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I  DZIAŁALNOŚĆ MOPR W 2016 ROKU 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku jest jedną z ponad 200 jednostek organizacyjnych 

wykonujących zadania Miasta Gdańska. Ośrodek jest także nadrzędną jednostką organizacyjną sytemu 

pomocy społecznej miasta, co oznacza, że odpowiada za monitorowanie innych jednostek organizacyjnych 

pomocy społecznej, w tym 11 domów pomocy społecznej, 20 placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz 

ponad 60 organizacji pozarządowych w zakresie realizowanych przez nie zadań z zakresu pomocy 

społecznej.  MOPR realizując misję: „Nasze wsparcie – Twoja samodzielność” wspiera Gdańszczan, którzy 

bez pomocy z zewnątrz nie poradziliby sobie w trudnym położeniu.  
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I.1 KLUCZOWE DZIAŁANIA MOPR W ROKU 2016  

Działalność Ośrodka w 2016 roku to nie tylko realizacja zadań ustawowych wynikających z szeregu 

regulacji prawnych, ale również reagowanie na zmiany zachodzące w obszarze polityki społecznej.    

Kluczowe działania MOPR w 2016 roku stanowiły prace związane z realizacją nowych zadań ustawowych 

oraz wprowadzanie nowych rozwiązań w zakresie organizacji pracy Ośrodka. Do najważniejszych działań 

zaliczyć należy prace związane z opracowywaniem dokumentów strategicznych, realizacją projektów 

finansowanych z funduszy europejskich. Ponadto do kluczowych działań Ośrodka w 2016 roku zaliczyć 

należy działania na rzecz wspierania rodzin, osób starszych i osób z niepełnosprawnościami oraz 

działalność związaną z ekonomią społeczną oraz z reintegracją społeczno-zawodową.  

 

Schemat działań MOPR w 2016 roku 

 
 

WDROŻENIE I REALIZACJA PROGRAMU „ RODZINA 500+”  

W 2016 roku MOPR przyjął nowe zadania wynikające z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu 

dzieci. Program „Rodzina 500+” rozpoczął obowiązywać 1 kwietnia 2016 roku, a pierwsze świadczenia 

zostały wypłacone już 11 kwietnia. W okresie od 1 kwietnia 2016 r. do 14 czerwca 2016 r. do Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku wpłynęło ponad 23 tys. wniosków.  Od 1 lipca 2016 roku wypłata 

świadczeń wychowawczych została przeniesiona do nowopowstałego Gdańskiego Centrum Świadczeń.   

W kompetencjach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodziny pozostało natomiast wypłacanie dodatku 

wychowawczego dla dzieci w rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu 

rodzinnego. 

 

UTWORZENIE GDAŃSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ 

Ważnym wyzwaniem 2016 roku było wydzielenie z Ośrodka zadań obsługujących różnego rodzaju 

świadczenia finansowe obligatoryjne dla mieszkańców (niewynikające z ustawy o pomocy społecznej) 
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i  utworzenie  nowej  jednostki  organizacyjnej – Gdańskiego Centrum Świadczeń (GCŚ). Decyzja 

o utworzeniu jednostki została podjęta przez Radę Miasta Gdańska na sesji dnia 28 kwietnia 2016 r. 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku przekazał Centrum realizację zadań w zakresie świadczeń 

rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, dodatków mieszkaniowych, obniżek czynszowych, 

dodatków energetycznych, stypendiów i zasiłków szkolnych, świadczeń dla żołnierzy oraz świadczeń 

wychowawczych w ramach Programu „Rodzina 500+”. Celem zmian była poprawa dostępności i jakości 

świadczenia usług na rzecz mieszkańców Gdańska. 

 

PILOTAŻ ODDZIELENIA PRACY SOCJALNEJ OD ŚWIADCZEŃ 

Koncentracja pracy Ośrodka na głównym celu, do jakiego został powołany MOPR czyli na pracy socjalnej 

z rodziną pozwoliła na zindywidualizowanie form pracy z najbardziej potrzebującymi. Ta zmiana 

jakościowa została zapoczątkowana już 1 marca 2016 r. pilotażem oddzielenia pracy socjalnej od 

świadczeń. Proces ten ma na celu podniesienie efektywności systemu pomocy społecznej przez 

zwiększenie podmiotowości odbiorcy pomocy, który będzie miał większy niż dotychczas, wpływ na 

pokonanie swojej trudnej sytuacji życiowej, nie tylko poprzez współpracę z pracownikiem socjalnym, ale 

także poprzez świadomy wybór oferowanych usług. Zarządzeniem Dyrektora MOPR, z dniem 1 marca 

2016 roku wprowadzono w dwóch Centrach Pracy Socjalnej (CPS 5 i 7) realizację „Pilotażu rozdzielenia 

pracy socjalnej od świadczeń”. Zgodnie z przyjętymi założeniami, wprowadzono w CPS-ach zmiany 

w strukturze organizacyjno-zadaniowej wydzielając: Zespół Pracy Socjalnej, Zespół Usług i Świadczeń oraz 

Zespół Informacji i Obsługi. Następnym etapem realizacji przyjętego kierunku pracy Ośrodka było 

wdrożenie od listopada 2016 r. do nowego modelu kolejnych dwóch CPS-ów (2 i 4). Powyższy model pracy 

zostanie wdrożony we wszystkich CPS-ach od marca 2017 roku. 

 

TWORZENIE WOLONTARIATU RODZINNEGO 

W sferze wciąż rozwijanych działań Ośrodka znaczącą rolę odgrywa profesjonalny wolontariat skierowany 

zarówno do rodzin z dziećmi, jak również osób starszych i osób z niepełnosprawnościami. W realizację 

projektu pn. „Nasz Wolontariat” zaangażowani zostali specjalnie przeszkoleni pracownicy Ośrodka, którzy 

ukończyli Szkołę Managerów Wolontariatu, podczas której dowiedzieli się m.in. w jaki sposób pozyskiwać 

i motywować wolontariuszy. W rozwój wolontariatu na rzecz potrzebujących osób i rodzin aktywną rolę 

odgrywają Centra Pracy Socjalnej. W 2016 r. jako nową formę wolontariatu rozwinięto Nasz Wolontariat 

w ramach pilotażu: Rodzina Rodzinie (20 rodzin objętych wsparciem) oraz Wsparcie na starcie w dorosłość 

(4 wychowanków objętych wsparciem). W stałej ofercie jest również Pogotowie Lekcyjne oraz pomoc 

osobom starszym i osobom z niepełnosprawnościami. W celu zapewnienia dobrej organizacji 

przedsięwzięcia została stworzona baza ofert, dostępna pod adresem: www.mopr.gda.pl/wolontariat 

gdzie można zapoznać się z potrzebami konkretnych rodziny. 

WZROST POCZUCIA BEZPIECZEŃSTWA OSÓB STARSZYCH I OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ 

MOPR pozyskał od Wojewody Pomorskiego środki na wdrożenie obowiązujących standardów 

w środowiskowych domach samopomocy z przeznaczeniem na zwiększenie o 3 liczby miejsc 

w środowiskowych domach samopomocy oraz wykonanie prac remontowych i zakup wyposażenia 

w 4 placówkach. Innowacyjnym rozwiązaniem zainicjowanym w 2015 roku i kontynuowanym w 2016 roku 

jest współpraca MOPR z Wydziałem Architektury Politechniki Gdańskiej w obszarze likwidacji barier 

architektonicznych ze środków PFRON. To edycja warsztatów partycypacyjnych dla osób 

z niepełnosprawnością i osób starszych „Projektowanie Uniwersalne - jak żyć razem, nie obok siebie” 
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dotyczących aranżacji wnętrz mieszkalnych tak, aby spełniały wymogi dostępności na miarę potrzeb 

konkretnej osoby łącząc kwestie: funkcjonalno-użytkową i bezpieczeństwa.  

01.07.2016 roku wprowadzono nową formę wsparcia – usługa asystenta osobistego dla osób 

z zaburzeniami psychicznymi realizowaną przez Gdańską Spółdzielnię Socjalną (zadanie realizowane ze 

środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych).  

Od 01.04.2016 r. realizowana jest nowa forma wsparcia dziennego dla osób z dysfunkcją wzroku – 

„Centrum informacji i wsparcia dla niewidomych i słabowidzących mieszkańców Gdańska (dotacja 

ze środków budżetu Miasta Gdańska). Ponadto prowadzono prace adaptacyjne w budynku przy ul. M. 

Reja 34b, celem przystosowania obiektu do działalności ŚDS dla 17 osób (w tym 8 osób wymagających 

zwiększonego wsparcia) od II kwartału 2017 roku. 

Rosnąca z roku na rok liczba osób w wieku poprodukcyjnym ukierunkowuje działania na tworzenie 

warunków do rozwoju aktywności społecznej osób starszych. Racjonalnym rozwiązaniem jest zapewnienie 

osobom starszym oraz osobom z niepełnosprawnością możliwie najdłuższego funkcjonowania 

w środowisku zamieszkania, czemu służy wsparcie w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług 

opiekuńczych, a także możliwość korzystania z dziennych placówek w tym: Centrum Aktywności 

i Wsparcia dla osób starszych „Pod Cisem”, klubach samopomocy, a także dofinansowanym w ramach 

rządowego Programu Senior-WIGOR – dziennym domu pomocy. W roku 2016 pozyskano dofinansowanie 

na utworzenie, wyposażenie oraz zapewnienie funkcjonowania kolejnego (drugiego w Gdańsku) 

Dziennego Domu Senior-WIGOR” dla 15 osób. 

WDROŻENIE I REALIZACJA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ 

Od początku roku 2016 na terenie całej Polski funkcjonuje system darmowej pomocy prawnej. Zgodnie 

z uchwaloną dnia 5 sierpnia 2015 r. ustawą, stworzony został dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej 

świadczonej osobiście przez adwokata lub radcę prawnego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, 

z ich upoważnienia, aplikanta adwokackiego lub aplikanta radcowskiego, w lokalach udostępnionych przez 

miasto. W 2016 r. w Gdańsku funkcjonowało aż 18 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, z czego 

4 prowadzone były przez organizacje pozarządowe, a pozostałe 14 punktów prowadził Miejski Ośrodek 

Pomocy Rodzinie w Gdańsku w 2 lokalizacjach: ul. Dyrekcyjna 5 (12 punktów) oraz ul. Elbląska 66D 

(2 punkty). Liczba porad udzielonych w 2016 roku – 6 242 (średnio na miesiąc było udzielanych ok. 700 

porad). 

GDAŃSKIE STRATEGIE ORAZ PROGRAMY W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 

Rok 2016 był dla Ośrodka rokiem szczególnym, kiedy to były tworzone i finalizowane miejskie strategie, 

programy i modele wyznaczające m.in. kierunki pracy instytucji na najbliższe lata. W tym  czasie,  MOPR 

we współpracy z Wydziałem Rozwoju Społecznego UMG, uczestniczył w pracach związanych 

z opracowywaniem:  

 Gdańskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych,  

 Gdańskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy 

w Rodzinie, 

 Programu Bezpieczeństwa Ekonomicznego i Wsparcia Osób Zadłużonych,  

 Gdańskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, 

 Gdańskiego Programu Mieszkalnictwa Społecznego dla osób/rodzin zagrożonych wykluczeniem 

społecznym,  
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 Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii,  

 Programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi oraz  

 Modelu Integracji Imigrantów. 

 

 GDAŃSKA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DO ROKU 2030 

Na październikowym posiedzeniu Rady Miasta uchwalono Gdańską Strategię Rozwiązywania 

Problemów Społecznych do roku 2030 (GSRPS), która jest elementem całościowego programu rozwoju 

Gdańska, nad którym pracowano od lipca 2015 roku. Zintegrowanie wielu obszarów polityki społecznej 

pozwoli skutecznie rozwiązywać problemy społeczne. GSRPS odwołuje się do wartości, na których 

opiera się Gdańsk 2030 Plus Strategia Rozwoju Miasta i tym samym zapewnia zachowanie spójności 

tych dwóch dokumentów. Współpraca, kształcenie, mobilność i otwartość to fundamentalne wartości, 

na których można budować przyszłość w trudno przewidywalnych warunkach, wspomagające rozwój 

społeczny gdańszczan. Respektowanie i ich stosowanie sprzyja pokonywaniu trudności i wykluczenia 

społecznego oraz łagodzeniu skutków ubóstwa. Przyczynia się również do tworzenia warunków do 

dobrego życia i samorealizacji. Urzeczywistnienie tak opisanej wizji strategii rozwiązywania problemów 

społecznych wymaga prowadzenia działań ukierunkowanych na jakość wsparcia i spójność społeczną. 

Strategia wskazuje siedem kierunków działań koniecznych dla skutecznego rozwiązywania problemów 

społecznych. Kierunki są podstawą, która określa sposób budowania, wdrażania, monitorowania 

i ewaluacji wszystkich branżowych programów, projektów, modeli, procedur i planów. 

 GDAŃSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR 

PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2017 – 2020 

24 listopada 2016 r. Rada Miasta Gdańska przyjęła Gdański Program Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017 – 2020. Celem głównym programu 

jest zapobieganie występowaniu problemu przemocy oraz zapewnienie bezpieczeństwa, wsparcia 

i ochrony osób krzywdzonych w rodzinie. Program zawiera w sobie działania profilaktyczne, 

interwencyjne, oddziaływania długoterminowe, rozwój jakościowy systemu, współpracę na rzecz 

poprawy sytuacji grup docelowych oraz doskonalenie kadr lokalnego systemu przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie. Grupę docelową programu stanowią: osoby doznające przemocy w rodzinie, 

w szczególności dzieci i młodzież,  osoby stosujące przemoc w rodzinie, osoby będą świadkami 

przemocy w rodzinie, osoby/instytucje świadczące pomoc na rzecz rodzin uwikłanych w przemoc, 

rodziny zagrożone przemocą.    

 PROGRAM BEZPIECZEŃSTWA EKONOMICZNEGO I WSPARCIA OSÓB ZADŁUŻONYCH 

NA LATA 2016–2023 

Radni Miasta Gdańska uchwalili podczas październikowej sesji powstanie „Programu Bezpieczeństwa 

Ekonomicznego i Wsparcia Osób Zadłużonych” (BEiWOZ) na lata 2016 - 2023. Program tworzony był przy 

udziale wielu partnerów instytucjonalnych i społecznych w tym przedstawicieli MOPR. Program 

skierowany jest do mieszkańców Gdańska z różnych grup wiekowych w zakresie edukacji ekonomicznej 

i prewencji zagrożeń ekonomicznych. Szczególnie do osób zmagających się z problemami zadłużenia, 

a także ofiar przestępstw i nadużyć ekonomicznych oraz osób znajdujących się w otoczeniu osób 

zadłużonych, ofiar przestępstw i nadużyć – rodziny, środowisk lokalnych oraz członków grup zawodowych 

świadczących szeroko rozumianą pomoc. 
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 GDAŃSKI PROGRAM MIESZKALNICTWA SPOŁECZNEGO DLA OSÓB/RODZIN ZAGROŻONYCH 

WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM NA LATA 2016-2020 

24 listopada 2016r. Rada Miasta Gdańska przyjęła Gdański Program Mieszkalnictwa Społecznego dla 

osób/rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym na lata 2016-2020.  Opierając się na rozeznanych 

potrzebach mieszkańców Gdańska, wskazujących na konieczność zaspokojenia potrzeb 

mieszkaniowych wraz z zapewnieniem wsparcia dla użytkowników Program wprowadza podział na 

dwa modele: model mieszkań wspomaganych (w tym mieszkań chronionych) oraz model mieszkań 

ze wsparciem. Równocześnie radni przyjęli przygotowaną przez MOPR uchwałę w sprawie zasad 

ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych i zawierania umów cywilnoprawnych 

w pozostałych formach mieszkań wspomaganych w Gdańsku.  

 MODEL INTEGRACJI IMIGRANTÓW  

Mając na uwadze nowe wyzwania, jakie stoją przed pomocą społeczną (przybycie do Polski 

uchodźców) i fakt, że system wsparcia dla cudzoziemców funkcjonuje zarówno na podstawie 

obowiązujących ustaw, jak i w oparciu o praktyki oraz inicjatywy środowisk i organów lokalnych, przy 

udziale Ośrodka z inicjatywy Urzędu Miejskiego oraz Centrum Wsparcia Imigrantek i Imigrantów 

powstał przyjęty Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdańska Model Integracji Imigrantów, którego 

celem jest wytyczenie strategii integracji nowych mieszkańców miasta pochodzących z różnych części 

świata. Wypracowany Model jest dokumentem pokazującym główne obszary i kierunki działań 

zmierzających do prowadzenia skutecznej i efektywnej polityki integracji w samorządzie lokalnym. 

Dokument ten został przyjęty Uchwałą Rady Miasta 30 czerwca 2016 roku. 

PROJEKTY UE 

  „GPS - GOTOWOŚĆ, PRACA, SAMODZIELNOŚĆ” 

W 2016 roku w  ramach  nowego okresu programowania MOPR wspólnie z 4 partnerami -  Fundacją 

Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA, Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób 

z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku, Zakładem Doskonalenia Zawodowego oraz 

Towarzystwem Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie, otrzymał dofinansowanie na realizację 

projektu pt. „GPS - Gotowość Praca Samodzielność”. Projekt dofinansowany został w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Celem głównym 

projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym poprzez wdrożenie kompleksowych programów aktywizacji społeczno-

zawodowej. Uczestnicy projektu mogą liczyć na pomoc pracownika socjalnego, trenera pracy, wsparcie 

specjalistyczne, np. psychologa, czy też specjalisty ds. uzależnień. Pomysłodawcy projektu dużą wagę 

przykładają do aktywizacji zawodowej uczestników projektu. W związku z powyższym podejmowanych 

jest szereg działań, które docelowo mają doprowadzić do pozyskania zatrudnienia, w tym m. in. 

doradztwo i pośrednictwo zawodowe, staże i szkolenia zawodowe, realizowany we współpracy z GUP 

Program Aktywizacja i Integracja, czy też zajęcia w ramach Centrum Integracji Społecznej. W projekcie 

(do 31.10.2018 roku) wezmą udział 543 osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. 

Otrzymane na ten cel dofinansowanie to kwota 7 624 431,90 PLN. 

 PROJEKTY INNOWACYJNE 

MOPR otrzymał  dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) 

na realizację dwóch innowacyjnych projektów. Pierwszy z nich dot. opracowania zintegrowanego 

modelu wsparcia środowiskowego dla osób z zaburzeniami psychicznymi. „Gdański Model 
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Deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi”, którego celem 

jest poprawa jakości działań ukierunkowanych na rzecz osób zaburzonych i chorych psychicznie 

zamieszkałych w Gdańsku zakłada innowacyjne rozwiązania w zakresie poprawy skuteczności polityk 

ze styku zdrowia psychicznego i zabezpieczenia społecznego. Uzyskane 100% dofinansowanie wyniosło 

106 250,00 zł. Wypracowany model został pozytywnie oceniony przez Ministerstwo Rozwoju, co 

oznacza możliwość przetestowania zaproponowanych w nim rozwiązań w 2017 roku Ponadto w 2016 

roku rozpoczęto  prace z ekspertami  w ramach kolejnego projektu pn. „Gdański  Model Autyzmu”, 

który stanowi odpowiedź na potrzeby dorosłych osób niepełnosprawnych intelektualnie z autyzmem. 

Tworzony w ramach projektu model ma umożliwić wielostronną, zintegrowaną i dostępną pomoc 

specjalistyczną niezbędną do życia w środowisku społecznym, przystosowanie ogólnodostępnych usług 

do specyficznych potrzeb dorosłych osób z autyzmem poprzez wprowadzenie dedykowanych dla nich 

rozwiązań, zapewnienie wsparcia rodzinom i opiekunom dorosłych osób z autyzmem oraz wdrożenie 

tzw. polityki wytchnieniowej. Otrzymane dofinansowanie ze środków unijnych na ten cel wyniosło 

98 212,50 zł. Projekt zakończy się 31.03.2017 r. 

 PRACE KONCEPCYJNE: 

Do działań w ramach projektów UE zaliczyć należy również prace koncepcyjne, które mają na celu 

przygotowanie projektów na następne lata. W roku 2016 MOPR w Gdańsku prowadził następujące 

prace koncepcyjne: 

- Metropolitalny System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku 

Ośrodek uczestniczył w opracowywaniu koncepcji projektu w ramach Zintegrowanych Inwestycji 

Terytorialnych (ZIT). Projekt pt. „Metropolitalny System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku” 

zakłada współpracę 9 organizacji pozarządowych w realizacji działań z zakresu aktywizacji społeczno-

zawodowej w różnych dzielnicach Gdańska w obszarze aktywnej integracji oraz usług społecznych. 

- Cała Naprzód 

Projekt ma na celu zwiększenie zatrudnienia osób pozostających bez pracy (z wyłączeniem osób przed 

ukończeniem 30 roku życia). W celu ułatwienia wejścia na rynek pracy dla uczestników projektu 

przewiduje się szereg form wsparcia, wzmacniających proces aktywizacji zawodowej, a także rozwój 

kompetencji kluczowych i interpersonalnych. Projekt realizowany będzie od 2017 roku w partnerstwie 

między Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Gdańsku a Gminą Suchy Dąb i Gminą Pszczółki. 

WSPIERANIE RODZIN 

Szczególną troską MOPR obejmował najmłodszych Gdańszczan – z myślą o nich podejmowane były 

działania z zakresu organizacji placówek wsparcia dziennego,  klubów  i  świetlic profilaktycznych,  

dożywiania w  szkołach, wypoczynku  letniego i zimowego oraz katalogu ulg i zniżek funkcjonujących 

w ramach ogólnopolskiej i gdańskiej karty dużej rodziny. Dzieci i młodzież z rodzin z problemami 

opiekuńczo –wychowawczymi lub zagrożonymi problemem uzależnienia były uczestnikami 4 placówek 

wsparcia dziennego w  formie  specjalistycznej i 12 placówek w formie opiekuńczej.  

DOSKONALENIE FORM PIECZY ZASTĘPCZEJ 

Dobro dziecka czasowo pozbawionego opieki rodzicielskiej stanowił najważniejszy wyznacznik działań 

MOPR. Pozytywnym trendem było zwiększenie liczby  dzieci  objętej rodzinnymi formami wsparcia 

zamiast pieczą instytucjonalną (593 dzieci w pieczy rodzinnej do 221 w pieczy instytucjonalnej). Efekt ten 

spowodowany był zwiększeniem do 46 liczby rodzin zawodowych, zwiększeniem do 19 liczby 

koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, realizacją 356 diagnoz psychofizycznych i psychologicznych 

dla dzieci i dorosłych, organizacją szkoleń,  grup  wsparcia,  wyjazdów  integracyjnych i superwizji dla 
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rodzin i kandydatów na rodziny zastępcze. Ponadto w roku 2016 kontynuowano kampanię społeczną  

„Podziel się Domem – Zostań rodziną zastępczą”, która umożliwia tworzenie zasobów kadrowych 

w postaci przeszkolonych i przygotowanych do pełnienia swojej roli opiekunów zastępczych.  

OSOBY BEZDOMNE 

Wypracowaną formę kontraktacji usług i współpracy z organizacjami pozarządowymi stanowiło zadanie 

pn. „Kompleksowe wsparcie osób bezdomnych w procesie wychodzenia z bezdomności”, które miało na 

celu zwiększenie zaangażowania i odpowiedzialności organizacji pozarządowych za pracę prowadzoną 

z osobą bezdomną w kierunku jej usamodzielnienia. Przebywające na terenie Gdańska osoby bezdomne 

objęte były całorocznym streetworkingiem, dostępem do ogrzewalni, noclegowni, schronisk, mieszkań 

treningowych oraz pogotowia socjalnego dla osób nietrzeźwych. W roku 2016 udało się utworzyć 

kolejnych 8 miejsc dla bezdomnych matek w ramach Osiedla Sitowie. Ponadto MOPR przygotowywał się 

do wprowadzenia w roku 2017 usługi w postaci łaźni dla bezdomnych oraz całorocznej noclegowni 

niskoprogowej. Na bieżąco prowadzona była również praca socjalna oraz asystentura dla osób 

bezdomnych. 

W celu uzyskania wsparcia MOPR osoby potrzebujące mogły zgłaszać się osobiście lub telefonicznie do 

jednego z ośmiu Centrów Pracy Socjalnej (CPS) będących w strukturze Ośrodka, rozmieszczonych 

w różnych częściach Gdańska.  Zgłaszające się rodziny, w zależności od specyfiki problemu, obejmowane 

były także opieką wyspecjalizowanych działów - Działu Wspierania Rodziny (DWR), Działu Pieczy 

Instytucjonalnej (DPI), Działu Pieczy Rodzinnej (DPR), Działu ds. Seniorów (DS), Działu ds. Osób 

Niepełnosprawnych (DON), Działu ds. Osób Bezdomnych (DOB). Od 1 marca 2017 r. zaplanowano 

utworzenie kolejnego Centrum Pracy Socjalnej (9). 
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W roku 2016 liczba rodzin, którym MOPR udzielił pomocy i wsparcia wyniosła 8 678. W rodzinach tych 

były w sumie 16 093 osoby. Spośród  mieszkańców Gdańska1 ok.  3,7 % korzystało ze wsparcia MOPR 

(wg stanu na dzień 31.12.2016r.). W roku 2016 liczba rodzin korzystających z pomocy Ośrodka, 

zmniejszyła się o 413, tj. o 4,5% w porównaniu z rokiem poprzednim, w którym liczba rodzin wyniosła 

9 091. W 2016 roku od systemu pomocy społecznej uniezależniło się 2 675 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 2 262 nowych rodzin. 

                                                           
1
 na podstawie danych ewidencji ludności Gdańska - mieszkańcy zameldowani na pobyt stały 

 



Osoby w rodzinach, którym przyznano świadczenie w 2016 roku, wg podziału na Centra Pracy Socjalnej 
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Wrzeszcz 
Dolny,   
Zaspa Młyniec,     
Zaspa Rozstaje

Brzeźno, 
Nowy Port, 
Letnica, 
Młyniska

Chełm, 
Orunia-Św. 
Wojciech -Lipce Przymorze Małe, 

Przymorze 
Wielkie, 
Żabianka, 
Jelitkowo, 
Wejhera, 
Tysiąclecia

Przeróbka, Stogi, 
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Aniołki, Brętowo, 
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Siedlce, Suchanino, 
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Oliwa , 
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Strzyża, 
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Górny, VII
Dwór
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DOB, 
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Śródmieście

liczba rodzin dla całego miasta = 8 678
liczba osób w rodzinach dla całego miasta = 16 093
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Liczba osób, którym przyznano świadczenia na 1000 mieszkańców w podziale na dzielnice (2016 r.) 
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Odsetek mieszkańców poszczególnych dzielnic, którym przyznano świadczenia w 2016 roku  (dane w  %)
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Odsetek mieszkańców poszczególnych dzielnic, którym przyznano świadczenia w 2015 roku (dane w %)



II WSPIERANIE RODZINY 

II.1 INFORMACJE STATYSTYCZNE O RODZINIE 

Najczęstszymi powodami korzystania klientów z pomocy społecznej w 2016 roku były, podobnie jak 

w latach ubiegłych, czynniki ekonomiczne: ubóstwo i bezrobocie, które stanowiły odpowiednio  51,2% 

oraz 16,8% w grupie przyczyn ubiegania się o pomoc i wsparcie. Kolejna grupa to powody  

zdrowotne, wśród nich niepełnosprawność oraz długotrwała lub ciężka choroba, które wyniosły  

odpowiednio  43,1% oraz 31,1%.  

 

Powody przyznania pomocy w latach 2015-2016 (dane w %)  

7,7

4,8

9,2

16,8

16,8

31,1
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10,7

4,9

8,3

17,6
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30,4

42,5
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inne

alkoholizm

bezdomność

bezradność w sprawach
opiek.-wychowawczych

bezrobocie

długotrwała lub ciężka
choroba

niepełnosprawność

ubóstwo

2015 2016

Inne powody 2016:
- potrzeba ochrony macierzyństwa: 3,8%
- zdarzenia losowe: 3,8 %
- trudności w przystosowaniu do życia:1,3 %
- przemoc w rodzinie: 0,7%
- narkomania: 0,4%
- sytuacja kryzysowa: 0,2%
- trudności w integracji osób które opuściły 
zakład karny: 0,03%

 
 

Źródło: Sprawozdanie MPiPS 03R za rok 2016  oraz 2015 

W poszczególnych Centrach Pracy Socjalnej struktura powodów przyznania pomocy odzwierciedla 

tendencje okołomiejskie, jednakże dostrzec można również pewne tendencje lokalne. Najwyższy odsetek 

przyznania pomocy z powodu ubóstwa w roku ubiegłym odnotowano w CPS 2 – 52,7%. Najwyższy odsetek 

udzielonej pomocy z powodu niepełnosprawności był z kolei w CPS 7 – 48,8%. Również w CPS 7 

najczęściej udzielono pomocy z powodu długotrwałej lub ciężkiej choroby – 43,7%. Najwyższy odsetek 

pomocy z powodu bezradności opiekuńczo-wychowawczej był w CPS 1 – 17,6%. 

Powody przyznania pomocy w 2016 roku w podziale na CPS (dane w %)  
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 Źródło: Sprawozdanie MPiPS 03R za rok 2016  oraz 2015 

II.2 RODZINY – STRUKTURA 

Wśród rodzin objętych wsparciem zdecydowaną większość – 61,9% stanowiły rodziny jednoosobowe 

(5 372). Były to głównie osoby starsze, samotne, często z orzeczeniem o niepełnosprawności, wymagające 

wsparcia w postaci usług opiekuńczych. Liczba rodzin emerytów i rencistów wynosiła 1 844. 

 

Struktura rodzin, którym udzielono pomocy i wsparcia w 2016 roku (dane w %) 
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61,9
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liczba rodzin 
ogółem = 8 

678

 

Źródło: Sprawozdanie MPiPS 03R za rok 2016  

Spośród wszystkich rodzin, którym udzielono pomocy w 2016roku, 2 177 stanowiły rodziny z dziećmi. 

44,5% rodzin z dziećmi stanowiły rodziny niepełne, natomiast 32,7% rodziny wielodzietne. 



  

18 

 

 

Struktura rodzin z dziećmi (dane w %) 
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Źródło: Sprawozdanie MPiPS 03R za rok 2016 

Rodziny – okres objęcia wsparciem (dane w %) 
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Źródło: Sprawozdania MPiPS 03R za lata 2014- 2016 

 

Wśród rodzin korzystających z pomocy i wsparcia największy odsetek – 57,3% stanowiły rodziny 

pozostające w systemie pomocy trzy i ponad trzy lata. W tej grupie znajdowały się osoby starsze 
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i z orzeczeniem o niepełnosprawności. Długotrwałość pozostawania w systemie pomocy społecznej 

rzutowała na zdolność rodziny do przezwyciężania własnej, trudnej sytuacji.  

 

II.3 DANE O OSOBACH W RODZINACH, KTÓRE ZOSTAŁY OBJĘTE WSPARCIEM 

Wśród klientów MOPR w 2016 roku 50,9% stanowiły kobiety.  

Osoby w rodzinach, które zostały objęte wsparciem przez MOPR w 2016 r. (dane w %) 

kobiety 50,9
mężczyźni 

49,1

 
Źródło: POMOST 

 

Największą część osób w rodzinach, które zostały objęte wsparciem MOPR w Gdańsku w 2016 roku, 

stanowiły osoby niepełnoletnie i dzieci – 27,7%. Liczną grupę stanowiły osoby pomiędzy 56 a 65 rokiem 

życia – 17%.  Osoby powyżej 66 roku życia stanowiły 14,3% wszystkich osób w rodzinach które były objęte 

wsparciem MOPR. 

 

Struktura wiekowa osób w rodzinach, które zostały objęte wsparciem przez MOPR w 2016 r. 

(dane w %) 

27,7    

5,8    

11,1    
13,3    

10,9    

17,0    

14,3    

0-17 18-25 26-35 36-45 46-55 56-65 66 i więcej

 
Źródło: POMOST 
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Jak wynika z danych z systemu POMOST, w roku sprawozdawczym osoby zdrowe stanowiły 41,6% osób 

objętych wsparciem MOPR. 32,7% beneficjentów stanowiły osoby przewlekle chore, natomiast 19,9% 

osób zmagały się z innymi niż przewlekłe choroby.  

Osoby, którym udzielono pomocy MOPR w 2016 r. wg stanu zdrowia (dane w %) 

41,6

32,7

19,9

5,8

zdrowi przewlekle chorzy chorzy brak danych
  

Źródło: POMOST 

20,4% osób objętych wsparciem MOPR w 2016 roku posiadało wykształcenie podstawowe lub 
gimnazjalne. Niemal tyle samo posiadało wykształcenie zasadnicze zawodowe – 20%. Wykształcenie 
średnie, w tym policealne, pomaturalne oraz średnie zawodowe posiadało 17,7% klientów MOPR. 15,9% 
stanowiły osoby będące uczniami lub studentami, natomiast 4,3% posiadało wykształcenie wyższe.  

Osoby w rodzinach, którym udzielono wsparcia wg wykształcenia (dane w %) 

4,3    

15,9    

17,7    

20,0    

20,4    

21,7    

wyższe

uczeń/student

średnie

zasadnicze zawodowe

podstawowe/gimnazjalne

nieustalone lub bez
wykształcenia

 

Źródło: POMOST 
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II.4 FORMY POMOCY RODZINIE 

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wprowadziła rozwiązania systemowe, które 

poprzez intensywną profilaktykę i pracę z rodziną przyczyniają się do poprawy jakości pełnienia funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych przez te rodziny, przeciwdziałają umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej 

i przyczyniają się do powrotu dzieci z pieczy zastępczej do rodziny naturalnej.  

Głównymi kierunkami działań w 2016 r. w zakresie wspierania rodziny w środowisku były: 

 profilaktyka i wspomaganie rodzin w celu utrzymania ich stabilizacji i bezpieczeństwa przed 

obniżeniem poziomu oraz standardu życia i funkcjonowania rodzin, 

 wspieranie rodzin, w których pojawiają się problemy opiekuńczo-wychowawcze, 

 udzielanie pomocy rodzinom, którym odebrano prawo opieki nad dziećmi w celu reintegracji 

rodziny. 

Działania podejmowane w 2016 r. w ramach tego systemu zapewniły rodzinie taką pomoc, aby 

zminimalizować zagrożenie zabrania dziecka z rodziny lub zapewnić dziecku powrót do rodziny. 

Podstawowym narzędziem działania na rzecz dziecka była praca z rodziną biologiczną, gdy w rodzinie miał 

miejsce poważny kryzys, zagrażający dobru i bezpieczeństwu dziecka. Liczba rodzin, które objęto 

wsparciem ze względu na występujące problemy opiekuńczo-wychowawcze zmniejszyła się o 143 rodziny 

i wyniosła 1 457 w 2016 roku. 

Organizowane przedsięwzięcia na rzecz wsparcia rodziny i przeciwdziałające umieszczeniu dzieci w pieczy 

zastępczej miały charakter działań cyklicznych lub jednorazowych, były podejmowane we współpracy  

z różnymi podmiotami publicznymi, organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz wsparcia rodziny. 

Źródłem finansowania przedsięwzięć były środki rządowe, własne gminy oraz środki GPPiRPA na 2016 r.   

Ośrodek był ponadto wiodącym wykonawcą, odpowiedzialnym za większość zadań zawartych 

w Gdańskim Programie Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2015-2017.  

 

II.5 PRACA SOCJALNA 

Dla rodzin przeżywających trudności w pierwszej kolejności zabezpieczana była pomoc poprzez wsparcie 

pracownika socjalnego. Jego zadaniem było 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 działań profilaktycznych, interwencyjnych i aktywizujących. Ich celem miało być 

zapewnianie bezpieczeństwa socjalnego rodzinom. 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. Ważnym 

elementem oddziaływania na klienta był kontrakt socjalny, czyli umowa zawierana pomiędzy klientem 

a pracownikiem socjalnym.  W 2016 roku zawarto 498 kontraktów (232 więcej w stosunku do toku 2015).  

liczba pracowników socjalnych 
(w tym terenowych) 

Liczba rodzin 
objętych wsparciem MOPR 

liczba osób, które objęto 
kontraktem socjalnym 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 

208 (169) 204 (168) 228 (193) 9 351 9 091 8 678 1 107 407 788 

 

W roku 2016, w Miejskim Ośrodku Pomocy  Rodzinie w Gdańsku pracowało 228 pracowników socjalnych. 

Liczba pracowników w porównaniu do roku 2015 wzrosła tym samym o 24 osoby. Spośród wszystkich 
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pracowników socjalnych 193 pracowało w terenie. Wzrost liczby pracowników wynikał m.in. 

z zatrudnienia dodatkowych pracowników do realizacji projektu „GPS - Gotowość Praca Samodzielność”. 

 

ASYSTENTURA RODZINY 

W 2016 roku Ośrodek kontynuował realizację specjalistycznej pracy socjalnej w zakresie asysty rodzinnej. 

Przydzielenia rodzinie asystenta dokonuje się na podstawie wniosku pracownika socjalnego 

przeprowadzającego wywiad środowiskowy. Od tego momentu rodzina objęta jest wsparciem zarówno 

pracownika socjalnego jak i asystenta. 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 lub wychowawcą placówki opiekuńczo-

wychowawczej, w której przebywa dziecko w celu powrotu dziecka do rodziny.   

Wynagrodzenia dla asystentów rodzin sfinansowano m.in. ze środków pozyskanych z Ministerstwa 

Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w wysokości 569 315 zł. W roku 2016 w MOPR zatrudnionych było 

26 asystentów (25,25 etatów). 

W sumie wsparciem asystentów rodziny objętych było 363 rodzin.   

Rodziny objęte wsparciem Asystenta Rodziny w latach 2014-2016 

2014 2015 2016 

293 362 363 

 

Powody zakończenia pracy z rodziną (dane w %) 

6,3

27,1 27,1

39,6

ze względu na brak
efektów

ze względu na
zaprzestanie współpracy

przez rodzinę

ze względu na zmianę
metody pracy

ze względu na osiągnięcie
celów

liczba rodzin z którymi zakończono pracę w roku 2016 = 48

 
Źródło: Sprawozdanie WRiSPZ-G  

 

II.6 PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE, USŁUGI DLA RODZIN Z DZIEĆMI, KTÓRE PRZEŻYWAJĄ 

TRUDNOŚCI W OPIECE I WYCHOWANIU  

 

Poza wsparciem w postaci asystentury, rodzinom, które przeżywają trudności w opiece i wychowaniu 

oferowane są również inne formy pomocy, głównie w postaci poradnictwa specjalistycznego.  

Z poradnictwa specjalistycznego korzystają osoby i rodziny wymagające wsparcia, wykraczającego poza  

pomoc świadczoną przez pracownika socjalnego lub asystenta rodziny. Poradnictwo specjalistyczne 

prowadzi do wzmocnienia rodzin w zakresie odpowiedzialności za własną sytuację życiową.  W roku 2016 

w sumie 647 rodzin zostało objętych takim wsparciem. 
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Jest ono realizowane dwutorowo – przez specjalistów zatrudnianych przez MOPR oraz w ramach zadań 

zleconych. W 2016 r. poradnictwo w tej drugiej formie realizowane było w ramach zadania 

finansowanego ze środków GPPiRPA pn. „Specjalistyczne interdyscyplinarne poradnictwo dla rodzin 

z dziećmi, w których występuje problem uzależnienia od alkoholu ”, z tej formy wsparcia skorzystało 10 

rodzin. Zadanie to realizowane było przez dwie organizacje tj.: Fundację Pomorskie Centrum 

Psychotraumatologii oraz Fundację Wspierania Dzieci i Rodziny. Ponadto w ramach wsparcia rodziny 

realizowane było „Specjalistyczne poradnictwo dla rodzin z dziećmi umieszczonymi lub zagrożonymi 

umieszczeniem w pieczy zastępczej”. Zadanie to realizowały Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry 

FOSA oraz Towarzystwo Wspierania Potrzebujących „Przystań”, które objęły wsparciem 14 rodzin. 

W ramach rozwoju pracy socjalnej i wparcia rodzin zlecono zadanie diagnozy psychospołecznej rodzin. 

Zadanie to zostało zlecone Fundacji Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA, która przeprowadziła 

pogłębione diagnozy 75 rodzin z dziećmi. Rodziny korzystały też z innych form wsparcia w ramach zadań 

zleconych, były to m.in. mediacje rodzinne realizowane przez Stowarzyszenie Rodzin PELIKAN, które 

udzieliło wsparcia w rozwiązaniu spornych kwestii w przypadku 10 rodzin skierowanych przez pracownika 

socjalnego. 

 

PORADNICTWO PRAWNE realizowane przez MOPR 

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

prawnych (m.in. sprawy rozwodowe, alimenty, zadłużenia, kontakty z dziećmi, sprawy z zakresu 

ubezpieczeń społecznych, ubezwłasnowolnienia, z zakresu prawa pracy, prawa cywilnego i egzekucji 

komorniczej, także kontakty z instytucjami). Udzielono 771 porad prawnych. Konsultanci MOPR zostali 

pełnomocnikami w 21 sprawach sądowych - umieszczenia osób w Domu Pomocy Społecznej (14), 

przymusowe doprowadzenie do Domu Pomocy Społecznej (2), wnioski o wyrażenie zgody na przyjęcie do 

szpitala psychiatrycznego (5). W ramach nieodpłatnej pomocy prawnej udzielono natomiast 7 227 porad, 

z tego 2 093 porad udzielono w 4 punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe.  

 

PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE realizowane przez MOPR 

Psycholodzy zatrudnieni w Ośrodku udzielili łącznie 2 993 konsultacji dla klientów. Podobnie jak w latach 

poprzednich, największa liczba konsultacji dotyczyła spraw związanych z przemocą (wzrost z 821 do 871 

konsultacji) i chorobami psychicznymi (spadek z 942 do 740 konsultacji). 
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Wsparcie psychologiczne świadczone przez pracowników MOPR, liczba konsultacji  

według kategorii 

811

942

740

699

821

871

588

576

546

272

392

372

171

215

198

300

279

266

2014

2015

2016

choroby psychiczne przemoc bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych niepełnosprawność uzależnienia inne

razem = 2 993

razem = 3 

razem = 2 841

 
Źródło: Dane Zespołu Rozwoju Kadr i Doradztwa Metodycznego 

 

II.7 WSPARCIE DZIENNE 

PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO 

Placówki wsparcia dziennego adresują swoją pomoc do dzieci i młodzieży w wieku 3-21 lat, z rodzin 

przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, w szczególności z rodzin 

niepełnych, niezaradnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym lub uzależnieniami. W 2016 r. zadanie 

w zakresie dziennej opieki (m.in. poprzez pomoc w odrabianiu lekcji, możliwość otrzymania posiłku, 

organizację czasu wolnego, pracę z rodzicami dzieci) realizowane było przez organizacje pozarządowe. 

Cztery placówki wsparcia dziennego prowadzone były w formie specjalistycznej. Zapewniały one 

dodatkowo pomoc psychologiczną, logopedyczną, terapeutyczną, socjoterapeutyczną. Pozostałe placówki 

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

z niepełnosprawnościami.  

Placówki wsparcia dziennego - tabela 

 

 

2014 

 

2015 

 

2016 

placówki ogółem 16 16 16 

placówki typu opiekuńczego 14 12 12 

placówki typu specjalistycznego 2 4 4 

liczba miejsc ogółem 375 387 382 

Jedna z placówek ujętych w tabeli w 2016 roku  nie wystąpiła o dofinansowanie ze środków MOPR w 2016 roku, natomiast działa 
na podstawie zezwolenia Prezydenta Miasta Gdańska 

KLUB MŁODEGO WRZESZCZAKA 

W 2016 r. kontynuowano działania prowadzone w Klubie Młodego Wrzeszczaka w Dolnym Wrzeszczu. 

Celem prowadzonych działań była aktywizacja społeczna dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez rozwój 

zainteresowań i zagospodarowanie czasu wolnego. W wyniku podejmowanych zadań zrealizowano 

kilkanaście różnych warsztatów tematycznych, w których udział wzięło ok. 200 osób (dzieci, młodzieży 
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i dorosłych) z Dolnego Wrzeszcza, m.in.: codzienne zajęcia przedszkolne w Klubie Malucha dla dzieci 

w wieku do 6 roku życia, zajęcia taneczne, nauka języków obcych (angielski, hiszpański), warsztaty 

tworzenia opowieści, warsztaty filmowe, warsztaty kulinarne, zajęcia komputerowe, zajęcia z rysunku 

i malarstwa, warsztaty układania kostki Rubika, zajęcia z gry na gitarze, warsztaty aranżacji podwórek, 

a także tematyczne spotkania okolicznościowe. 

 

II.8 DOŻYWIANIE I WYPOCZYNEK LETNI 

 

PROGRAM „POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA” 

W 2016 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 8 304 osoby. Pomoc przyznawana była osobom, których 

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

społecznej. W ramach programu w szkołach wydawano również posiłki bez decyzji administracyjnej 

przyznającej pomoc oraz bez przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego.  

Pomoc państwa w zakresie dożywiania -  tabela 

 

Większość dzieci objętych programem stanowiły dzieci w szkołach – 56,9%. Dzieci w wieku przedszkolnym 

stanowiły 28,8% wszystkich dzieci objętych programem. Dzieci bez wywiadu środowiskowego (w ramach 

rocznego przygotowania przedszkolnego w szkole lub przedszkolu)  stanowiły 14,2%.  

PROGRAM OSŁONOWY W ZAKRESIE DOŻYWIANIA  

W 2016 r. w Gdańsku funkcjonował program osłonowy dot. udzielania mieszkańcom, w szczególności 

dzieciom, ale i również osobom starszym, niepełnosprawnym, pomocy w formie posiłku, świadczenia 

pieniężnego na zakup posiłku lub żywności. Program przyjęty Uchwałą Rady Miasta Gdańska stanowi 

uzupełnienie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na poziomie lokalnym i kierowany jest 

do tych osób i rodzin, których dochód mieści się w przedziale 150-180% kryterium dochodowego. 

W ramach Programu z posiłków skorzystało 290 dzieci oraz 35 osób dorosłych. Pomoc w formie zasiłku 

celowego na zakup żywności lub posiłku otrzymało 505 osób.  

PROGRAM OPERACYJNY – POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 (FEAD) 

MOPR współpracował z organizacjami pozarządowymi dystrybuującymi żywność w ramach Programu 

Operacyjnego – Pomoc Żywnościowa 2014-2020, podprogram 2015 dla osób najbardziej potrzebujących 

w Unii Europejskiej (FEAD), tj. Polskim Komitetem Pomocy Społecznej, Bankiem Żywności oraz Polskim 

Czerwonym Krzyżem. Do czerwca 2016 r. Pracownicy socjalni skierowali 5 170 osób po odbiór  żywności. 

W ramach podprogramu 2016 od sierpnia do grudnia skierowano 3 311 osób. Pomoc stanowi  

uzupełnienie funkcjonującego sytemu świadczeń pomocy społecznej.   

 
2014 2015 2016 

dzieci objęte programem dożywiania 
(posiłek w szkole lub kanapki i środki na zakup żywności) 

4 415 4 368 4 456 

liczba szkół, w których prowadzono dożywianie 96 103 100 

liczba punktów żywieniowych 149 176 191 
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WYPOCZYNEK LETNI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 

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

od zajęć szkolnych. W 2016 roku zorganizowano trzy turnusy kolonijne oraz rejs po Motławie. 

Przedsięwzięcia sfinansowano m.in. ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych (170 dzieci). Liczba dzieci objętych koloniami letnimi wzrosła w 2016 r. o 38 

dzieci tj. o ok. 15,7 % w porównaniu z rokiem poprzednim. 

 

Forma wypoczynku - tabela 

 
2014 2015 2016 

kolonie letnie (organizator MOPR) 162 242 204 

rejs po Motławie  

(organizator MOPR, Związek Miast Nadwiślańskich) 
109 99 85 

  

 

II.9 GDAŃSKA I OGÓLNOPOLSKA KARTA DUŻEJ RODZINY 

PROGRAM „DUŻA GDAŃSKA RODZINA” 

MOPR jest realizatorem Programu „Duża Gdańska Rodzina”. Z Programu mogą korzystać gdańskie rodziny 

wielodzietne mające na utrzymaniu co najmniej 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 2016 roku wydano 3 149 nowych kart, natomiast przedłużono 20 233 karty (członkowie rodziny, którzy 

otrzymali karty w latach ubiegłych). 

OGÓLNOPOLSKA KARTA DUŻEJ RODZINY 

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

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

z Karty ogólnopolskiej mogą korzystać rodziny wielodzietne, z co najmniej trojgiem dzieci. Na jej 

podstawie mogą korzystać z uprawnień, jakie znajdują się w katalogu ulg i zwolnień zamieszczonego na 

stronie internetowej MRPiPS.  

Ogólnopolska karta dużej rodziny 

 2014 2015 2016 

wydane nowe Karty 22 038 10 219 4 540 

rodziny korzystające z Programu 4 917 1 987 1 084 

 

II.10 PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE I INTERWENCJA KRYZYSOWA 

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

„Gdańskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 

na lata 2014-2016”. MOPR jest koordynatorem oraz jednym z realizatorów Programu.  
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Praca w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie koncentrowała się na rozpoznawaniu zjawiska 

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

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

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

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

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

głównym zadaniem była interdyscyplinarna praca specjalistów nad rozwiązaniem problemu przemocy 

rodziny oraz monitorowanie ich sytuacji. Działania związane z kompleksową pracą z rodziną 

doznającą przemocy realizowane były w oparciu o procedurę „Niebieskiej Karty”. 

Działania w zakresie przeciwdziałania przemocy z ramienia MOPR obejmowały również działania 

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

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

dla osób, które nie mogły przebywać w dotychczasowym miejscu zamieszkania.  

 

Działania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

 
2014 2015 2016 

konsultacje merytoryczne z zakresu interwencji kryzysowej i przeciwdziałania przemocy 258 342 290 

posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego 6 5 4 

działania interwencyjne w ramach dyżurów interwencyjnych pracowników socjalnych 53 49 43 

liczba wszczętych procedur „Niebieskiej Karty” 458 461 374 

liczba osób biorących udział w programach edukacyjnych dla sprawców przemocy 153 326 334 

liczba osób objętych wsparciem Centrum Interwencji Kryzysowej 3 927 4 193 5 096 

liczba odebranych dzieci z rodzin w trybie art.12 a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w 
rodzinie 

1 4 1 

liczba pracowników socjalnych przeszkolonych w zakresie pracy z rodzina w kryzysie 30 112 103 

 

Ponadto w roku 2016 przeprowadzono 4 szkolenia dla przedstawicieli podmiotów zaangażowanych 

w profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych. W szkoleniach uczestniczyło 115 osób. 

 

II.11 WSPIERANIE OSÓB BEZDOMNYCH 

Działania na rzecz osób bezdomnych były prowadzone na trzech poziomach: w Dziale ds. Osób 

Bezdomnych, w Centrach Pracy Socjalnej oraz przez organizacje pozarządowe. Podział realizowanych 

zadań: 

1.  Dział ds. Osób Bezdomnych (DOB): 

 organizacja pomocy osobom bezdomnym w Mieście Gdańsku (zlecanie usług, współpraca z NGO, 

koordynowanie działań podejmowanych przez Centra Pracy Socjalnej na rzecz osób bezdomnych);  

 działania interwencyjne wobec osób bezdomnych znajdujących w miejscach niemieszkalnych, 

często w sytuacji zagrożenia życia. W roku 2016 pracownicy DOB podjęli 95 interwencji na ulicy; 

 praca z osobami bezdomnymi, których stan zdrowia nie pozwala na podjęcie działań 

aktywizujących, wymaga natomiast pilnego ustalenia sytuacji osobistej i zdrowotnej. 

W 2016 r. zabezpieczono 100 miejsc dla mężczyzn i kobiet w placówce, która pełni funkcję 



  

28 

 

schroniska dla osób bezdomnych, które ze względu na stan zdrowia nie mogą funkcjonować 

samodzielnie. Z miejsc w tej placówce skorzystało w sumie 140 osób bezdomnych. 

2. Centra  Pracy Socjalnej (CPS):  

 działania aktywizujące osoby bezdomne prowadzone przez pracowników socjalnych w Centrach 

Pracy Socjalnej MOPR; 

 utrzymanie osoby zagrożonej bezdomnością w jej dotychczasowym środowisku – m.in. poprzez 

motywowanie do odpracowania zadłużenia lub podjęcia stałego zatrudnienia. 

3. Kompleksowe wsparcie osób bezdomnych realizowane przez organizacje pozarządowe (NGO): 

 całoroczny streetworking - w celu zmniejszenia bezdomności ulicznej. W roku 2016 

streetworkerzy dotarli do 129 osób przebywających w miejscach niemieszkalnych (dworce, altanki 

działkowe czy pustostany). Wypracowano model pracy z osobą bezdomną w okresie zimowym. 

Umożliwia on szybkie umieszczenie osoby bezdomnej w placówce przy współpracy pracowników 

instytucji oraz służb mundurowych; 

 dostęp do ogrzewalni, noclegowni, schronisk, pogotowia socjalnego dla osób nietrzeźwych; 

 prowadzenie specjalistycznego wsparcia dla bezdomnych rodziców z dziećmi – wsparcie 

w schronisku (25 miejsc), w 5 mieszkaniach treningowych (19 miejsc) i mieszkaniach treningowych 

w ramach Projektu „Osiedle Sitowie” (24 miejsca). Przebywające w nich osoby przygotowywały się 

do samodzielności, wejścia na rynek pracy oraz spełniania funkcji wychowawczych i opiekuńczych;  

 asystentura dla osób bezdomnych oraz realizacja Indywidualnych Programów Wychodzenia 

z Bezdomności. Asystentura prowadzona była w mieszkaniach treningowych, mieszkaniach 

wynajmowanych na wolnym rynku oraz w placówkach; 

 zespoły diagnostyczno-wspierające - specjaliści (pracownicy socjalni, psycholodzy i asystenci) 

uczestniczący w cotygodniowych spotkaniach i omawiający każdy przypadek bezdomności  

(ok. 50 spotkań w 2016 r.). 
 

4. Pozostałe usługi realizowane przez NGO:  

 wsparcie osób zagrożonych bezdomnością w ramach Centrum Treningu i Umiejętności 

Społecznych (CTUS); 

 zapewnianie miejsc w 2 specjalistycznych placówkach dla chorych, niepełnosprawnych lub 

wymagających opieki osób. W roku 2016 r. do tego typu placówek pracownicy DOB skierowali 

140 osób. Wszczęto 164 postępowania dot. uzyskania prawa do świadczeń zdrowotnych dla 

mieszkańców ww. placówek; 

 zapewnienie pomocy psychologicznej i terapeutycznej bezdomnym matkom (52 os.) z dziećmi, 

u których występują problemy alkoholowe (projekt finansowany ze środków GPPiRPA pn. 

„skuteczne wsparcie – lepsze jutro”); 

 posiłki dla osób bezdomnych - w roku 2016 - 26 829 posiłków dla średnio 74 osób dziennie; 

 zapewnianie miejsc w noclegowni niskoprogowej dla osób będących pod wpływem alkoholu 

(placówka otwarta od października do marca finansowana ze środków GPPiRPA) – liczba przyjęć 

w 2016 roku – 2 861; 

 możliwość skorzystania z kąpieli w noclegowni TPBA – średnio 14 osób dziennie, 2 x tydzień; 

 oferty reintegracji społecznej i zawodowej w ramach Centrum Integracji Społecznej (CIS).  
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W 2016 roku 54 osoby bezdomne zostały usamodzielnione. W procesie usamodzielniania uczestniczyło 
113 osób bezdomnych, z czego 71 stanowiły osoby usamodzielniane w mieszkaniach treningowych 
z wolnego rynku, a 42 w mieszkaniach z zasobu komunalnego. 
 

Placówki dla osób bezdomnych (schroniska, noclegownie) 

 
2014 2015 2016 

Placówki na terenie Gdańska 9 8 9 

Miejsca zakontraktowane w placówkach na terenie Gdańska  335 372 412 

Osoby korzystające z placówek 760 735 826 

 

 

II.12 AKTYWIZACJA ZAWODOWA  

Przedstawiciele MOPR w Gdańsku uczestniczyli w pracach Pomorskiego Partnerstwa Regionalnego 
(29 instytucji) w ramach projektu pn. „Pomorskie rekomendacje dotyczące zakresu i trafności oferty 
aktywizacyjnej wobec osób młodych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy”. Zestaw 
rekomendacji dotyczył osób młodych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, 
w szczególności tych, którzy nie pracują, nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu oraz 
niezarejestrowanych w urzędach pracy (NEET).  

Zakres merytoryczny rekomendacji koncentruje się na nowych możliwościach rekrutacji i wsparcia 
aktywizacyjnego jak najszerszej liczby młodych osób z trudnościami na rynku pracy oraz dotyczy 
zagadnień związanych z kryteriami wyboru projektów odzwierciedlających potrzeby pracodawców oraz 
możliwości i potencjały osób aktywizowanych, na szczeblach lokalnych i regionalnych.  

Wypracowany przez Pomorskie Partnerstwo Regionalne zestaw rekomendacji obejmuje:  

 Rekomendacje w zakresie sposobu dotarcia do jak najszerszej liczby osób młodych na rynku pracy, 
w tym z grupy NEET, uwzględniającego najefektywniejsze sposoby rekrutacji oraz najskuteczniejsze 
metody wsparcia aktywizacyjnego;  
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 Rekomendacje w zakresie wspierania osób młodych przez Wojewódzkie Urzędy Pracy, w tym 
sformułowanie kryteriów konkursowych dla konkursów ogłaszanych w ramach Osi I POWER (Osoby 
młode na rynku pracy);  

 Rekomendacje w zakresie wspierania osób młodych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej (MRPiPS) oraz Komendę Główną OHP, w tym sformułowanie kryteriów konkursowych dla 
konkursów ogłaszanych przez MRPiPS w ramach Osi I POWER;  

 Rekomendacje zawierające sposób funkcjonowania partnerstwa po zakończeniu realizacji projektu, 
celem zapewnienia trwałości.  

 
Ponadto przedstawiciel MOPR w Gdańsku aktywnie uczestniczył w pracach nad przygotowaniem 

„Pomorskiego Modelu Współpracy na Rzecz Aktywizacji Społeczno – Zawodowej osób pozostających bez 

pracy”. Ze względu na szeroki zakres omawianego tematu oraz specyfikę, role i zadania poszczególnych 

instytucji biorących udział w procesie aktywizacji społeczno-zawodowej, dokument ten został 

przygotowany, jako podstawowe kompendium inicjujące podjęcie działań w celu tworzenia lokalnych 

modeli współpracy na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej wspólnych klientów OPS i PUP.  

Na podstawie dotychczasowych doświadczeń Ośrodka w zakresie działań aktywizacyjnych skierowanych 

do osób pozostających bez pracy wynika, że najlepsze rezultaty dają skoncentrowane działania przy 

udziale publicznych służb zatrudnienia. W związku z powyższym w roku 2016 położono nacisk na 

zacieśnienie współpracy w zakresie Programu Aktywizacja i Integracja (PAI)2 realizowanego wspólnie przez 

GUP i MOPR w ramach projektu „GPS – Gotowość Praca Samodzielność”. W Programie udział wzięły 44 

osoby, z ustalonym III profilem pomocy oznaczającym właściwy ze względu na potrzeby bezrobotnego 

zakres form pomocy określonych w ustawie3, z czego 33 osoby ukończyły PAI w tym: 1 osoba założyła 

działalność gospodarczą, natomiast 2 podjęły pracę. Pozostali uczestnicy zostali objęci programem 

profilowanej aktywizacji zawodowej.  

Kontynuowana była również bezpośrednia współpraca pracowników socjalnych MOPR z doradcami 

klienta Gdańskiego Urzędu Pracy w zakresie wspólnych klientów obydwu instytucji, dla których ustalony 

został II profil pomocy. Współpraca pracowników dotyczyła 11 klientów, a jej rezultatem było podjęcie 

zatrudnienia przez 7 osób. 

Formą aktywizacji osób bezrobotnych stwarzającą warunki powrotu na rynek pracy osobom długotrwale 

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

również prace społecznie – użyteczne oraz roboty publiczne. W 2016 roku do wykonywania prac 

społecznie użytecznych i skierowano do Gdańskiego Urzędu Pracy 121 osób. W Miejskim Ośrodku Pomocy 

Rodzinie prace społecznie użyteczne wykonywało 6 osób. W ramach robót publicznych zatrudnione 

zostały 3 osoby wykonujące prace o charakterze remontowo-wykończeniowym w projekcie 

finansowanym w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Aktywne Formy 

Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu edycja 2011-2015 r.”. 

 

II.13 REINTEGRACJA SPOŁECZNA 

„OSIEDLE SITOWIE”   

Głównym założeniem projektu „Osiedle Sitowie”, które powstało w 2011 r. w siedmiu budynkach  

z zasobów mieszkaniowych Miasta Gdańsk, jest nauczenie jego mieszkańców odpowiedzialnego, 

                                                           
2
 PAI jest realizowany na podstawie Ustawy z dnia 20.04. 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 

3
Tamże. 
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dojrzałego życia, które daje szansę na samodzielność w przyszłości. Uczestnicy projektu mogą mieszkać na 

terenie Osiedla maksymalnie przez 2 lata, korzystając w tym czasie z pełnego wsparcia specjalistów. Część 

osób 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.  

W 2016 roku, 4 osoby z niepełnosprawnością oraz 1 samotna matka z dzieckiem otrzymały 4 lokale 

socjalne z zasobów Miasta Gdańska. Natomiast 3 osoby z niepełnosprawnościami usamodzielniły się 

wracając z uzyskanymi kompetencjami społecznymi i zawodowymi do środowiska rodzinnego. W kwestii 

podjęcia lub utrzymania zatrudnienia wśród podopiecznych Osiedla Sitowie w 2016 roku 8 matek 

pracowało na otwartym rynku pracy. Osoby z niepełnosprawnością również wykazywały się dużą 

aktywnością na rynku pracy – 19 osób podjęło lub podtrzymało zatrudnienie na otwartym rynku pracy, 4 

osoby były w procesie edukacji, a 3 aktywizowały się w ramach Warsztatów Terapii Zajęciowej.  

 

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 zamieszkania w ramach 

tymczasowego pomieszczenia przez 6 lub 12 miesięcy. Uczestnicy 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. Podczas pobytu 

w CTUS każda osoba uzyskuje szansę na usamodzielnienie i rozpoczęcie życia w nowym lokalu – socjalnym 

otrzymanym z zasobów Miasta lub wynajętym na wolnym rynku. Projekt CTUS realizowany jest przy 

zaangażowaniu następujących podmiotów: MOPR, Wydział Gospodarki Komunalnej UMG sprawujący 

pieczę nad lokalami komunalnymi, Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych odpowiadający za 

gospodarkę czynszową, Wydział Rozwoju Społecznego UMG odpowiedzialny za ustalanie kierunków 

polityki społecznej dla osób i rodzin zagrożonych eksmisją, Gdański Urząd Pracy działający w zakresie 

pośrednictwa i doradztwa zawodowego oraz Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie 

jako organizacja pozarządowa prowadząca CTUS.  
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W 2016 roku kontynuowano realizację nowych zasad w ramach przyjętego „Modelu Centrum Treningu 

Umiejętności Społecznych (CTUS)4”. 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 współpracował z Centrum Integracji Społecznej (CIS) 

w Gdańsku, które zostało utworzone przez Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gdańskie. 

Centrum Integracji Społecznej jest miejscem, w którym uczestnicy zdobywają nowe umiejętności 

zawodowe,  uczą się rozwiązywać problemy związane z funkcjonowaniem w społeczeństwie, spotykają się 

z ludźmi, którzy są wsparciem w procesie reintegracji społeczno-zawodowej. Zajęcia w CIS adresowane są 

w szczególności do osób, które ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem 

zaspokoić swoich potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz uniemożliwiającej 

lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym. Adresaci CIS to: osoby 

długotrwale bezrobotne, czyli osoby, które w ciągu ostatnich dwóch lat przez co najmniej rok 

zarejestrowane były w urzędzie pracy; osoby bezdomne realizujące Indywidualny Program Wychodzenia 

z Bezdomności; osoby z uzależnieniem od alkoholu, po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie 

leczenia odwykowego; osoby z uzależnieniem do narkotyków lub innych środków odurzających, po 

zakończeniu programu terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej; osoby z chorobami psychicznymi; 

osoby zwalniane z zakładów karnych, mające trudności w integracji ze środowiskiem; uchodźcy realizujący 

Indywidualny Program Integracji; osoby z niepełnosprawnością. 

Uczestnictwo w CIS trwa minimum 6 miesięcy pod warunkiem podpisania Indywidualnego Programu 

Zatrudnienia Socjalnego (IPZS), czyli trójstronnej umowy zawartej pomiędzy uczestnikiem, CIS oraz MOPR. 

Warunkiem uczestnictwa przez cały okres trwania IPZS jest stosowanie się do przyjętych zasad oraz branie 

udziału w zajęciach społeczno-diagnostyczno-integracyjnych podczas miesiąca próbnego. Cztery dni 

w tygodniu prowadzone są warsztaty zawodowe, a raz w tygodniu zajęcia integracji społecznej. Osoby, 

które mają podpisany IPZS otrzymują świadczenie integracyjne w wys. 100% zasiłku dla bezrobotnych, 

ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, ubezpieczenie z tytułu wypadków lub chorób zawodowych, ciepły 

posiłek, bilety ZTM, wsparcie ze strony psychologa, pracownika socjalnego, doradcy zawodowego oraz 

asystentów. 

                                                           
4
 Przyjęty Zarządzeniem Nr 1491/13 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia 

„Modelu Centrum Treningu Umiejętności Społecznych (CTUS)”. 
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W 2016 zostało złożonych 148 wniosków o przyjęcie do CIS, 76 osób podpisało Indywidualny Program  

Zatrudnienia Socjalnego. 14 uczestników CIS zostało zatrudnionych u pracodawcy bez zatrudnienia 

wspieranego.  

GDAŃSKA SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA (GSS) 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie współpracował z Gdańską Spółdzielnią Socjalną, będącą podmiotem 

ekonomii społecznej, której celem 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, a także prowadzenie działań społecznych oraz oświatowo-kulturalnych na rzecz środowiska 

lokalnego. Misją Gdańskiej Spółdzielni Socjalnej jest wspieranie osób, które mają problemy 

w odnalezieniu się na rynku pracy, w poszukiwaniu legalnego zatrudnienia zgodnego z umiejętnościami 

i doświadczeniem za odpowiednią płacę. Środki na realizacje celów statutowych pozyskiwane są 

z działalności gospodarczej, realizacji projektów (lokalnych; finansowanych z funduszy europejskich), 

otrzymanych na podstawie zadań zleconych w ramach konkursów zadań miejskich. W 2016 r. GSS 

świadczyła usługi opiekuńcze dla osób starszych i chorych potrzebujących pomocy w codziennym 

funkcjonowaniu, usługę asystenta osoby niepełnosprawnej, usługi porządkowe w zakresie utrzymania 

czystości w pomieszczeniach jak również terenów zewnętrznych, usługi kurierskie i prowadzenie sortowni, 

prowadzenie obsługi szaletów miejskich, drobne prace remontowe, dystrybucję ulotek, kolportaż 

czasopism, poligrafię oraz wyrób pieczątek. Prowadzone były również wizyty studyjne i szkolenia, które 

miały na celu ukazanie funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej. Od 2016 roku zaczęła również 

funkcjonować Gdańska Biblioteka Mobilna, która ma na celu poprawę jakości życia seniorów i osób 

z niepełnosprawnościami, które na co dzień nie mają możliwości korzystania z bibliotek publicznych. 

Książki, czasopisma i gazety są bezpłatnie udostępniane i dostarczane do miejsca zamieszkania 

zainteresowanych osób. 

Na dzień 31 grudnia 2016 roku w GSS było zatrudnionych 197 osób: 

 38 osób na podstawie umów o pracę, z czego 31 osób, które ukończyły szkolenie na opiekuna 

środowiskowego w ramach zleconego projektu rozwoju ekonomii społecznej, 3 osoby po stażach 

w ramach projektu rozwoju ekonomii społecznej oraz 4 osoby z innych źródeł rekrutacji; 

 159 osób na podstawie umów cywilnoprawnych. 

 

II.14 DZIAŁANIA ORGANIZATORÓW SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ  

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku, komplementarnie do działań na rzecz osób i rodzin, 

zajmował się pracą na rzecz społeczności lokalnych. Dzięki współpracy pracowników socjalnych - 

organizatorów społeczności lokalnej (OSL) z mieszkańcami i lokalnymi liderami w poszczególnych rejonach 

Gdańska, możliwe było pobudzanie i rozwój społecznej aktywności. Praca OSL zmierzała do mobilizowania 

grup społecznych, tak by podjęli działania na swoją rzecz, zgodnie z lokalnymi potrzebami i możliwościami. 

Koncepcja pracy w procesie zakładała diagnozowanie potrzeb małych zbiorowości, tworzenie lokalnego 

partnerstwa i sieci współpracy z podmiotami zaangażowanymi lokalnie, umożliwianie i ułatwianie działań 

grup zainteresowań. Celem aktywności z perspektywy mieszkańca było polepszenie jakości życia poprzez 

zmiany w najbliższym sąsiedztwie. Celem z perspektywy polityki społecznej było podniesienie wartości 

kapitału społecznego. Organizowanie społeczności lokalnej stanowiło element systemu profilaktyki 

tworzonego na rzecz mieszkańców Gdańska.  



  

34 

 

W roku 2016 w Ośrodku zatrudnionych było sześciu organizatorów społeczności lokalnej. Pracowali 

zespołowo, a głównym przedmiotem podejmowanych działań były lokalne społeczności w dzielnicach. 

W ramach środowiskowej pracy socjalnej, we współpracy z mieszkańcami bloku przy ul. Chodkiewicza 11 

dokończono diagnozę potrzeb, nawiązano współpracę z instytucjami – Policja, BOM nr 9, Rada Dzielnicy 

Brzeźno, Fundacja Bezpiecznik, zrealizowano szereg spotkań obywatelskich, wspólnie pomalowano 

przestrzenie - klatki i korytarze, przeprowadzono spotkania edukacyjne w zakresie uprawnień 

i obowiązków lokatorów mieszkań socjalnych. W ramach działań aktywizujących społeczność lokalną 

dokonano diagnozy potrzeb mieszkańców ul. Angielska Grobla oraz nawiązano współpracę z lokalnymi 

działaczami, wspierano zabiegi zmierzające do powołania w dzielnicy placówki Senior-WIGOR. 

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

powstawania. Współpraca umożliwiła angażowanie do działań zarówno instytucje miejskie (GAK, 

Gdańskie ZOO, GZNK, Opera Bałtycka, ECS, IKM, UG, domy pomocy społecznej, szkoły podstawowe, 

gimnazjalne i ponadgimnazjalne), a także takie podmioty jak: organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa, 

Rady Dzielnic, parafie, kluby seniora, domy sąsiedzkie i wiele innych. W 2016 roku szczególnie aktywnie 

OSL działali w ramach koalicji na rzecz Domu Sąsiedzkiego na Siedlcach, reaktywacji partnerstwa na rzecz 

dzielnicy Stogi, Domu sąsiedzkiego w dzielnicy Piecki - Migowo, Osowskiego Okrągłego Stołu, Partnerstwa 

Przymorze, Paktu dla Nowego Portu oraz Partnerstwa na Oruni - Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych 

„Orunia”. 

Organizatorzy brali udział w projekcie Wydziału Rozwoju Społecznego UMG pn. Urbact CHANGE, 

przygotowującego Gdański Model Wspierania Rozwoju Społeczności Lokalnych oraz aktywnie wspierali 

rozwój ruchu Domów/Klubów Sąsiedzkich m.in. na Stogach, w Dolnym Wrzeszczu, na Siedlcach, 

w Pieckach-Migowie. 

W ramach działalności edukacyjnej, organizatorzy zainicjowali cykl 15 wykładów międzywydziałowych dla 

studentów Uniwersytetu Gdańskiego dotyczących problemów społecznych. Przedmiot pn. 

„Społeczeństwo kontra problemy społeczne” poruszał ważkie i aktualne tematy społeczne: imigranci, 

organizowanie społeczności lokalnej, bezdomność, wolontariat, niepełnosprawność, ubóstwo,  przemoc, 

kierunki polityki społecznej, instytucje pomocy społecznej. Celem zajęć było propagowanie wiedzy 

o pomaganiu wśród studentów. W zajęciach uczestniczyło ponad 100 osób. Organizatorzy kontynuowali 

projekt MOPR pt. „Pomagamy pomagać”, prowadząc warsztaty dla uczniów szkół zawodowych 

i technikum.  

W 2016 roku Organizatorzy prowadzili liczne warsztaty, szkolenia i spotkania edukacyjne dla różnych 

odbiorców. Szczególną grupą byli seniorzy. Seniorom zaproponowano udział w warsztatach edukacyjnych, 

rekreacyjnych, wycieczkach, wolontariacie, rejsie po zatoce oraz wizyty w instytucjach kultury. Działania 

te miały moc integracyjną, gdzie aktywni seniorzy wspierali seniorów, którzy dopiero zaczęli uczestniczyć 

w życiu społecznym. Do aktywności włączono również seniorów z ŚDS w Kartuzach. 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom lokalnych społeczności organizatorzy inicjowali liczne akcje 

i inicjatywy, we współpracy z pracownikami socjalnymi oraz asystentami z poszczególnych CPS i lokalnymi 

działaczami. W 2016 r. zorganizowano m.in. festyny, grupy edukacyjne i samopomocowe, cykliczne zajęcia 

ogólnorozwojowe dla mieszkańców, zbiórki artykułów szkolnych, zabawek i słodyczy. 

II.15 POMOC CUDZOZIEMCOM 

W ostatnim czasie Gdańsk staje przed problemem napływu imigrantów pochodzących z terenów o niskim 

statusie ekonomicznym poszukujących w Polsce lepszych warunków do życia, a także uchodźców 



  

35 

 

z obszarów ogarniętych działaniami wojennymi. Jednym z wielu zadań wynikających z ustawy o pomocy 

społecznej są podejmowane przez gdański MOPR działania wspierające uchodźców realizowane m.in. 

w ramach Indywidualnych Programów Integracji (IPI). Celem IPI jest usamodzielnienie się uchodźców oraz 

ich integracja ze społecznością przyjmującą. W roku 2016 pięcioro cudzoziemców realizowało IPI. 

Programami objęto dwóch Syryjczyków posiadających status uchodźcy oraz ochronę uzupełniającą 

małżeństwo z Rosji i matkę z dwójką dzieci w wieku przedszkolnym pochodzenia czeczeńskiego. MOPR 

nadal kontynuuje, zapoczątkowaną w 2014 r., współpracę z grupą osób pochodzenia czeczeńskiego, która 

od prawie 5 lat jest w procedurze uchodźczej, jak i grupą Romów rumuńskich przebywających w dwóch 

dzielnicach Gdańska. Działania MOPR polegają na współpracy z różnymi instytucjami i organizacjami 

pozarządowymi na rzecz włączania cudzoziemców w życie lokalnej społeczności. Ponadto przedstawiciele 

MOPR uczestniczą we wdrażaniu gdańskiego Modelu Integracji Imigrantów, którego celem jest  

wzmocnienie koordynacji i współdziałania podmiotów działających na rzecz imigrantów, podniesieniu 

jakości usług, a tym samym zapobieganiu ich wykluczeniu. W trakcie prac nad przygotowywaniem Modelu 

wśród pracowników socjalnych wyłoniono 16 osób, tzw. łączników ds. uchodźców, którzy poprzez 

uczestnictwo w szkoleniach (8), wizytach studyjnych (3), konferencjach i seminariach (3) zwiększają swoje 

kompetencje zawodowe, aby służyć wsparciem pozostałym współpracownikom. Ze wsparcia Ośrodka 

korzysta ok. 60 rodzin cudzoziemskich oraz ok. 40 Romów rumuńskich. 

 

II.16 POMOC W FORMIE ŚWIADCZEŃ 

Świadczenia przyznawane przez MOPR w Gdańsku przyznawane są w formie pieniężnej i niepieniężnej. 

Świadczenia pieniężne: 

Zasiłek stały – przyznawany jest osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu niepełnosprawności 

lub z powodu wieku (kobiety – 60 lat, mężczyźni – 65 lat – w przypadku, gdy nie nabyli świadczeń z innych 

systemów zabezpieczenia społecznego), 

Zasiłek okresowy – przyznawany ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, 

ewentualnie możliwość otrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów 

zabezpieczenia społecznego, 

Zasiłek celowy – świadczenie przyznawane na zaspokojenie niezbędnej potrzeby życiowej, 

a w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, 

niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów w mieszkaniu, a także kosztów 

pogrzebu. Zasiłek celowy można również otrzymać na pokrycie wydatków związanych ze zdarzeniami 

losowymi, np. gdy spalił się dom oraz w przypadku klęski żywiołowej, np. powodzi, gradobicia. 

Specjalny zasiłek celowy – świadczenie o szczególnym charakterze, przyznawane wyjątkowo osobom 

i rodzinom niespełniającym kryterium dochodowego, 

Zasiłek celowy z tytułu zdarzenia losowego/klęski żywiołowej lub ekologicznej. 

 

Świadczenia niepieniężne 

Obok świadczeń pieniężnych, Centra Pracy Socjalnej realizują świadczenia niepieniężne. Udzielenie tych 

świadczeń nie jest uzależnione od spełnienia kryterium dochodowego, a jedynie od wystąpienia 

okoliczności faktycznie uzasadniających przyznanie danej pomocy. Świadczenia tego rodzaju mogą być 

przyznane w następujących formach: praca socjalna, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składki na 

ubezpieczenie emerytalno-rentowe, sprawienie pogrzebu, poradnictwo specjalistyczne, schronienie, 

posiłek, niezbędne ubranie, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, 
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zapewnienie pobytu w ośrodkach wsparcia, rodzinnych domach pomocy, mieszkaniach chronionych, 

domach pomocy społecznej. 

Liczba rodzin otrzymująca świadczenia, czy to w formie pieniężnej czy niepieniężnej, ma tendencję 

malejącą. W roku 2016 o 413 rodzin mniej niż w roku 2015 otrzymało świadczenia.  

Liczba rodzin, którym przyznano świadczenia w latach 2014-2016 

2014 2015 2016 

9 351 9 091 8 678 

 

Świadczenia pieniężne w roku 2016 otrzymało w sumie 5 156 rodzin, natomiast ze świadczeń 

niepieniężnych skorzystało 4 019 rodzin.  

Liczba rodzin korzystających ze świadczeń pieniężnych i niepieniężnych 

 
2014 2015 2016 

Świadczenia pieniężne, w tym: 5 711 5 540 5 156 

zasiłek celowy 4 965 4 870 4 416 

zasiłek okresowy 918 959 756 

zasiłek stały 2 683 2 537 2 399 

Świadczenia niepieniężne, w tym: 3 594 4 013 4 019 

Schronienie 760 616 728 

Posiłek 2 155 2 342 2 206 

usługi opiekuńcze 1 035 1 089 1 172 

odpłatność za pobyt w DPS 680 689 713 

 

Świadczenia z pomocy społecznej w ramach zadań zleconych i własnych gminy 

 liczba rodzin 

  2014 2015 2016 

świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych bez względu na ich 
rodzaj, formę i liczbę 

188 196 205 

świadczenia przyznane w ramach zadań własnych bez względu na ich 
rodzaj, formę i liczbę 

7 094 7 154 6 967 

pomoc udzielana w ramach pracy socjalnej OGÓŁEM, w tym: 8 504 8 290 7 809 

wyłącznie w postaci pracy socjalnej 2 083 1 819 1 586 

poradnictwo specjalistyczne 1 047 902 647 

interwencja kryzysowa 133 99 88 

kontrakt socjalny 676 266 498 
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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 pięcioletniego 

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

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

wsparcia. Na koniec 2016 r. w pieczy rodzinnej przebywało 72,9% ogółu dzieci z pieczy. Widoczny jest 

spadek ogólnej liczby dzieci trafiających do pieczy zastępczej.  

Dzieci w pieczy zastępczej w 2016 r. (dane w %) 

piecza rodzinna 
72,9

piecza 
instytucjonalna

27,1

 
Źródło: Sprawozdanie WRiSPZ-G  

 

Dzieci w pieczy zastępczej w latach 2014-2016 

 2014 2015 2016 

piecza rodzinna 589 571 593 

piecza instytucjonalna 326 249 221 

Razem 915 820 814 

Źródło: Sprawozdanie WRiSPZ-G  

 

Z prowadzonej przez pracowników Ośrodka dokumentacji wynika, że w większości przypadków przyczyną 

umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej jest złożona dysfunkcja rodziny. Rzadko kiedy występuje jeden 

powód, natomiast na potrzeby statystyczne, jeden jest zawsze wskazywany jako główny. Przykładowo – 

rodziny, w których jako powód odebrania dziecka wskazuje się bezradność opiekuńczo – wychowawczą 

często borykają się również z problemem uzależnienia rodziców od alkoholu. 
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Powody umieszczenia dzieci w pieczy w 2016 roku (dane w %) 

55,6

24,3
20,1

57,3

27,1

17,0

bezradności w sprawach
opiekuńczo-wychowawczych

uzależnienia rodziców inne

piecza rodzinna

piecza instytucjonalna

 
Źródło: Sprawozdanie WRiSPZ-G  

 

Powody umieszczenia dzieci w pieczy w 2016 roku, szczegóły 

Dzieci umieszczone w pieczy zastępczej, z tego na 
skutek: 

rodziny 
zastępcze 

% 
placówki 

opiekuńczo-
wychowawcze 

% razem % 

bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych 330 55,6 125 57,3 455 56,1 

uzależnienia rodziców 144 24,3 59 27,1 203 25,0 

przemocy w rodzinie 36 6,1 13 6,0 49 6,0 

długotrwałej lub ciężkiej choroby co najmniej jednego 
z rodziców 

21 3,5 7 3,2 28 3,5 

Półsieroctwa 19 3,2 2 0,9 21 2,6 

Sieroctwa 11 1,9 2 0,9 13 1,6 

niepełnosprawności co najmniej jednego z rodziców 4 0,7 3 1,4 7 0,9 

pobytu za granicą co najmniej jednego z rodziców  4 0,7 0 0,0 4 0,5 

małoletnie matki 0 0,0 2 0,9 2 0,2 

Bezrobocia 0 0,0 1 0,5 1 0,1 

dzieci cudzoziemców 0 0,0 1 0,5 1 0,1 

Inne 24 4,0 6 2,8 30 3,7 

Razem 593 100 221 100 814 100 

Źródło: Sprawozdanie WRiSPZ-G  

 

Bezradność opiekuńczo – wychowawcza stanowi największy odsetek powodów umieszczania dzieci  

w pieczy zastępczej. Są to m.in. środowiska, gdzie dzieci nie realizują obowiązku szkolnego, bywają 

pozostawione bez odpowiedniej opieki, pozbawione są możliwości rozwoju. Z kolei uzależnienie rodziców 

wiąże się z pozostawianiem dzieci bez opieki na czas kiedy rodzice są pod wpływem alkoholu, bądź też  

z sytuacją, gdy dzieci są świadkami libacji albo wykorzystywane są do zakupu alkoholu. Przemoc  

w rodzinie to zjawisko, które odnosi się zarówno bezpośrednio do dzieci, ale również z uwagi na konflikt 

pomiędzy rodzicami/opiekunami, który zagraża zdrowiu i życiu dzieci. W takiej sytuacji na wniosek osoby 

trzeciej lub też samego dziecka przyjmuje się małoletniego do placówki. Analizując powody umieszczania 
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dzieci w pieczy zastępczej ujęte jako inne wskazać należy m.in. sytuacje kiedy nieletnia wychowanka rodzi 

dziecko, które pozostaje przy niej, czy pozostawienie przez matkę dziecka w szpitalu po urodzeniu.  

Sprawowanie pieczy zastępczej obejmuje formy: 

Rodzinne: rodziny zastępcze (spokrewnione, niezawodowe, zawodowe, w tym zawodowe pełniące 

funkcję pogotowia rodzinnego oraz zawodowe specjalistyczne) oraz rodzinne domy dziecka (RDD) 

Instytucjonalne: placówki opiekuńczo-wychowawcze (POW) 

POBYT DZIECKA W PIECZY ZASTĘPCZEJ 

Ponad połowa 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. 

Okres przybywania dzieci w pieczy zastępczej 

4,5 5,3
9,2

18,3

12,3

50,4

do 3
miesięcy

od 3 do 6
miesięcy

od 6 do 12
miesięcy

od 1 roku do
2 lat

od 2 lat do 3
lat

powyżej 3 lat 
Źródło: Sprawozdanie WRiSPZ-G  

 

III.1 RODZINY ZASTĘPCZE I RODZINNE DOMY DZIECKA 

W stosunku do roku 2015 spadła ogólna liczba rodzin zastępczych i RDD z 377 na 367. Największą grupę 

rodzin zastępczych stanowiły rodziny spokrewnione - w sumie było ich 228. Rodzin niezawodowych było 

94, zawodowych 31. W 2016 w Gdańsku, funkcjonowało 14 rodzinnych domów dziecka.  
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Rodzinna piecza zastępcza w latach 2014-2016 

238

118

20
9

220

113

35

9

228

94

31
14

spokrewnione niezawodowe zawodowe rodzinne domy dziecka
liczba rodzin 2014 liczba rodzin 2015 liczba rodzin 2016

razem liczba w 2014 = 385
razem liczba w 2015 = 377
razem liczba w 2016 = 367

 
Źródło: Sprawozdanie WRiSPZ-P 

 

W roku 2016 w różnych formach rodzinnej pieczy zastępczej przebywało w sumie 593 dzieci. Największy 

odsetek dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej, stanowiły dzieci w rodzinach spokrewnionych 48,6%.  

W rodzinach niezawodowych przebywało 18,9% dzieci przebywających w rodzinach zastępczych. 

W rodzinnych domach dziecka oraz w rodzinach zawodowych przybywało odpowiednio 16,4% i 16,2%.  

Dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej (dane w %) 

48,6

18,9
16,4 16,2

spokrwenione niezawodowe rodzinne domy
dziecka

zawodowe

liczba dzieci w 
rodzinnej pieczy
zastępczej = 593

 
Źródło: Sprawozdanie WRiSPZ-P 

Największy odsetek dzieci w różnych formach rodzinnej pieczy zastępczej w roku 2016 stanowiły dzieci 

w wieku od 7 do 13 lat, stanowiły one 34,4% (204 dzieci). Dzieci w wieku od 14 do 17 lat stanowiły 23,4% 

(139 dzieci). Młodzież w wieku od 18 do 24 lat stanowiła 18,2% (108 dzieci). Spośród najmłodszych dzieci 

przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej, największą grupę stanowiły dzieci w wieku od 4 do 6 lat, 

13,5% (80 dzieci). Dzieci w wieku od 1 do 3 lat stanowiły 7,9% (47 dzieci). Dzieci poniżej pierwszego roku 

życia było 2,5% (15 dzieci).  
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Szczegółowe dane dotyczące rodzinnej pieczy zastępczej w 2016 roku 

 Liczba 
rodzin 

Liczba 
dzieci 

< roku 1-3 
lat 

4-6 
lat 

7-13 
lat 

14-17 
lat 

18-24 
lata 

ogółem 367 593 15 47 80 204 139 108 

spokrewnione 228 288 2 10 27 98 84 67 

niezawodowe 94 112 0 6 9 21 39 37 

zawodowe 17 54 1 3 16 31 3 0 

zawodowe, pełniące funkcję pogotowia rodzinnego 9 33 11 15 5 2 0 0 

zawodowe specjalistyczne 5 9 0 2 2 5 0 0 

rodzinne domy dziecka 14 97 1 11 21 47 13 4 

Źródło: Sprawozdanie WRiSPZ-P 

W celu wspierania rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej 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. 

 

III.2 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 2016 zatrudniano 19 koordynatorów, którzy w ciągu roku wspierali 300 rodzin. Do ich 

obowiązków należała pomoc rodzinom zastępczym oraz osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka 

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

zadań koordynatora zaliczyć można: przygotowywanie dokumentacji związanej ze skierowaniem dziecka 

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). 
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III.3 POMOC INSTYTUCJONALNA DLA DZIECKA 

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

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

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

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

Realizuje przygotowany we współpracy z asystentem rodziny plan pomocy dziecku, umożliwia kontakt 

z rodzicami i innymi osobami bliskimi. 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 – tabela  
 2014 2015 2016 

placówki opiekuńczo-wychowawcze 22 20 19 

          typu rodzinnego 5 2 1 

          typu socjalizacyjnego 16 17 17 

          typu interwencyjnego 1 1 1 

miejsca w placówkach 281 270 266 

          typu rodzinnego 30 15 11 

          typu socjalizacyjnego 214 225 225 

          typu interwencyjnego 30 30 30 

dzieci umieszczone w placówkach w ciągu roku 345 342 302 

          typu rodzinnego 34 33 6 

          typu socjalizacyjnego 239 245 202 

          typu interwencyjnego 72 64 16 

dzieci przebywające w placówkach na terenie innych powiatów 22 23 19 

Źródło: Sprawozdanie WRiSPZ-P 

MOPR organizując pomoc instytucjonalną dla dziecka podejmował dodatkowo następujące działania: 

 Superwizja dla dyrektorów i wychowawców POW niepublicznych oraz 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.  

 Zapewnienie opieki dla dzieci wychowanek niepublicznych POW w czasie pobytu matki dziecka  

w szkole 

 Zlecenie przeprowadzenia diagnozy psychofizycznej dziecka umieszczonego w pieczy wybranym  

w drodze konkursu organizacjom pozarządowym 

 Utworzenie w ramach środków własnych MOPR nr telefonu zaufania dla wychowanków pieczy.  

W celu ułatwienia wychowankom kontaktu w sytuacjach kryzysowych lub sytuacjach zagrożenia 

osoba dysponująca zobowiązana jest do poprowadzenia wsparcia w sposób adekwatny do 

zgłaszanego problemu. Nr telefonu znany jest dzieciom z pieczy jako stały kontakt i całodobowa 

forma kontaktu.  

 MOPR zlecił Gdańskiemu Klubowi Sportowemu Gedania 1922 zorganizowanie i przeprowadzenie 

warsztatów twórczej edukacji oraz imprezy mikołajkowej dla dzieci w pieczy zastępczej 
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 W ramach dodatkowych form spędzania wolnego czasu MOPR poprzez współpracę z Zarządem 

Klubu Sportowego Lechia Gdańsk udostępniał wychowankom bezpłatne wejścia na mecze lokalnej 

drużyny Lechia Gdańsk odbywające się Stadionie Energa w Gdańsku.  

 15 wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych uczestniczyło w zorganizowanym 

wspólnie z Zarządem The Sail Training Asociation Poland rejsie na Żaglowcu Pogoria we Włoszech. 

 Współpraca z klubem hokejowym MH Automatyka Stoczniowiec w zakresie darmowych wejść na 

ligowe mecze hokeja rozgrywane na obiekcie Hali Oliwia w Gdańsku. 

III.4 ODPŁYW DZIECI Z PIECZY ZASTĘPCZEJ 

Systemowe działania w zakresie wspierania rodziny poprzez włączenie m.in. asystenta rodziny oraz innych 

form wspierania rodziny takich jak mediacje, szkoły dla rodziców, poradnictwo specjalistyczne, projekty 

oraz programy podnoszące kompetencje rodzicielskie, przyczyniły się do powrotów do środowiska 

rodzinnego oraz zmniejszania liczby dzieci napływających do pieczy zastępczej. 

Odpływ dzieci z pieczy zastępczej do rodzin naturalnych 
 2014 2015 2016 

piecza instytucjonalna  12 31 14 

piecza rodzinna 14 23 37 

Ogółem 26 54 51 
Źródło: Sprawozdanie WRiSPZ-P 

Napływ dzieci do pieczy zastępczej 
 2014 2015 2016 

piecza instytucjonalna  64 57 37 

piecza rodzinna 82 71 62 

Ogółem 146 128 99 
Źródło: Sprawozdanie WRiSPZ-P 

W stosunku do roku 2015 zmniejszył się zarówno odpływ jak i napływ dzieci w pieczy zastępczej. W roku 

sprawozdawczym napłynęło do pieczy 99 dzieci. W tym samym okresie poza systemem pieczy zastępczej 

znalazło się 51 osób. 

Napływ i odpływ dzieci w pieczy zastępczej w latach 2014-2016 
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Źródło: Sprawozdanie WRiSPZ-P 
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III.5 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 2016 procesem usamodzielnienia wyniosła 347 osób. 

 

Usamodzielniani wychowankowie z instytucjonalnej pieczy zastępczej 
 

wychowankowie  
placówek opiekuńczo 

wychowawczych 

wychowankowie DPS, 
MOW, MOS, zakładów 

resocjalizacyjnych 
i poprawczych 

ogółem wychowankowie 
pieczy instytucjonalnej 

  2015 2016 2015 2016 2015 2016 

Ogółem 142 150 38 39 180 189 

rozpoczynający usamodzielnienia 21 37 4 7 25 44 

kontynuujący usamodzielnienie 109 104 34 28 143 132 

zakończyli proces usamodzielnienia 12 9 0 4 12 13 

 

Usamodzielniani wychowankowie z rodzinnej pieczy zastępczej 
rozpoczynający usamodzielnienia 15 

kontynuujący usamodzielnienie 142 

zakończyli proces usamodzielnienia 1 

Ogółem 158 

 

Usamodzielniani wychowankowie pieczy zastępczej byli także objęci wsparciem psychologa/terapeuty 

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. 

W ramach dodatkowego wsparcia dla usamodzielnianych wychowanków realizowany był projekt 

„Asystent usamodzielnianego wychowanka pieczy zastępczej”. To działanie ukierunkowane zostało na 

zwiększenie kompetencji i umiejętności społecznych wychowanka w procesie usamodzielnienia.  

W ramach wolontariatu, studenci Uniwersytetu Gdańskiego w pracy „jeden na jeden” asystowali młodym 

dorosłym w realizacji planów edukacyjnych i zawodowych. W projekcie dobór wychowanków do 

wolontariuszy odbywał się pod kątem zainteresowań, preferencji co do spędzania wspólnie czasu 

wolnego. Dodatkowo wolontariuszy współpracujących z wychowankami objęto superwizją. 

MOPR realizował również Model Pracy w Procesie Usamodzielniania Wychowanków, który dedykowany 

był wychowankom rozpoczynającym proces usamodzielnienia oraz opiekunom usamodzielnienia. 

W ramach modelu realizowana była m.in.: kampania informacyjna dla wychowanków dotycząca zasad 

i obowiązków osoby realizującej Indywidualny Program Usamodzielnienia, współpraca w tworzeniu IPU, 

spotkania w placówkach i pełne wsparcie w całym procesie realizacji Programu. 
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IV WSPIERANIE OSÓB STARSZYCH ORAZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ 

IV.1 FORMY WSPARCIA SENIORÓW  

Oferta Ośrodka w zakresie wsparcia osób starszych z założenia opiera się na wsparciu środowiskowym. 

MOPR dokłada wszelkich starań, aby te osoby – mimo podeszłego wieku lub choroby, mogły jak najdłużej 

funkcjonować w środowisku domowym. Z myślą o potrzebach seniorów w 2016 roku rozwijana była sieć 

wsparcia środowiskowego w postaci różnych form pomocy dziennej i półstacjonarnej m.in. poprzez: 

 utworzenie dla 15 osób nowego dziennego domu pomocy w dzielnicy Śródmieście, 

współfinansowanego w ramach Programu Wieloletniego „Senior-WIGOR” na lata 2015–2020, którego 

prowadzenie powierzono w drodze konkursu Stowarzyszeniu Kulturalno-Sportowemu „Perfect”; 

 utworzenie 10 dodatkowych miejsc w DDP przy DPS Ostoja na Stogach. 

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, życiowe doświadczenie oraz czas wolny. Dlatego MOPR 

organizował i prowadził wiele działań aktywizujących i integrujących seniorów, wśród których warto 

wymienić następujące: 

 kampania edukacyjno – informacyjna „Seniorze masz wpływ na swoje bezpieczeństwo” –  w ramach 

której gdańska Policja przeprowadziła szkolenia dla opiekunek GSS i PKPS; opracowano 

i wydrukowano ulotki i plakaty skierowane do gdańskich seniorów (plakaty umieszczono 

w autobusach i tramwajach a ulotki dystrybuowane były przez CPS, parafie, dzienne domy pomocy 

itp.); informacje o kampanii przekazywane były za pośrednictwem mediów (m.in. Radio Zet, Radio 

Gdańsk, Radio TOK FM, Polsat, TVP Gdańsk, TV Trwam itp.). Ponadto seniorzy z dziennych placówek 

otrzymali lupki; 

 projekt „Seniorze zadbaj o pogodną jesień” – polegający na popularyzowaniu różnorodnych form 

wsparcia dziennego wśród osób starszych. Spotkania miały charakter otwarty i mogli w nich 

uczestniczyć wszyscy gdańscy seniorzy,  zainteresowani tą tematyką; 

 projekt „Bądź dobrym sąsiadem” – którego celem było zapewnienie osobom samotnym, w podeszłym 

wieku niezbędnego wsparcia i pomocy w podstawowych czynnościach dnia codziennego poprzez 

usługi sąsiedzkie świadczone w miejscu ich zamieszkania oraz promowanie pozytywnych postaw 

społecznych na rzecz seniorów. Projekt realizowany był przez Fundację „Niezależni” i objął 16 osób, 

które w  miejscu zamieszkania otrzymały pomoc w zakresie przygotowywania posiłków, robienia 

zakupów, porządkowania pomieszczeń, prania odzieży, towarzyszenia na spacerach czy u lekarza; 

 Bal Seniora - współudział w organizacji balu mającego na celu integrację osób starszych, wywodzących 

się z różnorodnych środowisk i grup zawodowych. W spotkaniu z udziałem Prezydenta Miasta 

Gdańska wzięło udział 500 osób.  

GORĄCY POSIŁEK DLA SENIORA 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku w 2016 roku, ze względu na zgłaszane potrzeby osób 

starszych, kontynuował projekt polegający na dowożeniu ciepłych posiłków bezpośrednio do miejsca 

zamieszkania seniora. Przy realizacji zadania Ośrodek współpracował z Gdańskim Komitetem 

Obywatelskim w zakresie przygotowywania i dostarczania gorących posiłków dla seniorów w dniach od 
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poniedziałku do piątku. Średnio miesięcznie z tej formy pomocy korzystały 53 osoby. Ogółem usługą 

dowozu gorącego posiłku do domu objęto 72 osoby w podeszłym wieku. .  

IV.2 FORMY WSPARCIA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ 

Zwiększenie oferty dziennego wsparcia dot. także osób z niepełnosprawnością. W 2016 roku zwiększono 

o 3 liczbę miejsc w Środowiskowych Domach Samopomocy, dzięki czemu w 10 ŚDS na terenie Gdańska 

dostępnych było 247 miejsc. We współpracy z podmiotami działającymi na rzecz osób 

z niepełnosprawnościami ustalono zasady systemowego wsparcia dla osób niesamodzielnych, 

wymagających zwiększonej opieki, kierowanych do środowiskowych domów samopomocy. Utrzymana 

została zróżnicowana stawka kosztu utrzymania w placówce ze względu na poziom funkcjonowania 

uczestników. 

W podobnej liczbowo skali świadczono także wsparcie w klubach samopomocy, warsztatach terapii 

zajęciowej, domach pomocy społecznej i mieszkaniach chronionych. 30 osób z niepełnosprawnościami 

mogło korzystać ze wsparcia asystenta osobistego, który pomagał w dotarciu do placówek edukacyjnych, 

rehabilitacyjnych, służby zdrowia, w załatwianiu spraw urzędowych oraz poszukiwaniu pracy, w aktywnym 

udziale w życiu społecznym i kulturalnym, czy w załatwianiu codziennych spraw (np. wizyta u fryzjera, 

dokonanie zakupów). W 2016 r. utworzono punkt informacji i wsparcia dla osób z dysfunkcją wzroku. 

Ponadto 17 osób z niepełnosprawnością miało zapewniony bezpłatny dostęp do Internetu w ramach 

projektu „Aktywni w sieci”. Dodatkowo prowadzone były działania informacyjno-edukacyjne (m.in. dyżury 

pracownika socjalnego w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym oraz spotkania informacyjne i grupy 

wsparcia dla rodziców dzieci niepełnosprawnych). 

 

IV.3 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 

natomiast dostosowane do potrzeb wynikających z rodzaju niepełnosprawności i świadczone przez osoby 

ze specjalistycznym przygotowaniem. 

Rodzaje usług – tabela  
 Liczba osób w 2014 Liczba osób w 2015 Liczba osób w 2016 

usługi opiekuńcze 1 041 1 065 1 182 

usługi opiekuńcze rehabilitacyjne 36 41 35 

usługi opiekuńcze specjalistyczne 193 202 211 

 

IV.4 PLACÓWKI WSPARCIA ŚRODOWISKOWEGO  

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

osoby z niepełnosprawnościami do placówek dziennego pobytu służących utrzymaniu w środowisku 

zamieszkania. W 2016 r. uruchomione zostały 3 dodatkowe miejsca w ŚDS, w związku ze wzrostem liczby 

osób zainteresowanych tą formą wsparcia, w szczególności osób kończących placówki edukacyjne. 

Wspólnie z podmiotami prowadzącymi warsztaty terapii zajęciowej oszacowano liczbę uczestników WTZ, 

którzy nie wykazują gotowości do podjęcia zatrudnienia, na podstawie dokonanej okresowej lub 

kompleksowej oceny realizacji indywidualnego programu rehabilitacji. Brak gotowości do podjęcia 

zatrudnienia, mimo wieloletniego korzystania z terapii realizowanej przez WTZ, może być przesłanką 

skierowania do ośrodka wsparcia. Na tej podstawie stwierdzono konieczność utworzenia kolejnego 
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środowiskowego domu samopomocy. Planowany termin uruchomienia nowej placówki to II kwartał 

2017r. 

Placówki wsparcia środowiskowego - tabela 
 Liczba placówek Liczba miejsc Liczba osób korzystających 

  2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 

placówki ogółem 31 35  36 798 867 885  950 1025  1031 

dzienne domy pomocy 5 6 7 205 220 235 268 259 274 

kluby samopomocy dla osób 
starszych 

4 7 7 66 106 106 88 126 125 

środowiskowe domy samopomocy 10 10 10 229 244 247 285 293 293 

kluby samopomocy dla osób 
z zab. psychicznymi 

6 6 6 71 70 70 82 93 93 

warsztaty terapii zajęciowej 6 6 6 227 227  227 227 254  246 

 

IV.5 CAŁODOBOWE FORMY WSPARCIA 

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

z niepełnosprawnością intelektualną, osoby z niepełnosprawnością fizyczną, które wymagają całodobowej 

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

z pomocy w formie wsparcia całodobowego. Instytucjonalną formą wsparcia całodobowego są domy 

pomocy społecznej, które zapewniają konieczną opiekę oraz zaspokajają niezbędne potrzeby bytowe, 

zdrowotne, edukacyjne, społeczne i religijne osób w nich przebywających. Odpowiadając na rosnące 

zapotrzebowanie na miejsca w tego typu placówkach w 2016 r. utworzono 12 dodatkowych miejsc w DPS 

Ostoja na Stogach. 

Placówki całodobowe – tabela 
  Liczba placówek Liczba miejsc Liczba osób korzystających 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 

ogółem  18 18 16 651 647 665 742 746 762 

rodzinne domy pomocy 4 4 3 22 22 17 28 26 23 

ośrodki wsparcia - pobyt 
tymczasowy 

1 1 1 10 15 15 17 24 20 

DPS dla osób starszych  5 5 5 293 273 288 353 338 357 

DPS dla osób 
niepełnosprawnych 

2 2 2 170 171 171 172 173 175 

miejsca w DPS 
w innych powiatach 

- -  - 
  

143 153 160  
  

155 167 170  

 

IV.6 ZADANIA Z PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

Wydatki Miasta przeznaczone na wspieranie osób z niepełnosprawnością 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. Zauważalne obniżenie liczby osób, które otrzymały dofinansowanie do 

turnusów rehabilitacyjnych (o 272 osoby) wynikało m.in. ze wzrostu kosztów pobytu, obniżenia limitu 

wydatków z 600 000 zł w 2015 roku, do 500 000 zł w roku 2016. 
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Rehabilitacja społeczna osób z niepełnosprawnością 

 
2014 2015 2016 

turnusy rehabilitacyjne dla niepełnosprawnych (liczba osób) 290  749  477  

zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny dla osób fizycznych (liczba osób) 6  17  18  

dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, technicznych i komunikacyjnych (l. osób) 175  211  143  

dofinansowanie działalności WTZ (liczba osób) 227 227  227  

zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne  i pomocnicze (liczba osób) 880  897  576  

zadania zlecane NGO (liczba umów) 46  29  16  

zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny dla podmiotów (liczba umów) 1  1  2  

W roku 2016 zawarto ogółem 16 umów na realizację zadań zleconych. Zakres działań obejmował 

rehabilitację społeczną (zajęcia, szkolenia, imprezy turystyczne i rekreacyjne), a także adresowany był do 

członków rodzin, opiekunów, kadry i wolontariuszy (np. grupy wsparcia dla członków rodzin i opiekunów 

osób z autyzmem, szkolenia, warsztaty). Po raz pierwszy dofinansowano: 1) świadczenie usług 

wspierających, które mają na celu umożliwienie lub wspomaganie niezależnego życia osób 

z niepełnosprawnością (usługa asystenta osobistego dla osób niepełnosprawnych z zaburzeniami 

psychicznymi) oraz 2) prowadzenie rehabilitacji osób z niepełnosprawnością w placówce („Pomorska 

Farma Życia” dla 5 dorosłych osób z niepełnosprawnością z autyzmem). W 2016 r. po raz drugi ze środków 

PFRON zlecono realizację zadania dotyczącego rehabilitacji zawodowej (Gdański Urząd Pracy).  

Rehabilitacja zawodowa osób z niepełnosprawnością 

 
2014 2015 2016 

zwrot kosztu wyposażenia stanowisk pracy (liczba stanowisk) 10  10  8  

zwrot kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne (liczba osób) 17 14 13 

zwrot kosztów na instrumenty i usługi rynku pracy (liczba osób) 14  8  9  

zwrot kosztów szkoleń organizowanych przez pracodawcę (liczba osób) 13 6  4  

pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej lub spółdzielnię socjalną  22 18  16  

dofinansowanie do oprocentowania kredytu bankowego (liczba osób) 4  4  4  

 

IV.7 PROGRAM „AKTYWNY SAMORZĄD”  

Wsparcie osób z niepełnosprawnością realizowane było także w ramach programu „Aktywny Samorząd” 

wyrównującego szanse osób z niepełnosprawnością poprzez pomoc w likwidacji barier utrudniających 

aktywizację społeczną i zawodową, a także pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.  

Program aktywny samorząd – 2016 rok 

 
liczba 
umów 

kwota 
(zł) 

Moduł I - likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową: 496 1 384 288,54 

obszar A1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu 6 20 269 

obszar A2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B 13 18 696 

obszar B1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania 47 304 738,09 

obszar B2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu 

elektronicznego i oprogramowania 

15 28 500 

obszar C2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej wózka inwalidzkiego o napędzie 

elektrycznym 

21 36 144,40 

obszar C3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania 

techniczne 

10 203 750 

obszar D - aktywność zawodowa - dofinansowanie opieki  -  żłobek, przedszkole 15 27 207,95 

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym 369 744 983,10 
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V DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCA I ROZWOJOWA OŚRODKA 

V.1 ROZWÓJ KADR OŚRODKA POMOCY RODZINIE 

REKRUTACJA W MOPR  

W roku 2016 przeprowadzono: 25 naborów na pracownika w drodze konkursu; 34 rekrutacje, w tym 

z wykorzystaniem zewnętrznej rezerwy kadrowej (rezerwa kandydatów, głównie pracowników socjalnych 

tworzona dla zaspokojenia przewidywanych przyszłych potrzeb kadrowych). 
 

Zatrudnienie w MOPR (w przeliczeniu na osoby) 
 2014 2015 2016 

zatrudnienie w ramach umów o pracę (bez zastępstw) 531 516 444 

pracownicy pracujący bezpośrednio z klientem, w tym m.in.: 365 370 316 

 pracownicy socjalni 208 211 225 

 asystenci rodziny 23 26 25 

 koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej 7 13 20 

 psycholodzy 11 11 12 

 konsultanci prawnicy 8 8 5 

 specjaliści pracy z rodziną 5 7 8 

Spadek liczby osób zatrudnionych w ramach umowy o pracę wynika z utworzenia nowej jednostki 

organizacyjnej miasta - Gdańskiego Centrum Świadczeń oraz przejścia do niej części pracowników. 

Inne formy zatrudnienia w Ośrodku (w przeliczeniu na osoby) 

 2014 2015 2016 

Staże 51 17 14 

prace interwencyjne 6 2 1 

roboty publiczne 6 3 23 

prace społecznie użyteczne 10 6 6 

refundacja części kosztów zatrudnienia bezrobotnego do 30 roku życia  - - 31
5
 

prace na cele społeczne dla osób z wyrokiem sądowym 0 0 2 

prace związane z odpracowaniem długu czynszowego 5 3 0 

 

ROZWÓJ KADR  

W 2016 roku 533 pracowników6  korzystało z różnych form wsparcia zawodowego, w tym m.in. ze 

szkoleń, kursów, wizyt studyjnych, konferencji i seminariów. 42% miejsc szkoleniowych zostało 

zarezerwowanych na szkolenia związane ze skutecznymi metodami pracy z klientem, a 4% na szkolenia 

związane z przeciwdziałaniem wypaleniu zawodowemu. 

 

                                                           
5
 W tym osoby, które kontynuowały zatrudnienie w GCŚ 

6
 jw. 
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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:  

1. Doskonalenie kadr pomocy społecznej (realizacja szkoleń i doradztwa metodycznego): 

a) Doradztwo metodyczne: 

 indywidualne – 2 182 porady  

 problemowe: 

 terapeuta uzależnień – udzielił wsparcia w 121 sprawach, 

 psychiatra udzielił wsparcia w 359 sprawach; 

b) szkolenia metodyczne: znaczenie pracy socjalnej w pracy pracownika socjalnego oraz kontrakt  

w pracy socjalnej - 18 form grupowych; 

c) zespoły diagnostyczno-konsultacyjne - 108 

2. Superwizja dla pracowników MOPR: 

4  grupy superwizji, w tym: 

 3 grupy na superwizję grupową; 

 1 grupa na superwizję indywidualną  

Usługę świadczono od lutego do grudnia 2016 r. dla średnio 21 pracowników w miesiącu. 

 

V.2 WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI  

Współpraca Ośrodka z organizacjami pozarządowymi opierała się w dużej mierze na zlecaniu dla NGO, 

w ramach ogłaszanych konkursów, realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny 

i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych, których adresatami są mieszkańcy Gdańska. W odpowiedzi na diagnozowane 

potrzeby, zmieniające się rozwiązania systemowe i prawne rozwijany był katalog oferowanych form 

wsparcia. Przykładem może być uruchomiony w 2016 roku punkt wsparcia dla osób niewidomych 

i słabowidzących oraz punkty nieodpłatnej pomocy prawnej. Dbając o rozwój współpracy z NGO oraz 

o lepszą efektywność realizacji zadań, w 2016 roku, w związku ze zmianą obowiązujących dokumentów 

konkursowych, w tym wzorów ofert i sprawozdań, MOPR zorganizował 2 spotkania informacyjno-

konsultacyjne w zakresie właściwego przygotowywania wniosków aplikacyjnych do konkursów na zlecane 

zadania.  

Współpraca z organizacjami pozarządowymi 
 2014 2015 2016 

kwota dotacji w mln zł 30 30 31 

liczba organizacji 72 62 64 

zrealizowane umowy  163 147 136 

 

W porównaniu do roku 2015 zauważalny jest spadek o 11 liczby zrealizowanych umów, co jest wynikiem 

mniejszej liczby ofert złożonych w trybie pozakonkursowym. Wzrosła natomiast kwota dotacji, która 

wyniosła 31 mln złotych. 
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V.3 DZIAŁANIA W CELU POPRAWY WARUNKÓW PRACY W OŚRODKU 

REMONTY ORAZ INWESTYCJE W 2016 ROKU  

MOPR posiadał w swoich zasobach 45  lokali, które służyły różnym celom:  

 były siedzibami Centrów Pracy Socjalnej, działów i komórek administracyjnych, 

 były użyczone organizacjom pozarządowym na realizację zadań zleconych, 

 prowadzono w nich mieszkania chronione. 

MOPR był 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 realizowano zadania 

zlecone przez Wojewodę istniała dodatkowo możliwość pozyskania środków finansowych z budżetu 

Wojewody. W roku 2016 MOPR podejmował następujące prace remontowe:   

1. ul. Sitowie 49 

- naprawa pieca olejowego 

2. ul. Wolności 16 

- naprawa pieca c.o. 

- wymiana naczynia wyrównawczego w sieci co.   

- wymiana rury kominowej na właściwą do c.o. na gaz 

- naprawa i uruchomienie instalacji c.o. 

3. ul. Powstańców Warszawskich 25 

- remont i adaptacja pomieszczeń na parterze budynku dla potrzeb CPS 6 łącznie z wymianą okien 

oraz położeniem sieci teleinformatycznej 

- remont i adaptacja pomieszczeń dla potrzeb 500 + 

- remont pomieszczeń na I p. dla potrzeb CPS -6 

4. ul.  Gustkowicza 13 

- remont pomieszczeń po zalaniu na parterze budynku 

- pielęgnacyjne ciecie drzew i uprzątniecie terenu po wichurze 

5. ul. Dyrekcyjna 5 

- remont i adaptacja pomieszczeń na parterze budynku oraz remont 2-ch pomieszczeń WC dla 

potrzeb CPS 3 

- remont i adaptacja pomieszczeń na I p. budynku dla potrzeb Nieodpłatnej Pomocy Prawnej 

- instalacja rolet antywłamaniowych 

- montaż klimatyzacji w serwerowni na parterze 

6. ul. Modrzewskiego 2  

- naprawa zewnętrznego oświetlenia budynku i posesji 

7. ul. Leczkowa 1A 

- remont pomieszczeń na I p. dla potrzeb sekretariatu i pomieszczenia socjalnego 

- naprawa uszkodzonej zewnętrznej sieci kanalizacyjnej  

- niwelacja i utwardzenie nawierzchni od str. Południowej 

8. ul. Sternicza 2 

- naprawa i przebudowa i ponowne uruchomienie instalacji p.poż, instalacji oddymiania oraz 

instalacji monitoringu  p.poż 

9. ul.  Reja 34 B 

- przebudowa i adaptacja lokalu użytkowego na potrzeby ŚDS 
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INFORMATYZACJA OŚRODKA  

W ramach działań z zakresu informatyzacji Ośrodka w 2016 roku przeprowadzono szereg prac związanych 

z modernizacją infrastruktury sprzętowo-sieciowej oraz zwiększających poziom bezpieczeństwa 

informacji: 

1. Wprowadzono autoryzację przyłączanych urządzeń do sieci lokalnej w oparciu o standard IEEE 
802.1X 

2. Wdrożono oprogramowanie kontrolujące zmiany w oprogramowaniu jaki i zainstalowanym 
sprzęcie na stacjach roboczych i serwerach. 

 

DZIAŁANIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY  

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

działania podejmowane przez MOPR w zakresie BHP. 

Działania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy - zestawienie 

 jednostka 2014 2015 2016 

postępowanie powypadkowe wypadki przy pracy 3 8 8 

szkolenia wstępne przeszkolone osoby 132 87 253 

szkolenia okresowe przeszkoleni pracownicy 99 126 122 

badania lekarskie przebadani pracownicy 308 360 430 

kontrole dot. zdiagnozowania stanu bhp i ppoż. kontrole 2 2 4 

przegląd sprzętu gaśniczego przeglądy 17 1 1 

 

V.4 DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA I AUDYTOWA  

W 2016 r. przeprowadzono 2 audyty oraz 112 kontroli, w tym: 93 kontrole realizacji umów na zadanie 

publiczne, 1 kontrola wewnętrzna, 6 kontroli obejmujących Warsztaty Terapii Zajęciowej, 6 kontroli 

w trzech Rodzinnych Domach Pomocy. Wykonano ponadto 6 kontroli stanu technicznego budynków 

w okresie 1-rocznym. W okresie sprawozdawczym rozpatrzono: 122 interwencje; 17 interwencji 

Prezydenta; 4 interwencje Dyrektora; 7 skarg. 

 

V.5 DZIAŁANIA PROMOCYJNE  

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie konsekwentnie tworzył pozytywny wizerunek instytucji. W tym celu 

podejmowane były następujące działania: 

1. Kampania przeciw żebractwu, 

2. Kampania (w tym konferencja) dot. programu RODZINA 500 PLUS 

3. Kampania: Przemoc ma płeć. Skutecznie przeciw przemocy – tylko razem!- realizowana 

z inicjatywy Zespołu Interdyscyplinarnego w Gdańsku 

4. Seniorze bądź ostrożny. Masz wpływ na swoje bezpieczeństwo - briefing - Zapobieganie coraz 

bardziej wyrafinowanym metodom okradania starszych osób 

5. Kampania "Podziel się Domem" promująca rodzicielstwo zastępcze 

6. Działania promocyjne dot. uruchomienia nieodpłatnej pomocy prawnej 

7. Kampania dot. podziału MOPR  

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA 

Wizerunek instytucji wzmacniany był także zdobywanymi nagrodami: 
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 Miasto Gdańsk i gdański MOPR zostały wyróżnione przez Koalicję na rzecz Rodzinnej Opieki 

Zastępczej za rozwijanie rodzinnej opieki zastępczej i prawidłowe realizowanie zapisów Ustawy  

o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej. 

 Pracownik MOPR w Gdańsku otrzymał indywidualne wyróżnienie za wybitne, nowatorskie 

rozwiązania w zakresie pomocy społecznej  przyznane przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej - za pracę na rzecz rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka oraz 

wspieranie wychowanków pieczy zastępczej. 

 

V.6 WYDATKI MOPR W UJĘCIU USTAWOWYM 

  

Wydatki w latach - tabela 
 

2015 2016 

Ogółem 230 467 899 234 964 395 

Wydatki MOPR ujęte w planie finansowym, w tym z: 221 592 447 226 080 375 

ustawy o pomocy społecznej 91 622 237 93 230 402 

ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 33 600 527 36 183 300 

w tym środki z:  udział % 
 

udział % 

MPIPS 177 028 0,08 272 034 0,1 

UE 284 632 0,13 1 576 387 0,7 

budżetu miasta 113 829 032 51,37 106 641 188 47,2 

budżetu państwa 107 301 755 48,42 117 590 766 52,0 

Wydatki z PFRON 8 875 452 8 884 020 
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VI GŁÓWNE KIERUNKI DZIAŁAŃ OŚRODKA NA 2017 ROK 

PRIORYTETY STRATEGII NA ROK 2017: PROFILAKTYKA, AKTYWIZACJA, INTEGRACJA 

Obecnie w kontekście zmian przepisów prawnych o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej) oraz 

kształtowania nowoczesnej pomocy społecznej (zgodnie z założeniami zmian do ustawy o pomocy 

społecznej) celowy jest kierunek przechodzenia 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.  

Na rok 2017 przewidziane są następujące zamierzenia: 

 Reorganizacja MOPR i utworzenie kolejnego CPS 

 Wdrożenie modelu rozdzielenia pracy socjalnej od świadczeń we wszystkich Centrach Pracy Socjalnej 

 Usamodzielnianie klientów Ośrodka poprzez ich aktywizację zawodową w projekcie „GPS – Gotowość 

Praca Samodzielność” oraz projekcie „Cała Naprzód” 

 Wdrażanie Gdańskiego Programu Mieszkalnictwa Społecznego 

 Opracowanie Gdańskiego Programu Wychodzenia z Bezdomności oraz Gdańskiego Programu 

Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej 

 Rozwój działań profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży, w tym rozwój placówek wsparcia 

dziennego prowadzonych w formie podwórkowej 

 Dostosowanie infrastruktury społecznej do potrzeb klientów i pracowników Ośrodka. 

 

Niezależnie od 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.   

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

Gdańska oraz Województwa Pomorskiego. Kluczowe priorytety na rok 2017 znajdują swoje 

odzwierciedlenie w kierunkach ujętych w Gdańskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych do 

2030 roku. 
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