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I. Wprowadzenie – cele, obszary i główne kierunki działalności MOPR  
 

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mającą na celu umożliwienie osobom 

i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać 

wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Pomoc społeczną organizują organy 

administracji rządowej i samorządowej współpracując w tym zakresie, na zasadzie partnerstwa, 

z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, związkami wyznaniowymi oraz 

osobami fizycznymi i prawnymi. Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających 

do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności 

człowieka. Zadaniem pomocy społecznej jest zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym przez 

podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji 

ze środowiskiem.  

Jednostką organizacyjną sytemu pomocy społecznej Miasta Gdańska jest Miejski Ośrodek Pomocy 

Rodzinie w Gdańsku (MOPR). Ośrodek realizując misję „Nasze wsparcie – Twoja samodzielność” 

wspiera gdańszczanki i gdańszczan, którzy bez pomocy z zewnątrz nie poradziliby sobie w trudnym 

położeniu. Ośrodek dąży tym samym do życiowego usamodzielnienia klientów z różnymi problemami, 

udziela pomocy w formie świadczeń niepieniężnych i pieniężnych.  

Ośrodek realizuje zadania gminy i powiatu, w tym zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 

wynikające z ustawy. W ramach zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym MOPR zapewnia 

m.in. schronienie, posiłki oraz niezbędne ubranie osobom tego pozbawionym, przyznaje i wypłaca 

świadczenia pieniężne przysługujące z ustawy o pomocy społecznej, opłaca składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe za osobę, która rezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania 

bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny, świadczy pracę 

socjalną, organizuje i świadczy usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, prowadzi i zapewnia miejsca 

w mieszkaniach chronionych, kieruje do domów pomocy społecznej i ponosi odpłatność za pobyt. 

Realizując zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, Ośrodek organizuje i świadczy 

specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 

zapewnia funkcjonowanie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi, a także udziela niezbędnej pomocy i wsparcia cudzoziemcom. Zadania własne powiatu 

to m.in. prowadzenie specjalistycznego poradnictwa, pomoc cudzoziemcom, prowadzenie ośrodka 

interwencji kryzysowej, przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie 

nauki osobom opuszczającym domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych 

intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz młodzieżowe ośrodki 

socjoterapii zapewniające całodobową opiekę. Do zadań z zakresu administracji rządowej 

realizowanych przez powiat należy np. prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób 

z zaburzeniami psychicznymi oraz pomoc dla cudzoziemców ze statutem uchodźcy. 

Praca socjalna, poradnictwo specjalistyczne i interwencja kryzysowa udzielane są bez względu 

na sytuację materialną klienta. W myśl Ustawy o pomocy społecznej prawo do świadczeń pieniężnych 

z pomocy społecznej przysługuje osobom samotnie gospodarującym, których dochód nie przekracza 
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kwoty 634 zł; osobom w rodzinach, w których dochód na osobę nie przekracza kwoty 514 zł oraz 

rodzinom, których dochód nie przekracza sumy kryteriów dochodowych na osobę w rodzinie. 

Ośrodek współtworzy system pomocy społecznej z innymi jednostkami organizacyjnymi pomocy 

społecznej i organizacjami pozarządowymi w zakresie zadań zleconych przez MOPR. W obrębie 

struktury organizacyjnej MOPR funkcjonuje 9 Centrów Pracy Socjalnej, których pracownicy udzielają 

klientom informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania trudnych spraw życiowych, 

świadczą pracę socjalną oraz prowadzą postępowania administracyjne w zakresie przyznawania 

świadczeń pomocy społecznej.  

 

Wykres nr 1. Schemat systemu pomocy społecznej Miasta Gdańska – stan na 
31 grudnia 2017 roku 

 

Opracowanie własne 

 

MOPR obejmuje wsparciem rodziny ze szczególnymi potrzebami: rodziny w ubóstwie, rodziny bezradne 

w sprawach opiekuńczo – wychowawczych, osoby bezrobotne, osoby starsze 

i z niepełnosprawnościami, osoby w kryzysie bezdomności, dzieci pozbawione opieki rodzicielskiej, 

osoby doświadczające przemocy, imigrantów (wykres nr 2). 

Ponadto, Ośrodek kierował część działań i form pomocy do szerszego grona mieszkańców Gdańska 

m.in. wsparcie specjalistyczne, interwencja kryzysowa, praca socjalna (wykres nr 3). 

Działalność MOPR w 2017 roku ukierunkowana była na efektywną aktywizację klientów poprzez 

włączanie zindywidualizowanych form wsparcia m.in. wprowadzany model mieszkalnictwa 

społecznego, wdrażanie modelu deinstytucjonalizacji dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 
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opracowywanie modelu obligacji społecznych. Uwagę kierowano na rozwój kompleksowych form 

wsparcia i usług skierowanych w szczególności do dzieci i młodzieży, osób starszych, 

z niepełnosprawnościami, z zaburzeniami psychicznymi. Realizowano projekty współfinansowane 

z funduszy Unii Europejskiej: „GPS – Gotowość Praca Samodzielność”, „Cała Naprzód I”, „Gdański 

model deinstytucjonalizacji usług na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi” oraz „Zadłużeni 

w obligacjach”. W celu poprawy efektywności pracy socjalnej świadczonej przez pracowników Ośrodka, 

w 2017 roku do wszystkich Centrów Pracy Socjalnej (CPS) wprowadzono model rozdzielenia pracy 

socjalnej od świadczeń, polegający na stworzeniu 3 odrębnych zespołów w ramach każdego CPS 

tj. Zespołu Informacji i Obsługi, Zespołu Usług i Świadczeń oraz Zespołu Pracy Socjalnej.  

 

 

Wykres nr 2. Działania i formy pomocy skierowane do wybranych grup 
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Wykres nr 3. Działania i formy pomocy skierowane do mieszkańców Gdańska 
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II. Korzystający ze wsparcia MOPR w 2017 roku  
 

Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu: ubóstwa, sieroctwa, 

bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, 

potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności 

w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, trudności 

w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę 

uzupełniającą, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub 

narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej oraz klęski żywiołowej lub ekologicznej. 

Liczba mieszkańców Gdańska nieznacznie wzrasta od 2009 roku, zgodnie z danymi Głównego Urzędu 

Statystycznego w roku 2017 wynosiła ona 464 293 osób. W podziale na dzielnice (dostępne dane 

dotyczą tylko osób zameldowanych) w Gdańsku mieszkało 433 278 mieszkańców. Pomocą społeczną 

w formie świadczeń i pracy socjalnej objęto 14 611 osób z 8 130 rodzin, 3,4% ogółu mieszkańców 

Gdańska, w porównaniu do 2016 roku zanotowano spadek o 0,3% (2016 – 3,7%). Liczba osób, którym 

przyznano świadczenie z pomocy społecznej w 2017 roku wyniosła 8 488 i była ona o 954 niższa niż 

w roku poprzednim, spadek o 10,1% (2016 – 9 442 osoby). Spadek znajduje swoje odzwierciedlenie 

także na poziomie dzielnicowym – w 26 dzielnicach odnotowano niższy udział klientów wśród 

mieszkańców. W dwóch dzielnicach (Kokoszki i Osowa) udział pozostał na tym samym poziomie co 

w 2016 roku. W sześciu dzielnicach odnotowano wzrost odsetka klientów: Letnica (z 13,9% do 21,8%), 

Orunia-Lipce-Św. Wojciech (z 7,1% do 8,2%), Rudniki (z 4,5% do 6,2%), Nowy Port (z 4,9% do 5,9%), 

Przymorze Wielkie (z 0,8% do 1,7%) oraz Strzyża (z 1,2% do 1,5%).  

 

Wykres nr 4. Rodziny i osoby w rodzinach, którym przyznano świadczenie 
w podziale na Centra Pracy Socjalnej w 2017 roku  

 

Źródło: Raporty z systemu POMOST Std 
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Wykres nr 5. Odsetek mieszkańców poszczególnych dzielnic, którym przyznano świadczenia, dla Gdańska odsetek mieszkańców 
w rodzinach objętych pomocą społeczną w 2017 roku 

 

Źródło: Raporty z systemu POMOST Std,, Sprawozdanie MRPiPS-03R 
 
 

Wykres nr 6. Odsetek mieszkańców poszczególnych dzielnic, którym przyznano świadczenia, dla Gdańska odsetek mieszkańców 
w rodzinach objętych pomocą społeczną w 2016 roku 

 
Źródło: Raporty z systemu POMOST Std,, Sprawozdanie MRPiPS-03R 
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Wykres nr 7. Liczba osób, którym przyznano świadczenie w przeliczeniu na 1 000 mieszkańców w podziale na dzielnice w 2017 roku 
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Najczęstszymi powodami korzystania klientów z pomocy społecznej w 2017 roku były, podobnie jak 

w latach ubiegłych, czynniki ekonomiczne: ubóstwo i bezrobocie, które stanowiły odpowiednio 48,8% 

oraz 14,3%. Kolejna grupa to powody zdrowotne tj. niepełnosprawność oraz długotrwała lub ciężka 

choroba, które wyniosły odpowiednio 44,5% oraz 32,1%.  

 

Wykres nr 8. Powody przyznania pomocy wg świadczeniobiorców w latach 2016 – 
2017 (dane w %) 

Uwaga: jedna osoba może korzystać z pomocy z wielu powodów 

 

Źródło: Raporty z systemu POMOST Std 

 

 

Analizując dane dotyczące liczby rodzin korzystających z pomocy należy zauważyć, że w porównaniu 

z poprzednim rokiem, odnotowano spadek odsetka rodzin, którym udzielono pomocy z powodów 

ekonomicznych tj. ubóstwa (z 62,7% do 60,1%) i bezrobocia (z 20,6% do 17,5%), jednocześnie 

odnotowano wzrost odsetka osób wspieranych z uwagi na czynniki zdrowotne tj. niepełnosprawność 

(z 52,7% do 54,6%) oraz długotrwałą lub ciężka chorobę (z 38% do 39,5%). 

W poszczególnych Centrach Pracy Socjalnej struktura powodów przyznania pomocy odzwierciedla 

tendencje ogólnomiejskie, ale dostrzec można również tendencje lokalne. Najwyższe odsetki 

przyznania pomocy z powodu ubóstwa oraz niepełnosprawności w roku sprawozdawczym odnotowano 

w CPS 8, wyniosły one odpowiednio 65,5% oraz 55,6%. Z powodu długotrwałej lub ciężkiej choroby 

najczęściej udzielono pomocy klientom CPS 7 – 53,5.%. Najwyższy odsetek pomocy rodzinom 

z powodu bezradności opiekuńczo-wychowawczej był w CPS 6 – 21,1%. 
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Wykres nr 9. Powody przyznania pomocy wg liczby rodzin, członkom których 

przyznano świadczenie w latach 2016 – 2017 (dane w %) 

Uwaga: jedna rodzina może korzystać z pomocy z wielu powodów 

 

Źródło: Sprawozdanie MRPiPS-03R  

 

Wykres nr 10. Powody przyznania pomocy w podziale na Centra Pracy Socjalnej 
w 2017 roku (dane w %) 

Uwaga: jedna rodzina może korzystać z pomocy z wielu powodów 

 

Źródło: Raporty z systemu POMOST Std 
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Jak wynika z danych z systemu POMOST Std w roku sprawozdawczym większość klientów MOPR 

stanowiły osoby przewlekle chore – 53,3%, 24,5% stanowiły osoby, które zmagały się z chorobami 

innymi niż przewlekłe, 21,7% klientów MOPR deklarowało się jako osoby zdrowe. Warto podkreślić, że 

zły stan zdrowia w dużej mierze ma wpływ na konieczność korzystania ze wsparcia pomocy społecznej. 

Wykres nr 11. Stan zdrowia klientów MOPR w 2017 roku (dane w %)

Źródło: Raporty z systemu POMOST Std 
 

Struktura klientów pod względem wykształcenia przedstawia się następująco. 32,2% osób objętych 

wsparciem MOPR w 2017 roku posiadało wykształcenie podstawowe lub gimnazjalne. Niemal tyle samo 

posiadało wykształcenie zasadnicze zawodowe – 30%. Wykształcenie średnie, w tym policealne, 

pomaturalne oraz średnie zawodowe dotyczyło 27,5% klientów MOPR, 6,2% osób legitymowało się 

wykształceniem wyższym, natomiast 0,9% stanowiły osoby będące uczniami lub studentami.  

 

Wykres nr 12. Wykształcenie klientów MOPR w 2017 roku (dane w %)  

 
Źródło: Raporty z systemu POMOST Std 

 

Największą grupę osób w rodzinach, które zostały objęte wsparciem MOPR w Gdańsku w 2017 roku, 

stanowiły osoby niepełnoletnie i dzieci – 23,4 %. Liczną grupę stanowiły osoby pomiędzy 56. a 69. 

rokiem życia – 19,3%. Osoby w wieku 70 i więcej lat stanowiły 16,6% wszystkich osób w rodzinach, 

które były objęte wsparciem Ośrodka. 

Wykres nr 13. Struktura wiekowa osób, którym udzielono wsparcia w 2017 roku 
(dane w %) 

Źródło: Raporty z systemu POMOST Std 
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Wykres nr 14. Struktura rodzin, którym udzielono pomocy i wsparcia w 2017 roku 
(dane w %) 

Uwaga: liczba rodzin to suma rodzin, którym przyznano świadczenie oraz rodzin 

objętych wyłączną pracą socjalną 

 

Źródło: Sprawozdanie MRPiPS-03R  

 

Spośród wszystkich rodzin, którym udzielono pomocy w formie świadczeń i wyłącznej pracy socjalnej 

w 2017 roku, 23,2% stanowiły rodziny z dziećmi. 43,2% rodzin z dziećmi stanowiły rodziny niepełne, 

natomiast 23,8% rodziny wielodzietne. 

 

Wykres nr 15. Struktura rodzin z dziećmi w 2017 roku (dane w %) 
Uwaga: kolumny nie sumują się do 100% 

 
Źródło: Sprawozdanie MRPiPS-03R  
 

Wykres nr 16. Okres objęcia rodzin wsparciem w latach 2015 – 2017 (dane w %) 

Źródło: Raporty z systemu POMOST Std 
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Wśród rodzin korzystających z pomocy i wsparcia największy odsetek – 66,9% – stanowiły rodziny 

pozostające w systemie pomocy trzy i więcej lat. W tej grupie znajdowały się osoby starsze 

i z orzeczeniem o niepełnosprawności. Długotrwałość pozostawania w systemie pomocy społecznej 

rzutowała na zdolność rodziny do przezwyciężania własnej, trudnej sytuacji.  

Wśród klientów MOPR w 2017 roku 55,4% stanowiły kobiety, natomiast 44,6% mężczyźni, co jest 

odzwierciedleniem struktury Gdańska, w której kobiety w 2017 roku stanowiły 54,4% ogółu 

mieszkańców.  

 

 

 

II.1 Pomoc w formie świadczeń 
 

Świadczenia pomocy społecznej przyznawane są w formie pieniężnej i niepieniężnej. Prawo do 

świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje osobom, których dochód nie przekracza 

ustawowego kryterium dochodowego (osoba samotna 634 zł; osoba w rodzinie 514 zł).  

Świadczeniami pieniężnymi są:  

1) zasiłek stały – przyznawany 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); 

2) zasiłek okresowy – przyznawany ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, 

bezrobocie, ewentualnie możliwość otrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych 

systemów zabezpieczenia społecznego; 

3) zasiłek celowy – przyznawany 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; 

4) specjalny zasiłek celowy – świadczenie o szczególnym charakterze, przyznawane wyjątkowo 

osobom i rodzinom niespełniającym kryterium dochodowego; 

5) zasiłek celowy z tytułu zdarzenia losowego/klęski żywiołowej lub ekologicznej. 

Udzielenie świadczeń niepieniężnych nie jest jedynie uzależnione od spełnienia kryterium 

dochodowego, a głównie od wystąpienia okoliczności faktycznie uzasadniających przyznanie danej 

pomocy. Świadczenia mogą być przyznane w następujących formach: praca socjalna, składki na 

ubezpieczenie zdrowotne, składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe, sprawienie pogrzebu, 

poradnictwo specjalistyczne, schronienie, posiłek, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 

w miejscu zamieszkania, zapewnienie pobytu w ośrodkach wsparcia, mieszkaniach chronionych, 

rodzinnych domach pomocy, domach pomocy społecznej. 

Liczba rodzin otrzymujących świadczenia w formie pieniężnej i niepieniężnej, ma tendencję malejącą. 

W roku 2017 o 534 rodziny mniej niż w roku 2016 otrzymało świadczenia – spadek o 7,5%.  
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Świadczenia pieniężne w roku 2017 otrzymały 4 302 rodziny tj. o 854 mniej niż w 2016 roku – spadek 

o 16,6%. Ze świadczeń niepieniężnych w 2017 roku skorzystało 3 318 rodzin tj. o 701 mniej niż 

w 2016 roku – spadek o 17,4%. Pod względem liczby osób widać bardziej dynamiczny spadek wśród 

osób, którym przyznano świadczenie pieniężne (o 23,9%) niż wśród osób, którym przyznano 

świadczenie niepieniężne (o 9,2%). 

 

 

Tabela nr 1. Świadczenia z pomocy społecznej w ramach zadań własnych i zadań 
zleconych w latach 2015 – 2017 

Świadczenia pomocy społecznej 
Liczba rodzin 

2015 2016 2017 

świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych 
i zadań własnych OGÓŁEM (bez względu na ich 
rodzaj, formę, liczbę oraz źródło finansowania) 
liczba nie jest sumą wierszy poniżej 

7 272  7 092  6 558  

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

196 205 212 

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

7 154  6 967  6 428  

świadczenia pieniężne, w tym: 
liczba nie jest sumą wierszy poniżej 

5 540 5 156 4 302 

zasiłek stały 2 530 2 400 2 337 

zasiłek okresowy 961 756 621 

zasiłek celowy 4 870 4 416 3 992  

świadczenia niepieniężne 4 013 4 019 3 318  

Źródło: Sprawozdanie MRPiPS-03R 

 

 

 

 

III. Działania i udzielane formy pomocy wszystkim mieszkańcom 
 

III.1. Wspieranie klientów w usamodzielnieniu 
 

Głównym celem pomocy społecznej jest doprowadzenie – w miarę możliwości – do życiowego 

usamodzielniania osób i rodzin oraz umożliwienie życia w warunkach odpowiadających godności 

człowieka. Realizacja wspomnianego celu leży także u podstaw prowadzenia pracy socjalnej z klientem 

przez wzmocnienie jego aktywności i samodzielności życiowej. Barierami zakłócającymi harmonijność 

przebiegu usamodzielnienia są przede wszystkim czynniki zdrowotne tj. niepełnosprawność 

i długotrwała choroba, względy ekonomiczne tj. ubóstwo i bezrobocie, a także niski poziom 
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wykształcenia i coraz częściej podeszły wiek, co jest efektem ogólnych tendencji demograficznych. Przy 

występowaniu barier uniemożliwiających usamodzielnienie celem pracy z klientem jest nie pogorszenie 

jego sytuacji życiowej. 

 

Wykres nr 17. Rodziny usamodzielnione i nowe rodziny w systemie pomocy 
społecznej w latach 2016 – 2017  

 
Źródło: Raporty z systemu POMOS Std 

 

W 2017 roku z systemu pomocy społecznej w jakiejkolwiek formie przestały korzystać 2 664 rodziny, 

natomiast 2 116 rodzin pojawiło się w systemie pomocy społecznej. W porównaniu do roku 

poprzedniego liczba rodzin spadła o 548, z 8 678 do 8 130. 

 

 

 

III.2. Praca socjalna, rozdzielenie pracy socjalnej od świadczeń 
 

Praca socjalna to działalność zawodowa mająca na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu 

lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról 

społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi. Rodziny przeżywające trudności 

w pierwszej kolejności otrzymują wsparcie pracownika socjalnego. Zadaniem pracownika jest 

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

zasoby zarówno samego klienta, jak i środowiska lokalnego oraz Ośrodka, podejmowanie działań 

profilaktycznych, interwencyjnych i aktywizujących. Ważnym narzędziem pracy jest kontrakt socjalny – 

pisemna umowa zawarta z osobą ubiegającą się o pomoc, określająca uprawnienia i zobowiązania 

stron umowy, w ramach wspólnie podejmowanych działań zmierzających do przezwyciężenia trudnej 

sytuacji życiowej osoby lub rodziny. W 2017 roku pracą socjalną objęto 7 084 rodzin, w tym 

1 572 rodziny korzystały jedynie z pracy socjalnej. Na uwagę zasługuje fakt, że liczba rodzin bez 

żadnych innych świadczeń pozostaje na porównywalnym poziomie. Zawarto 452 kontrakty 

z 540 osobami, 46 kontraktów mniej w stosunku do roku poprzedniego, co związane jest z malejącą 

liczbą rodzin objętych pracą socjalną. Pracę socjalną prowadzono również w oparciu o umowę 

współpracy – zawarto 98 umów, 292 osoby objęte umową. 

2675

2262

2664

2116

rodziny usamodzielnione nowe rodziny w systemie

2016

2017
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W 2017 roku we wszystkich Centrach Pracy Socjalnej wprowadzono Model rozdzielenia pracy socjalnej 

od świadczeń. Rok wcześniej prowadzono pilotaż w 4 Centrach. Model wzmacnia misję Ośrodka 

poprzez głęboką jakościową zmianę udzielania wsparcia. Potrzeba wdrożenia Modelu wynikała z 

założenia, że przyznawane świadczenia, oferowane usługi i praca socjalna, odpowiadać mają 

rzeczywistym potrzebom i możliwościom osób oraz rodzin, a zastosowane mechanizmy mają wpłynąć 

bardziej mobilizująco i aktywizująco na postawy klientów.  

Celem ogólnym Modelu jest podniesienie efektywności oferowanego wsparcia poprzez zwiększenie 

podmiotowości odbiorcy pomocy i jego wpływu na pokonanie swojej trudnej sytuacji życiowej, nie tylko 

poprzez rzeczywistą współpracę z pracownikiem socjalnym, ale także poprzez świadomy samodzielny 

wybór oferowanych usług. Wprowadzenie Modelu, w którym praca socjalna jest oddzielona 

od postępowania administracyjnego związanego z przyznawaniem usług i świadczeń, docelowo 

powinno odciążyć pracowników, wykonujących pracę socjalną i zmniejszyć liczbę osób, z którymi 

pracują. Założenie realizowane jest poprzez wprowadzenie nowej struktury organizacyjnej Centrum 

Pracy Socjalnej (CPS), w której wyodrębnione zostają trzy wyspecjalizowane zespoły pracowników 

socjalnych zarządzane przez koordynatorów: Zespół Informacji i Obsługi (ZIO), Zespół Usług 

i Świadczeń (ZUŚ) oraz Zespół Pracy Socjalnej (ZPS). 

 

Tabela nr 2. Praca socjalna w latach 2015 – 2017  

Praca socjalna 2015 2016 2017 

liczba rodzin objętych pracą socjalną ogółem 
liczba nie jest sumą wierszy poniżej 

8 290  7 809  7 084  

liczba osób w rodzinach objętych pracą 
socjalną  

15 653  14 244  12 649  

liczba rodzin objętych wyłącznie pracą socjalną 1 819  1 586  1 572  

liczba osób w rodzinach objętych wyłącznie 
pracą socjalną 

3 365  2 842  2 992 

liczba kontraktów socjalnych 266 498 452 

liczba osób objętych kontraktem socjalnym 407 788  540 

Źródło: Sprawozdanie MRPiPS-03R 

 

 

III.3. Animowanie społeczności lokalnej 

 

Jedną z podstawowych form życia zbiorowego jest społeczność lokalna rozumiana jako wspólnota 

połączona więziami terytorialnymi. Wychodząc z założenia, że każdy klient pomocy społecznej jest 

członkiem społeczności lokalnej, podejmowano komplementarne do działania na rzecz osób i rodzin 

w społecznościach lokalnych. Organizatorzy społeczności lokalnej (OSL) pracowali z mieszkańcami 

i lokalnymi liderami w różnych częściach Gdańska na rzecz rozwoju społecznej aktywności, 

mobilizowania grup społecznych do podejmowania działania na swoją rzecz, zgodnie z lokalnymi 

potrzebami i możliwościami. Koncepcja pracy w procesie zakładała diagnozowanie potrzeb małych 
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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 oraz wzmacniało proces środowiskowej pracy socjalnej. W roku 2017 w Ośrodek zatrudniał 

2 animatorów społeczności lokalnej.  

Wśród podejmowanych inicjatyw znalazły się: 

1) współpraca z kołem naukowym Brygada Urbanistyczno-Architektoniczna z Politechniki 

Gdańskiej, którego członkowie przeprowadzili I etap konsultacji z mieszkańcami 

ul. M. Seredyńskiego w celu wypracowania wspólnej koncepcji zagospodarowania ulicy; 

2) akcja „Słonecznikowe Długie Ogrody”, podczas której mieszkańcy Śródmieścia aktywnie zadbali 

o zniszczoną przestrzeń w parku św. Barbary; 

3) diagnoza potrzeb, problemów i zasobów dzielnicy Przeróbka, wskazano na potrzebę stworzenia 

przestrzeni do spędzania czasu na świeżym powietrzu; ze środków projektu Gotowość-Praca-

Samodzielność zakupiono materiały do budowania ławek oraz doniczek; 

4) wsparcie działań zmierzających do powołania Dziennego Domu „Senior Wigor” 

dla 15 mieszkańców dzielnicy Śródmieście w budynku Dzielnicowego Domu Kultury „Gedanus”; 

5) działania w ramach koalicji na rzecz Domu Sąsiedzkiego „Zakopianka” na Siedlcach, Domu 

Sąsiedzkiego Piecki – Migowo, wspieranie partnerstwa w dzielnicy Stogi oraz Partnerstwa 

Przymorze; 

6) udział w koalicjach oraz w aktywnym lobbowaniu na rzecz ich powstawania; angażowanie 

instytucji (m.in. Gdański Archipelag Kultury, Gdański Ogród Zoologiczny, Gdański Zakład 

Nieruchomości Komunalnych, Opera Bałtycka, Europejskie Centrum Solidarności, Instytut 

Kultury Miejskiej, Uniwersytet Gdański, domy pomocy społecznej, szkoły podstawowe, 

gimnazjalne i ponadgimnazjalne), organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw, Rad Dzielnic, 

parafii, klubów seniora, domów sąsiedzkich i innych.  

Organizatorzy brali udział w projekcie „CHANGE! – społeczne planowanie usług publicznych” 

realizowanego w ramach programu URBACT III, biorąc udział w spotkaniach Lokalnej Grupy URBACT 

oraz włączając się w tworzenie Gdańskiego Modelu Wspierania Rozwoju Społeczności Lokalnych. 

W ramach działalności edukacyjnej, organizatorzy kontynuowali cykl wykładów międzywydziałowych 

dla studentów Uniwersytetu Gdańskiego dotyczący problemów społecznych. Kontynuowano projekt 

„Pomagamy pomagać”, polegający na prowadzeniu warsztatów dla uczniów szkół średnich na temat 

problemów występujących we współczesnym społeczeństwie. Prowadzono warsztaty, szkolenia 

i spotkania edukacyjne dla różnych grup odbiorców, w tym seniorów.  

Organizatorzy we współpracy z pracownikami socjalnymi, asystentami w poszczególnych Centrach 

Pracy Socjalnej i lokalnymi działaczami współorganizowali m.in. festyny, grupy edukacyjne 

i samopomocowe, cykliczne zajęcia ogólnorozwojowe dla mieszkańców, zbiórki artykułów szkolnych, 

zabawek i słodyczy.  
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III.4. Gdańska i ogólnopolska Karta Dużej Rodziny 
 

MOPR jest realizatorem Programu „Duża Gdańska Rodzina”, z którego 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. Rodziny mogą korzystać z Karty Dużej Gdańskiej 

Rodziny uprawniającej 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 2017 roku wydano 3 265 nowych kart. 

Ośrodek realizuje również ogólnopolski Program Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 

„Karta Dużej Rodziny”. Z Karty mogą korzystać rodziny wielodzietne z co najmniej trojgiem dzieci. Karta 

upoważnia do korzystania z uprawnień z katalogu ulg i zwolnień zamieszczonym na stronie internetowej 

Ministerstwa. Karty wydawane są na wniosek rodzica, który ma na utrzymaniu przynajmniej troje dzieci 

w wieku do 18 r.ż. lub do 25 r.ż. Ograniczenia wiekowe nie obowiązują dzieci legitymujących się 

orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, którym Karty, podobnie jak 

rodzicom/ małżonkom rodziców/ opiekunom prawnym dziecka, wydaje się bezterminowo. W przypadku 

pozostałych dzieci, terminem ważności Karty jest dzień osiągnięcia pełnoletności lub termin 

planowanego końca nauki w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 lat, które kontynuują naukę. 

W 2017 roku wydano 3 285 kart. 

 

Tabela nr 3. Gdańska i ogólnopolska Karta Dużej Rodziny w latach 2015 – 2017  

Karty Rodziny 2015 2016 2017 

liczba wydanych nowych Kart Dużej Gdańskiej 
Rodziny 

3 237  3 149  3 265  

liczba rodzin korzystających z Programu b.d.  4 937   5 175  

liczba wydanych nowych ogólnopolskich Karta Dużej 
Rodziny 

10 219 4 540 3 285 

liczba rodzin korzystających z Programu 2 773 3 551 4 153 

Źródło: Dane własne MOPR, SI KDR  

 

 

 

III.5. Interwencja kryzysowa  
 

Interwencja kryzysowa stanowi zespół interdyscyplinarnych działań podejmowanych na rzecz osób 

i rodzin będących w stanie kryzysu. Celem interwencji kryzysowej jest przywrócenie równowagi 

psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie, dzięki temu zapobieganie przejściu reakcji 

kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej. W ramach interwencji kryzysowej 

udziela się natychmiastowej specjalistycznej pomocy psychologicznej, w zależności od potrzeb – 
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poradnictwa socjalnego lub prawnego, w sytuacjach uzasadnionych – schronienia do 3 miesięcy. 

Interwencja kryzysowa udzielana jest niezależnie od kryterium dochodowego. 

W ramach struktury MOPR funkcjonuje stanowisko głównego specjalisty ds. interwencji kryzysowej, do 

którego obowiązków należy organizacja i koordynacja interwencji kryzysowej we współpracy 

z komórkami organizacyjnymi oraz pomiotami zewnętrznymi, koordynacja Procedury „Niebieska Karta” 

w Ośrodku oraz współpraca z innymi podmiotami i służbami w tym zakresie, doradztwo metodyczne 

i doskonalenie zawodowe pracowników w zakresie przeciwdziałania przemocy i interwencji kryzysowej. 

Całodobową pomoc psychologiczną, pomoc w formie zapewnienia hostelu mieszkańcom będącym 

w kryzysie zapewnia Centrum Interwencji Kryzysowej (CIK), do którego w 2017 roku wpłynęły 

5 092 zgłoszenia jednorazowe. Pracownicy Centrum przeprowadzili 85 interwencji i udzielili 965 porad 

psychologicznych. 

 

 

 

III.6. Wsparcie specjalistyczne – psychologiczne, prawne 
 

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. Udzielając 

rodzinom wsparcia w tym zakresie MOPR w 2017 roku umożliwiał swoim klientom stały dostęp do porad 

specjalistów tj. psychologa, prawnika i pedagoga, dostęp do diagnozy psychofizycznej dziecka 

i diagnozy dziecka pod kątem FASD (Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych). Z poradnictwa 

specjalistycznego w 2017 roku skorzystało 1 318 osób z 523 rodzin. 

W ramach zlecenia zadania finansowanego ze środków Szczegółowego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok realizowano 

„Specjalistyczne interdyscyplinarne poradnictwo dla rodzin z dziećmi, w których występuje problem 

uzależnienia od alkoholu”, z tej formy wsparcia skorzystały 32 osoby, zadanie realizowane przez 

Fundację Pomorskie Centrum Psychotraumatologii oraz Fundację Wspierania Dzieci i Rodziny. 

Ponadto, Stowarzyszeniu Rodzin PELIKAN zlecono prowadzenie mediacji rodzinnych, ze wsparcia 

w rozwiązaniu spornych kwestii skorzystały 32 osoby.  

Psychologowie zatrudnieni w Ośrodku udzielili 2 434 konsultacji dla klientów. Największa liczba 

konsultacji dotyczyła spraw związanych z chorobami psychicznymi (wzrost z 740 do 784 konsultacji) 

oraz przemocy (z 871 do 782 konsultacji). O połowę spadła liczba konsultacji związanych 

z niepełnosprawnością (z 372 do 187).  
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Wykres nr 18. Liczba konsultacji świadczonych przez pracowników MOPR według 
kategorii w latach 2015 – 2017  

Źródło: Dane własne MOPR 

 

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

prawnych m.in. spraw rozwodowych, alimentów, zadłużenia, kontaktów z dziećmi, spraw z zakresu 

ubezpieczeń społecznych, ubezwłasnowolnienia, prawa pracy, prawa cywilnego, egzekucji 

komorniczej, kontaktów z instytucjami. Łącznie udzielono 1 017 porad prawnych. 

Funkcjonujący od 2016 roku system nieodpłatnej pomocy prawnej gwarantuje bezpłatny dostęp 

do darmowych porad prawnych na poziomie lokalnym. Ustawa wskazuje na osoby uprawnione 

do korzystania, wśród których są m.in. osoby, którym w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie 

się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostały przyznane świadczenia z pomocy społecznej 

i wobec których w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia; osoby 

posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny; osoby, które nie ukończyły 26 lat oraz osoby, które ukończyły 

65 lat. Na terenie Gdańska funkcjonowało 18 punktów świadczących nieodpłatną pomoc prawną, w tym 

9 punktów, w których porad udzielają adwokaci lub radcowie prawni oraz 9 punktów prowadzonych 

przez organizacje pozarządowe, w których oprócz adwokatów i radców prawnych porad udzielają 

doradcy podatkowi oraz absolwenci studiów prawniczych. Łącznie z porad skorzystało 7 325 osób.  

 
 

 

III.7. Mieszkalnictwo społeczne 
 

W odpowiedzi na założenia Krajowego Programu Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu 

Społecznemu, chcąc zintegrować działania na rzecz zapobiegania utracie mieszkania, zadłużeniom 

czynszowym, eksmisjom i bezdomności, w 2016 roku jednostki organizacyjne Miasta Gdańska 

przystąpiły do realizacji Gdańskiego Programu Mieszkalnictwa Społecznego, którego celem jest rozwój 

mieszkalnictwa społecznego, w tym chronionego jako kierunku realizacji zapewnienia wsparcia 

w środowisku, a nie placówkach instytucjonalnych. Wprowadzono definicję mieszkań wspomaganych 
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tj. mieszkań prowadzonych przez podmioty z obszaru pomocy i integracji społecznej (organizacje 

pozarządowe, MOPR), które udostępniają je uczestnikom Programu. Mieszkania ze wsparciem 

to zgodnie z definicją Programu lokale mieszkalne, lokale socjalne i pomieszczenia tymczasowe, 

w których beneficjenci zawierają umowę najmu w oparciu o ustawę o ochronie praw lokatorów, 

mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego. Jednocześnie na podstawie ustawy 

o pomocy społecznej lub innych ustaw osoby korzystające objęte są wsparciem, które zapewnia MOPR 

i/lub organizacje pozarządowe działające na zlecenie Miasta lub współpracujące z Miastem. 

W 2017 roku zlecono prowadzenie mieszkań w Domu ekologicznym ze wsparciem przy ul. Dolne Młyny, 

w którym jest realizowany Model Mieszkań ze Wsparciem przyjęty Zarządzeniem Prezydenta Miasta 

Gdańska z dnia 27 kwietnia 2017 roku. 

 

Tabela nr 4. Osoby korzystające z mieszkań wspomaganych/chronionych 
i mieszkań ze wsparciem w 2017 roku 

Mieszkalnictwo społeczne – osoby korzystające  

mieszkania wspomagane/ 
chronione 

mieszkania 
ze 

wsparciem 
ogółem w tym: 

chronione 

liczba wychowanków pieczy zastępczej 22 22 6 

liczba osób z zaburzeniami psychicznymi 43 7 7 

liczba osób bezdomnych 33 0 16 

liczba osób eksmitowanych do CTUS  
w tym: 12 osób niepełnosprawnych 

0 0 70 

inne 21 21 14 

Źródło: Dane własne MOPR 

 

Realizację Programu kontynuowano w 2017 roku udostępniając 18 mieszkań wspomaganych, w tym 

chronionych oraz 65 mieszkań ze wsparciem (Dolne Młyny i CTUS), doprowadzając 

do usamodzielnienia 25 beneficjentów Programu, w tym 17 mieszkańców Osiedla Sitowie, 6 klientów 

CTUS oraz 2 lokatorów mieszkań wspomaganych/ chronionych. 

Centrum Treningu Umiejętności Społecznych (CTUS), prowadzone przez Towarzystwo Pomocy im. 

św. Brata Alberta Koło Gdańskie, skierowane jest do osób i rodzin zagrożonych bezdomnością, wobec 

których realizowana jest eksmisja. Uczestnicy otrzymują 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 każda osoba uzyskuje szansę na usamodzielnienie i rozpoczęcie życia 

w nowym lokalu – socjalnym otrzymanym z zasobów Miasta lub wynajętym na wolnym rynku. 

W działania zaangażowane są: MOPR, Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Gdańsku  

(UMG) sprawujący pieczę nad lokalami komunalnymi, Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych 
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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. Wsparciem CTUS w 2017 roku objętych 

zostało 70 osób (2016 – 63 osoby), spośród których 41 osób podjęło lub utrzymało zatrudnienie (2016 – 

34 osoby), 6 osób usamodzielniło się, 33 osoby regulują należności wobec GZNK.  

Wykres nr 19. Uczestnicy Centrum Treningu Umiejętności Społecznych w 2017 roku 

Źródło: Dane CTUS 

 

 

Projekt Osiedle Sitowie powstał we współpracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku 

z organizacjami pozarządowymi. Głównym celem projektu jest usamodzielnienie poprzez aktywizację 

społeczną i zawodową oraz zapewnienie mieszkań wspomaganych dla samotnych bezdomnych matek 

z dziećmi oraz dla osób z niepełnosprawnościami, zaburzeniami psychicznymi. Osiedle powstało 

w siedmiu budynkach z zasobów mieszkaniowych Miasta Gdańsk w dzielnicy Rudniki. Sześć budynków 

przekazano do prowadzenia organizacjom pozarządowym: Fundacji Oparcia Społecznego Aleksandry 

FOSA, Pomorskiemu Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR-MARKOT, Stowarzyszeniu Opiekuńczo-

Resocjalizacyjnemu PROMETEUSZ, Stowarzyszeniu Przedsiębiorczości i Rehabilitacji, 

Stowarzyszeniu „Wspólnota Serc”,. Wsparcie w usamodzielnieniu zapewniają specjaliści: psycholog, 

pedagog, doradca zawodowy, pracownik socjalny, asystent i koordynatorzy domków. Prowadzono 

6 mieszkań wspomaganych w ramach projektu „Osiedle Sitowie" (osoby z niepełnosprawnościami, 

samotne matki w kryzysie bezdomności z dziećmi). W 2017 roku na Sitowiu mieszkały 62 osoby (2016 – 

56 osób), w tym 13 matek w kryzysie bezdomności z 20 dziećmi, 29 osób z zaburzeniami psychicznymi. 

Podjęcie lub utrzymanie zatrudnienia dotyczyło 12 matek, 10 matek uczestniczyło w procesie edukacji. 

25 osób z zaburzeniami psychicznymi podjęło lub podtrzymało zatrudnienie na otwartym rynku pracy, 

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

socjalne otrzymały: 3 matki w kryzysie bezdomności z 6 dzieci oraz 3 osoby z zaburzeniami 

psychicznymi. 8 osób z zaburzeniami psychicznymi oraz 3 samotne matki z 6 dzieci usamodzielniło się 

wracając z uzyskanymi kompetencjami społecznymi i zawodowymi do środowiska rodzinnego.  
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Wykres nr 20. Mieszkańcy Osiedla Sitowie w 2017 roku  

Źródło: Dane własne MOPR 

 

 

W ramach realizacji zadań wynikających z Gdańskiego Program Bezpieczeństwa Ekonomicznego 

i Wsparcia Osób Zadłużonych MOPR prowadził następujące działania: 

1) doradztwo indywidualne lub/i grupowe w zakresie treningu ekonomicznego, oddłużania, 

budowania zdrowego budżetu domowego przez pracownika socjalnego, psychologa, asystenta 

rodziny; 

2) wsparcie organizacyjne np. pomoc w wypełnieniu wniosku o rozłożenie długu na raty; 

3) wzmocnienie i rozszerzenie roli pracy socjalnej w identyfikowaniu sytuacji i wspieraniu osób 

zadłużonych; 

4) prowadzenie działań informacyjnych wśród osób pokrzywdzonych przestępstwem 

i poszkodowanych nadużyciem ekonomicznym w tym nagłaśnianie zjawisk i metod 

przestępczych i nadużyć w sferze ekonomicznej;  

5) upowszechnianie informacji o możliwości korzystania z Centrum Bezpieczeństwa 

Ekonomicznego i Wsparcia Osób Zadłużonych, z nieodpłatnych punktów pomocy prawnej oraz 

wsparcia psychologicznego; 

6) udział i rozpowszechnianie informacji o wydarzeniach tematycznych – „Tydzień Bezpieczeństwa 

Ekonomicznego”, „Dzień bez Długów”; 

7) uczestnictwo w spotkaniach Platformy BEiWOZ, udział w Grupie Zarządzającej. 

Jednym z innowacyjnych i kluczowych działań podjętych w 2017 roku było przystąpienie do realizacji 

projektu „Zadłużeni w obligacjach” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego 

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 Działanie 4.1 Innowacje 

społeczne Oś Priorytetowa IV „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa”. Celem głównym 

projektu jest zmniejszenie problemu zadłużeń czynszowych występujących wśród mieszkańców 

Gdańska poprzez wykorzystanie mechanizmu obligacji społecznych. Projekt zakłada opracowanie 

w interdyscyplinarnym zespole ekspertów modelu obligacji, który pozwoli na rozwiązanie wskazanego 

problemu w sposób bardziej skuteczny, lepszy jakościowo, bardziej gospodarny pod względem 

ekonomicznym. Projekt skupia się na osobach z zadłużeniem czynszowym od 3 000 do 20 000 zł, 

powstałym w okresie od sześciu miesięcy do roku, przy czym dłużnik musi deklarować chęć wyjścia 
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z kryzysu. Tworzony model obligacyjny angażuje w działania właścicieli długu tj. Gdański Zarząd 

Nieruchomości Komunalnych oraz inwestorów gotowych wyłożyć środki finansowe na rozwiązanie 

problemu społecznego, mając przy tym zagwarantowany określony zysk, pod warunkiem osiągnięcia 

sukcesu. Partner – operator, np. organizacja pozarządowa będzie zajmować się aktywizacją społeczną, 

pracować z dłużnikiem wdrażając pomysły i działania na rzecz poprawy jego sytuacji. 

 

 

 

 

III.8. Rozwój wolontariatu 
 

Zgodnie z definicją ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wolontariuszem jest ten, 

kto dobrowolnie i świadomie oraz bez wynagrodzenia angażuje się w pracę na rzecz osób, organizacji 

pozarządowych, a także rozmaitych instytucji działających w różnych obszarach społecznych. Miejski 

Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zachęca mieszkańców do włączania się we wsparcie klientów 

i pracowników Ośrodka. W 2017 roku podpisano 134 porozumienia z wolontariuszami, około 

1 600 klientów korzystało ze wsparcia wolontariuszy. Przeprowadzono 4 szkolenia dla 30 wolontariuszy, 

opracowano i wydano broszurę „Wolontariat – krok po kroku”, która wspomaga pracę pracowników 

socjalnych w Centrach Pracy Socjalnej. Opracowano i przeprowadzono ankietę celem zbadania potrzeb 

we wszystkich CPS i Wydziale Pieczy Zastępczej pod kątem możliwości sponsorowania ich przez sektor 

prywatny, lokalny biznes. We współpracy z Regionalnym Centrum Wolontariatu zorganizowano Gdański 

Tydzień Wolontariatu. Wolontariusze uczestniczyli w organizacji wielu akcji, z których wymienić można 

np.: 

1) Senior Cafe podczas Dniach Gdańska – organizacja miejsca włączającego dojrzałych 

mieszkańców Gdańska i ich bliskich we współdziałanie, Senior Cafe odwiedziło około 1 000 osób; 

2) „Mikołaj latem dla seniorów” – zbiórka kosmetyków, chemii gospodarczej, słodyczy 

zorganizowana przez uczniów Gdańskiego Liceum Autonomicznego, 40 seniorów, w tym 

10 z hospicjum domowego, otrzymało paczki; 

3) „WYPRAWKA SZKOLNA” – pracownicy firmy INTEL przygotowali 20 spersonalizowanych 

paczek; 

4) „Mikołaj zimą” – przygotowano 50 spersonalizowanych paczek dla seniorów; 

5) „Pakiet szpitalny” – przygotowano i przekazano pięć zestawów dla chorych seniorów na czas 

pobytu w szpitalu; 

6) „Poducha dla seniora” – osadzeni w Zakładzie Karnym na Przeróbce podczas warsztatów 

zorganizowanych w ECS uszyli 20 kolorowych poduszek dla seniorów; 

7) „Bal dla seniorów” – organizacja balu karnawałowego dla 100 seniorów w Stacji Orunia, który był 

zwieńczeniem rocznych cyklicznych spotkań organizatorów społeczności lokalnych z seniorami. 
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IV. Formy pomocy skierowane do wybranych grup klientów 
 

 

IV.1. Rodziny w ubóstwie 
 

Ubóstwo określane jest, gdy dochód rodziny lub osoby nie przekracza określonych ustawą kryteriów 

dochodowych – odpowiednio 514 i 634 zł. Ostatnia weryfikacja wysokości kryteriów nastąpiła 

w 2015 roku. Liczba rodzin korzystających z tytułu ubóstwa znacznie spadła w latach 2015 – 2017: 

o 16,8% z 4 741 do 3 944 rodzin. 

Wykres nr 21. Liczba rodzin korzystających z pomocy z powodu ubóstwa w latach 
2015 – 2017  

 

Źródło: Sprawozdanie MRPiPS-03R 

 

 

 

 

IV.1.1. Dożywianie 
 

Kontynuowano wieloletni program rządowy „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Programem 

objęte były dzieci w wieku przedszkolnym, uczniowie realizujący obowiązek szkolny oraz osoby dorosłe, 

w szczególności osoby chore, samotne, niepełnosprawne, w podeszłym wieku, bezdomne, którym 

udzielono pomocy w formie posiłku lub zasiłku celowego na zakup żywności. W 2017 roku programem 

objęto 7 467 mieszkańców Gdańska, w tym 3 129 dzieci, z których 2 357 otrzymało pomoc w formie 

posiłku (1 415 dzieci w szkołach, 528 dzieci w wieku przedszkolnym, 414 dzieci bez wywiadu 

środowiskowego). W porównaniu z 2016 rokiem, pomimo zwiększenia liczby punktów żywieniowych 

oraz szkół, w których prowadzono dożywianie, zmniejszyła się liczba dzieci objętych programem, 

co można powiązać z ogólną tendencją polepszającej się sytuacji społeczno – ekonomicznej państwa 

oraz wprowadzeniem programu „Rodzina 500+”. 
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Wykres nr 22. Pomoc państwa w zakresie dożywiania – dzieci i młodzież 
korzystające z pomocy w formie posiłku w 2017 roku (dane w %) 

 

Źródło: sprawozdanie Pomoc państwa w zakresie dożywiania 

 

Tabela nr 5. Pomoc państwa w zakresie dożywiania w latach 2015 – 2017  

Dożywianie  2015 2016 2017 

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

4 368  4 456 3 129  

liczba placówek prowadzących dożywianie, w tym: 176 191 202 

liczba szkół, w których prowadzono 
dożywianie 

103 100 111 

Źródło: sprawozdanie Pomoc państwa w zakresie dożywiania 

 

Rozszerzeniem rządowego programu była realizacja miejskiego programu osłonowego, stanowiącego 

uzupełnienie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na poziomie lokalnym, skierowanego 

do osób, których dochód mieści się w przedziale 150-180% kryterium dochodowego. W 2017 roku z tej 

formy wsparcia skorzystały 292 osoby. 

Kontynuowano współpracę z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej, Bankiem Żywności oraz Polskim 

Czerwonym Krzyżem – organizacjami pozarządowymi dystrybuującymi żywność w ramach Programu 

Operacyjnego – Pomoc Żywnościowa 2014-2020, podprogram 2016 i 2017 dla osób najbardziej 

potrzebujących w Unii Europejskiej (FEAD). Pomoc stanowi uzupełnienie funkcjonującego sytemu 

świadczeń pomocy społecznej. W ramach Programu Operacyjnego – Pomoc Żywnościowa 2014-2020 

łącznie wydano 5 772 skierowania. 

 

 

IV.2. Rodziny z problemem bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych 
 

Rolą rodziny jest zapewnienie opieki i wychowania dziecku w celu przygotowania go do życia 

w społeczeństwie. Gdy rodzina nie wykonuje prawidłowo powyższych zadań mamy do czynienia 
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z bezradnością w sprawach opiekuńczo – wychowawczych. Wielowymiarowe problemy rodzin 

wymagają prowadzenia systemowych form wsparcia w celu ich rozwiązywania i podnoszenia 

kompetencji rodzicielskich. Dostępne w ramach istniejącego systemu formy pomocy kierowane są 

zarówno do rodzin i dzieci w środowisku, jak również rodzin, których dzieci umieszczone zostały 

w pieczy zastępczej. Liczba rodzin z problemem bezradności objęta pomocą społeczną systematycznie 

spada – w roku sprawozdawczym spadek o 18% (z 1 457 do 1 195) w porównaniu do 2016 roku. 

Wykres nr 23. Liczba rodzin korzystających z pomocy z powodu bezradności 
w sprawach opiekuńczo – wychowawczych w latach 2015 – 2017 

Źródło: Sprawozdanie MRPiPS-03R 

 

Organizowane przedsięwzięcia na rzecz wsparcia rodziny i przeciwdziałające umieszczeniu dzieci 

w pieczy zastępczej miały charakter działań cyklicznych lub jednorazowych, były podejmowane 

we współpracy z podmiotami publicznymi, organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz 

wsparcia rodziny.  

Działania mające na celu wspieranie rodzin i dzieci w Gdańsku realizowane były także w oparciu 

o Gdański Program Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2015 – 2017. W 2017 roku 

trwały prace koncepcyjne nad opracowaniem Gdańskiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu 

Pieczy Zastępczej na lata 2018 – 2020. Obowiązek przygotowywania trzyletnich programów wynika 

z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 

 

 

IV.2.1. Asystentura rodzin 
 

W 2017 roku prowadzono specjalistyczną pracę z rodziną przez wsparcie asystenta rodziny. W Ośrodku 

opracowano i wdrożono proces pracy z rodzinami przeżywającymi trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo – wychowawczej, który zakłada systemowe podejście do pracy z rodziną i dzieckiem. 

Asystent rodziny w pracy z rodziną dokonuje pogłębionej diagnozy problemów w rodzinie, formułuje 

z rodziną cele i ustala wspólnie plan pracy, a następnie realizuje plan pracy z rodziną we współpracy 

z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym. W przypadku, gdy dziecko umieszczone 
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jest w pieczy zastępczej, w celu umożliwienia powrotu dziecka do rodziny, asystent dodatkowo 

podejmuje pracę z rodziną we współpracy z koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej lub 

wychowawcą placówki opiekuńczo-wychowawczej, w której przebywa dziecko.  

W 2017 roku objęto najwyższą w latach 2015 – 2017 liczbę rodzin tj. 426, o 17,4% więcej niż w roku 

poprzednim. Jednocześnie widać, że sądy coraz częściej wykorzystują tę formę pomocy – liczba rodzin 

zobowiązanych przez sąd do pracy z asystentem rodziny wyniosła 100, co stanowiło najwyższy odsetek 

rodzin (23,5%) zobowiązanych przez sądy wśród wszystkich objętych wsparciem asystenta w latach 

2012 – 2017, czyli w okresie obowiązywania ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 

Wysoka liczba dzieci, które powróciły pod opiekę rodziców wskazuje na skuteczność działań 

podejmowanych przez asystentów w zakresie pogłębionej diagnozy psychospołecznej rodzin, treningów 

opiekuńczo – wychowawczych, budżetowych, społecznych. 

Tabela nr 6. Asystentura rodzin w latach 2015 – 2017 

Asystentura  2015 2016 2017 

liczba rodzin objętych wsparciem 
asystenta rodziny 

362 363 426 

liczba rodzin zobowiązanych przez sąd 
do pracy z asystentem rodziny 

46 73 100 

liczba dzieci, które powróciły z pieczy 
zastępczej do rodziny biologicznej 

54 22 44 

Źródło: Sprawozdanie WRiSPZ-G 

 

W 2017 roku pracę z asystentem rodziny zakończyło 111 rodzin, w tym 29 ze względu na realizację 

założonych celów (26,1%). Wysoki procent rodzin, które zakończyły współpracę ze względu na zmianę 

metody pracy wynikał także ze zmian organizacyjnych w strukturze Ośrodka. 

 

Wykres nr 24. Powody zakończenia pracy z rodziną przez asystenta w 2017 roku 
(dane w %) 

 

Źródło: Sprawozdanie WRiSPZ-G  
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Wynagrodzenia dla asystentów rodzin sfinansowano z budżetu Miasta w wysokości 579 499 zł (54,9%) 

oraz dotacji Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w wysokości 476 853 zł (45,1%). 

W ostatnim dniu 2017 roku pracowało 25 asystentów, w całym roku na 25 etatach zatrudnionych było 

30 asystentów, zmiany w zatrudnieniu wynikały z długotrwałych zwolnień lekarskich i zastępstw oraz 

wypowiadania umów o pracę przez asystentów. 

 

 

 

 

IV.2.2. Funkcjonowanie placówek wsparcia dziennego 
 

W celu wsparcia rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, 

w szczególności rodzin niepełnych, niezaradnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym lub 

uzależnieniami, dziecko może zostać objęte opieką i wychowaniem w placówce wsparcia dziennego. 

Placówka wsparcia dziennego może być prowadzona w formie:  

1) opiekuńczej, w tym kół zainteresowań, świetlic, klubów i ognisk wychowawczych;  

2) specjalistycznej;  

3) pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę. 

Placówka w formie opiekuńczej zapewnia oprócz opieki i wychowania, pomoc w odrabianiu lekcji, 

organizację czasu wolnego, zabawę i zajęcia sportowe, rozwój zainteresowań oraz działania 

profilaktyczne z elementami socjoterapii skierowane do dzieci i młodzieży zgodnie ze Szczegółowym 

Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. 

Placówka w formie specjalistycznej oferuje zajęcia specjalistyczne, organizuje zajęcia 

socjoterapeutyczne, terapeutyczne, korekcyjne, kompensacyjne oraz logopedyczne. Placówka może 

być także prowadzona w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę. W  placówkach 

zapewniany jest posiłek, prowadzona jest praca z rodzicami dzieci. W 2017 roku w Gdańsku 

funkcjonowało łącznie 17 placówek prowadzonych przez organizacje pozarządowe, którym zlecono 

zadanie w ramach otwartego konkursu ofert. Placówki opiekuńcze i specjalistyczne dysponowały 

370 miejscami, w tym 106 miejscami w placówkach specjalistycznych. Ze wsparcia łącznie skorzystało 

481 uczestników w wieku 3-21 lat, w tym 121 osób w placówkach specjalistycznych. Po raz pierwszy 

uruchomiono w ramach pilotażu 2 placówki wsparcia dziennego w formie podwórkowej realizowanej 

przez wychowawcę w okresie od lipca do listopada. Ich ideą była realizacja pracy profilaktyczno – 

wychowawczej w środowisku otwartym, poprzez wykorzystywanie naturalnej aktywności dzieci 

i młodzieży w bezpośrednich i niesformalizowanych kontaktach z pedagogiem/wychowawcą. 

W placówkach prowadzono działania skierowane do dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat. Placówki 

podwórkowe funkcjonowały na terenie dwóch dzielnic: Stogi oraz Żabianka–Wejhera–Jelitkowo–
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Tysiąclecia. W zajęciach regularnie uczestniczyło 46 dzieci, w festynach, imprezach okolicznościowych 

organizowanych w ramach zajęć wzięło udział 120 osób. 

 

Tabela nr 7. Placówki wsparcia dziennego w latach 2015 – 2017  

Wsparcie dzienne  2015 2016 2017 

liczba placówek ogółem 16 15 17 

placówki typu opiekuńczego 12 11 11 

placówki typu specjalistycznego 4 4 4 

liczba miejsc w placówkach opiekuńczych 
i specjalistycznych 

387 370 370 

praca podwórkowa realizowana przez 
wychowawcę – liczba placówek 

0 0 2 

liczba osób korzystających (placówki opiekuńcze 
i specjalistyczne) 

438 439 481 

kwota zadania 1 838 400  1 856 400  2 137 820  

Źródło: Sprawozdanie WRiSPZ-G  

 

Łącznie na prowadzenie placówek przyznano dotacje organizacjom pozarządowym w kwocie 

2 137 820 zł (Szczegółowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii 1 121 156,66 zł; budżet Miasta 1 016 663,34 zł). 

Ponadto, w ramach Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

oraz Przeciwdziałania Narkomanii przekazano dodatkowe środki w wysokości 339 737,98 zł 

na poprawę/ dostosowanie do działań socjoterapeutycznych oraz zapewnienie pomocy specjalistycznej 

w 11 placówkach. Wprowadzono m.in. dodatkowe zajęcia specjalistyczne (socjoterapeutyczne, 

terapeutyczne, korekcyjne, kompensacyjne oraz logopedyczne), zapewniono doposażenie w materiały 

edukacyjno-dydaktyczne oraz zrealizowano szkolenia i kursy z zakresu profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych w celu podniesienia kwalifikacji zatrudnionej w placówkach kadry. 

W ramach wsparcia dla dzieci kontynuowane były działania prowadzone w Klubie Młodego 

Wrzeszczaka, realizowane w ramach ciągłości projektu „Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza w Gdańsku”. 

Zadanie służyło społecznej aktywizacji i przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu. W  klubie malucha 

odbywały się zajęcia dla grupy 15 dzieci w wieku przedszkolnym. W godzinach popołudniowych 

prowadzone były zajęcia dla dzieci starszych, młodzieży oraz osób dorosłych m.in.: taneczne, 

komputerowe, kulinarne, językowe. W zajęciach w ciągu roku uczestniczyło 219 osób, w tym 181 dzieci. 
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IV.2.3. Wypoczynek dzieci i młodzieży 
 

Dla dzieci i młodzieży z rodzin, w których występuje zagrożenie lub problem uzależnienia alkoholowego 

oraz dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej organizowano wypoczynek letni – dwa turnusy dla 

155 dzieci i młodzieży. Celem głównym była kontynuacja całorocznej pracy profilaktycznej, prowadzonej 

z dziećmi i młodzieżą przez zapewnienie podczas wypoczynku letniego zajęć z elementami socjoterapii. 

Dzieci zdobyły wiedzę nt. budowania prawidłowych relacji interpersonalnych, kształtowania poczucia 

własnej wartości, zasad zdrowego stylu życia, zagrożeń związanych ze stosowaniem środków 

odurzających, alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu zabawy bez alkoholu i używek. 

W wyniku przeprowadzonych działań profilaktycznych uczestnicy poszerzyli zakres wiedzy 

dot. profilaktyki uzależnień. Zasadne jest kontynuowanie tej formy wsparcia jako uzupełnienie 

całorocznej pracy profilaktycznej i socjoterapeutycznej. 

Łączny koszt wypoczynku w wysokości 150 000 zł sfinansowano ze środków Szczegółowego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. 

 

Tabela nr 8. Wypoczynek letni dzieci i młodzieży w latach 2015 – 2017  

Wypoczynek 2015 2016 2017 

liczba dzieci uczestniczących w koloniach letnich 
(organizator lub współorganizator MOPR) 

242 204 155 

liczba dzieci i młodzieży uczestniczących w rejsie 
po Motławie (organizator MOPR, Związek Miast 
Nadwiślańskich) 

99 85 125 

Źródło: Sprawozdanie WRiSPZ-G  

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku w ramach współpracy ze Związkiem Miast 

Nadwiślańskich zorganizował rejs po Wiśle (Gdańsk-Westerplatte–Gdańsk) oraz spacer 

z przewodnikiem po Głównym Mieście w Gdańsku. Projekt miał na celu rozszerzenie oferty organizacji 

bezpiecznego i atrakcyjnego wypoczynku letniego w 2017 roku oraz urozmaicenie wypoczynku letniego 

dzieciom z najuboższych rodzin. Łącznie skorzystało 125 osób.  

 

 

 

IV.3. Osoby bezrobotne 
 

Liczba rodzin objętych pomocą społeczną z powodu bezrobocia systematycznie spada – w latach 2015 

– 2017 o 35,1%, z 1 766 do 1 146 rodzin. Koreluje to ze znacznym spadkiem stopy bezrobocia 

rejestrowanego w analogicznym okresie z 4,0% do 2,9%.  
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Wykres nr 25. Liczba rodzin korzystających z pomocy z powodu bezrobocia 
w latach 2015 – 2017 

 

Źródło: Sprawozdanie MRPiPS-03R 

 

 

 

IV.3.1. Aktywizacja zawodowa i ekonomia społeczna 
 

Działania w zakresie aktywizacji zawodowej mają na celu pobudzić osoby bezrobotne i nieaktywne 

zawodowo do wejścia lub do powrotu na rynek pracy. W roku sprawozdawczym realizowano różne 

formy aktywizacji zawodowej. 

Kontynuowano realizację projektu pt. „GPS – Gotowość Praca Samodzielność” (GPS) 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. Partnerzy projektu to: Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA, Polskie 

Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku, Towarzystwo 

Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gdańskie oraz Zakład Doskonalenia Zawodowego. Uczestnicy 

projektu mogą korzystać z pomocy pracownika socjalnego, trenera pracy, wsparcia specjalistycznego 

np. psychologa, specjalisty ds. uzależnień oraz biorą udział w formach, które docelowo mają 

doprowadzić do pozyskania zatrudnienia: m.in. doradztwo i pośrednictwo zawodowe, staże i szkolenia 

zawodowe, Program Aktywizacja i Integracja (współpraca z Gdańskim Urzędem Pracy), zajęcia 

reintegracji w Centrum Integracji Społecznej. W projekcie do 31 grudnia 2017 roku wzięły udział 

632 osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (założenie: 543 uczestników). 

Efektywność społeczno – zawodową w 2017 roku osiągnęło 170 osób. W ramach realizacji projektu 

przeprowadzono diagnozy potrzeb mieszkańców dzielnic Przeróbka i Śródmieście – rejon Długich 

Ogrodów, co ułatwiło ukierunkowanie działań, wpłynęło na wzmacnianie poczucia sprawczości oraz 

na zaangażowanie liderów lokalnych, działających na rzecz dzielnic, jak i ich mieszkańców.  
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W 2017 roku MOPR przystąpił do realizacji projektu „Cała Naprzód I” w partnerstwie z gminami 

Pszczółki i Suchy Dąb współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020,  Działanie 5.2. 

Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy, poddziałanie 5.2.1. Aktywizacja zawodowa osób 

pozostających bez pracy – mechanizm ZIT. Projekt ma na celu ułatwienie uczestnikom wejście lub 

powrót na rynek pracy, a skierowany jest głównie do osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji 

na rynku pracy. Zrekrutowano 33 osoby oraz przeprowadzono diagnozy oraz opracowano Indywidualne 

Plany Działania. Uczestnicy projektu brali udział w warsztatach z zakresu aktywnego poszukiwania 

pracy oraz świadczone było dla nich pośrednictwo pracy, korzystali z konsultacji psychologicznych oraz 

z zakresu doradztwa zawodowego. 15 osób skierowano na kwalifikacyjne kursy zawodowe, 1 osobę 

na staż zawodowy, 4 osoby zakończyły udział w projekcie i podjęły zatrudnienie.  

W 2017 roku MOPR we współpracy z Gdańskim Urzędem Pracy kierował klientów do wykonywania 

prac społecznie użytecznych, umożliwiając w ten sposób osobom bezrobotnym, korzystającym 

ze świadczeń pomocy społecznej, aktywne włączenie się w życie społeczne. Część prac realizowanych 

jest w ramach Programu Aktywizacja i Integracja (PAI). Do Programu kierowane są osoby będące 

uczestnikami projektu „GPS – Gotowość Praca Samodzielność”. Program ma na celu ukształtowanie 

właściwej postawy w życiu społecznym i zawodowym osób bezrobotnych poprzez dwumiesięczny cykl 

programowy, obejmujący realizowane równolegle: blok „Aktywizacja” tj. wykonywanie prac społecznie 

– użytecznych w wymiarze 80 godzin, maksymalnie 10 godzin tygodniowo; blok „Integracja”, 

tj. uczestnictwo w działaniach z zakresu integracji społecznej w wymiarze łącznie 80 godzin, 

maksymalnie 10 tygodniowo. Dobór uczestników odbywa się według kryterium: korzystanie 

ze świadczeń z pomocy społecznej oraz status osoby bezrobotnej z ustalonym III profilem bez prawa 

do zasiłku. W Programie Aktywizacja i Integracja, w czterech dwumiesięcznych edycjach uczestniczyło 

łącznie 45 osób, 43 uczestników ukończyło Program. Po ukończeniu Programu 25 osób skorzystało 

z dalszej ścieżki aktywizacji zawodowej: 16 osób skorzystało ze wsparcia Zakładu Doskonalenia 

Zawodowego, 5 osób skorzystało ze wsparcia w ramach CIS, 4 osoby podjęły zatrudnienie. 

W 2017 roku MOPR współpracował z Centrum Integracji Społecznej (CIS) w Gdańsku prowadzonym 

przez Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gdańskie. 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 od 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 
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podpisany IPZS otrzymują świadczenie integracyjne w wysokości 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. W 2017 złożono 137 wniosków o przyjęcie do CIS, 95 osób podpisało IPZS. 32 uczestników 

CIS zostało zatrudnionych u pracodawcy bez zatrudnienia wspieranego.  

W 2017 roku w ramach realizowanego przez Gdańską Spółdzielnię Socjalną projektu „Rozwój ekonomii 

społecznej poprzez prowadzenie punktu odbioru i renowacji mebli" utworzono Punkt Renowacji Mebli, 

w którym zatrudnienie znalazło 6 osób. Działalność Punktu polegała na pozyskiwaniu, składowaniu, 

renowacji i dystrybucji mebli oraz drobnego sprzętu AGD do osób potrzebujących, zamieszkałych 

na terenie Miasta. Kontynuowano projekt „Wsparcie usług opiekuńczych, realizowanych przez Gdańską 

Spółdzielnię Socjalną na rzecz mieszkańców Gdańska, usługami porządkowymi”, którego celem była 

poprawa jakości życia 10 klientów korzystających ze świadczeń MOPR poprzez generalne 

porządkowanie mieszkań.  

 

 

 

IV.4. Osoby starsze, osoby z niepełnosprawnościami oraz osoby z zaburzeniami 

psychicznymi 
 

Liczba rodzin objętych pomocą z tytułu niepełnosprawności oraz długotrwałej lub ciężkiej choroby 

nieznacznie spada. W porównaniu do 2016 roku liczba rodzin z problemem długotrwałej choroby spadła 

o 3,9% (z 2 697 do 2 593), liczba rodzin z problemem niepełnosprawności o 4,2% (z 3 738 do 3 580).  

Wykres nr 26. Liczba rodzin korzystających z pomocy z powodu 
niepełnosprawności oraz długotrwałej lub ciężkiej choroby w latach 2015 – 2017 

 

Źródło: Sprawozdanie MRPiPS-03R 

Trzeba jednak podkreślić, że odsetek rodzin ze wskazanymi problemami wśród wszystkich rodzin 

objętych pomocą społeczną rośnie w stosunku do roku poprzedniego: ciężka choroba z 31,1% do 

31,9%, niepełnosprawność z 43,1% do 44%, co pokazuje zmianę struktury objętych pomocą.  
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IV.4.1. Usługi opiekuńcze 
 

Osobom, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej 

pozbawione, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług 

opiekuńczych. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, 

opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie 

kontaktów z otoczeniem. Wymiar i zakres usług ustalany jest indywidualnie dla każdej osoby 

wymagającej pomocy.  

Świadczenie usług opiekuńczych zostało zlecone następującym organizacjom pozarządowym: Polski 

Czerwony Krzyż, Gdańska Spółdzielnia Socjalna oraz Polski Komitet Pomocy Społecznej. Łącznie 

usługami objęto 1 102 klientów MOPR. W 2017 roku przeprowadzono wśród 30% osób korzystających 

z usług ankietę, w której 81% ankietowanych oceniło jakość świadczonych usług jako dobrą lub bardzo 

dobrą. 

Ze świadczonych specjalistycznych usług opiekuńczych tj. usług dostosowanych do potrzeb 

wynikających z rodzaju niepełnosprawności i świadczonych przez osoby ze specjalistycznym 

przygotowaniem skorzystały 42 osoby (wzrost z 35 w 2016 roku). Wyłonionym realizatorem usług był 

Polski Czerwony Krzyż.  

Do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę należy świadczenie 

specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 

W 2017 roku usługami objęto 214 osób (2016 – 211). Usługi realizowane były przez Stowarzyszenie na 

rzecz osób z kryzysami psychicznymi „Przyjazna Dłoń", Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób 

z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku, Fundację „Autyzm bez Tabu”, Stowarzyszenie 

Pomocy Osobom Autystycznym oraz Fundację Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA.  

 

Tabela nr 9. Świadczenie usług opiekuńczych w latach 2015 – 2017 

Usługi opiekuńcze 2015 2016 2017 

liczba osób objętych usługami opiekuńczymi 1 065 1 148 1 102  

liczba osób objętych specjalistycznymi usługami 
opiekuńczymi – rehabilitacyjnymi  

41 35 42 

liczba osób objętych specjalistycznymi usługami 
opiekuńczymi dla osób z zaburzeniami psychicznymi 

200 211 214 

Źródło: Sprawozdanie MRPiPS-03R, dane własne MOPR 
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IV.4.2. Usługi w ośrodkach wsparcia, warsztaty terapii zajęciowej 
 

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

osoby z niepełnosprawnościami do placówek dziennego pobytu, co ma wspierać utrzymanie osoby 

potrzebującej we własnym środowisku zamieszkania. W ramach realizacji zadania dot. prowadzenia 

i rozwoju ośrodków wsparcia dziennego dla osób z niepełnosprawnościami oraz dla osób w podeszłym 

wieku, MOPR zlecił prowadzenie i monitorował działalność placówek dla osób z niepełnosprawnościami 

oraz osób w podeszłym wieku. W ewidencji w 2017 roku zarejestrowano 94 wnioski – z tego 

61 wniosków o przyjęcie do środowiskowych domów samopomocy (ŚDS) i 33 wnioski do warsztatów 

terapii zajęciowej (WTZ), w tym 39 wniosków z lat 2015 i 2016. W 2017 roku do placówek przyjęto 

57 osób, w tym do ŚDS 31 osób, a do WTZ 26 osób. Cztery osoby zrezygnowały z umieszczenia 

w placówkach. Na 2018 rok przeniesiono 33 wnioski, w tym 23 do ŚDS i 10 do WTZ.  

W 2017 roku utworzono nowy środowiskowy dom samopomocy dla 17 osób z zaburzeniami 

psychicznymi, w tym dla 8 osób wymagających zwiększonego wsparcia. Zwiększono o 7 liczbę miejsc 

w dotychczas działających placówkach tego typu, o 10 powiększono natomiast liczbę miejsc 

w dziennych domach pomocy. Łącznie zabezpieczono 919 miejsc w 37 placówkach.  

 

Tabela nr 10. Ośrodki wsparcia w latach 2015 – 2017  

Ośrodki wsparcia 
Liczba placówek Liczba miejsc 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 

ośrodki ogółem 35 36 37 867 885 919 

dzienne domy pomocy 6 7 7 220 235 245 

kluby samopomocy dla osób 
starszych 

7 7 7 106 106 106 

środowiskowe domy 
samopomocy 

10 10 11 244 247 271 

kluby samopomocy dla osób 
z zaburzeniami psychicznymi 

6 6 6 70 70 70 

warsztaty terapii zajęciowej 6 6 6 227 227 227 

Źródło: dane własne MOPR 

 

 

IV.4.3. Pobyt w domu pomocy społecznej 
 

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

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 
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całodobowego są domy pomocy społecznej, które zapewniają konieczną opiekę oraz zaspokajają 

niezbędne potrzeby bytowe, zdrowotne, edukacyjne, społeczne i religijne osób w nich przebywających. 

Opieka może być zapewniana także w rodzinnym domu pomocy prowadzonym przez osobę fizyczną 

lub organizację pożytku publicznego dla nie mniej niż trzech i nie więcej niż ośmiu zamieszkujących 

wspólnie osób wymagających wsparcia z powodu wieku lub niepełnosprawności. 

W 2017 roku w domach pomocy społecznej na terenie Gdańska umieszczono 102 osoby, w tym 47 osób 

w podeszłym wieku oraz 55 osób przewlekle somatycznie chorych. 43 osoby skierowano do 

DPS na terenie innych powiatów, w tym 39 osób przewlekle psychicznie chore oraz 4 osoby 

niepełnosprawne intelektualnie. W ostatnim dniu 2017 roku na umieszczenie w DPS oczekiwało 

208 osób, w tym 26 w podeszłym wieku, 89 osób przewlekle somatycznie chorych, 78 osób przewlekle 

psychicznie chorych oraz 15 osób niepełnosprawnych intelektualnie. W roku sprawozdawczym 

nawiązano współpracę z Kujawsko-Pomorską Fundacją Pomocy Osobom Starszym 

i Niepełnosprawnym, czego efektem było umieszczenie 26 osób w DPS „Kraft-Haus” w Toruniu. 

Zintensyfikowano działania mające na celu skuteczne dochodzenie opłat od zobowiązanych 

do odpłatności za pobyt członków ich rodziny w domu pomocy społecznej. 

 

Tabela nr 11. Domy pomocy społecznej w latach 2015 – 2017  

Domy pomocy 
społecznej 

Liczba placówek Liczba miejsc 
Liczba osób 

korzystających 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 

ogółem  18 16 16 647 665 679 746 762 696 

rodzinne domy 
pomocy 

4 3 3 22 17 17 26 23 17 

miejsca całodobowe 
okresowego pobytu 
w ośrodku wsparcia  

1 1 1 15 15 15 24 20 23 

DPS dla osób 
starszych i przewlekle 
somatycznie chorych  

5 5 5 273 288 288 338 357 288 

DPS dla osób 
niepełnosprawnych 

2 2 2 171 171 171 173 175 171 

DPS na terenie innych 
powiatów 

- - - 153 160 188 167 170 197 

Źródło: dane własne MOPR 

 

 

IV.4.4. Deinstytucjonalizacja usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi 
 

W 2017 roku rozpoczęto realizację projektu „Gdański model deinstytucjonalizacji usług na rzecz osób 

z zaburzeniami psychicznymi” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Głównym realizatorem zadania/liderem jest MOPR, 
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partnerami jest jeden podmiot medyczny: Centrum Zdrowia Psychicznego Optimmed oraz trzy 

organizacje pozarządowe: Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA, Fundacja Wspierania 

Rodzin „Przystań”, Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Kryzysami Psychicznymi „Przyjazna Dłoń”.  

Założeniem projektu jest poprawa jakości działań w obszarze zdrowia psychicznego poprzez 

przetestowanie wypracowanych w Modelu narzędzi. Model prezentuje innowacyjne rozwiązania 

międzyresortowych środowiskowych form leczenia i rehabilitacji osób z zaburzeniami psychicznymi i ich 

rodzin celem minimalizacji zjawiska częstej hospitalizacji oraz stosowania instytucjonalnych form 

zabezpieczenia egzystencji tych osób. W ramach projektu realizowane są nastepujące usługi: 

1) leczenie psychiatryczne i psychoterapia w środowiskowym ambulatorium psychiatrycznym; 

2) leczenie psychiatryczne i psychoterapia w środowiskowym psychiatrycznym oddziale 

dziennym; 

3) terapia w środowiskowym domu samopomocy; 

4) indywidualne wsparcie asystenta środowiskowego; 

5) pobyt w mieszkaniu wspomaganym; 

6) readaptacja społeczna i zawodowa w klubie lub centrum integracji społecznej; 

7) poradnictwo rodzinne; 

8) terapia rodzin; 

9) specjalistyczne usługi opiekuńcze; 

10) praca socjalna. 

Dodatkowym działaniem realizowanym w ramach projektu jest szkolenie specjalistów wspierających 

osoby z zaburzeniami psychicznymi i ich rodziny. W 2017 roku z pomocy przewidzianych w ramach 

Modelu skorzystało 57 uczestników bezpośrednich oraz 29 uczestników pośrednich. 

 
 

 

 

IV.4.5. Rehabilitacja społeczno – zawodowa PFRON 
 

Wydatki Miasta przeznaczone na wspieranie osób z niepełnosprawnością uzupełniane są ze środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dysponentem środków jest MOPR. 

Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych określa 

poszczególne zadania. Spadek liczby osób, które otrzymały dofinansowanie do turnusów 

rehabilitacyjnych o 55 osób wynikał m.in. ze wzrostu kosztów uczestnictwa. W porównaniu do 2016 roku 

wzrosła liczba osób, którym udzielono dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych, 

technicznych i komunikacyjnych oraz zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i pomocnicze. 
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Tabela nr 12. Rehabilitacja społeczna osób z niepełnosprawnościami w latach 2015 
– 2017  

Rehabilitacja społeczna 2015 2016 2017 

turnusy rehabilitacyjne dla niepełnosprawnych (liczba 
osób) 

749 477 422 

zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny dla osób 
fizycznych (liczba osób) 

17 18 10 

dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, 
technicznych i komunikacyjnych (liczba osób) 

211 143 156 

dofinansowanie działalności WTZ (liczba osób) 227 227 227 

zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne 
i pomocnicze (liczba osób) 

897 576 664 

zadania zlecane organizacjom pozarządowym (liczba 
umów) 

29 16 24 

zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny dla podmiotów 
(liczba umów) 

1 2 1 

Źródło: Sprawozdanie PFRON 

 

W roku 2017 w wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadań zleconych z zakresu rehabilitacji 

społecznej zawarto 24 umowy z organizacjami pozarządowymi na kwotę 350 000 zł.  

Ponadto zlecono do realizacji zadania z zakresu ustawy o pomocy społecznej, wynikające 

z rozeznanych potrzeb: prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego (352 umowy dot. 

wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego, zakup sprzętu rehabilitacyjnego za ok. 20 000 zł); prowadzenie 

punktu wsparcia środowiskowego dla osób z zaburzeniami psychicznymi (1 405 porad); prowadzenie 

centrum informacji wsparcia dla niewidomych i słabowidzących mieszkańców Gdańska (2 063 porady); 

prowadzenie usług asystenta osobistego osób z zaburzeniami psychicznymi (11 231,5 godzin usług dla 

53 osób). W ramach trybu pozakonkursowego zawarto 5 umów na realizację zadań, których adresatami 

były osoby starsze, osoby z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunowie i członkowie rodzin.  

W 2017 roku MOPR przystąpił do realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III”. 

Głównym celem programu jest wyrównywanie szans oraz zwiększenie dostępu osób 

niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej ze szczególnym uwzględnieniem osób 

zamieszkujących regiony słabiej rozwinięte gospodarczo i społecznie. W ramach programu w 2017 roku 

rozliczono 2 umowy zawarte pomiędzy Gminą Miasta Gdańska a PFRON, dot. obszaru D – likwidacja 

barier transportowych oraz obszaru G – kierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych 

środków na finansowanie zadań ustawowych, dotyczących rehabilitacji zawodowej osób 

niepełnosprawnych. Przeprowadzono 3 kontrole dot. prawidłowości zawartych umów. Jednocześnie 

złożono wniosek do Gdańskiego Urzędu Pracy, dotyczący rozpoczęcia działalności gospodarczej dla 

dwóch osób z niepełnosprawnościami (kwota wnioskowana: 81 200 zł). Ponieważ Fundusz przyznał 

dofinansowanie w wysokości 12 000 zł, po uzgodnieniach z GUP, ze względu na znaczne obniżenie 

środków, zrezygnowano z przyznanego dofinansowania. 
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Tabela nr 13. Rehabilitacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami w latach 2015 
– 2017  

Rehabilitacja zawodowa 2015 2016 2017 

zwrot kosztu wyposażenia stanowisk pracy (liczba 
stanowisk) 

10 8 9 

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

14 13 9 

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

8 9 5 

zwrot kosztów szkoleń organizowanych przez 
pracodawcę (liczba osób) 

6 4 4 

pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej, 
rolniczej lub spółdzielnię socjalną  

18 16 17 

dofinansowanie do oprocentowania kredytu 
bankowego (liczba osób) 

4 4 4 

Źródło: Sprawozdanie PFRON 

 

 

IV.4.6. 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. 

Zgodnie ze złożonym do PFRON sprawozdaniem, w 2017 roku do MOPR wpłynęło 567 wniosków 

o dofinansowanie w ramach Pilotażowego Programu „Aktywny samorząd”. Zawarto 526 umów. Ogółem 

wypłacono 1 367 804,78 zł.  

 

Tabela nr 14. Program „Aktywny samorząd” w 2017 roku 

Program „Aktywny samorząd” liczba umów Kwota (zł) 

Moduł I - likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i 
zawodową: 

41 56 029 

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

9 29 768 

obszar A2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B 5 5 782 

obszar B1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego 
elementów oraz oprogramowania 

69 291 021 

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

28 42 000 

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

21 33 245 

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

7 104 000 

obszar D - aktywność zawodowa - dofinansowanie opieki  -  
żłobek, przedszkole 

27 56 871 

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie 
wyższym 

355 784 718 

Źródło: Sprawozdanie PFRON  
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IV.5. Osoby w kryzysie bezdomności 
 

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej za osobę bezdomną uważa się osobę niezamieszkującą 

w lokalu mieszkalnym w rozumieniu przepisów o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie 

gminy i niezameldowaną na pobyt stały, w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności, a także osobę 

niezamieszkującą w lokalu mieszkalnym zameldowaną na pobyt stały w lokalu, w którym nie ma 

możliwości zamieszkania. Lokal mieszkalny zgodnie z ustawą o ochronie praw lokatorów 

i mieszkaniowym zasobie gminy to lokal służący do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych, a także lokal 

będący pracownią służącą twórcy do prowadzenia działalności w dziedzinie kultury i sztuki; nie jest 

w rozumieniu ustawy lokalem pomieszczenie przeznaczone do krótkotrwałego pobytu osób, 

w szczególności znajdujące się w budynkach internatów, burs, pensjonatów, hoteli, domów 

wypoczynkowych lub w innych budynkach służących do celów turystycznych lub wypoczynkowych. 

W zakresie pomocy osobom w kryzysie bezdomności w Mieście Gdańsku, MOPR jest głównym 

organizatorem i koordynatorem działań podejmowanych na rzecz tej grupy. W 2017 roku trwały prace 

koncepcyjne dotyczące opracowania Gdańskiego Programu Rozwiązywania Problemu Bezdomności 

na lata 2018 – 2023. 

 

Wykres nr 27. Liczba rodzin korzystających z pomocy z powodu bezdomności 
w latach 2015 – 2017 

 

Źródło: Sprawozdanie MRPiPS-03R 

 

 

Pomorskie Forum na Rzecz Wychodzenia z Bezdomności regularnie od 2001 roku prowadzi badanie 

socjodemograficzne „Portret zbiorowości osób bezdomnych”. Ostatnie badanie z tego cyklu odbyło się 

w grudniu 2017 roku. Podczas badania ankieterzy dotarli do 813 osób bezdomnych. Wśród osób 

przebadanych przeważali mężczyźni – 602 osoby (74,0%); ankieterzy dotarli do 152 kobiet (18,7%) oraz 

59 małoletnich chłopców i dziewcząt (7,3%). Większość przebadanych osób to osoby bezdomne 

przebywające w placówkach tj. schroniskach, noclegowniach lub ogrzewalniach (594 osoby, 73,1% 

wszystkich). 69 osób (23,4%) przebywało w miejscach niemieszkalnych. 58 osób (7,1%) to osoby, które 
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przebywały w mieszkaniach wspomaganych lub mieszkaniach ze wsparciem, 92 osoby (11,3%) 

przebywały w szpitalach lub w innych placówkach ochrony zdrowia. 

W nocy z 8 na 9 lutego 2017 roku po raz czwarty przeprowadzono Ogólnopolskie badanie liczby osób 

bezdomnych. Koordynatorem badania było Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, 

w województwach koordynowane przez Urzędy Wojewódzkie. W województwie pomorskim w wyniku 

badania zdiagnozowano 3 319 osób, a na terenie Miasta Gdańska 928 osób bezdomnych. 

 

 

 

IV.5.1. Streetworking 
 

Streetworking to metoda pracy mająca na celu dotarcie do konkretnej grupy odbiorców poprzez 

bezpośrednie spotkanie w miejscach najczęściej przez nich odwiedzanych. Streetworking wśród osób 

w kryzysie bezdomności jest metodą pracy prowadzoną przez odpowiednio przygotowanych 

i przeszkolonych pracowników z osobą w kryzysie bezdomności i pozostającą poza systemem pomocy 

społecznej. W 2017 roku pracowało 4 streetworkerów, którzy dotarli do 171 osób przebywających 

w miejscach niemieszkalnych (np. dworce, altanki działkowe, pustostany). Pracownicy Ośrodka 

w 2017 roku przeprowadzili również 110 interwencji na ulicy. 

 

 

 

IV.5.2. Indywidualne Programy Wychodzenia z Bezdomności 
 

Osoba bezdomna może zostać objęta indywidualnym programem wychodzenia z bezdomności 

(IPWzB), polegającym na wspieraniu osoby bezdomnej w rozwiązywaniu jej problemów życiowych, 

w szczególności rodzinnych i mieszkaniowych, oraz pomocy w uzyskaniu zatrudnienia. Program 

powinien uwzględniać sytuację osoby w kryzysie bezdomności oraz zapewniać szczególne wspieranie 

osobie aktywnie uczestniczącej w wychodzeniu z bezdomności. W 2017 roku z 54 klientami zawarto 

IPWzB., podpisano 392 kontrakty socjalne z osobami bezdomnymi. W 2017 roku 79 osób w kryzysie 

bezdomności usamodzielniło się. W procesie usamodzielniania uczestniczyło 129 osób, z czego 

47 stanowiły osoby usamodzielniane w mieszkaniach treningowych z wolnego rynku, 

a 82 w mieszkaniach z zasobu komunalnego. 
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Wykres nr 28. Usamodzielnianie osób w kryzysie bezdomności w 2017 roku 

 

Źródło: dane własne MOPR 

 

 

 

IV.5.3. Ogrzewalnia, noclegownia, schronisko 
 

Podstawową potrzebą osób w kryzysie bezdomności jest możliwość uzyskania schronienia 

z wyżywieniem. W 2017 roku osobom bezdomnym wydano 25 080 posiłków dla średnio 69 osób 

dziennie, 444 osoby przebywały w schroniskach, 310 osób skorzystało z miejsca w noclegowni, 

w ogrzewalni zanotowano 1 179 przyjęć. Zabezpieczono 110 miejsc dla mężczyzn i kobiet w placówce 

dla osób w kryzysie bezdomności, które ze względu na stan zdrowia nie mogą funkcjonować 

samodzielnie, z miejsc skorzystało 165 osób. Zabezpieczono 30 miejsc w noclegowni niskoprogowej 

dla osób nietrzeźwych prowadzonej przez Towarzystwo Wspierania Potrzebujących „Przystań”, 

placówka odnotowała 2 941 przyjęć. W 2017 roku wydłużono okres funkcjonowania placówki na cały 

rok. Z łaźni prowadzonej przez Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta średnio każdego dnia 

korzystały 3 osoby. Dla osób bezdomnych przebywających w miejscach niemieszkalnych w okresie 

zimowym uruchomiono pomoc w formie Autobusu SOS, w którym zapewniono dostęp do m.in. usług 

ratownika medycznego oraz zapewniano gorący posiłek. 
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Tabela nr 15. Placówki dla osób w kryzysie bezdomności w Gdańsku w 2017 roku 

Placówki dla osób bezdomnych liczba placówek 
liczba 

zabezpieczonych 
miejsc  

liczba osób 
korzystających/ 
liczba przyjęć 

jedna osoba może 
korzystać z kilku 

placówek 

ogrzewalnie 1 20 1 179 

noclegownie 2 120 310 

schroniska 5 172 444 

mieszkania wspierane 5 19 30 

Dom Samotnej Matki  1 30 8 

noclegownia niskoprogowa 1 30 2 941 

Źródło: dane własne MOPR 

 
 

 

 

IV.6. Dzieci (czasowo) pozbawione opieki rodzicielskiej 
 

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

opieki i wychowania przez rodziców stanowi najważniejszy wyznacznik działań Ośrodka. W przypadku 

niemożności zapewnienia dziecku opieki wychowania przez rodziców sprawowana jest piecza 

zastępcza, którą organizuje powiat. Na terenie Gdańska organizatorem pieczy zastępczej jest Miejski 

Ośrodek Pomocy Rodzinie. W 2017 roku działania Ośrodka w zakresie realizacji obowiązków 

wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej obejmowały:  

1) zabezpieczanie miejsc w pieczy zastępczej dla dzieci ze środowiska zamieszkania oraz 

pozostawianych w szpitalach; 

2) organizacja przeprowadzania diagnoz psychofizycznych dzieci umieszczonych w pieczy 

zastępczej; 

3) organizacja przeprowadzania badania i wydawania opinii psychologicznych dla kandydatów na 

rodziny zastępcze oraz badań istniejących rodzin zastępczych zawodowych i niezawodowych, 

prowadzących rodzinne domy dziecka; 

4) organizacja przeprowadzania diagnoz i terapii dzieci z zakresu FASD; 

5) prowadzenie całorocznego naboru kandydatów na opiekunów zastępczych; 

6) organizacja szkoleń dla kandydatów na opiekunów zastępczych; 

7) całoroczne monitorowanie sytuacji dziecka przebywającego w pieczy zastępczej; 

8) udzielanie wsparcia opiekunom zastępczym i dzieciom umieszczonym w pieczy zastępczej; 

9) organizacja pomocy psychologicznej dla dzieci i opiekunów zastępczych; 
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10) całoroczne monitorowanie sytuacji osoby usamodzielnianej; 

11) wypłata świadczeń dla opiekunów zastępczych i usamodzielnianych wychowanków pieczy 

zastępczej; 

12) ustalanie odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci w pieczy zastępczej; 

13) realizacja porozumień między powiatami w zakresie zwrotu wydatków poniesionych w związku 

z umieszczeniem dziecka w pieczy zastępczej. 

W wyniku działań w 2017 roku przyjęto do realizacji wyższe kwoty świadczeń:  

1) od 1 stycznia 2018 roku podwyższono wysokość dodatku z tytułu niepełnosprawności z 200 zł 

do 300 zł miesięcznie na podstawie podjętej Uchwały Rady Miasta;  

2) od 1 stycznia 2018 roku podwyższono wysokość świadczenia dla usamodzielnionych 

wychowanków pieczy zastępczej na kontynuację nauki z 500 zł do 660 zł miesięcznie 

na podstawie podjętej Uchwały Rady Miasta;  

3) od 1 stycznia 2018 roku zwiększono świadczenie z tytułu dofinansowania do wynajmu 

mieszkania z 300 zł do 450 zł miesięcznie dla usamodzielnianych wychowanków pieczy 

na podstawie Zarządzenia Dyrektora MOPR.  

W celu uzyskania kompleksowej wiedzy na temat czynników sukcesu usamodzielnienia, które wpłyną 

na wzrost odsetka młodzieży osiągającej tzw. wysoko funkcjonujący standard życia, zorganizowano 

i przeprowadzono badanie ewaluacyjno – diagnostyczne potrzeb wychowanków w kontekście ich 

usamodzielniania. Grupę badanych stanowili przedstawiciele różnych form i typów pieczy zastępczej 

oraz pracownicy MOPR w Gdańsku. Badanie stanowiło bazę wiedzy do rozpoczęcia prac zespołu 

w sprawie tworzenia modelu wychowanków pieczy zastępczej.  

Sprawowanie pieczy zastępczej obejmuje formy: 

1) rodzinne: rodziny zastępcze (spokrewnione, niezawodowe, zawodowe, w tym zawodowe 

pełniące funkcję pogotowia rodzinnego oraz zawodowe specjalistyczne) oraz rodzinne domy 

dziecka (RDD); 

2) instytucjonalne: placówki opiekuńczo – wychowawcze (POW). 

W 2017 roku liczba dzieci umieszczonych w pieczy wyniosła 805 i była niższa o 9 w stosunku do roku 

poprzedniego. 

W okresie sześcioletniego obowiązywania ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

w Gdańsku zmalał udział liczby dzieci w pieczy instytucjonalnej wśród wszystkich dzieci 

przebywających w pieczy z 34,4 do 26,6%. Na koniec 2017 roku w pieczy rodzinnej przebywało 73,4% 

ogółu dzieci z pieczy.  
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Wykres nr 29. Dzieci w pieczy zastępczej w dniu 31 grudnia 2017 roku (dane w %) 

 

Źródło: Sprawozdanie WRiSPZ-P 

 

Tabela nr 16. Dzieci w pieczy zastępczej w latach 2015 – 2017 (stan na 31 grudnia) 

Dzieci w pieczy zastępczej 2015 2016 2017 

razem 820 814 805 

piecza rodzinna 571 593 591 

piecza instytucjonalna 249 221 214 

Źródło: Sprawozdanie WRiSPZ-P 

 

W sytuacji niemożności zapewnienia dziecku opieki i wychowania przez rodziców lub opiekunów 

dziecka konieczne jest zabezpieczenie dobra dziecka poprzez pieczę zastępczą. W większości 

przypadków umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej wynika z występowania kilku dysfunkcji rodziny, 

do celów statystycznych wskazywany jest jeden wiodący powód. Najczęstszym powodem umieszczania 

dzieci w pieczy była bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i uzależnienia rodziców. 

 

Wykres nr 30. Powody umieszczenia dzieci w pieczy w 2017 roku (dane w %) 

Źródło: Sprawozdanie WRiSPZ-P 
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Tabela nr 17. Powody umieszczenia dzieci (w tym dzieci cudzoziemców i małoletnie 
matki) w pieczy zastępczej w 2017 roku 

Główna przyczyna 
umieszczenia w pieczy 

zastępczej – liczba dzieci  
Razem % 

Piecza 
rodzinna 

% 
Piecza 

instytuc-
jonalna 

% 

razem 
liczba jest sumą wierszy poniżej 

805 100% 591 100% 214 100% 

bezradność w sprawach 
opiekuńczo-wychowawczych 

445 55,3% 329 55,7% 116 54,2% 

uzależnienie rodziców 209 26,0% 149 25,2% 60 28,0% 

przemoc w rodzinie 64 8,0% 46 7,8% 18 8,4% 

długotrwała lub ciężka 
choroba co najmniej jednego 
z rodziców 

23 2,9% 18 3,0% 5 2,3% 

półsieroctwo 20 2,5% 18 3,0% 2 0,9% 

sieroctwo 18 2,2% 16 2,7% 2 0,9% 

niepełnosprawność co 
najmniej jednego z rodziców 

8 1,0% 6 1,0% 2 0,9% 

inne 8 1,0% 7 1,2% 1 0,5% 

dzieci cudzoziemców 6 0,7% 0 0% 6 2,8% 

bezrobocie 1 0,5% 0 0% 1 0,5% 

pobyt za granicą co najmniej 
jednego z rodziców  

2 0,2% 2 0,3% 0 0% 

małoletnie matki 1 0,1% 0 0% 1 0,5% 

Źródło: Sprawozdanie WRiSPZ-P 

 

Sześcioro na dziesięcioro 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).  

 

Wykres nr 31. Okres przybywania dzieci w pieczy zastępczej w dniu 31 grudnia 
2017 roku (dane w %) 

 

Źródło: Sprawozdanie WRiSPZ-P   
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Liczba dzieci napływających do pieczy była najwyższa w 2017 roku i wyniosła 258 dzieci – w danej 

liczone są dzieci z rodzin naturalnych, objętych pomocą społeczną, jak i nie objęte pomocą oraz dzieci 

zmieniające formę pieczy zastępczej (z instytucjonalnej na rodzinną, z rodzinnej na instytucjonalną). 
 

Tabela nr 18. Napływ dzieci do pieczy zastępczej w latach 2015 – 2017 

Napływ dzieci do pieczy zastępczej 2015 2016 2017 

ogółem 231 178 258 

do pieczy instytucjonalnej, w tym: 113 64 134 

z rodziny naturalnej  55 30 79 

do pieczy rodzinnej, w tym: 118 114 124 

z rodziny naturalnej 71 77 106 

Źródło: Sprawozdanie WRiSPZ-P 
 

 

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

innych form takich jak mediacje, szkoły dla rodziców, poradnictwo specjalistyczne, projekty oraz 

programy podnoszące kompetencje rodzicielskie, przyczyniły się do wzrostu liczby powrotów dzieci do 

środowiska rodzinnego. W ramach odpływu wskazywane są także dzieci rozpoczynające proces 

usamodzielnienia. Dzieci wolne prawnie (rodzice pozbawieni władzy rodzicielskiej) są niezwłocznie 

zgłaszane do ośrodków adopcyjnych, które zajmują się kwalifikacją dziecka do przysposobienia oraz 

wytypowaniem rodziny adopcyjnej. Liczba dzieci przysposobionych pozostaje na podobnym poziomie 

(w latach 2015 – 2017: 25, 26, 26). Wskazać należy na brak kandydatów na rodziców adopcyjnych dla 

dzieci niepełnosprawnych oraz dla dzieci powyżej 10. roku życia, które pozostają w pieczy zastępczej. 

 

Tabela nr 19. Odpływ dzieci z pieczy zastępczej w latach 2015 – 2017  

Odpływ dzieci z pieczy zastępczej 2015 2016 2017 

ogółem 173 121 181 

liczba dzieci zgłoszonych do adopcji 58 78 96 

liczba dzieci przysposobionych 25 26 26 

z pieczy instytucjonalnej, w tym: 92 44 88 

powróciły do rodziny naturalnej 31 17 18 

z pieczy rodzinnej, w tym: 81 77 93 

powróciły do rodziny naturalnej 23 5 26 

Źródło: Sprawozdanie WRiSPZ-P 
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IV.6.1. Rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka 
 

W stosunku do roku 2016 spadła ogólna liczba rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka 

z 367 do 351. Największą grupę rodzin zastępczych stanowiły rodziny spokrewnione – było ich 217. 

Rodzin niezawodowych było 89, zawodowych 29. W 2017 roku w Gdańsku funkcjonowało 16 rodzinnych 

domów dziecka.  

 

Wykres nr 32. Rodzinna piecza zastępcza w latach 2015 – 2017 

 

Źródło: Sprawozdanie WRiSPZ-P 

 

W roku 2017 w różnych formach rodzinnej pieczy zastępczej przebywało 591 dzieci. Największy odsetek 

dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej stanowiły dzieci w rodzinach spokrewnionych – 47,2%; w rodzinach 

niezawodowych przebywało 17,6% dzieci, natomiast w rodzinach zawodowych i rodzinnych domach 

dziecka przybywało odpowiednio 15,9% i 19,3%.  

Wykres nr 33. Dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej w dniu 31 grudnia 2017 roku 
(dane w %) 

 

Źródło: Sprawozdanie WRiSPZ-P 
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Największy odsetek dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej stanowiły dzieci w wieku od 7 do 13 lat (36,7%, 

217 dzieci). Dzieci w wieku od 14 do 17 lat stanowiły 21,2% (125 dzieci). Z kolei młodzież w wieku 

od 18 do 24 lat stanowiła 18,4% (109 dzieci). Spośród najmłodszych dzieci przebywających w rodzinnej 

pieczy zastępczej, największą grupę stanowiły dzieci w wieku od 4 do 6 lat (13,4%, 79 dzieci). 44 dzieci 

było w wieku od 1 do 3 lat (7,4%), a 17 poniżej pierwszego roku życia (2,9%).  

 

Tabela nr 20. Rodzinna piecza zastępcza w dniu 31 grudnia 2017 roku 

Rodzinna piecza 
zastępcza 

liczba 
rodzin 

liczba 
dzieci 

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

lat 
18-24 
lata 

ogółem 351 591 17 44 79 217 125 109 

rodziny 
spokrewnione 

217 279 0 9 25 103 77 65 

rodziny 
niezawodowe 

89 104 2 4 7 23 26 42 

rodziny 
zawodowe 

29 94 14 16 20 39 4 1 

rodzinne domy 
dziecka 

16 114 1 15 27 52 18 1 

Źródło: Sprawozdanie WRiSPZ-P 

 

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

przez nich koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. W roku 2017 zatrudniano 19 koordynatorów, 

którzy w ciągu całego roku wsparli 302 rodziny. Do obowiązków koordynatora 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 należy: 

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). Zatrudnienie koordynatorów współfinansowane było 

ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W 2017 roku wszystkie rodziny zastępcze 

z dziećmi do lat 18 objęte zostały wsparciem koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. Z rodzinami 

zastępczymi i rodzinnymi domami dziecka z pełnoletnimi wychowankami pieczy zastępczej zadania 

koordynatora wykonywał inny pracownik organizatora rodzinnej pieczy zastępczej – pracownik socjalny 

i doradca zawodowy z uwagi na fakt, że młodzież ta jest w procesie usamodzielniania. 
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IV.6.2. Placówki opiekuńczo – wychowawcze 
 
 
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. 

 

Tabela nr 21. Instytucjonalna piecza zastępcza w latach 2015 – 2017 (stan na 
31 grudnia) 

Instytucjonalna 
piecza zastępcza 

Liczba placówek 
Liczba miejsc 
w placówkach 

Liczba dzieci 
umieszczonych 
na 31 grudnia  

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 

placówki opiekuńczo-
wychowawcze 

21 19 19 277 266 258 249 221 214 

typu rodzinnego 3 1 1 22 11 7 20 6 7 

typu socjalizacyjnego 17 17 16 225 225 213 209 202 192 

typu interwencyjnego 1 1 1 30 30 30 20 13 7 

typu specjalistyczno –
terapeutycznego 

0 0 1 0 0 8 0 0 8 

dzieci przebywające  
w placówkach na 
terenie innych 
powiatów 

- - - - - - 23 19 7 

Źródło: Sprawozdanie WRiSPZ-P 

 

 

 

 

IV.6.3. Pomoc w usamodzielnianiu pełnoletnich 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. Liczba 
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wychowanków z rodzinnej i instytucjonalnej pieczy objętych w roku 2017 procesem usamodzielnienia 

wyniosła 359 osób.  

Tabela nr 22. Usamodzielniani wychowankowie w latach 2016 – 2017  

Usamodzielniani 
wychowankowie 
z instytucjonalnej 

pieczy 

wychowankowie 
rodzinnej pieczy 

zastępczej 

wychowankowie 
instytucjonalnej 

pieczy 
zastępczej 

wychowankowie 
DPS, MOW, 

MOS, zakładów 
resocjalizacyjnyc
h i poprawczych 

ogółem 
usamodzielniani 
wychowankowie  

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 

ogółem 158 210 150 121 39 28 347 359 

rozpoczynający 
usamodzielnienia 

15 57 37 35 7 3 59 95 

kontynuujący 
usamodzielnienie 

142 121 104 73 28 22 274 216 

zakończyli proces 
usamodzielnienia 

1 32 9 13 4 3 14 48 

Źródło: dane własne MOPR 

 

Usamodzielniani wychowankowie pieczy zastępczej objęci byli także wsparciem psychologa/terapeuty 

oraz doradcy zawodowego, korzystali z porad prawnych. Część wychowanków (w zależności 

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

na terenie Gdańska. 

W listopadzie 2017 roku we współpracy z Fundacją Metapomoc uruchomiono program PATRON, 

w którym udział wzięło 10 pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej. Głównym celem programu 

było podniesienie motywacji do własnego rozwoju, wskazanie różnych możliwości edukacji zawodowej, 

zatrudnienia, aktywizacji społecznej oraz przygotowanie do samodzielnego życia, w tym pomoc 

w pozyskaniu mieszkania. Cały program opierał się na indywidualnej pracy wychowanka 

z 1 przypisanym do niego mentorem z sektora biznesu.  

Kontynuowano współpracę z Fundacją Metapomoc w zakresie remontów lokali mieszkalnych dla 

wychowanków opuszczających pieczę zastępczą (2 mieszkania). W ramach realizacji Gdańskiego 

Programu Mieszkalnictwa Społecznego 5 wychowanków opuszczających pieczę zastępczą otrzymało 

mieszkanie ze wsparciem. 

 

 

 

IV.7. Osoby doświadczające przemocy 
 

Przemoc w rodzinie to „jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie 

naruszające prawa lub dobra osobiste pozostałych członków rodziny, w szczególności narażające 

te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, 

wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także 



Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku w 2017 roku 

 

54 

wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą” zgodnie z ustawą 

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Niniejsza ustawa nakłada na gminę obowiązek tworzenia 

gminnego systemu pomocy ofiarom przemocy w rodzinie, który na terenie Gdańska funkcjonuje 

w oparciu o „Gdański Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy 

w Rodzinie na lata 2017-2020”. MOPR jest koordynatorem oraz jednym z realizatorów Programu.  

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, 

instytucji wymiaru sprawiedliwości, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

(GKRPA). ZI powoływał grupy robocze, których 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 

„Niebieska Karta”, której ideą jest współpraca między służbami działającymi na rzecz przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie.  

W 2017 roku MOPR przystąpił do realizacji programu „Gdańsk blisko rodziny”. Głównym celem projektu 

była poprawa jakości i dostępności do usług dla osób zagrożonych przemocą lub jej doświadczających. 

30 gdańskich rodzin – głównie matki, dzieci i młodzież – wzięło udział m.in. w bezpłatnych warsztatach 

terapeutycznych, socjoterapeutycznych i innych zajęciach przeciwdziałających przemocy. Najmłodsi 

przeszli diagnostykę i krótkoterminową terapię psychologiczną lub psychiatryczną. Rodzice 

uczestniczyli w grupie wsparcia. Rodziny uczyły się prawidłowych relacji podczas sierpniowych 

wyjazdów integracyjno – terapeutycznych. W ramach projektu w Gdańsku działał „Punkt rozwoju dla 

rodziny”, w którym potrzebujący otrzymali bezpłatnie niezbędne porady i wsparcie psychologiczne, 

od diagnostyki poprzez aktywizację i krótkoterminową terapię. MOPR przeprowadził akcje informacyjne 

dla mieszkańców narażonych na różne formy przemocy oraz tematyczne szkolenia dla przedstawicieli 

instytucji obszaru pomocy społecznej. 

Działania w zakresie przeciwdziałania przemocy z ramienia MOPR obejmowały również działania 

interwencyjne w ramach popołudniowych dyżurów pracowników socjalnych. Centrum Interwencji 

Kryzysowej udzielało pomocy rodzinom całodobowo – 1 095 zgłoszeń związanych z przemocą; 

965 porad psychologicznych; 67 osób skorzystało z hostelu. Realizowano program korekcyjno – 

edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie. W ramach programu przeprowadzono 

374 konsultacji /sesji indywidualnych z 341 osobami. Do sesji grupowych zakwalifikowano 39 osób; 

21 z nich skorzystało z sesji, 12 je ukończyło. 

Przeprowadzono warsztaty artystyczne profilaktyczne dla rodzin zagrożonych przemocą w rodzinie oraz 

warsztat psychoedukacyjny dla osób doświadczających przemocy w rodzinie „Zdrowa rodzina”, a także 

zorganizowano 3 szkolenia interdyscyplinarne dla przedstawicieli gdańskich podmiotów i instytucji 

realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz Konferencję Trójmiejskich 

Zespołów Interdyscyplinarnych. 
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Tabela nr 23. Działania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w latach 
2015 – 2017  

Przeciwdziałanie przemocy 2015 2016 2017 

konsultacje merytoryczne z zakresu interwencji 
kryzysowej i przeciwdziałania przemocy 

342 290 102 

posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego 5 4 4 

działania interwencyjne w ramach dyżurów 
interwencyjnych pracowników socjalnych 

49 43 38 

liczba wszczętych procedur „Niebieskiej Karty” 461 374 336 

liczba osób biorących udział w programach 
edukacyjnych dla sprawców przemocy 

326 334 39 

liczba osób objętych wsparciem Centrum Interwencji 
Kryzysowej 

4 193  5 096  2 372  

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

4 1 7 

liczba pracowników socjalnych przeszkolonych w 
zakresie pracy z rodzina w kryzysie 

112 103 88 

Źródło: Sprawozdanie PRZEMOC 

 

 

 

IV.8. Imigranci 
 

W ostatnim czasie do Gdańska napływają imigranci pochodzący z terenów o niskim statusie 

ekonomicznym poszukujący w Polsce lepszych warunków do życia, a także uchodźcy 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 2017 roku 7 rodzin cudzoziemskich realizowało IPI. 

Programami objęto 5 rodzin ukraińskich, 1 czeczeńską i 1 syryjską. 

MOPR realizuje gdański Model Integracji Imigrantów, którego celem jest wzmocnienie koordynacji 

i współdziałania podmiotów działających na rzecz imigrantów, podniesieniu jakości usług, a tym samym 

zapobieganiu ich wykluczeniu. Wśród pracowników socjalnych wyłoniono 20 osób, tzw. łączników 

ds. uchodźców, którzy poprzez uczestnictwo w szkoleniach, konferencjach i seminariach stale 

podnoszą swoje kompetencje zawodowe, aby służyć wsparciem pozostałym współpracownikom. 

Ze wsparcia Ośrodka korzystało około 60 cudzoziemców. 

Wsparciem MOPR objęto również około 50 Romów rumuńskich przebywających na terenie dwóch 

dzielnic Gdańska. Działania podejmowane przez pracowników Ośrodka na rzecz przedstawicieli tej 

społeczności polegały na współpracy z instytucjami i organizacjami pozarządowymi na rzecz włączania 

ich w życie lokalnej społeczności.  
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V. Wydatki MOPR w ujęciu ustawowym 
 

Spadek kwoty wydatków w planie finansowym wynika z przekazania części zadań realizowanych 

w 2016 roku na rzecz Gdańskiego Centrum Świadczeń. 

 

Tabela nr 24. Wydatki MOPR w latach 2016 – 2017  

Wydatki MOPR 2016 2017 

ogółem 234 964 395  155 087 302  

wydatki MOPR ujęte w planie 
finansowym, w tym z: 

226 080 375  151 818 377  

ustawy o pomocy 
społecznej 

93 230 402  97 475 283  

ustawy o wspieraniu rodziny 
i systemie pieczy zastępczej 

36 183 300  36 903 130  

w tym środki z: kwota udział % kwota udział % 

MRPIPS 272 034  0,1 94 907  0,1 

UE 1 576 387  0,7 4 198 162  2,9 

budżetu miasta 106 641 188  47,2 102 621 335  72,0 

budżetu państwa 117 590 766  52,0 35 586 735  25,0 

wydatki z PFRON 8 884 020  8 741 145  

Źródło: dane własne MOPR 
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VI. Organizacja pracy, kadra i infrastruktura MOPR 
 

 

Dążąc do wzrostu efektów pracy i podwyższenia jakości pracy w Centrach Pracy Socjalnej poprzez 

wprowadzenie Zespołów realizujących wyznaczone zadania zgodnie z rozdzieleniem pracy socjalnej 

od świadczeń wprowadzono nową strukturę organizacyjną w Ośrodku. Celem reorganizacji było 

dostosowanie pracy do potrzeb CPS. Utworzono komórki zajmujące się wsparciem skierowanym do 

wybranych grup klientów: Samodzielny Referat Usług, Samodzielny Referat Reintegracji, Samodzielny 

Referat Profilaktyki. 

 

Realizacja zadań zapewniana jest głównie przez pracowników zatrudnionych na umowę o pracę – 

w dniu 31 grudnia 2017 pracowało 427 osób.  

W roku 2017 przeprowadzono 37 naborów na pracownika w drodze konkursu oraz 26 rekrutacji, w tym 

z wykorzystaniem zewnętrznej rezerwy kadrowej (rezerwa kandydatów, głównie pracowników 

socjalnych tworzona dla zaspokojenia przewidywanych przyszłych potrzeb kadrowych). 

 

Tabela nr 25. Zatrudnienie w MOPR w przeliczeniu na osoby w latach 2015 – 2017 
(stan na 31 grudnia) 

Zatrudnienie 2015 2016 2017 

zatrudnienie w ramach umów o pracę (bez zastępstw, 
wakatów) 

516 444 427 

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

370 316 323 

pracownicy socjalni 211 225 212 

asystenci rodziny 26 25 25 

koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej 13 20 19 

psycholodzy 11 12 14 

konsultanci prawnicy 8 5 5 

specjaliści pracy z rodziną 7 8 3 

Źródło: dane własne MOPR 

 

W 2017 roku pracownicy MOPR uczestniczyli w 1 195 szkoleniach, w tym 160 pracowników 

uczestniczyło w szkoleniach związanych ze skutecznymi metodami pracy z klientem, natomiast 

162 osoby wzięły udział w warsztatach zarządzania talentami metodą Gallupa. Zgodnie z ustawą 

o pomocy społecznej dla pracowników pomocy społecznej świadczone jest doradztwo metodyczne, 

z którego w 2017 roku skorzystało 297 pracowników. 53 pracowników uczestniczyło w superwizji, 

będącej ustawiczną formą rozwoju zawodowego pracowników socjalnych, która służy utrzymaniu 
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wysokiego poziomu świadczonych usług, zachowaniu i wzmacnianiu kompetencji zawodowych, 

udzielaniu wsparcia, poszukiwaniu źródeł trudności w pracy i możliwości ich pokonywania. 

MOPR posiadał w swoich zasobach 44 lokale, które służyły różnym celom:  

1) 13 siedzib Centrów Pracy Socjalnej, działów i komórek administracyjnych; 

2) 19 użyczono organizacjom pozarządowym na realizację zadań zleconych. 

MOPR był zobowiązany dbać o dobry stan budynków poprzez prowadzenie bieżących napraw 

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

Nieruchomości Komunalnych. W roku 2017 podjęto prace remontowe: ul. Lecha 1 – remont budynku, 

malowanie; ul. Gustkowicza 13 – malowanie pomieszczeń; ul. Marynarki Polskiej 134A – malowanie 

pomieszczeń, ul. K. Leczkowa 1A – malowanie pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych.  

  



Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku w 2017 roku 

 

59 

 

VII. Osiągnięcia / sukcesy oraz potrzeby / wyzwania w zakresie pomocy społecznej, 
wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej 

 

 

VII.1. Osiągnięcia i sukcesy 

 

  

realizacja projektu „Gdańsk 
Blisko Rodziny”

realizacja projektu „Zadłużeni                            
w obligacjach"                           

i rozpoczęcie prac nad 
gdańskim modelem obligacji 

społecznych

uruchomienie 2 placówek 
wsparcia dziennego w formie 

podwórkowej 

utworzenie                                  
i zwiększenie liczby miejsc                          
w środowiskowych domach 

samopomocy

zwiększenie liczby miejsc        
w Dziennym Domu Pomocy 

„Ostoja” 

uruchomienie „Autobusu 
SOS” oraz wydłużenie 

funkcjonowania noclegowni 
niskoprogowej

zmniejszenie liczby dzieci 
przebywających w pieczy 

instytucjonalnej

utworzenie placówki 
opiekuńczo – wychowawczej 

typu specjalistyczno –
terapeutycznego

zwiększenie ilości miejsc        
w rodzinnej pieczy zastępczej 

poprzez przekształcenie 
rodzin zastępczych 

zawodowych na rodzinne 
domy dziecka

kompleksowe wsparcie 
diagnostyczno -

terapeutyczne dzieci w pieczy 
zastępczej ze szczególnymi 

potrzebami

badanie ewaluacyjno-
diagnostyczne modelu 

usamodzielniania 
wychowanków pieczy 

zastępczej

akcje „Wigilijna Paczka”, 
„Każdy może pomóc

wdrożenie Modelu 
rozdzielenia pracy socjalnej 

od świadczeń

zwiększenie liczby miejsc       
w placówkach wsparcia 

dziennego typu 
specjalistycznego

podwyższenie kwoty na 
zagospodarowanie dla 

usamodzielniających się 
wychowanków
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VII.2. Potrzeby / wyzwania 

 

 

Potrzeby / wyzwania w zakresie pomocy społecznej 

 

 

  

rozwój narzędzi wsparcia dla osób 
zadłużonych, zagrożonych eksmisją              

i eksmitowanych

rozwój grup profilaktycznych, 
socjoterapeutycznych oraz 

indywidualnych terapii dla dzieci                           
i młodzieży doznających przemocy       

zapewnienie wsparcia w formie zajęć 
psychoedukacyjnych dla rodziców                       

o obniżonych możliwościach 
intelektualnych

podniesienie jakości świadczonych 
usług opiekuńczych

rozwój form  wsparcia osób                               
ze sprzężoną i głęboką 

niepełnosprawnością oraz osób                       
z autyzmem

zapewnienie miejsc w placówkach dla 
osób bezdomnych  wymagających 

pomocy w formie usług opiekuńczych

pozyskiwanie lokali na potrzeby 
Gdańskiego Programu Mieszkalnictwa 

Społecznego
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Potrzeby / wyzwania w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej 

 

 

 

Potrzeby / wyzwania w zakresie współpracy i organizacji Ośrodka 

 

  

rozwój sieci placówek typu 
podwórkowego

uruchomienie klubu dla 
młodzieży 

zmniejszanie liczby dzieci 
umieszczanych w pieczy 

instytucjonalnej

rozwój sieci współpracy                 
z organizacjami 

pozarządowymi, instytucjami                   
i biznesem

rozwój wolontariatu, głównie             
w zakresie wspierania seniorów

rozwój animacji społeczności  
lokalnych 

doskonalenie zawodowe 
pracowników 

ewaluacja i doskonalenie 
Modelu rozdzielenia pracy 

socjalnej od Świadczeń

prowadzenie badań                           
w obszarze  działalności 

Ośrodka 
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