawne, w podeszłym wieku, 

bezdomne. Łącznie objęto programem 9 364 osoby. Pomoc przyznawana była osobom, których dochód 

przekraczał 150 % kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.  

 

DOŻYWIANIE 2012 2013 2014 

Dzieci objęte programem dożywiania 

(posiłek w szkole i środki na zakup żywności) 
4 318 4 415 4 368 

Liczba punktów żywieniowych 121 132 149 

Liczba szkół, w których prowadzono dożywianie 95 97 96 

 

 
 

WYPOCZYNEK LETNI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 

MOPR realizując programy profilaktyczne, każdego roku zapewnia dzieciom wypoczynek w czasie wolnym 

od zajęć szkolnych. W 2014 roku zorganizowano dwa turnusy kolonijne oraz rejs po Motławie dla dzieci 

wychowujących się w rodzinach z problemami alkoholowymi. Atrakcje sfinansowano ze środków Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.  

 

FORMA WYPOCZYNKU 2013 2014 

Kolonie letnie (organizator MOPR) 150 162 

Rejs po Motławie (organizator MOPR, Związek Miast Nadwiślańskich) 113 109 

 

PROGRAM „DUŻA GDAŃSKA RODZINA” 

MOPR jest realizatorem Programu „Duża Gdańska Rodzina” przyjętego na lata 2010-2015. Z Programu 

mogą korzystać gdańskie rodziny wielodzietne mające na utrzymaniu 3 lub więcej dzieci w wieku do 18 lub 

26 lat w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje. W ramach Programu rodziny mogą korzystać z Karty 

Dużej Gdańskiej Rodziny, która uprawnia do korzystania ze zniżek i darmowych wejść m.in. do placówek 

miejskich - muzeów, instytucji kultury, ZOO oraz do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską ZTM 

w Gdańsku. W 2014 roku odnotowano wydanie 22 038 kart tj., o 75 % więcej niż w roku ubiegłym. 

1 352

2 362

654 DZIECI I MŁODZIEŻ DOŻYWIANA W 2014 R.

Dzieci w wieku przedszkolnym

Dzieci i młodzieź szkolna

Dzieci i młodzieź szkolna - bez decyzji
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OGÓLNOPOLSKA KARTA DUŻEJ RODZINY 

Obok Programu „Duża Gdańska Rodzina” Ośrodek realizuje również ogólnopolski Program Ministerstwa 

Pracy i Polityki Społecznej – „Karta Dużej Rodziny”. Podobnie jak z Karty Dużej Gdańskiej Rodziny, z Karty 

ogólnopolskiej mogą korzystać rodziny wielodzietne, z co najmniej trójką dzieci. Na jej podstawie mogą 

korzystać z uprawnień, jakie znajdują się w katalogu ulg i zwolnień zamieszczonego na stronie internetowej 

MPiPS. W roku 2014 wydano 3 748 Kart. 

 

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE I INTERWENCJA KRYZYSOWA 

System pomocy rodzinie w kryzysie i rozwiazywania problemu przemocy stanowi jeden z elementów 

„Gdańskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy 

w Rodzinie  na lata 2014-2016”. MOPR stanowi ważne ogniwo tego systemu – jest koordynatorem oraz 

jednym z realizatorów Programu.  

Praca w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie koncentruje się na rozpoznawaniu zjawiska 

przemocy, budowaniu planu pomocy o charakterze interwencyjnym, socjalnym, psychologicznym 

i prawnym, a następnie jego realizacji. Efektywną realizację tej pracy zapewnia Zespół Interdyscyplinarny 

ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie (ZI) w skład którego wchodzą przedstawiciele m.in. MOPR, 

Centrum Interwencji Kryzysowej PCK (CIK), Policji, oświaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych czy 

Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA). ZI powołuje tzw. grupy robocze. Ich 

głównym zadaniem jest interdyscyplinarna praca specjalistów z różnych instytucji i podmiotów nad 

rozwiązaniem problemu przemocy indywidualnej rodziny oraz monitorowanie ich sytuacji. Działania 

związane z kompleksową pracą z rodziną doznającą przemocy realizowane są w oparciu o procedurę 

„Niebieskiej Karty”. 

W 2014 roku Zespół Interdyscyplinarny poprzez grupy robocze objął pomocą interdyscyplinarną 617 rodzin, 

wszczęto 458 nowych procedur Niebieskich Kart, zakończono 389 spraw. Procedury Niebieskie Karty, 

wszczęte zostały: przez policję - 364, przez MOPR - 55, przez podmioty edukacji i oświaty - 16, przez GKRPA 

- 4 i przez podmioty ochrony zdrowia - 6. 

Działania w zakresie przeciwdziałania przemocy z ramienia MOPR obejmują również działania 

interwencyjne w ramach popołudniowych dyżurów pracowników socjalnych. Z kolei CIK udziela pomocy 

rodzinom poprzez poradnictwo specjalistyczne (psychologiczne, prawne) oraz zapewnienie schronienia dla 

osób, które ze względów bezpieczeństwa nie mogą przebywać w dotychczasowym miejscu zamieszkania.  

 

 

12 585

22 038

4 409 4 917

ROK 2013 ROK 2014

WYDANE KARTY RODZINY KORZYSTAJĄCE Z PROGRAMU
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DZIAŁANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY 

W RODZINIE 

2012 2013 2014 

Konsultacje merytoryczne z zakresu interwencji kryzysowej 
i przeciwdziałania przemocy 

110 294 258 

Posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego - 6 6 

Działania interwencyjne w ramach dyżurów interwencyjnych pracowników socjalnych 35 39 53 

Liczba wszczętych procedur „Niebieskiej Karty” 290 243 458 

Liczba osób objętych wsparciem Centrum Interwencji Kryzysowej 3 918 4 140 3 927 

Liczba osób biorących udział w programy edukacyjnych dla sprawców przemocy - - 153 

Liczba pracowników socjalnych przeszkolonych w zakresie pracy z rodzina w kryzysie - 39 30 

 

II.3 WSPIERANIE OSÓB BEZDOMNYCH 

 

System wspierania osób bezdomnych realizowany przez MOPR opiera się na dwóch filarach:  

 zadaniach realizowanych bezpośrednio przez Ośrodek 

 kontraktacji usług i współpracy Ośrodka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi służbami 

w zakresie pomocy osobom bezdomnym 

MOPR zapewnia wsparcie pracownika socjalnego ds. osób bezdomnych w każdym z ośmiu Centrów Pracy 

Socjalnej. Jest to specjalista, którego praca ukierunkowana jest na utrzymanie zagrożonej bezdomnością 

osoby na utrzymanie jej w dotychczasowym środowisku – m.in poprzez motywowanie do odpracowania 

zadłużenia lub podjęcie stałego zatrudnienia. W Ośrodku funkcjonuje również Dział ds. Osób Bezdomnych. 

Podejmuje on interwencje wobec osób bezdomnych znajdujących się w trudnej sytuacji, często zagrożenia 

życia. W roku 2014 DOB podjął 53 działania interwencyjne. 

Kluczowym działaniem w zakresie przeciwdziałania bezdomności jest kompleksowe wsparcie osób 

bezdomnych w procesie wychodzenia z bezdomności realizowanym przez organizacje pozarządowe we 

współpracy z Ośrodkiem. Od 2014 r. sposób kontraktacji tej usługi odbywa się na zmienionych zasadach, 

które wymuszają zwiększenie zaangażowania i odpowiedzialności organizacji pozarządowych za pracę 

prowadzoną z osobą bezdomną. W roku sprawozdawczym Kompleksowe wsparcie rozszerzono o szereg 

działań, które mają na celu nie tylko zapewnienie osobom bezdomnym schronienia, ale przede wszystkim 

ich usamodzielnienie: 

 

 Całoroczny streetworking - mający na celu zmniejszenie bezdomności ulicznej. W roku 2014 

streetworkerzy dotarli do 210 osób przebywających w miejscach niemieszkalnych takich jak 

dworce, altanki działkowe czy pustostany. W wyniku ich działań, w okresie zimowym liczba 

korzystających ze schronienia była wyższa niż liczba kontraktowanych miejsc. 

 Dostęp do ogrzewalni, noclegowni, schronisk, pogotowia socjalnego dla osób nietrzeźwych 

 Prowadzenie specjalistycznego wsparcia dla bezdomnych rodziców z dziećmi. Grupa ta korzysta ze 

wsparcia w schronisku (ok. 20 miejsc) oraz w 4 mieszkaniach treningowych (19 miejsc). 

Przebywające w nich osoby przygotowują się do samodzielności, wejścia na rynek pracy oraz 

aktywnego spełniania funkcji wychowawczych, opiekuńczych i społecznych. W roku 2014 wsparcie 

w mieszkaniach treningowych otrzymało 6 rodzin (20 osób). 
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 Asystentura dla osób bezdomnych oraz realizacja Indywidualnych Programów Wychodzenia 

z Bezdomności, kontraktów socjalnych, treningów przy wykorzystaniu zespołów funkcjonalnych: 

pedagogów, psychologów, prawników, doradców zawodowych oraz asystentów. Asystentura 

prowadzona jest w wynajmowanych mieszkaniach (33 osoby) lub placówkach (30 osób). 

 Zespoły diagnostyczne – pracujące w składzie obejmującym specjalistów-pracowników socjalnych, 

psychologów, asystentów i pochylające się nad każdym indywidualnym przypadkiem bezdomności. 

 

 
 

Pozostałe kontraktowane usługi w zakresie pomocy osobom bezdomnym to: 

 Zapewnianie miejsc w 2 specjalistycznych placówkach dla chorych, niepełnosprawnych lub 

wymagających opieki osób. Wsparcie dla nich jest skoncentrowane na zabezpieczeniu schronienia, 

usługach zdrowotnych i opiekuńczych. W roku 2014 wydano 560 decyzji na schronienie i posiłek 

w Domu dla Bezdomnych. 

 Zapewnianie wsparcia osobom zagrożonym bezdomnością, które mogą korzystać 

z pomocy specjalistów będących do ich dyspozycji w ramach CTUS2.  

Wspieranie osób bezdomnych w ramach współpracy z innymi podmiotami obejmuje korzystanie z: 

 Miejsc w noclegowni niskoprogowej dla osób będących pod wpływem alkoholu 

 Oferty reintegracji społecznej i zawodowej w ramach CIS3 współpracującego z MOPR na zasadzie 

partnerstwa 

 

 

 

                                                           
2 Więcej informacji nt. CTUS znajduje się się w dziale II.7 „REINTEGRACJA SPOŁECZNA” – „CENTRUM TRENINGU UMIEJĘTNOŚCI 

SPOŁECZNYCH (CTUS)” 

3 Więcej informacji nt. CIS znajduje się się w dziale II.7 „REINTEGRACJA SPOŁECZNA” – „CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ (CIS)” 

760 osób bezdomnych

Osoby, które 
podjęły 

usamodzielnienie
:98

w tym 
usamodzielnione: 

56

Osoby objęte 
Indywidualnymi 

Programami 
Wychodzenia

z Bezdomności: 
62

Osoby objęte 
kontraktami 

socjalnymi: 45

Osoby 
wynajmujące 

mieszkania
z treningiem lub 
asystenturą: 53

(33 osoby 
samotne oraz
6 matek i 14 

dzieci)

Osoby
w placówkach 

wspierane przez 
asystenta: 30
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PLACÓWKI DLA OSÓB BEZDOMNYCH 2011 2012 2013 2014 

Placówki na terenie Gdańska 9 8 10 9 

Miejsca zakontraktowane w placówkach na terenie 
Gdańska 

388 270 296 335 

Miejsca zakontraktowane w placówkach poza 
Gdańskiem 

60 160 132 45 

Osoby korzystające z placówek ogółem 789 685 505 760 

 

II.4 AKTYWIZACJA ZAWODOWA  

 

Wsparcie osób i rodzin zgłaszających się do MOPR z problemem bezrobocia jest jednym  

z poważniejszych wyzwań stojących przed Ośrodkiem. Jak wynika z dotychczasowych doświadczeń Ośrodka 

w zakresie działań aktywizacyjnych podopiecznych pozostających bez pracy – najlepsze rezultaty dają 

skoncentrowane działania przy udziale publicznych służb zatrudnienia. W związku z powyższym w roku 2014 

położono nacisk na następujące działania realizowane w ramach porozumień: 

 We współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Gdańsku wdrożono model aktywizacji zawodowej 

osób pozostających bez pracy pn. „Bez przeszkód do zatrudnienia”. W projekcie uczestniczyło 10 

potrójnych zespołów w składzie: osoba bezrobotna oraz pracownik socjalny i doradca zawodowy. 

Skoncentrowana pomoc zaowocowała uzyskaniem zatrudnienia przez 7 z 10 pozostających bez 

zatrudnienia osób. 

 Utworzenie w Centrach Pracy Socjalnej 7 stanowisk, na których skierowani przez Powiatowy Urząd 

Pracy w Gdańsku stażyści udzielali wsparcia poprzez pomoc w rejestracji osób bezrobotnych drogą 

elektroniczną, czy wyszukiwanie ofert pracy. 

 W ramach współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Gdańsku przeprowadzono konsultacje dla 

pracowników MOPR (8 kierowników CPS oraz 16 pracowników socjalnych) w zakresie aktywizacji 

zawodowej osób bezrobotnych. 

 

Ponadto Ośrodek stworzył możliwość korzystania z formy aktywizacji zawodowej, jaką są prace społecznie 

użyteczne. Jest to inicjatywa, która daje pespektywę powrotu na rynek pracy osobom długotrwale 

bezrobotnym, korzystającym z uwagi na trudną sytuację materialną ze świadczeń z pomocy społecznej. 

Zainicjowana kooperacja z Powiatowym Urzędem Pracy w Gdańsku oraz wymierne efekty na polu 

aktywizacji osób bezrobotnych dają realną szansę na kontynuację współpracy w kolejnych latach. W roku 

2015 w ramach porozumienia obu instytucji planowana jest realizacja Programu Aktywizacja i Integracja 

wynikającego z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 

 

II.5 REINTEGRACJA SPOŁECZNA 

 

„OSIEDLE SITOWIE”    

Głównym celem funkcjonowania „Osiedla Sitowie” jest nauczenie jego mieszkańców odpowiedzialnego, 

dojrzałego życia, które daje szansę na samodzielność w przyszłości. Uczestnicy projektu mogą mieszkać na 

terenie Sitowia maksymalnie przez 2 lata, korzystając w tym czasie z pełnego wsparcia specjalistów. W tym 

okresie dążą do uzyskania zatrudnienia oraz zdobycia i utrzymania lokalu mieszkalnego. Część osób 
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usamodzielniających się otrzymuje lokal socjalny z zasobów Miasta Gdańsk. Czas pobytu na Sitowiu to 

nieustająca praca nad zmianą, utrzymaniem motywacji do zmiany i powrotu do samodzielnego życia. 

Najczęściej mieszkańcy rozpoczynają swoją aktywizację od elastycznych form zatrudnienia, nierzadko 

w ramach Gdańskiej Spółdzielni Socjalnej. W 2014 roku, po pierwszych próbach pracy, uczestnikom 

projektu udało się podjąć zatrudnienie już na otwartym rynku pracy - firma Ambra zatrudniła w 2014 roku 

6 osób (4 bezdomne matki oraz 2 osoby niepełnosprawne). Po dwuletnim pobycie na Sitowiu, również 

w 2014 roku, wsparto w usamodzielnieniu aż 16 uczestników projektu (w tym 6 dzieci), którzy obecnie 

samodzielnie gospodarują w przekazanych im mieszkaniach socjalnych. 

 

 
 

 

CENTRUM TRENINGU UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH (CTUS)  

Projekt skierowany jest do osób i rodzin zagrożonych bezdomnością, wobec których realizowana jest 

eksmisja. Uczestnicy otrzymują poprzez udział w projekcie CTUS możliwość gospodarowania w ramach 

tymczasowego pomieszczenia przez 6 lub 12 miesięcy. Akceptując warunki zawarte w Indywidualnej 

Strategii, ustalanej odrębnie dla każdej osoby lub rodziny, uczestnicy są zobowiązują się do stopniowej 

redukcji swojego zadłużenia. Jednocześnie poddawani są działaniom aktywizacyjnym w obszarze 

zawodowym, aby mogli podjąć i utrzymać zatrudnienie. Każdy beneficjent objęty jest indywidualną 

asystenturą, działaniami związanymi z animacją społeczną, edukacyjną, zdrowotną, a także pomocą 

prawną. Pobyt w CTUS jest czasem, w którym każda osoba uzyskuje szansę na usamodzielnienie 

Mieszkańcy 
Osiedla Sitowie

• 33 osoby niepełnosprawne
i z zaburzeniami psychicznymi

• 9 bezdomnych matek i 15 dzieci

• 11 wychowanków, którzy 
opuścili placówki opiekuńczo-
wychowawcze

Zatrudnienie 
mieszkańców

• 9 bezdomnych  matek
(5 - etat, 4 umowa zlecenie)

• 17 osób niepełnosprawnych
(5 - etat, 12 - umowa zlecenie)

Usamodzielnieni 
mieszkańcy

• 13 osób niepełnosprawnych 
(10 otrzymało lokal socjalny)

• 3 bezdomne matki i 5 dzieci
(2 otrzymały lokal socjalny)
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i rozpoczęcie życia w nowym lokalu – socjalnym otrzymanym z zasobów miasta lub wynajętym na wolnym 

rynku. 

Projekt CTUS realizowany jest przy zaangażowaniu kilku podmiotów oraz jednostek miejskich. Oprócz 

MOPR są to: Wydział Gospodarki Komunalnej UM sprawujący pieczę nad lokalami komunalnymi, Gdański 

Zarząd Nieruchomości Komunalnych odpowiadający za 

gospodarkę czynszową, Wydział Rozwoju Społecznego UM 

odpowiedzialny za ustalanie kierunków polityki społecznej 

dla osób i rodzin zagrożonych eksmisją, Powiatowy Urząd 

Pracy w Gdańsku działający w zakresie pośrednictwa 

i doradztwa zawodowego oraz organizacja pozarządowa 

prowadząca CTUS.  

W 2014 roku wypracowano nowe zasady współpracy dla 

jeszcze skuteczniejszego działania na rzecz beneficjentów w 

ramach przyjętego „Modelu Centrum Treningu Umiejętności 

Społecznych (CTUS)”. Model określa reguły postępowania 

jednostek realizujących projekt, które zostały ustanowione 

po pilotażowym okresie funkcjonowania CTUS w latach 2010-

2013.  

 

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 realizacja 

na terenie Gdańska kompleksowego programu reintegracji społecznej i zawodowej ukierunkowanej na 

przywracanie samodzielności życiowej osobom niepełnosprawnym, zwalnianym z zakładów karnych, 

uchodźcom, osobom zaburzonym psychicznie, mającym problemy z uzależnieniami, osobom bezdomnym 

oraz pozostającym bez pracy ponad 12 miesięcy. W tamach CIS organizuje się warsztaty zawodowe (m.in. 

poprzez prace remontowe, porządkowe, krawieckie, gastronomiczne, opiekuńcze, magazynierskie) we 

współpracy z firmami prywatnymi oraz innymi podmiotami świadczącymi usługi. Ponadto świadczone jest 

indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe, prowadzone są kursy zawodowe umożliwiające 

podnoszenie kwalifikacji. Każdy z uczestników CIS może korzystać również z pomocy psychologicznej, 

prawnej, warsztatów zdrowotnych, umiejętności społecznych czy racjonalnego gospodarowania budżetem 

domowym. Prowadzone są także zajęcia językowe, psychoterapia uzależnień oraz liczne imprezy 

integracyjne i okolicznościowe. W roku 2014 zawarto 82 Indywidualnych Programów Zatrudnienia 

Socjalnego, a 210 osób złożyło wniosek o przyjęcie do CIS. 

 

GDAŃSKA SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA (GSS) 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie wspiera funkcjonowanie Gdańskiej Spółdzielni Socjalnej, będącej 

podmiotem ekonomii społecznej i prowadzącej działalność na terenie całego Trójmiasta. Celem Spółdzielni 

jest umożliwienie osobom wykluczonym lub zagrożonym wykluczeniem społecznym aktywizacji 

zawodowej, podejmowanie działań mających na celu przygotowanie do samodzielnego świadczenia pracy, 

prowadzenie działań inkubacyjnych dla tworzenia kolejnych spółdzielni socjalnych, działań społecznych oraz 

edukacyjno-kulturalnych na rzecz środowiska lokalnego. Środki na realizację celów statutowych 

Spółdzielnia pozyskuje z działalności gospodarczej, realizacji zadań zleconych przez Miasto Gdańsk, realizacji 

umów zawartych na podstawie wygranych konkursów i postępowań przetargowych. Obecnie GSS realizuje 

zadania w zakresie usług: opiekuńczych, kurierskich i prowadzenia sortowni przesyłek, porządkowych, 

CTUS w liczbach 

Uczestnicy w roku 2014: 75 

Usamodzielnieni: 11 

Pracujący zawodowo: 44 

(w tym 21 – osób podjęło, 

23 już miało pracę)  

Podejmujący spłatę zadłużenia: 64  

Podejmujący działania związane 

z ochroną zdrowia: 35 (w tym 10 

podjęło terapię uzależnień) 
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poligraficznych, remontowych, dystrybucji ulotek i kolportażu czasopism, produkcji pieczątek, organizacji 

szkoleń i wizyt studyjnych, inkubacji spółdzielni socjalnych. 

W 2014 r. GSS zawarła 11 (6 osób wykluczonych) umów o pracę, 210 (66 osób wykluczonych) umów zleceń 

oraz 10 umów o dzieło. Liczba osób zatrudnionych z grupy wykluczenia społecznego wyniosła 72 osoby, 

a liczba osób usamodzielnionych – 60. 

 

USAMODZIELNIENIE MIESZKANIOWE 

Po realizacji wielu projektów i działań usamodzielniających pojawia się pilna potrzeba poszukiwania 

w Mieście mieszkań socjalnych lub komunalnych dla absolwentów ww. projektów. Są to: 

 Uczestnicy projektu Sitowie 

 Uczestnicy Centrum Treningu Umiejętności Społecznych 

 Absolwenci mieszkań chronionych (usamodzielniani wychowankowie, osoby niepełnosprawne, osoby 

wychodzące z bezdomności). 

MOPR podjął współpracę z Wydziałem Gospodarki Komunalnej w zakresie zapewnienia mieszkań dla osób 

usamodzielnianych. W 2014 roku przekazano 26 mieszkania. 

W roku 2015 niezbędna jest kontynuacja współpracy MOPR i WGK, w szczególności: 

 konieczność dostosowania istniejących mieszkań chronionych do obowiązujących standardów  

 konieczność wymiany mieszkań chronionych, w których spełnienie standardów nie jest możliwe 

(ewentualne przekwalifikowanie na mieszkania treningowe) 

 współpraca polegająca na przydziale mieszkań socjalnych dla osób po procesach usamodzielnienia wg 

modelu wypracowanego z WGK (MOPR przygotowuje 1raz na pół roku listę takich osób, komisja 

powołana przez Prezydenta rekomenduje do przydziału mieszkania) 

 konieczność rozwoju asystentury w mieszkaniach socjalnych po procesie usamodzielnienia – 

monitorowanie osób otrzymujących samodzielne mieszkanie 

 dostosowanie mieszkań socjalnych do potrzeb mieszkańców (remonty GZNK mogą być zlecane 

Gdańskiej Spółdzielni Socjalnej) 

 zmiany w aktach prawa miejscowego dot. gospodarki zasobem lokalowym (doprecyzowanie zasad 

przydzielania mieszkań socjalnych i komunalnych dla poszczególnych grup beneficjentów) 

 

DZIAŁANIA ORGANIZATORÓW SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ  

Ośrodek działając na rzecz osób i rodzin nie zapomina jednocześnie o potrzebach większych grup jakimi są 

lokalne społeczności, charakterystyczne dla każdej dzielnicy Gdańska. Działania na ich rzecz są możliwe 

w oparciu o aktywne uczestnictwo w życiu tych społeczności organizatorów społeczności lokalnej (OSL). 

W roku 2014 w wybranych dzielnicach Gdańska działania podejmowało czterech OSL zatrudnionych przez 

Ośrodek. Metoda pracy OSL to długofalowy proces nastawiony na tworzenie sieci współpracy z podmiotami 

i osobami wspierającymi rozwój społeczności, jej zdolności do rozwiązywania problemów, oraz budowę 

potencjału dla polepszenia jakości życia. To szczególnie ważny proces w przypadku grup i środowisk 

zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

Inicjatywy podejmowane przez OSL w 2014 r. obejmowały tzw. diagnozy zasobów i potrzeb, w tym m.in. 

badania ankietowe: 

 osób starszych i niepełnosprawnych z dzielnicy Brzeźno, Nowy Port, Letnica (ok. 90 ankiet) 
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 społeczności, głównie seniorów, z Osiedla Tysiąclecia w Gdańsku (ok. 20 ankiet i spotkanie) 

 osób niepełnosprawnych i seniorów w dzielnicy Stogi (ok. 30 ankiet) 

 mieszkańców Nowego Portu (badanie niezakończone, planowana kontynuacja w roku 2015) 

Ponadto OSL aktywnie włączali się w aktualizowanie informacji zawartych w mapach zasobów i potrzeb, 

a także stworzyli platformę do wymiany informacji (media społecznościowe) i dzielenia się inicjowanymi 

działaniami z lokalnymi aktywistami oraz podmiotami działającymi na terenie dzielnic i osiedli Gdańska.  

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom lokalnych społeczności OSL inicjowali liczne projekty, również we 

współpracy z pracownikami socjalnymi oraz asystentami z poszczególnych CPS. W 2014 r. zorganizowano 

m.in. spotkania świąteczne i mikołajki, zakupiono paczki dla potrzebujących, przeprowadzono zajęcia 

aktywizujące dla seniorów oraz matek z niepełnosprawnymi dziećmi na łączną kwotę ponad 20 000 zł. 

OSL uczestniczyli także w wielu koalicjach, partnerstwach oraz w aktywnym lobbowaniu na rzecz ich 

powstawania. Współpraca w ramach partnerstw umożliwiła angażowanie do działań takich podmiotów jak 

organizacje pozarządowe, placówki oświatowe, kulturalne, sportowe, przedsiębiorstwa, Rady Osiedla 

i Dzielnic, parafie, kluby seniora, domy pomocy społecznej, domy sąsiedzkie i wiele innych. W 2014 roku 

szczególnie aktywnie OSL działali poprzez uczestnictwo w partnerstwach i koalicjach takich jak: 

 Pakt dla Nowego Portu  

 Partnerstwo Dolne Miasto Otwarte 

 Partnerstwo na rzecz dzielnicy Siedlce 

 Partnerstwo na Oruni - Stowarzyszenie Inicjatyw 

Lokalnych Orunia 

 Lobby na rzecz działań wspierających 

społeczność lokalną w dzielnicy Stogi 

 Dom sąsiedzki na Morenie 

 Osowski Okrągły Stół 

 Partnerstwo dla Wrzeszcza  

 Partnerstwo Przymorze 

 

W kolejnych latach działania OSL obejmować będą aktywizację i wspieranie kolejnych społeczności z terenu 

Gdańska. 

 

II.6 POMOC CUDZOZIEMCOM 

 

W ostatnim czasie, obejmującym również rok 2014 r. Gdańsk stanął przed problemem zwiększonego 

napływu cudzoziemców. W obliczu niepokojów na wschodzie Europy oraz wolnego przepływu osób 

w ramach strefy Schengen, MOPR z dużym prawdopodobieństwem może spodziewać się konieczności 

przyjęcia uchodźców oraz imigrantów pochodzących z terenów o niskim statusie ekonomicznym 

i poszukujących w Polsce lepszych warunków do życia.  

W roku 2014 sześcioro cudzoziemców posiadających status uchodźcy uczestniczyło w realizowanych przez 

MOPR ze środków ministerialnych Indywidualnych Programach Integracji. Programem zostało objętych 

troje dorosłych i troje dzieci w wieku szkolnym pochodzenia czeczeńskiego i syryjskiego. 

Podjęto także współpracę z 30-osobową grupą pochodzenia czeczeńskiego, której członkowie starają się 

o status uchodźców. Oddziaływanie polega na podjęciu współpracy z różnymi instytucjami i organizacjami 

pozarządowymi na rzecz włączenia grupy w życie lokalnej społeczności. W 2014 r. podjęto także starania 

Projekty partnerstwa Osowski 

Okrągły Stół zostały wybrane przez 

Gdańszczan do realizacji w ramach 

Budżetu Obywatelskiego na rok 

2014 i 2015 
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o umożliwienie zatrudnienia jednej z kobiet czeczeńskich na stanowisku asystenta ds. cudzoziemców 

czeczeńskich, które to starania zaowocowały w kolejnym roku zawarciem umowy o pracę. 

Ponadto rozpoczęto współpracę z ok. 20 osobową grupą Romów rumuńskich, którzy są wspierani przez 

Ośrodek w zakresie codziennych życiowych problemów - dożywiania dzieci, znalezienia odpowiedniego 

miejsca zamieszkania. 

 

II.7 PROJEKTY W OBSZARZE WSPIERANIA RODZINY 

 

Poza modelowymi formami wspierania rodziny MOPR realizował również ponadstandardowe działania na 

rzecz rodzin, które wdrażane były w ramach projektów. Wśród nich znajdowały się duże, wieloletnie 

przedsięwzięcia obejmujące m.in. rok 2014: 

   

REWITALIZACJA DOLNEGO WRZESZCZA – KLUB MŁODEGO WRZESZCZAKA (KMW) 

 CEL: Aktywizacja społeczna dzieci i młodzieży poprzez rozwój zainteresowań i zagospodarowanie 

czasu wolnego. 

 EFEKTY: Zrealizowano 13 różnych warsztatów tematycznych, w których udział wzięło ok. 150 osób 

(dzieci i młodzieży) z Dolnego Wrzeszcza, m.in.: Zajęcia przedszkolne w Klubie Malucha, sportowe - 

piłka siatkowa, taniec, nauka języków - angielski, hiszpański, niemiecki, warsztaty dziennikarskie 

tworzenia opowieści, organizowania wydarzeń kulturalnych, graffiti, filmowe, rysunku i malarstwa, 

tworzenia gier planszowych, festyn rodzinny dla mieszkańców dzielnicy. 

 TERMIN I WARTOŚĆ: 11.2011 r. - 30.06.2015 r.; 577 504 zł, za rok 2014: 326 559 zł, źródło: 

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego, Europejski Fundusz Rozwoju 

Regionalnego.  

 

AKTYWNI W SIECI 

 CEL: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu wśród mieszkańców Gdańska. 

 EFEKTY: 30 gospodarstw domowych korzystających z pomocy społecznej oraz 6 placówek (dzienne 

domy pomocy, środowiskowe domy samopomocy, placówki opiekuńczo-wychowawcze) z terenu 

Miasta Gdańska mogło bezpłatnie korzystać z Internetu. W 2014 r. przeszkolonych zostało 126 

dzieci oraz opiekunowie z placówek opiekuńczo-wychowawczych w zakresie bezpiecznego 

korzystania z Internetu, zorganizowano również panel dyskusyjny nt. wykluczenia cyfrowego. 

 TERMIN I WARTOŚĆ: 01.03.2010 r. - 31.10.2014 r.; 346 983,00 zł, za rok 2014: 39 369 zł, źródło: 

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. 

 

Projekty w obszarze wspierania rodziny obejmowały również przedsięwzięcia realizowane cyklicznie co 

roku, a także jednorazowo ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych: 

 

 

KOMPLEKSOWE WSPARCIE DLA CAŁEJ RODZINY Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM ORAZ RODZIN 

ZAGROŻONYCH PROBLEMEM ALKOHOLOWYM (Projekt cykliczny) 

 EFEKTY: W projekcie wzięło udział 33 specjalistów z 3 organizacji pozarządowych, którzy udzielili 

łącznie 376 porad psychologicznych, 114 porad pedagogicznych, 119 porad prawnych, 16 porad 
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terapeuty uzależnień. Rodzice z 33 rodzin nabyli umiejętności społeczne, opiekuńczo – 

wychowawcze, umożliwiające właściwe pełnienie ról rodzicielskich. 

 TERMIN I WARTOŚĆ: 15.03.2014 r. - 31.12.2014 r., 322 000 zł. 

 

ORGANIZACJA WYPOCZYNKU LETNIEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z RODZIN Z PROBLEMEM 

ALKOHOLOWYM (Projekt cykliczny) 

 EFEKTY: Koloniami objęto 162 dzieci. Dzieci zdobyły wiedzę nt. budowania prawidłowych relacji 

interpersonalnych, kształtowania poczucia własnej wartości, zasad zdrowego stylu życia, zagrożeń 

związanych ze stosowaniem środków odurzających, alternatywnych sposobów spędzania wolnego 

czasu – zabawy bez alkoholu i używek. 

 TERMIN I WARTOŚĆ: 25.07.2014 r. - 14.08.2014 r.; 99 630 zł. 

  

SPECJALISTYCZNE WSPARCIE DLA KOBIET OCZEKUJĄCYCH NA PORÓD DZIECKA ORAZ PO PORODZIE 

(Projekt cykliczny) 

 EFEKTY: 2 położne oraz 2 psychologów udzieliło wsparcia medycznego i psychologicznego 

8 kobietom w okresie ciąży (na ok. 3 miesiące przed urodzeniem dziecka) oraz po urodzeniu dziecka 

(do 6 miesięcy po urodzeniu). 

 TERMIN I WARTOŚĆ: 01.10.2014 r. - 31.12.2014 r., 28 000 zł. 

 

KOALICJA TRZEŹWOŚCI – 2014 (Projekt cykliczny) 

 EFEKTY: Konsultacjami w zakresie diagnozy zespołu uzależnienia od alkoholu, motywowania do 

odbycia lub powrotu do terapii objęto 73 klientów MOPR, udzielono 135 konsultacji. U 43 osób 

konsultant rozpoznał zespół uzależnienia od alkoholu, spośród których 14 podjęło terapię. 

 TERMIN I WARTOŚĆ: 05.05.2014 r. - 31.12.2014 r.; 19 799 zł, 

 

KOMPETENCJE INSTYTUCJONALNE CZŁONKÓW GDAŃSKIEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO ORAZ 

OSÓB WSPÓŁPRACUJACYCH Z NIMI W ZAKRESIE PROFILAKTYKI ZJAWISKA ALKOHOLIZMU I PRZEMOCY 

W RODZINIE (Projekt cykliczny) 

 EFEKTY: W szkoleniu zwiększającym skuteczność działań Zespołu Interdyscyplinarnego 

uczestniczyło 29 osób. Podniesiono wiedzę i umiejętności służb zaangażowanych w proces 

wychowania w trzeźwości i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w Mieście Gdańsk. 

 TERMIN I WARTOŚĆ: 10 -11.04.2014 r.; 5 500 zł 

 

ZABEZPIECZENIE DOBRA DZIECKA, DZIAŁANIA INTERWENCYJNE WOBEC OSÓB Z PROBLEMEM 

ALKOHOLOWYM – PANELE DYSKUSYJNE (Projekt jednorazowy) 

 EFEKTY: W panelach uczestniczyło 62 przedstawicieli straży miejskiej, policji i pracowników pomocy 

społecznej. Wypracowano „diagramy interwencji” oraz schematy postępowania służb podczas 

interwencji dotyczącej zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w sytuacji występowania problemu 

alkoholowego rodziców oraz przemocy w rodzinie. 

 TERMIN I WARTOŚĆ: 09 - 10.06.2014 r., 06 - 07.10.2014 r., 29 - 30.10.2014 r.; 18 000 zł 

 

MISTRZOWIE (W) KUCHNI (Projekt jednorazowy) 

 EFEKTY: Projektem objęto 8 ojców i 8 dzieci. Osiągnięto umocnienie relacji rodzic-dziecko poprzez 

zaangażowanie we wspólne gotowanie oraz poprawę kompetencji społecznych i wychowawczych 

ojców, 2 uczestników projektu podjęło terapię odwykową, 4 uczestników podjęło pracę. 
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 TERMIN I WARTOŚĆ: 14.05.2014 r. - 15.10.2014 r.; 3 000 zł. 

  

WARSZTATY WSPIERAJĄCE KOMEPETNCJE WYCHOWAWCZE DLA RODZICÓW ZASTĘPCZYCH Z RODZIN 

Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM (Projekt jednorazowy) 

 EFEKTY: Warsztatami objęto 10 rodzin zastępczych, które zwiększyły swoją wiedzę w zakresie 

problemów w funkcjonowaniu dziecka z rodziny alkoholowej, komunikacji z dzieckiem, budowania 

autorytetu z poszanowaniem godności i podmiotowości dziecka.  

 TERMIN I WARTOŚĆ: 28.04.2014 r. - 30.06.2014 r.; 2 900 zł. 

 

Pozostałe projekty ukierunkowane na wspieranie rodziny realizowane były beznakładowo, z udziałem 

wolontariuszy lub środków sponsorskich i środków Rad Dzielnic i Osiedli. Były to m.in.: 

 

 LOKALNE ZESPÓŁY MONITORUJACE SYTUACJĘ DZIECI, MŁODZIEŻY I ICH RODZIN (LZM) na Dolnym 

Mieście (1) i w Śródmieściu (2) wypracowujące narzędzia lokalnego systemu profilaktyki oraz 

szybkiego reagowania na sytuacje noszące znamiona przemocy wobec dzieci lub członków ich 

rodzin oraz podejmowanie działań wzmacniających funkcje rodzin. W spotkaniach Zespołów wzięli 

udział: pracownicy socjalni, nauczyciele, lekarze, pielęgniarki oraz w zależności od potrzeby inne 

służby; 

 WYBIERAM DOM I MAMĘ, A NIE ULICĘ - poprawa warunków mieszkaniowych w pokoju 

nastoletnich chłopców mieszkających w dzielnicy Nowy Port;  

 STARSZY BRAT - STARSZA SIOSTRA - wspieranie w rozwoju oraz organizowanie wolnego czasu 

dzieciom poprzez zaangażowanie wolontariuszy - przygotowano i przeprowadzono 14 godzinne 

szkolenie dla przyszłych wolontariuszy, zawiązano 11 par dziecko-wolontariusz;  

 KOREPETYCJE DLA UCZNIÓW - Zapewnienie wsparcia dzieciom i rodzicom w zakresie wspólnego 

odrabiania lekcji oraz przy pomocy wolontariuszy ze szkół i uczelni 

 WSPARCIE RODZIN PRZY WSPÓŁPRACY PODMIOTÓW BIZNESOWYCH - organizacja darowizn 

rzeczowych dla najbardziej potrzebujących rodzin korzystających z pomocy MOPR; 

 ZBIÓRKA PRZEDŚWIĄTECZNA ZABAWEK I SŁODYCZY - przygotowywanie paczek ze słodyczami 

i zabawkami dla dzieci z rodzin korzystających z pomocy MOPR; 

 WYCIECZKI EDUKACYJNE DLA DZIECI m.in. do Muzeum Archeologicznego Błękitny Baranek, 

Centrum Hewelianum oraz Akwarium Gdyńskiego. 

 ORGANIZACJA FERII ZIMOWYCH dzieci z rodzin korzystających z pomocy MOPR. 
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II.8 POMOC W FORMIE ŚWIADCZEŃ 

 

ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ W RAMACH ZADAŃ ZLECONYCH I WŁASNYCH GMINY 

 

RODZAJ ŚWIADCZENIA LICZBA RODZIN 

 2012 2013 2014 

Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych i zadań własnych 

OGÓŁEM (bez względu na ich rodzaj, formę, liczbę oraz źródło 

finansowania), w tym: 
 świadczenia pieniężne 

 świadczenia niepieniężne 

8 139 

 

 

6 559 

3 909 

7 910 

 

 

6 414 

3 768 

7 268 

 

 

5 711 

3 594 

Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych bez względu na 

ich rodzaj, formę i liczbę 
163 183 188 

Świadczenia przyznane w ramach zadań własnych bez względu na 

ich rodzaj, formę i liczbę 
8 034 7 778 7 094 

Pomoc udzielana w ramach pracy socjalnej OGÓŁEM, w tym: 
 wyłącznie w postaci pracy socjalnej 

9 541 

1 794 

9 429 

2 132 

8 504 

2 083 

Poradnictwo specjalistyczne 815 735 1 047 

Interwencja kryzysowa 99 123 133 

Kontrakt socjalny 934 517 676 

Ogółem liczba rodzin objętych wsparciem 9 933 10 042 9 351 

 

Od 2012 roku spada liczba rodzin otrzymująca świadczenia, czy to w formie pieniężnej czy niepieniężnej, 

W roku 2014 o 642 rodziny mniej, niż w roku 2013 otrzymało świadczenia. Jednocześnie zauważalny był 

wzrost liczby rodzin objętych wsparciem wyłącznie w postaci czystej pracy socjalnej, odpowiednio w roku 

2013 wzrost o 338 rodzin, przy nieznacznym spadku w 2014 roku o 49 rodzin. Trend spadku rodzin 

otrzymujących świadczenia wynika m.in. z łączenia rodzin otrzymujących zasiłki stałe (następuje 

weryfikacja, aby pod jednym adresem nie figurowały 2 gospodarstwa jednoosobowe) jak również 

ze stałego od pewnego czasu kryterium dochodowego. Wpływ na spadek miała także zintensyfikowana 

praca socjalna w środowisku, dzięki czemu część rodzin mogła zacząć funkcjonować samodzielnie. 

 

ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE I NIEPIENIĘŻNE 

 

LICZBA RODZIN KORZYSTAJĄCYCH ZE ŚWIADCZEŃ 2012  2013 2014 

Świadczenia pieniężne, w tym: 

 zasiłek celowy 

 zasiłek okresowy 

 zasiłek stały 

6 559 

5 913 

1 293 

2 850 

6 414 

5 763 

964 

2 819 

5 711 

4 965 

918 

2 683 

Świadczenia niepieniężne, w tym: 

 schronienie 

 posiłek 

 usługi opiekuńcze 

 odpłatność za pobyt w DPS 

3 909 

685 

1 796 

1 044 

666 

3 768 

505 

1 965 

1 063 

658 

3 594 

760 

2 155 

1 035 

680 
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II.9 INNE RODZAJE ŚWIADCZEŃ DLA RODZIN 

 

DODATKI MIESZKANIOWE 

Zadanie to jest zadaniem własnym gminy, realizowanym na podstawie ustawy o dodatkach 

mieszkaniowych. W Dziale Pomocy Mieszkaniowej w roku 2014 rozpatrzono o wniosków 722 mniej niż 

w roku 2013, wydano o 597 mniej decyzji przyznających, przeprowadzono o 45 wywiadów środowiskowych 

więcej. Liczba rozpatrywanych wniosków o obniżkę dochodową i przekazanych do GZNK wniosków 

o przyznanie ulgi wyniosła o 328 mniej niż w roku ubiegłym. Spadek liczby wniosków mógł być 

spowodowany m.in. brakiem wzrostu podwyżek wody i CO oraz obniżką stawki za wywóz odpadów 

komunalnych. Sytuacja taka miała bezpośredni wpływ na wydatki budżetowe w zakresie wypłaty dodatków. 

 

DODATKI MIESZKANIOWE 2012 2013 2014 

Kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych w zł 17 351 238 18 086 098 17 479 730 

Rozpatrzone wnioski dot. dodatków mieszkaniowych 12 473 12 665 11 943 

Decyzje administracyjne ogółem, w tym: 

 przyznające 

 odmowne 

 uchylające i inne 

13 164 

11 670 

601 

893 

13 223 

12 026 

588 

609 

12 861 

11 429 

574 

858 

Zweryfikowane wnioski o obniżkę czynszu 4 471 3 996 3 668 

Przeprowadzone wywiady środowiskowe 565 414 459 

Współpracujący zarządcy 2 375 2 540 2 626 

 

DODATKI ENERGETYCZNE 

Dodatek energetyczny jest nowym wprowadzonym od początku 2014 r. świadczeniem przysługującym 

odbiorcom tzw. wrażliwym energii elektrycznej. Realizację zadania wprowadzono od dnia 01.01.2014 r. na 

podstawie ustawy Prawo energetyczne. Odbiorca wrażliwy energii elektrycznej to osoba, której przyznano 

dodatek mieszkaniowy w rozumieniu ustawy o dodatkach mieszkaniowych, która jest stroną umowy 

kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym 

i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej. 

Już w ubiegłym roku dało się zauważyć spadek liczby wniosków ze względu na brak uregulowań prawnych 

określających dodatek energetyczny jako świadczenie zwolnione z obowiązku opłaty skarbowej oraz nie 

kwalifikujące się jako składnik dochodu podlegający rozliczeniu deklaracją PIT.  

 

DODATKI ENERGETYCZNE 2014 

Kwota wypłaconych dodatków energetycznych w zł 145 643 

Rozpatrzone wnioski dot. dodatków energetycznych 3 465 

Decyzje  administracyjne, w tym: 

 przyznające 

 odmowne 

 umorzenia i zmieniające 

3 451 

3 212 

106 

133 
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ŚWIADCZENIA RODZINNE I ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO 

Świadczeniami rodzinnymi są zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, świadczenia opiekuńcze: 

zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy oraz jednorazowa zapomoga 

z tytułu urodzenia się dziecka. 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane są na warunkach określonych w ustawie o pomocy 

osobom uprawnionym do alimentów. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości 

bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł miesięcznie. 

 

ŚWIADCZENIE                      LICZBA/KWOTA 2012 2013 2014 

Ogółem, w tym jednorazowa zapomoga 
liczba 
kwota w zł 

387 043 

66 462 691 

388 972 

67 217 729 

373 367 

68 440 499 

Ogółem bez jednorazowej zapomogi 
liczba 
kwota w zł 

382 475 

61 894 691 

386 355 

64 600 729 

371 027 

66 100 499 

Zasiłki rodzinne 
z dodatkami 

liczba 
kwota w zł 

193 932 

20 160 039 

185 970 

20 779 042 

171 270 

18 764 137 

Świadczenia opiekuńcze 
liczba 
kwota w zł 

133 893 

25 395 167 

144 428 

26 745 703 

145 361 

29 887 690 

Jednorazowa zapomoga 
z tytułu urodzenia się dziecka 

liczba 
kwota w zł 

4 568 

4 568 000 

2 617 

2 617 000 

2 340 

2 340 000 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego 
liczba 
kwota w zł 

38 848 

14 632 815 

38 440 

14 891 173 

37 155 

14 772 812 

Składki na ubezpieczenia emerytalno-
rentowe 

liczba 
kwota w zł 

10 145 

1 442 000 

12 997 

1 960 010 

12 605 

2 385 000 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne 
liczba 
kwota w zł 

5 657 

264 670 

4 520 

224 801 

4 636 

290 860 

 

STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE 

MOPR realizuje pomoc materialną dla uczniów w postaci stypendiów i zasiłków szkolnych4.  

  

                                                           
4 Więcej informacji nt. wypłaconych kwot i liczby uczniów znajduje się w dziale V.5 WYDATKI MOPR W UJĘCIU USTAWOWYM 
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III WSPIERANIE DZIECKA CZASOWO POZBAWIONEGO OPIEKI RODZICIELSKIEJ 

Dobro dziecka czasowo pozbawionego opieki rodzicielskiej ze względu na niemożność zapewnienia opieki 

i wychowania przez rodziców stanowi najważniejszy wyznacznik działań Ośrodka. W okresie trzyletniego 

obowiązywania Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w Gdańsku znacząco zmalał udział 

liczby dzieci w pieczy instytucjonalnej. Jednocześnie coraz większa liczba dzieci objęta jest rodzinnymi 

formami wsparcia. Na koniec 2014 r. z pieczy rodzinnej korzystało 66% ogółu dzieci z pieczy, 

a w instytucjach przebywało tylko 34% dzieci.  

 

UMIESZCZENIA W 

PIECZY ZASTĘPCZEJ: 

RODZINNEJ INSTYTUCJONALNEJ ŁĄCZNIE Spadek/wzrost 

ROK 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 
2013/

2012 

2014/

2013 

LICZBA DZIECI 597 626 589 313 335 326 910 961 915 37 -46 

 

POWODY UMIESZCZANIA DZIECI W PIECZY 
ZASTĘPCZEJ – ROK 2014 

Dzieci umieszczone 
w rodzinach 
zastępczych 

Dzieci umieszczone 
w POW 

Ogólna liczba dzieci 
umieszczonych 

w pieczy zastępczej 

 Liczba %  Liczba  %  Liczba  %  

Dzieci umieszczone w pieczy zastępczej na 
skutek: 

588 100 320 100 908 100 

Bezradność opiekuńczo-wychowawcza 250 42,52 174 54,38 424 46,7 

Uzależnienie rodziców 164 27,89 96 30 260 28,63 

Półsieroctwo 34 5,78 7 2,19 41 4,52 

Sieroctwo 20 3,4 2 0,63 22 2,42 

Przemoc w rodzinie 29 4,93 14 4,38 43 4,74 

Długotrwała choroba przynajmniej 1 z rodziców 29 4,93 12 3,75 41 4,52 

Złe warunki mieszkaniowe 1 0,17 3 0,94 4 0,44 

Ubóstwo 5 0,85 2 0,63 7 0,77 

Niepełnosprawność przynajmniej 1 z rodziców 5 0,85 5 1,56 10 1,1 

Bezrobocie 0 0 1 0,3 1 0,11 

Pobyt za granica przynajmniej 1 z rodziców 3 0,52 1 0,3 4 0,43 

Inne powody 48 8,16 3 0,94 51 5,62 

Dzieci cudzoziemców 0 - 2 - 2 - 

Małoletnie matki 1 - 4 - 5 - 

Łącznie  589 - 326 - 915 - 
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Sprawowanie pieczy zastępczej obejmuje formy: 

Rodzinne:  

 rodziny zastępcze (spokrewnione, niezawodowe, zawodowe, w tym zawodowe pełniące funkcję 

pogotowia rodzinnego oraz zawodowe specjalistyczne)  

 rodzinne domy dziecka (RDD) 

Instytucjonalne: placówki opiekuńczo-wychowawcze (POW) 

 

POBYT DZIECKA W PIECZY ZASTĘPCZEJ 

Poniższy wykres przedstawia okres przebywania dzieci w pieczy zastępczej, z którego wynika, że aż 60% 

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

spokrewnionych i niezawodowych, gdzie dziecko jest faktycznie spokrewnione z osobami pełniącymi 

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

wynika z faktu, że uregulowanie sytuacji prawnej dziecka oraz praca z jego rodziną biologiczną wymagają 

dużo czasu. 

 

 
 
 

LICZBA DZIECI PRZEBYWAJĄCYCH W PIECZY ZASTĘPCZEJ 2013 2014 

Piecza instytucjonalna  386 381 

Piecza rodzinna 575 534 

Ogółem 961 915 

 

Do 3 miesięcy: 62

Od 3 do 6 miesięcy: 53

Od 6 do 12 miesięcy: 71

Od 1 roku do 2 lat: 110

Od 2 do 3 lat: 90

Powyżej 3 lat: 529

Okres pobytu dzieci w pieczy zastępczej w 2014 r.
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III.1 RODZINY ZASTĘPCZE I RODZINNE DOMY DZIECKA 

 

W celu wpierania rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej w roku 2014 MOPR podejmował następujące 

działania: 

 Prowadzenie kampanii „Podziel się Domem – Zostań 

rodziną zastępczą”, która umożliwia tworzenie 

zasobów kadrowych w postaci przeszkolonych 

i przygotowanych do pełnienia swojej roli opiekunów 

zastępczych 

 Rozwój zawodowych form rodzinnej pieczy zastępczej 

 Rozszerzanie oferty wspierania rodzin zastępczych oraz 

zapobieganie wypaleniu zawodowemu (poradnictwo, 

specjalistyczna diagnoza dziecka, terapia, wsparcie 

rodzin pomocowych) 

 Podnoszenie kwalifikacji rodzin zastępczych oraz osób 

prowadzących rodzinne domy dziecka poprzez 

specjalistyczne szkolenia 

 Zapewnianie pomocy i wsparcia osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, w ramach grup 

wsparcia oraz organizowanie pomocy wolontariuszy 

 Świadczenia na pokrycie wydatków związanych z potrzebami dzieci oraz na utrzymanie i remont lokali 

rodzin zastępczych. 

 

Poniższa tabela pokazuje, że większość 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 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 (RDD). 

 

RODZINY ZASTĘPCZE Liczba 

rodzin 

Liczba 

dzieci 

< roku 1-3 lat 4-6 lat 7-13 lat 14-17 lat 18-24 

lata 

Ogółem 399 589 17 51 72 186 159 104 

Spokrewnione 238 299 0 9 19 101 97 73 

Niezawodowe 118 131 2 3 11 32 53 30 

Zawodowe  20 68 4 15 21 24 4 0 

Zawodowe pełniące 

funkcję pogotowia 

rodzinnego 

9 28 8 15 4 1 0 0 

Zawodowe 

specjalistyczne 
5 8 1 1 1 4 1 0 

Rodzinne domy dziecka 9 55 2 8 16 24 4 1 

 

 

 

 

Wynagrodzenia oraz szkolenia 

dla rodzin zastępczych 

zawodowych i RDD oraz 

świadczenia na dzieci 

sfinansowano m.in. ze środków 

pozyskanych z Ministerstwa 

Pracy i Polityki Społecznej 

w wysokości 101 242 zł 
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KOORDYNATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ 

Rodziny zastępcze oraz osoby prowadzące rodzinne domy dziecka są pod opieką zaakceptowanego przez 

nich koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. Jest on pracownikiem zatrudnionym przez MOPR, który 

pełni funkcję organizatora rodzinnej pieczy zastępczej. W roku 2014 zatrudniano 7 koordynatorów, którzy 

w ciągu roku wspierali 204 rodziny. Do ich obowiązków należała pomoc rodzinom zastępczej oraz RDD 

w realizacji ich zadań poprzez koordynowanie działań związanych z opieką nad dziećmi. Do głównych zadań 

koordynatora zaliczyć można: przygotowywanie dokumentacji związanej z przygotowaniem dziecka do 

skierowania do rodzinnej pieczy zastępczej i ścisła współpraca z asystentem rodziny, przygotowanie we 

współpracy z asystentem rodziny i osobami, które prowadzą 

rodzinne formy pieczy zastępczej, planu pomocy dziecku 

i rodzinie; okresowa ocena zasadności dalszego pobytu dziecka 

w rodzinnych formach pieczy zastępczej; koordynacja pracy 

wspierającej rodzinę zastępczą poprzez zapewnienie dostępu 

do specjalistycznej pomocy psychologicznej, reedukacyjnej, 

rehabilitacyjnej oraz szkoleń; udzielanie kompleksowego 

wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy 

zastępczej oraz placówek opiekuńczo–wychowawczych (pomoc 

pozamaterialna). 

III.2 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. Podejmuje także działania w celu powrotu dziecka do rodziny, 

zapewnia dostęp do kształcenia dostosowanego do wieku i możliwości rozwojowych dziecka, a także 

obejmuje działaniami terapeutycznymi i zapewnia korzystanie ze świadczeń zdrowotnych. 

 

INSTYTUCJONALNA PIECZA ZASTĘPCZA 2012 2013 2014 

Placówki opiekuńczo-wychowawcze 

          Typu rodzinnego 
          Typu socjalizacyjnego 
          Typu interwencyjnego 

14 

5 
7 
2 

21 

5 
15 
1 

22 

5 
16 
1 

Miejsca w placówkach 

          Typu rodzinnego 
          Typu socjalizacyjnego 
          Typu interwencyjnego 

275 

37 
104 
44 

275 

37 
208 
30 

281 

30 
214 
13 

Dzieci umieszczone w placówkach w ciągu roku 

          Typu rodzinnego 
          Typu socjalizacyjnego 
          Typu interwencyjnego 

313 

37 
203 
73 

335 

43 
227 
65 

345 

34 
239 
72 

Dzieci przebywające w placówkach na terenie innych powiatów 29 32 22 

 

W sierpniu 2014 r. zwiększono o 6 liczbę miejsc w dwóch placówkach, które miały dotychczas po 11 miejsc 

każda. Jednocześnie w roku 2014 dwie placówki (28 miejsc) prowadzone przez Fundację „Agawa” zostały 

Wynagrodzenie dla 

6 koordynatorów rodzinnej 

pieczy zastępczej 

sfinansowano m.in. z dotacji 

Ministerstwa Pracy i Polityki 

Społecznej w wysokości 

78 750 zł, 
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przekształcone w filie Domu Integracyjno – Rodzinnego będącego jednostką budżetową. We wrześniu ub. 

r. placówka typu rodzinnego "Na Wzgórzu" została przekształcona w rodzinny dom dziecka (7 miejsc) i ujęta 

została w rodzinnej pieczy zastępczej. Tym samym na koniec 2014 roku w 21 placówkach dysponowano 274 

miejscami, z których w trakcie całego roku skorzystało 345 dzieci. 

 

W roku 2014 organizując pomoc instytucjonalną dla dziecka MOPR podejmował dodatkowo następujące 

działania: 

 Superwizja dla dyrektorów i wychowawców POW typu rodzinnego 

 Zapewnienie personelowi POW przy współpracy z Gdańskim Centrum Profilaktyki Uzależnień 

darmowych specjalistycznych szkoleń i zajęć z superwizorem w celu wzmocnienia osób pracujących 

bezpośrednio z dzieckiem 

 Zapewnienie przy współpracy z Gdańskim Centrum Profilaktyki Uzależnień darmowej specjalistycznej 

diagnozy oraz niezbędnej terapii dzieciom przebywającym w placówkach opiekuńczo–wychowawczych  

 

III.3 USAMODZIELNIANIE WYCHOWANKÓW 

 

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

wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną 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 2014 procesem usamodzielnienia wyniosła 346 osób. 

 

WYCHOWANKOWIE Wychowankowie 
placówek opiekuńczo 

wychowawczych 

Wychowankowie DPS, 
MOW, MOS, zakładów 

resocjalizacyjnych 
i poprawczych 

Ogółem wychowankowie 
pieczy instytucjonalnej 

 2013 2014 2013 2014 2013 2014 

Wychowankowie 
Ogółem 

140 130 42 43 182 173 

Wychowankowie rozpoczynający 
usamodzielnienia 

31 25 15 10 46 35 

Wychowankowie kontynuujący 
usamodzielnienie 

74 96 22 32 96 128 

Wychowankowie, którzy zakończyli 
proces usamodzielnienia 

35 9 5 1 40 10 

 

Usamodzielniani wychowankowie instytucjonalnej pieczy zastępczej byli także objęci wsparciem 

psychologa oraz doradcy zawodowego, korzystali również z porad prawnych. Część wychowanków 

(w zależności od potrzeb) zostało objętych pomocą w postaci skierowania do mieszkań chronionych 

prowadzonych na terenie Miasta Gdańska.  

 

III.4 PROJEKTY W OBSZARZE WSPARCIA DZIECKA CZASOWO POZBAWIONEGO OPIEKI 

RODZICIELSKIEJ I WYCHOWANKÓW USAMODZIELNIANYCH 

 
Projekty w obszarze wspierania dziecka obejmowały przedsięwzięcia realizowane jednorazowo ramach 

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: 
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INDYWIDUALNE I GRUPOWE WARSZTATY EDUKACUJNO – TERAPEUTYCZNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY, 

KTÓRE ZOSTAŁY UMIESZCZONE W PLACÓWKACH OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZYCH Z POWODU 

ALKOHOLIZMU W ICH RODZINACH  

 EFEKTY: z zajęć eliminujących przyczyny i objawy zaburzeń zachowania wynikających z zaniedbań 

wychowawczych i uzależnienia rodziców skorzystało 98 dzieci i młodzieży.  

 TERMIN I WARTOŚĆ: 18.08.2014 r. - 20.11.2014 r., 42 000,00 zł. 

  

DIAGNOZA DZIECI PRZEBYWAJĄCYCH W RODZINACH ZASTEPCZYCH, KTÓRYCH MATKI SPOZYWAŁY 

ALKOHOL 

 EFEKTY: Przeprowadzenie 40 specjalistycznych diagnoz dzieci, u których istnieje podejrzenie 

występowania Spektrum Poalkoholowych Zaburzeń Płodu/Alkoholowego Zespołu Płodowego 

(FASD/FAS). Potwierdzono zaburzenia u 27 dzieci (6 – FAS, 21 - FASD). 

 TERMIN I WARTOŚĆ: Wartość projektu: 06.08 2014 r. – 15.12.2014 r., 19 200,00 zł. 

   

WARSZTATY PSYCHOEDUKACYJNE – WAKACYJNA SZKOŁA 

 EFEKTY: Zorganizowano 7-dniowy wyjazd dla 12 dzieci pochodzących z rodzin alkoholowych, które 

obecnie przebywają w rodzinnej pieczy zastępczej. Dzięki zajęciom psychoedukacyjnym dzieci 

nabyły umiejętności z zakresu właściwego komunikowania się z rówieśnikami i dorosłymi, radzenia 

sobie z trudnymi emocjami. 

 TERMIN I WARTOŚĆ: 10 000 zł, 01.07.2014 r. – 17.08.2014 r. 

 

MOPR realizował również ponadstandardowe, wieloletnie działania, obejmujące 2014 r., finansowane 

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego: 

 
START W DOROSŁOŚĆ 

 CEL: 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. 

 EFEKTY: W projekcie uczestniczyły 23 osoby.  W 2014 r. wszyscy uczestnicy objęci zostali wsparciem 

coacha, który wspierał beneficjentów w samodzielnym dokonywaniu zamierzonej zmiany w oparciu 

o własne odkrycia, wnioski i zasoby. Uczestnicy projektu wzięli udział w kursie szybkiego czytania, 

metod szybkiego uczenia się oraz warsztatach ekonomii społecznej. Beneficjenci projektu po 

spotkaniach z doradcą zawodowym, podczas których opracowany został Indywidualny Plan 

Działania, uczestniczyli w indywidualnie dobranych szkoleniach zawodowych, a następnie 

w 6 miesięcznych stażach zawodowych u pracodawców. Zrealizowano 18 godzin spotkań w ramach 

grup wsparcia prowadzonych przez byłych wychowanków pieczy zastępczej oraz przeprowadzono 

7 godzin zajęć indywidualnych terapii krótkoterminowej dla 1 osoby. 21 uczestników projektu 

korzystało z różnych form zajęć aktywizacyjno-twórczych (w tym basen, ścianki wspinaczkowe, 

siłownia). Wśród 23 osób zrekrutowanych do projektu 2 osoby podjęły pracę zawodową. 

 TERMIN I WARTOŚĆ: 01.10.2013 r. do 31.05.2015 r.; 926 820 zł; za rok 2014: 520 626 zł. 
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IV WSPIERANIE OSÓB STARSZYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
Oferta Ośrodka w zakresie wsparcia osób starszych i niepełnosprawnych z założenia opiera się na 

środowiskowych wsparcia. MOPR dokłada wszelkich starań, aby jego podopieczni – mimo podeszłego wieku 

lub choroby, mogli jak najdłużej funkcjonować w środowisku domowym. Z myślą o potrzebach osób 

starszych i niepełnosprawnych stale rozwijana jest sieć wsparcia środowiskowego w postaci różnych form 

pomocy dziennej i półstacjonarnej. W ramach oferty Ośrodka możliwe jest również wsparcie całodobowe.  

Z drugiej strony procesy demograficzne i społeczne ukierunkowują działania Ośrodka na tworzenie 

warunków do rozwoju aktywności społecznej osób starszych, które nierzadko kończąc aktywność 

zawodową pozostają nadal w dobrej kondycji psychofizycznej, mają potencjał, kwalifikacje, życiowe 

doświadczenie oraz czas wolny. Dlatego MOPR organizuje i prowadzi wiele działań aktywizujących 

i integrujących seniorów oraz osoby niepełnosprawne. 

W ramach rozwijania sieci wsparcia dla seniorów oraz osób niepełnosprawnych w 2014 r. Ośrodek podjął 

następujące działania:  

 Utworzenie nowego środowiskowego domu samopomocy dla 15 osób w dzielnicy Kokoszki.  

 Rozszerzenie oferty rodzinnych domów pomocy poprzez wprowadzenie opieki psychologa. 

 Dyżur pracownika socjalnego w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym oferującego wsparcie 

informacyjne dla osób niepełnosprawnych. 

 Prowadzenie kampanii profilaktyczno – edukacyjnej „Jak nie dać się oszukać” - cykl wykładów 

odbywający się we wszystkich Centrach Pracy Socjalnej, prowadzony przez Rzecznika Praw 

Konsumenta. Uczestniczyli w nich seniorzy zarówno korzystający ze świadczeń pomocy społecznej, jak 

i wszyscy zainteresowani starsi mieszkańcy Gdańska. 

 Realizacja programu „Aktywny Samorząd” wyrównującego szanse osób niepełnosprawnych poprzez 

pomoc w likwidacji barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową oraz pomoc w uzyskaniu 

wykształcenia na poziomie wyższym.  

 Prowadzenie usług sąsiedzkich jako efektywnej formy wsparcia dziennego oddalającego konieczność 

wsparcia instytucjonalnego. Pracownicy socjalni wyłonili spośród mieszkańców Gdańska 32 osoby, 

w tym 16 seniorów oraz 16 osób wspierających seniorów w ich miejscu zamieszkania. 

 Spotkania informacyjne dla rodziców dzieci niepełnosprawnych. 

 Promocja rodzinnych domów pomocy. 

 Realizacja cyklu spotkań Prezydenta Miasta z seniorami. 

 Projekty oraz organizowanie społeczności lokalnej – spotkania informacyjne, edukacyjne, festyny, dni 

sąsiedzkie, happeningi, warsztaty, szkolenia i zajęcia rekreacyjno-ruchowe – współpraca z Radami 

Dzielnic i Osiedli. 

 Wspólne przedsięwzięcia aktywizujące i integrujące – projekty w zakresie integracji 

międzypokoleniowej. 

 

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. 

 



  

36 

 

Rodzaj usług Liczba osób 

w 2012 

Liczba osób 

w 2013 

Liczba osób 

w 2014 

Wzrost/spadek 

2013/2014 

Usługi opiekuńcze 1 023 1 034 1 041 7 

Usługi opiekuńcze rehabilitacyjne 31 30 36 6 

Usługi opiekuńcze specjalistyczne 163 184 193 9 

 

W roku 2014 Ośrodek zdecydował się na odstąpienie w przypadku usług opiekuńczych i specjalistycznych 

usług opiekuńczych od stosowania trybów ustawy prawo zamówień publicznych na rzecz zlecania zadania 

w ramach otwartego konkursu ofert, co zaskutkowało lepszym dopasowaniem oferty usług do potrzeb osób 

z niej korzystających i podniesieniem jakości świadczonych usług. 

 

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. 

W roku 2014 r. nastąpił przyrost o 12 osób korzystających z placówek wsparcia środowiskowego. 

Z dziennych domów pomocy skorzystało o 20 osób więcej, natomiast liczba osób korzystających z klubów 

samopomocy spadła o 12.  

 

Placówki Liczba placówek Liczba miejsc Liczba osób korzystających 

 
2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 

Placówki ogółem 6 9 9 233 271 271 281 344 356 

Domy dziennej pomocy 5 5 5 208 205 205 253 248 268 

Kluby samopomocy 1 4 4 25 66 66 28 96 88 

 

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.  
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PLACÓWKI 

CAŁODOBOWE 

Liczba placówek Liczba miejsc Liczba osób korzystających 

 
2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 

Ogółem  12 12 12 499 504 495 593 572 570 

Rodzinne domy pomocy 4 4 4 27 27 22 41 30 28 

Ośrodki wsparcia - pobyt 

tymczasowy 
1 1 1 10 10 10 12 17 17 

DPS dla osób starszych  5 5 5 292 297 293 367 353 353 

DPS dla osób 

niepełnosprawnych 
2 2 2 170 170 170 173 172 172 

Miejsca w DPS w innych 

powiatach 
- - - 124 133 143 134 143 155 

Osoby oczekujące na 

miejsca w DPS 
- - - 464 379 280 - - - 

 

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

2014 r. - 155 

Liczba osób oczekujących na miejsce: 2011 r. – 565, 2012 r. - 464, 2013 r. – 379, 2014 r. – 286 *6 osób 

z innych powiatów 

 

IV.4 PROJEKTY W OBSZARZE WSPARCIA SENIORÓW I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

 

Poza modelowymi formami wspierania rodziny MOPR realizował również ponadstandardowe działania na 

rzecz seniorów i osób niepełnosprawnych, które wdrażane były w ramach projektów. Wśród nich 

znajdowały się duże, obejmujące 2 edycje przedsięwzięcia, finansowane ze środków Ministerstwa Pracy 

i Polityki Społecznej: 

 

EDUKACJA PRACA MIESZKANIE (EDP) Edycja I i II 

 EFEKTY: W projekcie wzięły udział 22 osoby (I edycja - 7 osób, II edycja - 14 osób). Beneficjentami 

projektu były osoby bezrobotne, klienci pomocy społecznej, w tym osoby z zaburzeniami 

psychicznymi i bezdomne matki z dziećmi kończący udział w innym projekcie MOPR - „Osiedle 

Sitowie”. Projekt EDP umożliwił kontynuację skoncentrowanego wsparcia ww. osób prowadzącą do 

ich ekonomicznego i mieszkaniowego usamodzielnienia. W 2014 roku przeszkolono 6 osób 

w zakresie prac remontowo-budowlanych, a wsparciem animatora pracy objęto 14 osób. 

Wyremontowano 1 lokal komunalny oraz doposażono 2 lokale. 6 osób zamieszkało 

w wyremontowanych lokalach. Ponadto zakupiono materiały budowlane niezbędne do wykonania 

kolejnych remontów w 2015 roku. Zatrudniono 2 osoby w ramach robót publicznych. Osoby te 

następnie znalazły zatrudnienie. Skierowano również 5 osób na prace społecznie użyteczne.   

 TERMIN I WARTOŚĆ: 01.07.2013-31.12.2015; 255 123,50 zł: za rok 2014 - 109 120 zł 

 

BEZPIECZNY BUDŻET DOMOWY DLA 50+ 

 EFEKTY: 141 osób powyżej 50 roku życia poszerzyło swoją wiedzę na temat bezpiecznego 

korzystania z produktów finansowych podczas wykładów przeprowadzonych w 6 dzielnicach 
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Gdańska. 29 pracowników socjalnych pracujących z seniorami uczestniczyło w szkoleniach nt. 

motywowania osób 50+ do aktywności oraz budżetowania. 20 osób uczestniczyło w szkoleniu 

komputerowym „Ostrożne e-transakcje finansowe” oraz wzięło udział w treningu ćwiczenia 

pamięci. Zorganizowano otwarty panel dyskusyjny dla mieszkańców Gdańska nt. aktywnego 

starzenia się i bezpiecznego korzystania z produktów finansowych. 

 TERMIN I WARTOŚĆ: 02.06.2014r. – 17.11.2014r.; 19 763 zł, źródło: Narodowy Bank Polski 

  

Pozostałe projekty ukierunkowane na wspieranie osób starszych i niepełnosprawnych realizowane były 

beznakładowo z udziałem wolontariuszy, środków Rad Dzielnic i Osiedli, Urzędu Wojewódzkiego 

w Gdańsku, Regionalnego Centrum Wolontariatu w Gdańsku lub innych podmiotów. Były to m.in.: 

 

 PEŁZAKI, FIOŁKI, MAKI - GRUPA SAMOPOMOCOWA DLA MATEK DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

mająca na celu wymianę doświadczeń między matkami dzieci niepełnosprawnych z dzielnic 

Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia, a także nabycie umiejętności samodzielnego 

wspomagania dziecka w rozwoju - zrealizowano 10 spotkań grupy wspieranej przez specjalistę 

z zakresu niepełnosprawności. 

 LOKALNA GRUPA WSPARCIA (LGW) dla 16 osób z Dzielnic Orunia Górna, Ujeścisko, Chełm mająca 

na celu podniesienie poziomu wiedzy o metodach wychowywania autystycznego dziecka oraz 

wymianę dobrych praktyk, pomiędzy rodzicami, przeprowadzenie konsultacji oraz rozmów ze 

specjalistami i terapeutami.  

 ENTLICZEK-PENTLICZEK – projekt zapobiegający marginalizacji i osamotnieniu seniorów, 

mieszkańców Dolnego Wrzeszcza poprzez rozwijanie zainteresowań związanych z rękodziełem. 

W ramach projektu przeprowadzono badanie dotyczące aktywności osób starszych, zorganizowano 

klub dla seniorek, do którego uczęszcza ok. 20 pań we współpracy z Radą Dzielnicy Wrzeszcz Dolny. 

 AKTYWIZOWANIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ - Aktywizacja i integracja seniorów oraz osób 

niepełnosprawnych zamieszkujących m.in. dzielnice: Siedlce i Piecki Migowo, Stogi, Żabianka-

Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia poprzez organizację spotkań, warsztatów, wyjść kulturalnych 

i rozrywkowych, spotkań obywatelskich, zajęć gimnastyczno-ruchowych. Działania umożliwiły 

zwiększenie uczestnictwa beneficjentów w życiu społecznym, poprawę jakości ich życia, 

wzmocnienie wiary we własne możliwości, budowanie właściwych relacji interpersonalnych oraz 

poczucia własnej wartości i pozytywnego nastawienia. 

 POMOC SĄSIEDZKA - Zapewnienie przez wolontariuszy pomocy sąsiedzkiej seniorom, m.in. 

z dzielnicy Osowa, wypromowanie idei wolontariatu w lokalnych mediach, utworzenie 

nieformalnych związków pomocowych na terenie dzielnicy. 

 KLUBY SENIORA – działające na terenie całego Gdańska: organizacja spotkań dla seniorów, zabawy 

integracyjne, wycieczki krajoznawcze. 
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IV.5 WYDATKI W OBSZARZE WSPARCIA SENIORÓW I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  

 

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW Z PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

(PFRON) 

Wydatki Miasta przeznaczone na wspieranie seniorów i osób niepełnosprawnych uzupełniane są ze 

środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dysponentem tych środków jest 

MOPR, a cele na jakie są przeznaczane wynikają z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Środki PFRON przeznaczane są na rehabilitację zawodową 

i społeczną osób niepełnosprawnych oraz ich zatrudnianie. 

 

+ koszt obsługi zadań (2,5%): 2013: 152 390 zł; 2014: 170 450 zł 

Ogółem 2013: 5 364 152 zł; 2014: 6 036 100 zł                         Ogółem 2013: 898 743 zł; 2014: 1 098 723 zł 

ŁĄCZNIE NA REHABILITACJĘ ZAWODOWĄ I SPOŁECZNĄ wykorzystano środki z PFRON 

w roku 2013 w wysokości 6 262 895 zł, w roku 2014 w wysokości 7 134 823 zł 
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A •Turnusy rehabilitacyjne dla niepełnosprawnych

2013 r.  150 000 zł  203 osoby 

2014 r.  249 024 zł  290 osób

•Zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny dla osób fizycznych

2013 r. 19 327 zł   13 umów

2014 r. 22 962 zł   6 umów

•Zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny dla podmiotów

2013 r.  nie realizowano

2014 r.  14 994 zł   1 umowa

•Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, 
technicznych i komunikacyjnych

2013 r.  487 780 zł   97 umów

2014 r.  750 490 zł   175 umów

•Dofinansowanie działalności 6 WTZ

2013 r.  3 627 468 zł   227 uczestników

2014 r.  3 667 908 zł   227 uczestników

•Zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i pomocnicze

2013 r.  627 377 zł   812 dofinansowań

2014 r.  787 123 zł   880 dofinansowań

•Zadania zlecane NGO

2013 r.  299 900 zł   30 umów

2014 r.  371 149 zł   46 umów

•Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki

2013 r.  nie realizowano

2014 r.  2 000 zł  1 umowa
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A •Zwrot kosztu wyposażenia stanowisk 
pracy

2013 r.  257 000 zł   8 stanowisk pracy

2014 r.  300 000 zł   10 stanowisk pracy

•Zwrot kosztów wynagrodzeń i składek 
na ubezpieczenia społeczne

2013 r.  13 176 zł   16 osób

2014 r.  19 861 zł   17 osób

•Zwrot kosztów na instrumenty i usługi 
rynku pracy

2013 r.  41 629 zł   16 osób

2014 r.  61 100 zł   14 osób

•Zwrot kosztów szkoleń organizowanych 
przez pracodawcę

2013 r.  30 188 zł   16 osób

2014 r.  19 772 zł   13 osób

•Pożyczki na rozpoczęcie działalności 
gospodarczej, rolniczej lub spółdzielnię 
socjalną

2013 r.  543 000 zł   16 umów

2014 r.  683 500 zł   22 umowy

•Dofinansowanie do oprocentowania 
kredytu bankowego 

2013 r.  13 750 zł   4 umowy

2014 r.  14 490 zł   4 umowy  
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STRUKTURA I WYKONANIE WYDATKÓW W OBSZARZE WSPARCIA SENIORÓW I OSÓB 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

 

KATEGORIA WYDATKU WYKONANIE 

2012 

WYKONANIE 

2013 

WYKONANIE 

2014 

Wspieranie osób starszych - ogółem 16 975 261 16 742 708 17 559 981 

Usługi  Opiekuńcze 3 983 403 3 850 185 4 414 578 

Dzienne Domy Pomocy i Kluby samopomocy 2 338 102 2 470 574 2 323 593 

Domy Pomocy Społecznej 9 894 648 9 648 458 10 144 272 

Rodzinne Domy Pomocy 604 660 617 491 515 538 

Ośrodki Wsparcia tymczasowego pobytu 154 448 156 000 162 000 

Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia na rzecz osób 

niepełnosprawnych - ogółem 
14 926 643 15 895 579 16 049 084 

Usługi opiekuńcze specjalistyczne 1 353 645 1 252 000 1 301 000 

Środowiskowe Domy Samopomocy i Kluby Samopomocy 3 451 648 3 564 847 3 567 109 

Warsztaty Terapii Zawodowej 420 200 414 691 419 034 

Domy Pomocy Społecznej dla niepełnosprawnych 6 540 631 7 174 393 6 863 478 

Kontraktacja miejsc w DPS 3 118 519 3 319 248 3 714 303 

Mieszkania chronione 42 000 170 400 184 160 
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V DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCA I ROZWOJOWA OŚRODKA 
 

V.1 ROZWÓJ KADR OŚRODKA POMOCY RODZINIE 

 

W MOPR funkcjonuje system rozwoju zawodowego, który opisuje poniższy schemat: 

 

 

 Przeprowadzone szkolenia dostosowywane są do potrzeb i kwalifikacji danego pracownika oraz 

wymogów wynikających ze specyfiki jego stanowiska oraz wykonywanych funkcji. W 2014 r.: 

o Zorganizowano 152 formy podnoszenia kwalifikacji w tym: szkolenia i kursy, konferencje 

i seminaria  

o Z różnych form podnoszenia kwalifikacji skorzystało 488 osób 

o Najwięcej - 620 miejsc szkoleniowych - wykorzystano na zagadnienia związane z 

metodami pracy z klientem  

 W 2014 roku opracowano nowy system ocen pracowniczych, który zostanie wdrożony w roku 

2015. Planuje się wprowadzenie corocznych ocen pracowniczych kładących nacisk na weryfikację 

kompetencji oraz niewykorzystanego potencjału danego pracownika. Ocena pracownicza umożliwi 

zaplanowanie ścieżki rozwojowej pracownika oraz spożytkowanie jego umiejętności na rzecz 

rozwoju Ośrodka. 

 W roku 2014 Ośrodek kontynuował zapoczątkowany w 2012 roku nabór pracowników do grupy 

rezerwy kadrowej stworzonej dla zaspokojenia przewidywanych przyszłych potrzeb kadrowych. 

W omawianym roku do szkoleń w ramach rezerwy przystąpiło 9 pracowników przygotowywanych 

do objęcia stanowisk kierowniczych lub specjalistycznych. 

Rozwój 
zawodowy 
w MOPR

Szkolenia 
pracowników

Oceny 
pracownicze

Grupa 
rezerwy 

kadrowej

Awanse 
zawodowe, 

nagrody
i wyróżnienia

Opieka nad 
nowo 

zatrudnionym 
pracownikie

m

Kodeks 
etyczny
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 W Ośrodku funkcjonuje ścieżka awansów zawodowych, do której w 2014 r. przygotowano 

nowelizację, planowaną do wdrożenia w roku kolejnym. Nowa ścieżka kariery będzie stanowiła 

odrębny załącznik Regulaminu awansów oraz przyznawania nagród i wyróżnień. 

 W roku 2014 wprowadzono Zarządzeniem Dyrektora MOPR kodeks etyczny, który precyzuje zasady 

i standardy zachowania pracowników MOPR. 

 W trosce o komfort pracy nowo zatrudnianych pracowników w 2014 r. Zarządzeniem Dyrektora 

MOPR wprowadzono funkcję opiekuna, którego zadaniem jest pomoc pracownikom w stawianiu 

pierwszych kroków w instytucji. Opracowano także „Poradnik dla nowo zatrudnionych 

pracowników MOPR”.  

 

REKRUTACJA W MOPR 

W roku 2014 przeprowadzono: 

 16 naborów na pracownika w drodze konkursu 

 26 rekrutacji, w tym z wykorzystaniem zewnętrznej rezerwy kadrowej (rezerwa kandydatów, 

głównie pracowników socjalnych tworzona dla zaspokojenia przewidywanych przyszłych potrzeb 

kadrowych) 

 143 rozmowy kwalifikacyjne oraz analizę 457 ofert 

 
ZATRUDNIENIE (W PRZELICZENIU NA OSOBY) 2013 2014 

Zatrudnienie w ramach umowy o pracę (bez zastępstw) 516 531 

Pracownicy pracujący bezpośrednio z klientem, w tym m.in.: 376 365 

- pracownicy socjalni 230 208 

- asystenci rodziny 25 23 

- koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej 4 7 

- psycholodzy 8 11 

- konsultanci prawnicy 8 8 

- specjaliści pracy z rodziną 5 5 

 

INNE FORMY ZATRUDNIENIA W OŚRODKU 

(W PRZELICZENIU NA OSOBY) 

2013 2014 

Staże 33 51 

Prace interwencyjne 10 6 

Roboty publiczne 9 6 

Prace społecznie użyteczne 6 10 

Prace na cele społeczne dla osób z wyrokiem sądowym 6 0 

Prace związane z odpracowaniem długu czynszowego 6 5 
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DORADZTWO METODYCZNE  

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej doradztwo metodyczne świadczone jest dla pracowników pomocy 

społecznej. W MOPR jest ono realizowane poprzez:  

 doradztwo indywidualne - prowadzone przez psychologów MOPR w zakresach tematycznych 

związanych z najczęściej występującymi problemami zawodowymi. W roku 2014 udzielono 

doradztwa metodycznego 2385 razy 

 doradztwo grupowe w formie szkoleniowej skierowane na wsparcie metodyczne pracownika 

pomocy społecznej. Tę formę doradztwa przeprowadzono w Ośrodku 406 razy 

 superwizja  - z tego rodzaju pomocy łącznie skorzystało 148 pracowników, w tym z superwizji 

płatnych -  113 pracowników, z bezpłatnych – 35 pracowników 

 

V.2 WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI 

 

Współpraca z organizacjami pozarządowymi opiera się w dużej mierze na umowach zawieranych z NGO 

w ramach konkursów ogłaszanych przez MOPR na zadania zlecone. W roku 2014 Ośrodek zdecydował 

o konieczności zacieśnienia współpracy z NGO dla jeszcze lepszej efektywności realizacji zleconych zadań. 

MOPR przy udziale Wydziału Rozwoju Społecznego UM, Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej i Gdańskiej 

Rady Organizacji Pozarządowych zorganizował szereg spotkań informacyjno-konsultacyjnych w zakresie 

właściwego przygotowywania wniosków aplikacyjnych do konkursu na zadania zlecone na rok 2015 oraz ich 

późniejszej realizacji. Spotkania podzielono na obszary tematyczne - w konsultacjach uczestniczyły 

organizacje działające na rzecz wspierania rodziny i pieczy zastępczej, osób starszych, niepełnosprawnych 

oraz bezdomnych. 

 

 

22,9 24,3 
29,5 

KWOTA PRZYZNANEJ DOTACJI (OGÓŁEM W MLN ZŁ)

2012 2013 2014

67

143

65

168

72

163

WSPÓŁPRACUJĄCE ORGANIZACJE ZREALIZOWANE UMOWY

2012 2013 2014
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W ramach rozwoju sieci współpracy MOPR wyszedł z inicjatywą wspierania mniejszych organizacji 

pozarządowych, które do tej pory nie podejmowały zadań zlecanych przez Ośrodek w ramach konkursów. 

W roku 2014 zorganizowano spotkanie z sześcioma NGO, które zaprezentowały zakres świadczonych przez 

siebie usług i pomysły wykorzystania własnego potencjału dla dobra osób i rodzin wspieranych przez MOPR. 

W kolejnych latach Ośrodek będzie optował za włączaniem mniejszych organizacji do sieci współpracy. 

Wysoka efektywność współpracy z NGO przekłada się również na wspólne dla organizacji oraz Ośrodka 

sukcesy: w 2014 r. na podstawie rekomendacji MOPR organizacja pozarządowa – Stowarzyszenie 

Przedsiębiorczości i Rehabilitacji wspierająca osoby z niepełnosprawnością ruchową i intelektualną, 

psychicznie i przewlekle chorymi oraz osobami starszymi otrzymała Nagrodę Bursztynowego Mieczyka im. 

Macieja Płażyńskiego za wybitne osiągnięcia w obszarze pomocy społecznej.   

 

V.3 DZIAŁANIA W CELU POPRAWY WARUNKÓW PRACY W OŚRODKU 

 

REMONTY ORAZ INWESTYCJE W 2014 ROKU 

MOPR posiada w swoich zasobach 42  lokale, które służą różnym celom:  

 są siedzibami Centrów Pracy Socjalnej, 

 są siedzibami działów i komórek administracyjnych, 

 są użyczone organizacjom pozarządowym na realizację zadań zleconych, 

 prowadzi się w nich mieszkania chronione. 

MOPR jest zobowiązany dbać o dobry stan tych budynków poprzez prowadzenie bieżących napraw 

i remontów, bądź zgłaszanie większych remontów zarządcy budynków – Gdańskiemu Zarządowi 

Nieruchomości Komunalnych. Na działania remontowe w budynkach, w których są realizowane zadania 

zlecone przez Wojewodę istnieje dodatkowo możliwość pozyskania środków finansowych z Budżetu 

Wojewody. W roku 2014 MOPR podejmował następujące prace remontowe:  

 Remont pomieszczeń II pietra w budynku przy ul. Dyrekcyjnej 5: wymiana okien, drzwi, posadzek, 

ułożenie nowej instalacji elektrycznej i telefonicznej, malowanie pomieszczeń.  

 Remont pomieszczeń w budynku przy ul. Powstańców Warszawskich 25: adaptacja pomieszczeń 

na parterze po byłej pralni na potrzeby dodatków energetycznych, remont toalet w piwnicy dla 

potrzeb punktu kancelaryjnego, wymiana paneli podłogowych w pomieszczeniach DŚR, 

przebudowa punktu kancelaryjnego przez konserwatorów, malowanie pomieszczeń biurowych 

i korytarzy na parterze przez konserwatorów. 

 Remont pomieszczeń w budynku przy ul. Sterniczej 2 po zalaniu ( środki finansowe z ubezpieczenia 

nieruchomości) oraz wymiana 4 szt. drzwi wewnętrznych. 

 Remont pomieszczeń po zalaniu w budynku przy ul. Nowiny 2 (środki finansowe z ubezpieczenia 

nieruchomości). 

 Remont elewacji w budynku ŚDS i DDP przy ul. Wajdeloty 28 a (dotacja celowa Wojewody). 

 Montaż windy w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Jagiellonskiej 11 (dotacja celowa 

Wojewody). 

Dla prawidłowej realizacji zadań w obszarze pomocy społecznej konieczne jest podejmowanie kolejnych 

działań dotyczących użytkowanych przez MOPR lokali. Wśród najpilniejszych potrzeb wskazać należy: 

budowę 3 nowych domków dla Pogotowia Opiekuńczego, rozbudowę Domu Pomocy Społecznej przy ul. 

Hożej 4 w Gdańsku, adaptację budynków przy ul. Elbląskiej 66 i Batorego 26 w Gdańsku na potrzeby 

Centrów Pracy Socjalnej, termomodernizację wyremontowanych budynków przy ul. Lecha 1 i ul. 
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Modrzewskiego 1 w Gdańsku, wykonanie parkingu i kanalizacji deszczowej w budynku przy ul. Leczkowa 

1A, wykonanie niezbędnych prac remontowych w budynku przy ul. Powstańców Warszawskich 25 

w Gdańsku.  

 

INFORMATYZACJA OŚRODKA 

W ramach działań z zakresu informatyzacji Ośrodka w 2014 roku przeprowadzono szereg prac związanych 

z modernizacją infrastruktury sprzętowo-sieciowej oraz zwiększających poziom bezpieczeństwa informacji: 

 Zakupiono 70 komputerów oraz 250 zasilaczy awaryjnych.  

 Przeprowadzono modernizację sieci komputerowej pod kątem jakości i bezpieczeństwa pracy na 

parterze w budynku przy ul. Powstańców Warszawskich 25 

 Zakończono wdrażania zintegrowanej sieci komputerowej Ośrodka w oparciu o usługę katalogową 

Active Directory. Obecnie wszystkie komputery i urządzenia sieciowe oraz użytkownicy są 

podłączeni do wspólnej sieci komputerowej w domenie mopr.lan. 

 Wdrożono nowe oprogramowanie wielostanowiskowe służące do obsługi procesu windykacji 

należności 

 Dostosowano system obsługi świadczeń z pomocy społecznej (Pomost Standard) do wymogów 

niezbędnych dla wdrożenia ministerialnego programu Emp@tia; 

 Dokonywano aktualizacji użytkowanych systemów informatycznych, w tym m.in. system OTAGO, 

system Pomost Std, system SR/FA/STP 

Dodatkowo w ramach działań zwiększających poziom bezpieczeństwa systemów informatycznych, przy 

uwzględnieniu zaleceń wynikających z przeprowadzonego audytu, zrealizowano następujące zadania: 

 Uruchomiono zabezpieczenia dostępu do pomieszczeń obydwu serwerowniach Ośrodka (Leczkowa 

1A i Powstańców Warszawskich 25) w postaci wydzielonych stref alarmowych 

 Zainstalowano system monitoringu parametrów środowiskowych (m.in. temperatura, wilgotność) 

w 4 pomieszczeniach (2 serwerownie oraz 2 punkty dystrybucyjne sieci teleinformatycznej) 

 Zainstalowano klimatyzator w głównej serwerowni Ośrodka 

 Wdrożono jednolity system autoryzacji dla wybranych systemów informatycznych 

 Uruchomiono monitoring wizyjny w budynku przy ul. Powstańców Warszawskich 25 

 

DZIAŁANIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY 

Ośrodek zapewnia pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Poniższa tabela obrazuje 

działania podejmowane przez MOPR w zakresie BHP. 

DZIAŁANIA JEDNOSTKA 2013 2014 

POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE Wypadki przy pracy 13 3 

SZKOLENIA WSTĘPNE Przeszkolone osoby 88 132 

SZKOLENIA OKRESOWE Przeszkoleni pracownicy 156 99 

BADANIA LEKARSKIE Przebadani pracownicy 367 308 

KONTROLE DOT. ZDIAGNOZOWANIA STANU BHP I PPOŻ Kontrole 4 2 

PRZEGLĄD SPRZETU GAŚNICZEGO Przeglądy 15 17 
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V.4 DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA I AUDYTOWA 

 

W 2014 r. przeprowadzono 2 audyty oraz 134 kontrole, w tym: 105 kontroli realizacji umów na zadanie 

publiczne, 9 kontroli w jednostkach publicznych, 6 kontroli obejmujących Warsztaty Terapii Zajęciowej oraz 

8 kontroli w czterech Rodzinnych Domach Pomocy, ponadto 7 wykonano kontroli stanu technicznego 

budynków w okresie 1-rocznym. 

W okresie sprawozdawczym rozpatrzono:   

 218 interwencji 

 36 interwencji Prezydenta 

 5 interwencji Dyrektora 

 16 skarg 

 

V.5 WYDATKI MOPR W UJĘCIU USTAWOWYM   

WYDATKI W LATACH NA OSOBY 

I RODZINY 

2012 2013 2014 

 wydatki liczba osób/ 

rodzin 

wydatki liczba osób/ 

rodzin 

wydatki liczba osób/ 

rodzin 

OGÓŁEM  
212 095 887 47 598 217 342 677 46 347 219 725 268 46 957 

Wydatki MOPR ujęte w planie 

finansowym, w tym z: 
203 499 035  209 606 507  211 014 617  

- ustawy o pomocy społecznej 85 746 440 9 933 88 204 996 10 042 85 894 793 9 351 

- ustawy o wspieraniu rodziny 

i systemie pieczy zastępczej 
27 857 615 1 431 29 204 201 1 913 31 295 520 2 091 

- ustawy o dodatkach 

mieszkaniowych 
17 351 238 7642 18 086 098 7 822 17 479 730 7 453 

- ustawy o dodatkach 

energetycznych 
_ _ _ _ 145 643 1 754 

- ustawy o świadczeniach 

rodzinnych  
55 094 030 21 247 56 261 791 19 426 58 290 962 18 862 

- ustawy o pomocy osobom 

uprawnionym do alimentów 
15 595 521 2 929 15 933 255 2 957 15 811 047 2 676 

- ustawy o świadczeniach 

opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków 

publicznych 

1 256 122 3 314 1 442 440 3 071 1 525 567 3 524 

- ustawy o systemie oświaty 598 069 1 102 473 726 1 116 571 355 1 246 

w tym środki z:  udział %  udział %  udział % 

MPIPS 673 357 0,33% 487 696 0,23% 584 115 0,28% 

UE 3 627 575 1,78% 3 816 445 1,82% 747 324 0,35% 

budżetu miasta 104 141 586 51,18% 108 814 611 51,92% 109 339 326 51,82% 

budżetu państwa 95 056 518 46,71% 96 487 755 46,03% 100 343 852 47,55% 
 



  

47 

 

VI GŁÓWNE KIERUNKI DZIAŁAŃ OŚRODKA NA 2015 ROK 
 

PRIORYTETY STRATEGII NA ROK 2015: PROFILAKTYKA, AKTYWIZACJA, INTERWENCJA 

Obecnie w kontekście zmiany filozofii podejścia państwa do rodziny (co zaowocowało zmianą 

przepisów prawnych o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej) oraz innego podejścia do 

nowoczesnej pomocy społecznej (zgodnie z założeniami zmian do ustawy o pomocy społecznej) celowy jest 

kierunek przechodzenia z biernych do aktywnych form działalności.  

Ten kierunek wpisuje się w koncepcję modyfikacji zamierzeń Miasta Gdańska nakierowanych na 

specjalistyczną aktywizację poszczególnych klientów, poprawę kondycji i rozwój instytucji pomocowych 

oraz koordynację działań.  Planowane działania wymagają oddzielenia wszystkich świadczeń pieniężnych od 

pracy socjalnej. Pozwoli to na wyłączenie przydzielania środków finansowych i wystawianie decyzji oraz na 

ukierunkowanie Ośrodka na wyłączną pracę socjalną.   

Oprócz przeprowadzenia zmian, o których mowa wyżej, zakłada się w obszarze rodziny, poza aktywizacją 

dorosłych, nadać priorytet trwałego wsparcia dzieciom w celu zapobiegania utrwalaniu ubóstwa 

i dziedziczenia biernych postaw w następnych pokoleniach. 

Ważnym obszarem jest również podnoszenie aktywności grup mieszkańców i współdziałanie społeczności 

lokalnej, rozwój dziennych form aktywności i wsparcia oraz promowanie rozwoju społecznego 

(partycypacja).  

W celu większej skuteczności oddziaływań zakłada się rozszerzać współpracę z organizacjami 

pozarządowymi, których efektywność i racjonalność działań jest udowodniona. Ważna jest też współpraca 

z innymi instytucjami np. ze służbami zatrudnienia, co powinno spowodować poprawę wykorzystania 

środków finansowych przeznaczonych na pomoc.   

Zakłada się również rozwój ekonomii społecznej oraz wspieranie spółdzielni socjalnych  

w postaci zapewniania zleceń przez jednostki miejskie.  

Ważne jest też ujęcie w polityce mieszkaniowej Miasta potrzeb, które pozwolą na otrzymywanie mieszkań 

socjalnych osobom po przebytych treningach usamodzielnienia oraz wychodzących 

z bezdomności, aby nie niweczyć osiągnięć projektów aktywizujących. 

Jednym z głównych źródeł sukcesów działań MOPR jest wiedza i zaangażowanie pracowników. 

Merytoryczne kompetencje, a także determinacja w dążeniu do osiągniecia zaplanowanych celów to 

niezwykle cenny kapitał. W 2015 r. będzie on rozwijany poprzez inwestowanie w podnoszenie szeroko 

rozumianych kwalifikacji kadr. Priorytety strategii na 2015 rok są zgodne z wartościami etycznymi MOPR, 

które maja swoje źródło w misji instytucji.  

Wyznaczając kierunki działań na przyszłe lata kierowano się również perspektywą rozwoju Miasta Gdańska 

oraz Województwa Pomorskiego. Kluczowe priorytety na rok 2015 znajdują swoje odzwierciedlenie 

w Programie Operacyjnym „Integracja społeczna i aktywność obywatelska” będącego instrumentem 

wdrażania Strategii Rozwoju Miasta Gdańsk 2030 Plus. W perspektywie 2015 przyjmując za podstawę 

przyjęte przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej założenia do zmiany ustawy o pomocy społecznej, 

w obszarze „Integracja społeczna i aktywność obywatelska” przewiduje się realizację następujących usług 

socjalnych skierowanych do osób potrzebujących: 
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 Usługi profilaktyczne 

 Intensyfikacja działań w zakresie pracy z rodziną w środowisku 

 Rozwój wolontariatu na rzecz klientów zagrożonych wykluczeniem społecznym 

 Zapobieganie marginalizacji seniorów i osób niepełnosprawnych 

 Działania przeciwdziałające bezdomności 

 

 Usługi aktywizujące 

 Wprowadzanie długofalowych rozwiązań w kierunku oddzielania świadczeń pieniężnych od pracy 

socjalnej 

 Zwiększenie liczby kontraktów socjalnych jako narzędzia aktywizującego klientów pomocy 

społecznej 

 Wykorzystanie programowania unijnego do rozwoju Ośrodka 

 Rozwój ekonomii społecznej i współpracy z przedstawicielami biznesu 

 Wprowadzenie nowych rozwiązań skierowanych do beneficjentów Ośrodka 

 Rozwój wsparcia dziennego dla dzieci, młodzieży i rodziny 

 Zintensyfikowanie działań w kierunku wzmacniania kompetencji rodzicielskich oraz powrotu 

dziecka do rodziny 

 Aktywizacja osób starszych i niepełnosprawnych poprzez rozwój wsparcia dziennego i angażowanie 

seniorów do wolontariatu 

 Rozwój usług dla seniorów i osób niepełnosprawnych (np. pomoc sąsiedzka, teleopieka) 

 Rozwój systemu wsparcia dla cudzoziemców. 

 

 Usługi interwencyjne 

 Wprowadzanie innych form opieki dla seniorów i osób niepełnosprawnych jako alternatywy dla 

całodobowych placówek opiekuńczych 

 Deinstytucjonalizacja osób bezdomnych 

 

Priorytetem strategii jest stopniowe odchodzenie od pieniężnych form pomocy społecznej na rzecz 

zróżnicowanych form wsparcia w postaci niepieniężnej, z wykorzystaniem niekonwencjonalnych, 

wielopłaszczyznowych rozwiązań, 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, pozwalających w kompleksowy 

i mierzalny sposób rozpoznać kierunki zmian i stopień osiągniętych celów. 


