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Objaśnienie skrótów i synonimów 

 

BEiWOZ Program Bezpieczeństwa Ekonomicznego i Wsparcia Osób Zadłużonych 

na lata 2016-2023 

CIS Centrum Integracji Społecznej 

CPS Centrum Pracy Socjalnej, komórka Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 

w Gdańsku 

CSR (ang. corporate social responsibility) społeczna odpowiedzialność biznesu 

CTUS Centrum Treningu Umiejętności Społecznych 

DPS dom pomocy społecznej 

GPMS Gdański Program Mieszkalnictwa Społecznego dla osób/rodzin zagrożonych 

wykluczeniem społecznym na lata 2016-2023 

GPS II projekt GPS – Gotowość Praca Samodzielność II 

GUP Gdański Urząd Pracy 

IPI indywidualny program integracji 

IPWzB indywidualny program wychodzenia z bezdomności 

IPZS indywidualny program zatrudnienia socjalnego 

Miasto miasto Gdańsk 

MII Model Integracji Imigrantów 

MOPR, Ośrodek Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku 

MRPiPS Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 

MSIK Miejski System Interwencji Kryzysowej 

NPO nieodpłatne poradnictwo obywatelskie 

NPP nieodpłatna pomoc prawna 

OIK Ośrodek Interwencji Kryzysowej 

OSL organizator społeczności lokalnej 

PFRON Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

POMOST Std system informatyczny pomocy społecznej POMOST Standard 

POW placówka opiekuńczo-wychowawcza 

RDD rodzinny dom dziecka 

SFWON Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 

ŚDS środowiskowy dom samopomocy 

WTZ warsztat terapii zajęciowej 

ZUS Zakład Ubezpieczeń Społecznych 
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I. Wprowadzenie – cele, obszary i główne kierunki działalności Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Rodzinie  

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 

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. 

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. Jednostką organizacyjną sytemu pomocy społecznej miasta 

Gdańska jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku (MOPR). Ośrodek 

współtworzy system pomocy społecznej z innymi jednostkami organizacyjnymi pomocy 

społecznej i organizacjami pozarządowymi (zadania zlecone do realizacji). 

Część działań Ośrodka realizowanych w 2019 roku kierowana była do wszystkich 

mieszkańców i mieszkanek Gdańska, m.in. praca socjalna, animowanie społeczności 

lokalnej, wsparcie specjalistyczne, interwencja kryzysowa, mieszkalnictwo społeczne. 

Rysunek 1. Działania skierowane do mieszkanek i mieszkańców Gdańska  

 

 

działania              
i formy 
pomocy 

skierowane 
do 

mieszkańców 
Gdańska

praca socjalna

wsparcie 
specjalistyczne

nieodpłatna 
pomoc prawna, 

nieodpłatne 
poradnictwo 
obywatelskie

profilaktyka, 
przeciwdziałani

e przemocywsparcie              
w kryzysie, 
interwencja 
kryzysowa

mieszkalnictwo 
społeczne

wolontariat, 
CSR

animowanie 
społeczności 

lokalnej



Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku w 2019 roku 
 

5 

Ośrodek, realizując misję „Nasze wsparcie – Twoja samodzielność”, wspiera gdańszczanki 

i gdańszczan, którzy bez pomocy z zewnątrz nie poradziliby sobie w trudnym położeniu. 

Dążąc do życiowego usamodzielnienia klientów z różnymi problemami Ośrodek udziela 

pomocy w formie świadczeń niepieniężnych i pieniężnych. 

MOPR obejmuje wsparciem rodziny i osoby ze szczególnymi potrzebami, m.in. 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.  

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

rządowej wynikające z ustawy o pomocy społecznej. Prawo do świadczeń pieniężnych 

z pomocy społecznej przysługuje osobom, których dochód nie przekracza ustawowego 

kryterium dochodowego z pomocy społecznej wynoszącego od 1 października 2018 roku 

dla osoby samotnie gospodarującej 701 zł, a dla osoby w rodzinie 528 zł. Praca socjalna, 

poradnictwo specjalistyczne i interwencja kryzysowa udzielane są bez względu 

na sytuację materialną klienta.  

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku realizuje również zadania wskazane 

w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Ustawa powstała dla dobra 

dzieci potrzebujących szczególnej ochrony i pomocy ze strony dorosłych, środowiska 

rodzinnego, dla dobra rodziny będącej podstawową komórką społeczeństwa oraz 

naturalnym środowiskiem rozwoju, i dobra wszystkich jej członków, a w szczególności 

dzieci. Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdańska MOPR został wyznaczony na 

organizatora pracy z rodziną oraz organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w Gdańsku.  

W 2019 roku działalność MOPR ukierunkowana była na efektywną aktywizację klientów 

i zaspokajanie ich podstawowych potrzeb poprzez prowadzenie zindywidualizowanych 

form wsparcia, jak również rozwój i doskonalenie form udzielanego wsparcia.  

• W Centrach Pracy Socjalnej (CPS) pracowano w oparciu o model rozdzielenia pracy 

socjalnej od świadczeń, który zakłada zwiększenie podmiotowości klienta 

zwiększając jego odpowiedzialność za sposób rozwiązywania swojej trudnej sytuacji 

we współpracy z pracownikiem socjalnym.  

• Rozwijano mieszkalnictwo społeczne dla różnych grup osób potrzebujących. 

Wsparcie udzielane było w mieszkaniach wspomaganych, w tym chronionych oraz 

w mieszkaniach ze wsparciem.  

• W obszarze aktywizacji zawodowej MOPR realizował projekty współfinansowane 

z funduszy Unii Europejskiej: GPS – Gotowość Praca Samodzielność II, Cała 

Naprzód I, Cała Naprzód II. 

• W obszarze testowania nowych rozwiązań Ośrodek realizował projekt pn. Gdański 

model deinstytucjonalizacji usług na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi oraz 

rozpoczął realizację projektu pn. OzA – Testowanie gdańskiego modelu wsparcia 
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dorosłych Osób z Autyzmem (oba projekty współfinansowane z funduszy Unii 

Europejskiej).  

• Rozwijany był system interwencji kryzysowej, by podwyższyć efektywność 

udzielanego wsparcia.  

• Dostosowywano liczbę i rodzaj placówek wsparcia dziennego, ośrodków wsparcia 

dla osób starszych i z niepełnosprawnościami, w tym z zaburzeniami psychicznymi 

do bieżących potrzeb i możliwości.  

• Organizacjom pozarządowym i innym podmiotom zlecane były do realizacji zadania 

MOPR. 

 

Rysunek 2. Formy pomocy skierowane do osób korzystających ze wsparcia MOPR 
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II. Działania skierowane do mieszkanek i mieszkańców Gdańska  

II.1. Praca socjalna 

Praca socjalna świadczona jest na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich 

środowisku. Prowadzona jest z osobami i rodzinami w celu rozwinięcia lub wzmocnienia 

aktywności i samodzielności życiowej oraz ze społecznością lokalną w celu zapewnienia 

współpracy i koordynacji działań instytucji i organizacji istotnych dla zaspokajania 

potrzeb członków tej społeczności. Rodziny przeżywające trudności w pierwszej 

kolejności otrzymują wsparcie pracownika socjalnego. Zadaniem pracownika jest 

organizowanie pracy z rodziną tak, by w efektywny i skuteczny sposób wykorzystywać 

dostępne zasoby klienta, środowiska lokalnego oraz Ośrodka, podejmowanie działań 

profilaktycznych, interwencyjnych i aktywizujących.  

Od 2017 roku wszystkie Centra Pracy Socjalnej pracują bazując na modelu rozdzielenia 

pracy socjalnej od świadczeń, którego celem jest podniesienie efektywności oferowanego 

wsparcia poprzez zwiększenie podmiotowości odbiorcy pomocy i jego wpływu na 

pokonanie własnej trudnej sytuacji życiowej, nie tylko przez rzeczywistą współpracę 

z pracownikiem socjalnym, ale także przez świadomy samodzielny wybór oferowanych 

usług. W każdym CPS pracują trzy wyspecjalizowane zespoły pracowników socjalnych: 

Zespół Informacji i Obsługi, Zespół Pracy Socjalnej oraz Zespół Usług i Świadczeń. 

W 2019 roku dokonano z udziałem wszystkich pracowników CPS przeglądu m.in. 

podziału zadań, stosowanych narzędzi pracy. Wyniki pracy zostały wdrożone w zakresie 

ujednolicenia zadań poszczególnych zespołów, doskonalenia tworzonej dokumentacji, 

zasad obsługi w Zespole Informacji i Obsługi, określenia ról i kompetencji pracowników. 

Praca socjalna świadczona jest bez względu na posiadany dochód osoby/rodziny. W 2019 

roku pracą socjalną objęto 6 801 rodzin, wśród których 1 752 rodziny korzystały 

wyłącznie z pracy socjalnej. Spadek liczby rodzin objętych pracą socjalną w stosunku do 

roku poprzedniego (o 7,5%) korelował ze spadkiem ogólnej liczby rodzin objętych 

pomocą społeczną (o 2,6%).  

Tabela 1. Praca socjalna w latach 2017-2019 

Praca socjalna 2017 2018 2019 

liczba rodzin objętych pracą socjalną ogółem  

liczba nie jest sumą wierszy poniżej 
7 084 7 355 6 801 

liczba osób w rodzinach objętych pracą socjalną 12 649 13 097 11 839  

liczba rodzin objętych wyłącznie pracą socjalną 1 572 2 008 1 752  

liczba osób w rodzinach objętych wyłącznie pracą 

socjalną 
2 992 3 811 3 320  

Źródło: Sprawozdanie MRPiPS-03R  

Działania w dużym stopniu nastawione są na wsparcie klienta prowadzące do jego 

usamodzielnienia, a służą temu narzędzia wykorzystywane w pracy socjalnej. Zgodnie 

z ustawą, w celu określenia sposobu współdziałania w rozwiązywaniu problemów osoby 
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lub rodziny znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej, pracownik socjalny może zawrzeć 

kontrakt socjalny z osobą lub rodziną w celu wzmocnienia aktywności i samodzielności 

życiowej, zawodowej lub przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. W 2019 roku 

łącznie zawarto 420 kontraktów. W procesie prowadzenia pogłębionej pracy socjalnej 

zawierano również umowy współpracy oraz plany współdziałania – łącznie 470. 

 

II.2. 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 

działania na rzecz osób i rodzin w społecznościach lokalnych. Organizatorzy społeczności 

lokalnej (OSL) pracowali z mieszkańcami i lokalnymi liderami w poszczególnych częściach 

Gdańska. Praca podejmowana była na rzecz rozwoju społecznej aktywności, 

mobilizowania grup społecznych do podejmowania działania na swoją rzecz, zgodnie 

z lokalnymi potrzebami i możliwościami m.in. na terenie Nowego Portu, Wrzeszcza 

Dolnego, Chełmu, Przeróbki, Biskupiej Górki. Celem aktywności z perspektywy 

mieszkańca było polepszenie jakości życia przez 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 2019 Ośrodek zatrudniał 7 organizatorów 

społeczności lokalnej, w tym osoby zatrudnione w projekcie GPS – Gotowość Praca 

Samodzielność II. 

Organizatorzy społeczności lokalnej brali udział w tworzeniu i działaniach nieformalnych 

partnerstw. Prowadzono warsztaty, szkolenia, spotkania edukacyjne i projekty dla 

różnych grup odbiorców, w tym seniorów, młodzieży i osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym. We współpracy z pracownikami socjalnymi, asystentami rodziny, lokalnymi 

działaczami i podmiotami zaangażowanymi lokalnie, w tym organizacjami 

pozarządowymi, radami dzielnic, jednostkami organizacyjnymi i budżetowymi Miasta 

Gdańska, przedstawicielami biznesu i innymi współorganizowali m.in. festyny, grupy 

edukacyjne i samopomocowe, cykliczne zajęcia ogólnorozwojowe dla mieszkańców, 

zbiórki artykułów szkolnych, zabawek i słodyczy. Wśród podejmowanych inicjatyw 

znalazły się m.in.:  

• Rodzino-Sfera II i Rodzino-Sfera III: zajęcia plastyczne, kulinarne, edukacyjne, 

sportowe dla rodzin, 

• Zimowisko w mieście: cykl spotkań o tematyce podróżniczej, kulinarnej, 

artystycznej, sportowej dla seniorów, 
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• Kulturalna Majówka: wyjścia do muzeów, teatrów, zwiedzanie wystaw, zajęcia 

edukacyjne dla seniorów, 

• Wakacyjny MiszMasz: wyjścia do placówek kulturalnych, spacery z lokalnym 

przewodnikiem, turniej zagadek logicznych, wieczorek taneczny dla seniorów, 

• Lokalny model wsparcia dzieci i młodzieży: spotkania sieciujące dotyczące 

współpracy lokalnych partnerów, w których uczestniczyli m.in. przedstawiciele 

organizacji pozarządowych, Policja, rady dzielnic oraz lokalni liderzy, 

• Projekt „Młodzi Wrzeszcz(ą)”: zajęcia StreetArt dla młodzieży, nagrywanie utworu 

rapowego, 

• Akcja edukacyjna FAScynująca sesja MAM: sesja fotograficzna dla mam 

oczekujących dziecka oraz mam z dziećmi wpisująca się w obchody Światowego 

Dnia Świadomości FASD (Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych), wydanie 

kalendarza ze zdjęciami. 

 

II.3. Rozwój wolontariatu i działań w obszarze CSR 

Zgodnie z definicją z 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 instytucji działających 

w różnych obszarach społecznych. MOPR zachęcał mieszkańców do podejmowania 

działań wolontariackich na rzecz klientów. W 2019 roku podpisano 196 porozumień 

z wolontariuszami, ze wsparcia skorzystało około 2 000 osób.  

Wolontariusze uczestniczyli w organizacji wielu akcji, w tym m.in.:  

• przygotowanie 120 paczek wspomagających dla seniorów i osób 

z niepełnosprawnościami, 

• przygotowanie 23 pakietów szpitalnych dla seniorów i osób 

z niepełnosprawnościami, 

• realizacja 3 spotkań tematycznych dla 50 seniorów, 

• projekt „Starszy Brat Starsza Siostra” dla 16 dzieci w wieku 6-12 lat, 

• projekt „Zjedz obiad z seniorem” dla 13 seniorów, 

• projekt „Marzenia dla seniora” dla 9 seniorów i osób z niepełnosprawnościami. 

W 2019 roku w pracy socjalnej wykorzystywany był potencjał firm w ramach CSR – 

biznesu odpowiedzialnego społecznie. To koncepcja, według której przedsiębiorstwa są 

jednostkami społecznymi uwzględniającymi w swojej strategii nie tylko interesy udziałowców, 

ale i całego społeczeństwa1. Jest to coraz częściej wykorzystywana możliwość włączenia 

firm we wsparcie osób korzystających z pomocy społecznej. Zrealizowano różnorodne 

przedsięwzięcia m.in.: 

 
1 https://businessinsider.com.pl/firmy/zarzadzanie/czym-jest-csr/bqmm0w5 



Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku w 2019 roku 
 

10 

• projekt „Zaszczepmy dzieciom sport” – zaproszenia na mecze żużlowe dla 300 osób, 

• projekt „Fascynująca sesja mam” – wydarzenie edukacyjne z okazji Światowego 

Dnia Świadomości FAS dla 20 kobiet, wydano kalendarz w nakładzie 300 sztuk, 

• zimowisko dla seniorów – zaproszenia, wejściówki, produkty spożywcze dla 

20 seniorów. 

Dbając o wysoką jakość współpracy z potencjalnymi partnerami MOPR upowszechniał 

profesjonalną broszurę „Bądź odpowiedzialny społecznie z MOPR Gdańsk”, która zawiera 

propozycje różnorodnej współpracy.  

W roku 2019 już po raz ósmy zorganizowana została akcja „Każdy może pomóc”. 

Anonimowi darczyńcy przygotowywali paczki dla 950 dzieci. Po raz pierwszy 

przygotowano także paczki dla 90 seniorów. W akcję pomocową zaangażowały się osoby 

indywidualne, przedstawiciele biznesu odpowiedzialnego społecznie. Dla rodzin 

z dziećmi Miasto wraz z MOPR przygotowało również podarunek w ramach „Wigilijnej 

paczki”. Dzieci otrzymały upominki podczas finału akcji – zabawy świątecznej. 

W Dniu Pracownika Socjalnego przypadającego na 21 listopada zostały przyznane 

nagrody specjalne Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej za wybitne, nowatorskie 

rozwiązania w zakresie pomocy społecznej. MOPR w Gdańsku otrzymał nagrodę 

specjalną w kategorii zespołowej za zainicjowanie współpracy z podmiotami 

zewnętrznymi, w ramach idei społecznej odpowiedzialności biznesu w przedsięwzięcia 

skierowane do osób i rodzin objętych wsparciem Ośrodka, promując pozytywny 

wizerunek pomocy społecznej i przyczyniając się do rzetelnej, skutecznej i profesjonalnej 

pomocy osobom jej wymagającym. Dyrektorka wraz z pracownikami Referatu Animacji 

Lokalnej i Wolontariatu osobiście odebrali nagrodę w Warszawie.  

 

II.4. Wsparcie specjalistyczne – psychologiczne, prawne  

Dla rodzin mieszkających w Gdańsku dostępne jest poradnictwo specjalistyczne, w tym 

prawne, psychologiczne. 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 2019 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, dostęp do specjalistycznej 

rehabilitacji dziecka (realizowanej w formie przyznania rodzinie świadczenia na zakup 

usługi od podmiotu niepublicznego).  

Poradnictwo prawne udzielane jest przez prawników MOPR (Zespół Poradnictwa 

Prawnego) w zakresie problemów prawnych, m.in. spraw rozwodowych, alimentów, 
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zadłużenia, kontaktów z dziećmi, spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych, 

ubezwłasnowolnienia, prawa pracy, prawa cywilnego, egzekucji komorniczej, kontaktów 

z instytucjami. W 2019 roku łącznie udzielono 510 porad prawnych (2018 – 813).  

Od 2016 roku funkcjonuje system nieodpłatnej pomocy prawnej (NPP) gwarantujący 

bezpłatny dostęp do darmowych porad prawnych na poziomie lokalnym. Od 2019 roku 

z pomocy może skorzystać każda osoba, która złożyła oświadczenie, że nie jest w stanie 

ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. W 2019 roku na terenie Gdańska 

zapewniono dostęp zarówno do nieodpłatnej pomocy prawnej, jak i nieodpłatnego 

poradnictwa obywatelskiego (NPO) osobom w trudnej sytuacji życiowej potrzebującym 

wsparcia. W 2019 roku łącznie funkcjonowało 19 punktów: w 9 punktach porad udzielali 

adwokaci lub radcowie prawni, w 10 punktach prowadzonych przez organizacje 

pozarządowe, pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego udzielali oprócz 

adwokatów i radców prawnych doradcy podatkowi oraz absolwenci studiów 

prawniczych. W 2019 roku udzielono 10 099 porad. Dziedzinami prawa, z których 

udzielono najwięcej porad, były: prawo cywilne, prawo rodzinne (w tym w szczególności 

porady dotyczące: ustania małżeństwa, uprawnień do sprawowania władzy rodzicielskiej, 

kontaktów rodziców z dziećmi, uzyskania alimentów na dziecko, uzależnienia w rodzinie), 

prawo karne oraz prawo administracyjne z wyjątkiem prawa podatkowego. W roku 

sprawozdawczym w MOPR przygotowano nowy model obsługi prawnej (w tym nowe 

lokalizacje punktów NPP i NPO) oraz zmodyfikowane zasady funkcjonowania Zespołu 

Poradnictwa Prawnego. 

Psycholodzy zatrudnieni w Ośrodku udzielili klientom 3 124 konsultacji. Największa liczba 

konsultacji dotyczyła spraw związanych z przemocą domową (1 219; 2018 – 1 166) oraz 

chorobami psychicznymi (624; 2018 – 706). Konsultacje dotyczyły także problemów 

opiekuńczo-wychowawczych, uzależnień, interwencji kryzysowej. Psycholodzy prowadzili 

zajęcia grupowe dla klientów oraz terapię. 

We współpracy z organizacjami pozarządowymi realizowano następujące usługi:  

• mediacja rodzinna (24 pary),  

• specjalistyczne, interdyscyplinarne poradnictwo dla rodzin z dziećmi 

umieszczonymi lub zagrożonych umieszczeniem w pieczy zastępczej (20 rodzin),  

• specjalistyczne, interdyscyplinarne poradnictwo dla rodzin z dziećmi, w których 

występują problemy alkoholowe (16 rodzin),  

• diagnoza psychospołeczna rodzin (15 rodzin),  

• doradztwo metodyczne dla pracowników socjalnych Centrów Pracy Socjalnej MOPR 

w Gdańsku poprzez konsultacje terapeuty w miejscu zamieszkania/pobytu 

osoby/rodziny z problemami uzależnienia od alkoholu (138 osób),  

• warsztaty dla osób o obniżonych sprawnościach poznawczo-percepcyjnych 

i posiadających trudności opiekuńczo-wychowawcze (14 rodziców). 
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II.5. Wsparcie w kryzysie i interwencja kryzysowa 

Interwencja kryzysowa stanowi zespół interdyscyplinarnych działań podejmowanych na 

rzecz osób i rodzin będących w sytuacji kryzysu. Celem interwencji kryzysowej jest 

przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie 

z bieżącymi sprawami.  

Interwencja kryzysowa udzielana jest niezależnie od kryterium dochodowego. 

Osoby i rodziny będące w kryzysie, doświadczające przemocy, w tym zmuszone 

do natychmiastowego opuszczenia domu, mogły korzystać z usług czynnego całodobowo 

Ośrodka Interwencji Kryzysowej (OIK) przy pl. ks. Jana Gustkowicza 13. W ramach 

interwencji kryzysowej udzielano natychmiastowej pomocy specjalistycznej, w zależności 

od potrzeb: poradnictwa psychologicznego, socjalnego, prawnego, a w sytuacjach 

uzasadnionych – schronienia do 3 miesięcy, bez wcześniejszego skierowania czy 

umawiania wizyt. W 2019 roku OIK, prowadzony wcześniej przez organizację 

pozarządową, został włączony w strukturę Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Łącznie 

w całym roku (bez względu na podmiot prowadzący) przyjęto 3 619 zgłoszeń (2018 – 

3 545), udzielono 2 133 porad psychologicznych (2018 – 1 041), z hostelu skorzystało 

60 osób (2018 – 85). 

W ramach działań interwencyjnych organizowane były dyżury interwencyjne 

pracowników socjalnych i psychologów po godzinach pracy Ośrodka i w dni wolne 

od pracy. We współpracy z instytucjami działającymi na terenie Miasta 

przeprowadzonych zostało 48 interwencji, 69 osób objęto wsparciem.  

W ramach interwencji związanych z przemocą w rodzinie prowadzono koordynację 

procedur „Niebieskie Karty”, powoływano grupy robocze. Opis działań w rozdziale 

IV.7 Osoby doświadczające przemocy. 

W 2019 roku zorganizowano działania interwencyjno-pomocowe na szeroką skalę dla 

mieszkańców Gdańska po tragedii związanej z atakiem na Prezydenta Miasta Gdańska. 

W ramach masowego kryzysu uruchomiono wsparcie psychologiczne, psychiatryczne 

i terapeutyczne. W ramach ścisłej współpracy niezwłocznie zaangażowano całodobowo 

psychologów oraz psychoterapeutów z 23 organizacji pozarządowych i podmiotów 

współpracujących z MOPR (117 specjalistów). 

W czerwcu 2019 roku podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy 31 podmiotami – 

instytucjami, organizacjami pozarządowymi, osobami fizycznymi i prawnymi w ramach 

Miejskiego Systemu Interwencji Kryzysowej (MSIK). Celem jego powstania była integracja 

podmiotów i osób w zakresie skutecznego, interdyscyplinarnego i komplementarnego 

wsparcia udzielanego mieszkańcom i mieszkankom Gdańska znajdującym się 

w sytuacjach kryzysowych i podniesienie skuteczności działań – spójna i wzajemnie 

uzupełniająca się formuła działań profilaktycznych, interwencyjnych i post-

interwencyjnych udzielanych bezzwłocznie.   
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II.6. Mieszkalnictwo społeczne  

W odpowiedzi na założenia Krajowego Programu Przeciwdziałania Ubóstwu 

i Wykluczeniu Społecznemu oraz w celu zintegrowania działań na rzecz zapobiegania 

utracie mieszkania, zadłużeniom czynszowym, eksmisjom i bezdomności, w 2016 roku 

jednostki organizacyjne Miasta Gdańska przystąpiły do realizacji Gdańskiego Programu 

Mieszkalnictwa Społecznego na lata 2016-2023 (GPMS), którego celem jest rozwój 

mieszkalnictwa społecznego, w tym chronionego, jako kierunku realizacji zapewnienia 

wsparcia w środowisku, a nie placówkach instytucjonalnych. Mieszkania wspomagane to 

mieszkania prowadzone 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 z mieszkań ze wsparciem objęte są pomocą, którą 

zapewnia MOPR i/lub organizacje pozarządowe działające na zlecenie Miasta lub 

współpracujące z Miastem.  

Tabela 2. Osoby korzystające z mieszkań wspomaganych/chronionych i mieszkań 

ze wsparciem (stan na dzień 31 grudnia 2019 roku) 

Mieszkalnictwo społeczne 

mieszkania wspomagane/chronione mieszkania ze wsparciem 

mieszkania 

wspomagane/ 

chronione 

w tym mieszkania 

chronione 
Dolne Młyny 

mieszkania 

rozproszone 
CTUS 

liczba 

mieszkań 
na 

31.12.2019 

liczba 

osób 

w roku 

liczba 

mieszkań 
na 

31.12.2019 

liczba 

osób 

w roku 

liczba 

mieszkańców 

liczba osób 

w roku 

liczba osób 

korzystają-

cych 

razem 

liczba jest sumą wierszy poniżej 
38 172 11 45 48 16 59 

wychowankowie pieczy 

zastępczej  
7 23 1 10 6 1 0 

osoby z zaburzeniami 

psychicznymi/ 

z niepełnosprawnościami 

16 73 7 24 8 4 0 

osoby w kryzysie bezdomności  7 42 0 0 8 4 0 

osoby kierowane do CTUS 

(w tym 12 osób 

z niepełnosprawnością) 

0 0 0 0 0 0 59 

seniorzy 1 3 0 0 0 0 0 

cudzoziemcy 4 20 0 0 0 0 0 

inne 3 11 3 11 26 7 0 

Źródło: Dane własne MOPR  

W 2019 roku kontynuowano wsparcie uczestników w 34 mieszkaniach wspomaganych. 

Dodatkowo uruchomiono 4 nowe mieszkania wspomagane: 2 dla osób 

z niepełnosprawnością/zaburzeniami psychicznymi, 1 dla cudzoziemców oraz 1 dla 
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seniorów. Jedno z wyżej wymienionych mieszkań powstało w ramach rozwoju sieci 

mieszkań chronionych zgodnie z działaniem 4.7 Programu kompleksowego wsparcia dla 

rodzin „Za życiem”. Mieszkanie zostało wyremontowane, wyposażone i przystosowane 

dla 4 osób z niepełnosprawnościami.  

W 2019 roku kontynuowano realizację projektów opartych na modelu mieszkań 

ze wsparciem: Dom ekologiczny ze wsparciem przy ul. Dolne Młyny, Centrum Treningu 

Umiejętności Społecznych, Mieszkania rozproszone ze wsparciem. Rozszerzono 

do 10 liczbę rozproszonych mieszkań ze wsparciem oraz zaangażowano organizacje 

pozarządowe w realizację zadania. 

W Centrum Treningu Umiejętności Społecznych (CTUS) podejmowano działania mające 

na celu zapewnienie tymczasowych pomieszczeń osobom i rodzinom, wobec których 

zostanie zrealizowana eksmisja do pomieszczeń tymczasowych oraz wyposażenie ich 

w kompetencje społeczne niezbędne do powrotu do aktywnego udziału w życiu 

społecznym. W 2019 roku w CTUS przebywało 59 osób, w tym 12 osób 

z niepełnosprawnością (44 osoby kontynuowały pobyt od poprzedniego roku). Uczestnicy 

przechodzili trening finansowy, ponosząc opłaty za pobyt w CTUS oraz wykorzystane 

media (38 środowisk) oraz spłacając zadłużenia lub odpracowując część długu na rzecz 

Miasta (19 środowisk). W 2019 Zespół Zarządzający CTUS pozytywnie rekomendował 

11 środowisk do uzyskania lokalu socjalnego z zasobów mieszkaniowych Miasta 

Gdańska.  

Projekt Osiedle Sitowie funkcjonował w dzielnicy Rudniki w 7 budynkach z zasobów 

mieszkaniowych Miasta. Wsparcie prowadzone było przez organizacje pozarządowe. 

Głównym celem projektu było usamodzielnienie poprzez aktywizację społeczną 

i zawodową oraz zapewnienie mieszkań wspomaganych dla samotnych bezdomnych 

matek z dziećmi oraz dla osób z niepełnosprawnościami, zaburzeniami psychicznymi. 

Wsparcie w usamodzielnieniu zapewniali specjaliści: psycholog, pedagog, doradca 

zawodowy, pracownik socjalny, asystent i koordynatorzy poszczególnych budynków. 

Wprowadzono nowe działania z zakresu ekonomii społecznej opierające się na koncepcji 

ekologicznego ogrodu warzywno-owocowego oraz roślinno-kwiatowego wraz 

z elementami małej hodowli kur. W ramach projektu prowadzono 6 mieszkań 

wspomaganych – 3 dla matek w kryzysie bezdomności oraz 3 dla osób 

z niepełnosprawnościami, w tym zaburzeniami psychicznymi. W 2019 roku mieszkało 

w nich 60 osób, w tym 12 matek w kryzysie bezdomności z 18 dziećmi oraz 30 osób 

z zaburzeniami psychicznymi. Łącznie 2 osoby z zaburzeniami psychicznymi oraz 

1 samotna matka z 1 dzieckiem usamodzielniły się, wracając z uzyskanymi 

kompetencjami społecznymi i zawodowymi do środowiska rodzinnego. 
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III. Osoby korzystające z pomocy społecznej 

W myśl art. 7 ustawy o pomocy społecznej wsparcie udzielane jest osobom i rodzinom 

z powodu m.in. ubóstwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej 

lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, bezradności w sprawach opiekuńczo-

wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, alkoholizmu lub narkomanii. 

Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego w końcu 2018 roku liczba 

mieszkańców Gdańska wynosiła 466 631 osób 2 , zameldowanych było 

439 672 mieszkańców3. Ogółem pomocą społeczną w formie świadczeń i/lub pracy 

socjalnej objęto 13 767 osób w 7 830 rodzinach (2018 – 14 447 osób w 8 042 rodzinach). 

Wsparcie z MOPR otrzymało 3,1% ogółu osób zameldowanych w Gdańsku. 

W porównaniu z 2018 rokiem zanotowano nieznaczny spadek (o 0,2%).  

 

Wykres 1. Rodziny i osoby w rodzinach, którym przyznano świadczenie w podziale na Centra 

Pracy Socjalnej i komórki organizacyjne uprawnione do przyznawania świadczeń w 2019 roku 

 

Źródło: Raport z systemu POMOST Std 

 

Członkowie 6 078 rodzin otrzymali świadczenia na podstawie decyzji. Zaobserwowano 

nieznaczny spadek liczby osób, którym przyznano świadczenie z pomocy społecznej 

w porównaniu do 2018 roku – z 7 734 do 7 661 osób (spadek o 0,9%). Odsetek 

mieszkańców poszczególnych dzielnic, którym przyznano decyzją świadczenia z pomocy 

społecznej zasadniczo nie zmienił się od roku poprzedniego (zawierał się między 

spadkiem o 1,1% a wzrostem o 1,1%).  

  

 
2 https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start 
3 https://www.gdansk.pl/gdanskwliczbach 
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Wykres 2. Odsetek mieszkańców poszczególnych dzielnic, którym przyznano świadczenia, dla Gdańska odsetek mieszkańców w rodzinach objętych 

pomocą społeczną w 2019 roku  
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Wykres 3. Liczba osób, którym przyznano świadczenie w przeliczeniu na 1 000 mieszkańców w podziale na dzielnice w 2019 roku  
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Najczęstszymi powodami korzystania z pomocy społecznej w 2019 roku były czynniki 

zdrowotne, tj. niepełnosprawność oraz długotrwała lub ciężka choroba (odpowiednio 

50,2% oraz 44,9% rodzin ze świadczeniem). Co ważne, w stosunku do roku 2018 wzrósł 

odsetek rodzin, których potrzeby wynikają z długotrwałej lub ciężkiej choroby (z 42,5% 

do 44,9%). 

Wykres 4. Powody przyznania pomocy rodzinom, którym przyznano decyzją świadczenia 

(dane w %) 

Jedna rodzina może korzystać z wielu powodów z pomocy społecznej, wykazywane trzy 

podstawowe problemy rodziny 

 
Źródło: Sprawozdanie MRPiPS-03R 

 

W poszczególnych Centrach Pracy Socjalnej częstotliwość przyznania pomocy z danego 

powodu odzwierciedla tendencje ogólnomiejskie, ale dostrzec można również tendencje 

lokalne. Najwyższe odsetki przyznania pomocy z powodu niepełnosprawności i ubóstwa 

w roku sprawozdawczym odnotowano w CPS 2, CPS 7 i CPS 8. Z powodu długotrwałej 

lub ciężkiej choroby najczęściej udzielono pomocy klientom CPS 6, CPS 7, CPS 8. 

Najwyższy udział rodzin korzystających z pomocy z powodu bezradności w sprawach 

opiekuńczo-wychowawczych był w CPS 1, CPS 3 oraz CPS 6. Bezrobocie było 

najczęstszym powodem udzielenia wsparcia w CPS 3, CPS 6 oraz CPS 9.  
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Wykres 5. Powody przyznania pomocy w podziale na Centra Pracy Socjalnej w 2019 roku 

(dane w %)  

Jedna rodzina może korzystać z wielu powodów z pomocy społecznej, wykazywane trzy 

podstawowe problemy rodziny 

Źródło: Raporty z systemu POMOST Std  

 

Wśród wszystkich 7 830 rodzin, którym udzielono pomocy i wsparcia w formie 

świadczeń lub/i pracy socjalnej, 5 100 to rodziny jednoosobowe (65,1%), a 2 730 to 

rodziny wieloosobowe (34,9%). Wśród wszystkich rodzin było 1 661 rodzin z dziećmi 

(21,2%), pośród których 667 to rodziny z jednym dzieckiem.  

 

Wykres 6. Struktura rodzin, którym udzielono pomocy i wsparcia w 2019 roku (dane w %)  

Liczba rodzin to suma rodzin, którym przyznano świadczenie oraz rodzin objętych wyłączną 

pracą socjalną  

 

 
Źródło: Sprawozdanie MRPiPS-03R  

W systemie pomocy społecznej w 2019 roku przeważały rodziny posiadające nie więcej 

niż dwoje dzieci. Stanowiły one 72,6% (1 206) populacji wszystkich rodzin z dziećmi. 

W 2019 roku 41,8% ogółu rodzin z dziećmi stanowiły rodziny niepełne (694 rodziny).  
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Wykres 7. Struktura rodzin z dziećmi w latach 2017-2019 (dane w %) 

Źródło: Sprawozdanie MRPiPS-03R  

 

Wśród rodzin korzystających z pomocy i wsparcia największy odsetek (59,0%) stanowiły 

rodziny pozostające w systemie pomocy trzy i więcej lat i jest on najniższy w latach 2017-

2019. 

Wykres 8. Okres objęcia rodzin wsparciem w latach 2017-2019 (dane w %)  

 

Źródło: Raporty z systemu POMOST Std 

 

III.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 701 zł; 

osoba w rodzinie 528 zł). Świadczeniami pieniężnymi są: zasiłek stały, zasiłek okresowy, 

zasiłek celowy, specjalny zasiłek celowy oraz zasiłek celowy z tytułu zdarzenia 

losowego/klęski żywiołowej lub ekologicznej.  

Udzielenie świadczeń niepieniężnych nie jest uzależnione wyłącznie od spełnienia 

kryterium dochodowego, a głównie od wystąpienia okoliczności faktycznie 

uzasadniających przyznanie danej pomocy. Świadczenia mogą być przyznane m.in. 

w formach tj. posiłek, schronienie, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 

w miejscu zamieszkania, zapewnienie pobytu w ośrodkach wsparcia, mieszkaniach 
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chronionych, rodzinnych domach pomocy, domach pomocy społecznej, sprawienie 

pogrzebu. 

Liczba rodzin otrzymujących świadczenia z pomocy społecznej bez względu na formę 

w stosunku do roku poprzedniego nieznacznie wzrosła – o 0,7%, z 6 034 do 6 078 (po 

wielu latach systematycznego spadku). Świadczenia przyznano łącznie 7 661 osobom, 

w tym 53,8% osób przyznano świadczenie pieniężne (4 125 osób), a 59,2% świadczenie 

niepieniężne (4 535 osób). Na uwagę zasługuje fakt, iż odsetek klientów otrzymujących 

świadczenia pieniężne systematycznie spada przy jednoczesnym wzroście odsetka 

klientów, którym udzielono świadczeń w formie niepieniężnej, np. usług opiekuńczych, 

skierowania do domu pomocy społecznej. 

Tabela 3. Świadczenia z pomocy społecznej w ramach zadań własnych i zadań zleconych 

w latach 2017-2019 

Świadczenia pomocy społecznej  

liczba osób, którym 

przyznano decyzją 

świadczenie 

liczba rodzin 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 

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  

8 488 7 734  7 661  6 558 6 034 6 078  

świadczenia przyznane w ramach zadań 

zleconych bez względu na ich rodzaj, 

formę i liczbę  

237 213 193 212  191 181 

świadczenia przyznane w ramach zadań 

własnych bez względu na ich rodzaj, 

formę i liczbę  

8 325  7 580  7 509  6 428 5 904 5 947  

świadczenia pieniężne 4 724  4 275  4 125  4 302 4 202 4 068  

świadczenia niepieniężne  4 826  4 479  4 535  3 318 3 452 3 598  

Źródło: Sprawozdanie MRPiPS-03R  

 

III.2. Wspieranie klientów w usamodzielnieniu  

Głównym celem pomocy społecznej jest doprowadzenie – w miarę możliwości – 

do życiowego usamodzielniania osób i rodzin oraz umożliwienie im 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 przebieg usamodzielnienia są przede 

wszystkim czynniki zdrowotne, tj. niepełnosprawność i długotrwała choroba, względy 

ekonomiczne, tj. ubóstwo i bezrobocie, a także niski poziom wykształcenia i – coraz 

częściej – podeszły wiek, co jest efektem ogólnych tendencji demograficznych. Przy 

występowaniu barier uniemożliwiających usamodzielnienie celem pracy z klientem jest 

niepogorszenie jego sytuacji życiowej.  
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Wykres 9. Rodziny usamodzielnione i nowe rodziny w systemie pomocy społecznej w latach 

2017-2019 

 
Źródło: Raporty z systemu POMOST Std  

W 2019 roku 2 430 rodzin przestało korzystać z systemu pomocy społecznej. Natomiast 

pojawiło się w nim 2 218 rodzin. W porównaniu z rokiem 2018 liczba rodzin ogółem 

objętych pomocą społeczną zmniejszyła się o 2,6% (212 rodzin, z 8 042 do 7 830). 

 

 

IV. Formy pomocy skierowane do osób korzystających ze wsparcia MOPR  

IV.1. Rodziny w ubóstwie  

Ubóstwo oznacza, że dochód rodziny lub osoby nie przekracza określonych ustawą 

kryteriów dochodowych wynoszących odpowiednio 528 zł i 701 zł. Liczba rodzin 

korzystających ze świadczeń z tytułu ubóstwa systematycznie spada – w stosunku 

do roku 2018 o 320 rodzin, tj. 10,2%. 

Wykres 10. Liczba rodzin korzystających z pomocy z powodu ubóstwa w latach 2017-2019 

 

Źródło: Sprawozdanie MRPiPS-03R  

 

IV.1.1. Świadczenia pieniężne  

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje osobom, których 

dochód nie przekracza ustawowego kryterium dochodowego.  
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Świadczeniami pieniężnymi są: 

• 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), 

• zasiłek okresowy – przyznawany ze względu na długotrwałą chorobę, 

niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień 

do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego, 

• 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, 

• specjalny zasiłek celowy – świadczenie o szczególnym charakterze, przyznawany 

wyjątkowo osobom i rodzinom niespełniającym kryterium dochodowego, 

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

Zauważalny jest dalszy spadek w liczbie rodzin, których członkom przyznano prawo do 

świadczeń pieniężnych. Zasiłki stałe otrzymało o 5,2% rodzin mniej niż w roku 

poprzednim (o 109 rodzin), zasiłki okresowe 3,6% mniej (o 19 rodzin), a zasiłki celowe 

otrzymało o 2,8% rodzin mniej (o 101 rodzin). 

Tabela 4. Świadczenia z pomocy społecznej w ramach zadań własnych i zadań zleconych 

w latach 2017-2019 

Świadczenia pieniężne 
liczba rodzin 

2017 2018 2019 

zasiłek stały  2 337 2 115 2 006  

zasiłek okresowy  621 524 505 

zasiłek celowy  3 992 3 636 3 535  

Źródło: Sprawozdanie MRPiPS-03R  

 

IV.1.2. Dożywianie  

Gdańszczanie i gdańszczanki znajdujący się w trudnej sytuacji życiowej korzystali 

z dożywiania w ramach programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-

2023 oraz miejskiego Programu Osłonowego, będącego rozszerzeniem i uzupełnieniem 

programu rządowego.  

W 2019 roku udzielono wsparcia przez dofinansowanie posiłków dla dzieci w szkołach 

i przedszkolach, zapewnienie dowozu posiłków dla osób starszych do miejsca ich 

zamieszkania, zapewnienie posiłków w jadłodajniach dla osób dorosłych, organizację 

paczek świątecznych dla dzieci z najuboższych rodzin, przyznanie świadczenia 
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pieniężnego na zakup żywności. Łącznie wsparciem w zakresie dożywiania objęto 

7 057 osób, w tym 3 240 dzieci, z których 2 478 otrzymało pomoc w formie posiłku. 

Tabela 5. Programy „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 2017-2018 oraz „Posiłek 

w szkole i w domu” 2019  

Dożywianie 2017 2018 2019 

liczba dzieci objętych programem, w tym: 3 129 2 898 2 575 

liczba dzieci, które otrzymały pomoc w formie 

posiłku, z tego: 
2 357  2 156  1 813  

liczba dzieci w szkołach 1 415  1 267  1 086  

liczba dzieci w wieku przedszkolnym 528 483 465 

liczba dzieci bez wywiadu środowiskowego 414 406 262 

Źródło: Sprawozdania z realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" i „Posiłek w szkole i w domu" 

Program osłonowy w zakresie dożywiania na lata 2019-2023 przyjęty uchwałą Rady 

Miasta Gdańska stanowi rozszerzenie i uzupełnienie programu rządowego „Posiłek 

w szkole i w domu”. Odbiorcami wsparcia były osoby, których dochód mieścił się 

w przedziale 150-180% kryterium dochodowego. W 2019 roku sfinansowano obiady dla 

927 dzieci w szkołach i przedszkolach, w tym dla 262 dzieci bez decyzji administracyjnej, 

wydano gorące posiłki dla 34 osób dorosłych oraz wypłacono zasiłki na zakup żywności 

dla 208 osób. 

Ponadto kontynuowano współpracę z organizacjami pozarządowymi dystrybuującymi 

żywność w ramach Programu Operacyjnego – Pomoc Żywnościowa 2014-2020, 

podprogram 2018 dla osób najbardziej potrzebujących w Unii Europejskiej (FEAD). 

Pomoc stanowi uzupełnienie funkcjonującego sytemu świadczeń pomocy społecznej. 

W ramach programu wydano łącznie 3 258 skierowań (2018 – 4 529). 

 

 

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. Rodzina nie wykonująca prawidłowo powyższych zadań, 

określana jest jako bezradna 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 2019 w porównaniu do 2018 roku nastąpił spadek 

o 6% (z 1 080 do 1 015). 
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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 Systemu Pieczy Zastępczej na lata 

2018-2020. Głównym celem programu jest wysoki poziom jakości systemu wspierania 

rodziny i pieczy zastępczej w Gdańsku. Służyć mu mają cztery cele szczegółowe:  

• Poprawa warunków funkcjonowania rodzin w środowisku lokalnym.  

• Podniesienie jakości systemu pieczy zastępczej.  

• Podniesienie skuteczności procesu usamodzielniania.  

• Doskonalenie systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej. 

Wykres 11. Liczba rodzin korzystających z pomocy z powodu bezradności w sprawach 

opiekuńczo-wychowawczych w latach 2017-2019  

Źródło: Sprawozdanie MRPiPS-03R  

 

IV.2.1. Asystentura rodzin  

W 2019 roku kontynuowano realizację specjalistycznej pracy 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 dokonuje 

pogłębionej diagnozy problemów w rodzinie, formułuje z rodziną cele i ustala wspólnie 

plan pracy, a następnie realizuje go z rodziną we współpracy z członkami rodziny 

i w konsultacji z pracownikiem socjalnym. W przypadku, gdy dziecko umieszczone 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 (POW), w której 

przebywa dziecko. 

W 2019 roku asystenci współpracowali z 351 rodzinami. W rodzinach znajdowało się 

771 dzieci i młodzieży, z których 119 było w pieczy zastępczej, o 7,4% mniej niż w roku 
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poprzednim. Zgodnie z ustawą liczba rodzin, z którymi jeden asystent rodziny może 

w tym samym czasie prowadzić pracę, jest uzależniona od stopnia trudności 

wykonywanych zadań, jednak nie może przekroczyć 15. W 2019 roku spadł odsetek 

rodzin zobowiązanych przez Sąd do pracy z asystentem rodziny, który w roku 

sprawozdawczym z 39,8% do 33,6%. W 2019 roku z pieczy zastępczej do rodziny 

biologicznej powróciło 19 dzieci. W ostatnim dniu 2019 roku pracowało 24 asystentów, 

a w całym roku zatrudnionych było 29 asystentów. 

Tabela 6. Asystentura rodzin w latach 2017-2019 

Asystentura 2017 2018 2019 

liczba rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny 426 379 351 

liczba rodzin zobowiązanych przez Sąd do pracy 

z asystentem rodziny 
100 151 118 

liczba dzieci, które powróciły z pieczy zastępczej 

do rodziny biologicznej 
44 32 19 

Źródło: Dane własne MOPR 

W 2019 roku pracę z asystentem rodziny zakończyło 87 rodzin, w tym 26 ze względu 

na realizację założonych celów (29,9%). Wiele rodzin (40,2%) zakończyło współpracę 

ze względu na własny wybór bądź brak efektów wsparcia przez asystenta rodziny. 

Wykres 12. Powody zakończenia pracy z rodziną przez asystenta w 2019 roku (dane w %) 

Źródło: Sprawozdanie WRiSPZ-G 

W 2017 roku weszła w życie ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” 

skierowana do kobiet w ciąży, w szczególności w ciąży powikłanej, a także dla rodzin 

z dziećmi, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną 

chorobę. Osoby i rodziny w związku z ww. ustawą mają prawo do poradnictwa, które 

koordynuje asystent rodziny. Wszyscy asystenci zostali przygotowani do pracy z osobami 

i rodzinami korzystającymi ze wsparcia w ramach ww. ustawy. W 2019 roku zgłosiła się 

jedna rodzina, której udzielono wsparcia. 

 

IV.2.2. Rodziny wspierające i praca w środowisku 

Zgodnie z zapisami zawartymi w ustawie, w celu wspierania rodziny przeżywającej 

trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, rodzina może zostać 

objęta pomocą rodziny wspierającej. Rodzina wspierana to rodzina znajdująca się 
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w kryzysie, wymagająca okresowego wsparcia w celu rozwiązania sytuacji trudnej 

(np. okresowego pobytu rodzica w szpitalu, okresowego wyjazdu rodzica, choroby 

rodzica i braku możliwości wypełniania funkcji opiekuńczych), wymagająca edukacji 

i wsparcia w procesie opieki i wychowania. Rodzina wspierająca, przy współpracy 

asystenta rodziny, pomaga rodzinie przeżywającej trudności w opiece i wychowaniu 

dziecka, prowadzeniu gospodarstwa domowego oraz kształtowaniu i wypełnianiu 

podstawowych ról społecznych. Zakres wsparcia świadczonego przez rodziny 

wspierające obejmował m.in. działania takie jak pomoc w nauce, naukę organizacji czasu 

wolnego, rozwijanie zainteresowań dzieci, naukę prowadzenia gospodarstwa 

domowego, dbałość o zdrowie i higienę dzieci. Z rodziną wspierającą zawierana jest 

umowa, która określa zasady zwrotu kosztów związanych z pomocą rodzinie wspieranej. 

W 2019 roku w Gdańsku funkcjonowało 26 rodzin wspierających, które wspierały 

49 dzieci. W stosunku do roku 2018 liczba rodzin wspierających wzrosła ponad 

trzykrotnie (2018 – 7 rodzin). 

Rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych 

mogą również korzystać z oferty realizowanej w środowisku najbliższego zamieszkania. 

W 2019 roku prowadzono działania w kilku dzielnicach Gdańska (np. w Nowym Porcie), 

m.in. cykl spotkań dla rodzin z dziećmi „Rodzino-sfera” (13 rodzin, 28 osób), wsparcie 

społeczno-edukacyjne dzieci i młodzieży (realizacja projektu „Starszy Brat, Starsza 

Siostra”, 15 par), wydarzenia kulturalno-społeczne na terenie dzielnicy (2 spotkania, 

120 osób), sieciowanie – utworzenie Lokalnego Modelu Wsparcia Dzieci i Młodzieży. 

Rodziny korzystają także ze wsparcia wolontariuszy, którzy wspomagają dzieci i młodzież 

w nauce – w 2019 roku 56 wolontariuszy świadczyło pomoc w postaci korepetycji dla 

56 dzieci (najczęściej z języka angielskiego i matematyki). 

 

IV.2.3. Funkcjonowanie placówek wsparcia dziennego  

Zgodnie z ustawą w celu wsparcia rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu 

funkcji opiekuńczo-wychowawczych, w szczególności z rodzin niepełnych, niezaradnych, 

zagrożonych wykluczeniem społecznym lub uzależnieniami, dziecko może zostać objęte 

opieką i wychowaniem w następujących placówkach wsparcia dziennego:  

• prowadzonych w formie opiekuńczej, zapewniających, 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, 

• prowadzonych w formie specjalistycznej, organizujących zajęcia 

socjoterapeutyczne, terapeutyczne, korekcyjne, kompensacyjne oraz 

logopedyczne, realizujących indywidualny program korekcyjny, program 
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psychokorekcyjny lub psychoprofilaktyczny, w szczególności terapię pedagogiczną, 

psychologiczną i socjoterapię, 

• prowadzonych w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę, 

realizujących działania animacyjne i socjoterapeutyczne. 

Tabela 7. Placówki wsparcia dziennego w latach 2017-2019 

Wsparcie dzienne 2017 2018 2019 

liczba placówek ogółem  17  15 16 

placówki w formie opiekuńczej  11 9 5 

placówki w formie opiekuńczo-specjalistycznej 0 0 4 

placówki w formie specjalistycznej 4 5 5 

liczba korzystających z placówek w formie 

opiekuńczej, opiekuńczo-specjalistycznej 

i specjalistycznej 

481 653 690 

liczba miejsc w placówkach w formie opiekuńczej, 

opiekuńczo-specjalistycznej i specjalistycznej  
370 377 378 

praca podwórkowa realizowana przez wychowawcę – liczba 

placówek  
2 1 2 

liczba osób korzystających z placówek typu podwórkowego 120 107 67 

kwota zadania (w zł) 2 137 820 2 403 680 2 607 720  

Źródło: Sprawozdanie WRiSPZ-G i dane własne 

Zgodnie z ustawą, placówka wsparcia dziennego może być prowadzona w połączonych 

formach. W roku 2019 utworzono 4 placówki prowadzone w formie połączonej, czyli 

opiekuńczo-specjalistycznej. Wynikało to z zaobserwowanego wzrostu liczby 

uczestników placówek wymagających pracy ze specjalistą. 

W placówkach realizowane są działania profilaktyczne z elementami socjoterapii 

skierowane do dzieci i młodzieży zgodnie ze Szczegółowym Programem Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, 

zapewniany jest posiłek, prowadzona jest praca z rodzicami dzieci. W 2019 roku 

w Gdańsku funkcjonowało łącznie 16 placówek prowadzonych przez organizacje 

pozarządowe, którym zlecono zadanie w ramach otwartego konkursu ofert. Placówki 

prowadzone w formie opiekuńczej, opiekuńczo-specjalistycznej oraz specjalistycznej 

dysponowały 378 miejscami, w tym 146 miejscami (tyle samo co w roku poprzednim) 

w placówkach specjalistycznych. Ze wsparcia łącznie skorzystało 690 uczestników 

w wieku od 5 do 19 lat, w tym 248 osób w placówkach specjalistycznych. Placówki 

wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę. 

funkcjonowały na terenie dzielnic Przeróbka i Śródmieście. Do placówek podwórkowych 

dysponujących 30 miejscami (po 15 miejsc każda) w roku 2019 zgłosiło się 67 osób – 

młodzież zagrożona lub dotknięta marginalizacją, z rodzin, w których występują 

problemy alkoholowe lub zagrożonych występowaniem tych problemów oraz 

przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.  
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Dla pracowników placówek wsparcia dziennego zorganizowano szkolenie z programów 

rekomendowanych w systemie PARPA. 

W 2019 roku we współpracy z przedstawicielami organizacji pozarządowych 

prowadzących placówki oraz przedstawicielami Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu 

Miejskiego w Gdańsku opracowano standardy działania placówek wsparcia dziennego 

w Gdańsku. Dokument zawiera wytyczne dotyczące oferty programowej, organizacji 

placówek, prowadzonej dokumentacji, zasad współpracy z rodzicami/opiekunami oraz 

współpracy zewnętrznej na rzecz dziecka i rodziny. Przygotowanie standardu 

poprzedzono przeprowadzeniem diagnozy wykorzystującej badania ilościowe 

i jakościowe, których celem było uzyskanie wiarygodnych wyników i zagwarantowanie 

odpowiedniej rzetelności oceny zjawisk.  

Na prowadzenie placówek przyznano dotacje organizacjom pozarządowym w łącznej 

kwocie 2 607 720 zł (Szczegółowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 1 474 320 zł oraz budżet Miasta 

1 133 400 zł). 

 

IV.2.4. Wypoczynek dzieci i młodzieży  

Uzupełnieniem wsparcia całorocznego dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych lub 

z problemem uzależnienia alkoholowego oraz dzieci z pieczy zastępczej jest organizacja 

wypoczynku letniego z elementami profilaktyki uzależnień i zajęciami 

socjoterapeutycznymi. Celem projektu realizowanego w 2019 roku było wzmocnienie 

funkcjonowania uczestników w grupie rówieśniczej oraz kształtowanie osobowości 

i nauka pracy w różnych sytuacjach społecznych i rówieśniczych. Dzieci i młodzież 

w wieku od 8 do 16 lat podczas wypoczynku letniego m.in. nabyły umiejętność lepszego 

nawiązywania relacji interpersonalnych, współżycia i współdziałania z innymi oraz 

rozwiązywania problemów własnych w sytuacjach kryzysowych – pomoc 

w zaakceptowaniu siebie, a przez to wzmocnienie asertywności. Podniosły umiejętności 

konstruktywnego radzenia sobie z negatywnymi emocjami – gniewem, złością, 

frustracją. Łącznie w koloniach letnich uczestniczyło 135 dzieci i młodzieży.  

Tabela 8. Wypoczynek letni dzieci i młodzieży w latach 2017-2019 

Wypoczynek  2017 2018 2019 

liczba dzieci uczestniczących w koloniach letnich  155 160 135 

liczba dzieci i młodzieży uczestniczących w rejsie  125 125 100 

Źródło: Dane własne MOPR 

Łączny koszt realizacji zadania wyniósł 170 804 zł. Zadanie było w całości finansowane 

ze środków Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. 
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Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku w ramach współpracy ze Związkiem Miast 

Nadwiślańskich zorganizował rejs (Gdańsk-Westerplatte–Gdańsk) oraz zwiedzanie 

Głównego Miasta z przewodnikiem. Projekt miał na celu zapewnienie bezpiecznego 

i atrakcyjnego wypoczynku letniego dzieciom z rodzin korzystających ze wsparcia MOPR. 

W rejsie wzięło udział 100 osób (dzieci i ich opiekunów/rodziców). 

 

 

IV.3. Osoby bezrobotne  

Liczba rodzin objętych pomocą społeczną z powodu bezrobocia znacznie spadła w latach 

2017-2019, bo o 33,0%, z 1 146 do 768 rodzin. W analogicznym okresie stopa bezrobocia 

rejestrowanego spadła z 2,7% do 2,3% (stan na grudzień). 

Wykres 13. Liczba rodzin korzystających z pomocy z powodu bezrobocia w latach 2017-2019  

Źródło: Sprawozdanie MRPiPS-03R  

 

IV.3.1. Aktywizacja zawodowa  

W roku sprawozdawczym realizowano różne formy aktywizacji zawodowej mającej 

przygotować osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo do wejścia lub do powrotu 

na rynek pracy. 

W 2019 roku MOPR we współpracy z Gdańskim Urzędem Pracy (GUP) kierował klientów 

do wykonywania prac społecznie użytecznych, umożliwiając w ten sposób osobom 

bezrobotnym, korzystającym ze świadczeń pomocy społecznej, aktywne włączenie się 

w życie społeczne. 4 osoby skierowane przez GUP do wykonywania prac społecznie 

użytecznych w MOPR wykonały 1 185 godzin prac. 

W 2019 roku MOPR współpracował z Centrum Integracji Społecznej (CIS) w Gdańsku 

prowadzonym przez Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gdańskie. Jedną 

z grup adresatów CIS są osoby długotrwale bezrobotne, czyli osoby, które w ciągu 

ostatnich dwóch lat przez co najmniej rok zarejestrowane były w urzędzie pracy. 

Wsparcie uczestnika CIS realizowane jest zgodnie z indywidualnym programem 

zatrudnienia socjalnego (IPZS) – trójstronną umową zawartą pomiędzy uczestnikiem, 

CIS oraz MOPR. Warunkiem uczestnictwa jest stosowanie się kandydata do przyjętych 

zasad oraz branie udziału w zajęciach społeczno-diagnostyczno-integracyjnych podczas 
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miesiąca próbnego. Cztery dni w tygodniu prowadzone są warsztaty zawodowe, a raz 

w tygodniu zajęcia integracji społecznej. Osoby posiadające 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 2019 w zajęciach uczestniczyło 89 osób, 66 osób 

podpisało nowe IPZS. 28 uczestników CIS zostało zatrudnionych u pracodawcy 

bez zatrudnienia wspieranego.  

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku realizował projekty w obszarze aktywizacji 

zawodowej: GPS – Gotowość Praca Samodzielność II, projekt Cała Naprzód I oraz Cała 

Naprzód II. 

GPS – Gotowość Praca Samodzielność II 

PARTNERZY 

PROJEKTU 

Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA 

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością 

Intelektualną Koło w Gdańsku 

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gdańskie 

ŹRÓDŁO 

DOFINANSOWANIA 

Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 

CEL PROJEKTU 

Zwiększenie szans na zatrudnienie osób dotkniętych i zagrożonych 

ubóstwem i wykluczeniem społecznym przez wdrożenie 

kompleksowych programów aktywizacji społeczno-zawodowej. 

OPIS PROJEKTU 

Działania skierowane do osób, rodzin, środowisk i lokalnych 

społeczności, w oparciu o ścieżkę reintegracji stworzoną 

indywidualnie dla każdego uczestnika wsparcia, przy 

wykorzystaniu animacji środowiskowej, podejścia oddolnego oraz 

ekonomii społecznej. Ważnym elementem jest realizacja projektu 

w oparciu o partnerską współpracę z GUP, organizacjami 

pozarządowymi oraz pracodawcami. Wsparcie osadzone jest 

przede wszystkim na pracy socjalnej świadczonej przez 

pracowników socjalnych MOPR. 

CHARAKTERYSTYKA 

UCZESTNIKÓW 

480 uczestników – osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym, a także otoczenie osób i rodzin 

zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (50 osób) 

w zakresie, w jakim jest to niezbędne do aktywizacji społeczno-

zawodowej osób i rodzin zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym. 

REZULTATY 

PROJEKTU 

Do końca 2019 roku wsparciem objęto 282 osoby, w tym 74 osoby 

z niepełnosprawnością. 30 uczestników podjęło zatrudnienie, 

z czego 9 uczestników utrzymało zatrudnienie przez okres 

3 miesięcy. 20 uczestników spośród osób, które zakończyły udział 

w projekcie uzyskało kwalifikacje. U 25 uczestników nastąpił wzrost 

kompetencji społecznych. 

TERMIN REALIZACJI 

PROJEKTU 
01 października 2018 – 31 grudnia 2020 
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Cała Naprzód I 

PARTNERZY 

PROJEKTU 

Gmina Pszczółki (GOPS w Pszczółkach) 

Gmina Suchy Dąb (GOPS w Suchym Dębie) 

ŹRÓDŁO 

DOFINANSOWANIA 

Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 

CEL PROJEKTU 
Zwiększenie szans na zatrudnienie osób pozostających bez pracy, 

znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy. 

OPIS PROJEKTU 

Wsparcie realizowane w postaci kompleksowych rozwiązań 

w zakresie aktywizacji zawodowej, w oparciu o pogłębioną analizę 

umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych danego 

uczestnika. Realizowano: kursy i szkolenia zawodowe prowadzące 

do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych, 

staże zawodowe umożliwiające zdobycie doświadczenia w danej 

branży, indywidualne i grupowe poradnictwo zawodowe, 

pośrednictwo pracy oraz wsparcie psychologiczne i pedagogiczne. 

CHARAKTERYSTYKA 

UCZESTNIKÓW 

Wsparciem objęto 60 osób pozostających bez pracy (z wyłączeniem 

osób przed ukończeniem 30. roku życia), należących dodatkowo do 

minimum jednej z następujących grup: osoby w wieku 50 lat 

i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby 

długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach. 

REZULTATY 

PROJEKTU 

Po zakończeniu udziału w projekcie 29 osób uzyskało kwalifikacje 

(145% zakładanego poziomu) a 33 osoby podjęły zatrudnienie 

(300% zakładanego poziomu). 

TERMIN REALIZACJI 

PROJEKTU 
01 kwietnia 2017 – 30 czerwca 2019  

Cała Naprzód II 

PARTNERZY 

PROJEKTU 

Gmina Pszczółki (GOPS w Pszczółkach) 

Gmina Suchy Dąb (GOPS w Suchym Dębie) 

ŹRÓDŁO 

DOFINANSOWANIA 

Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 

CEL PROJEKTU 

Zwiększenie szans na zatrudnienie osób pozostających bez pracy 

lub poprawa sytuacji zawodowej osób pracujących znajdujących 

się w trudnej sytuacji na rynku pracy. 

OPIS PROJEKTU 

Wsparcie realizowane w postaci kompleksowych rozwiązań 

w zakresie aktywizacji zawodowej, w oparciu o pogłębioną analizę 

umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych danego 

uczestnika. Realizowano: kursy i szkolenia zawodowe prowadzące 

do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych, 

staże zawodowe umożliwiające zdobycie doświadczenia w danej 

branży, indywidualne i grupowe poradnictwo zawodowe, 

pośrednictwo pracy oraz wsparcie psychologiczne i pedagogiczne. 

CHARAKTERYSTYKA 

UCZESTNIKÓW 

Wsparciem zostanie objętych 110 osób (z wyłączeniem osób przed 

ukończeniem 30. roku życia), w tym: 

• osoby pozostające bez pracy, znajdujące się w najtrudniejszej 

sytuacji na rynku pracy (osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, 
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osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, 

osoby o niskich kwalifikacjach), 

• osoby pozostające bez pracy (z wyłączeniem osób przed 

ukończeniem 30. roku życia) nie należące do żadnej z kategorii 

wskazanych w punkcie powyżej (tj. mężczyźni w wieku 30-49 lat), 

• osoby pracujące, znajdujące się w niekorzystnej sytuacji na rynku 

pracy. 

REZULTATY 

PROJEKTU 

W 2019 roku zrekrutowano 30 uczestników. Zapewniono 

uczestnikom 11 miejsc w szkoleniach i kursach zawodowych. 

2 uczestników podjęło zatrudnienie. 

TERMIN REALIZACJI 

PROJEKTU 
01 lipca 2019 – 30 czerwca 2021  

 

IV.3.2. Ekonomia społeczna  

Ekonomia społeczna i solidarna to sfera aktywności obywatelskiej, która poprzez działalność 

ekonomiczną i działalność pożytku publicznego służy: integracji zawodowej i społecznej osób 

zagrożonych marginalizacją społeczną, tworzeniu miejsc pracy, świadczeniu usług 

społecznych użyteczności publicznej (na rzecz interesu ogólnego) oraz rozwojowi lokalnemu4. 

Nowymi zadaniami w 2019 roku były dwa projekty: „Manufaktura Ogrody Sitowie” oraz 

„Złota rączka dla seniora”.  

Zlecone organizacji pozarządowej zadanie pn. „Manufaktura Ogrody Sitowie” polegało 

na wsparciu uczestników projektu Osiedle Sitowie przez ich udział w pracach 

ogrodowych, prowadzenie treningu z hortiterapii, przygotowanie określonych 

uczestników projektu do treningu przedsiębiorczości oraz kontaktu z klientem w ramach 

uczestnictwa w targach zdrowej żywności. Zatrudniono trenera ogrodnika, a także 

pomocnika ogrodnika, uczestnika projektu, który w okresie marzec-maj 2019 roku wziął 

udział w treningach „Próbki pracy", przygotowujących go do podjęcia zatrudnienia. 

W ramach zajęć zorganizowano 97 spotkań warsztatowych w ogrodzie dla uczestników 

projektu Osiedle Sitowie, w których wzięły udział 32 osoby dorosłe, w tym 9 samotnych 

matek z dziećmi oraz 23 osoby z niepełnosprawnościami.  

Zadanie pn. „Złota rączka dla seniora” realizowane przez spółdzielnię socjalną polegało 

na realizacji usługi, której przedmiotem były drobne, bezpłatne usługi naprawcze 

w miejscu zamieszkania osób starszych samotnych i niesamodzielnych, którzy nie byli 

w stanie wykonać napraw we własnym zakresie. Wykonano 236 usług naprawczych 

w ramach 181 zleceń dla 155 osób. Pozytywna ocena jakości świadczonych usług 

wyniosła 97%.  

We współpracy ze spółdzielnią socjalną realizowany był także projekt MEBLE OD SERCA, 

w ramach którego prowadzono Punkt, którego działalność polegała na pozyskiwaniu, 

 
4 https://www.gov.pl/web/rodzina/czym-jest-ekonomia-spoleczna-i-solidarna 
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składowaniu, renowacji i dystrybucji mebli oraz drobnego sprzętu AGD do osób 

potrzebujących, zamieszkałych na terenie Miasta Gdańska. Zatrudnienie znalazło 

16 osób z grupy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 58 domostw otrzymało 

wsparcie w zakresie doposażenia, 15 domostw wsparto pracami porządkowym, 

co wpłynęło na poprawę jakości życia osób potrzebujących, w tym korzystających 

ze świadczeń MOPR.  

Podmiotom ekonomii społecznej zlecono także realizację innych zadań: asystent osób 

z zaburzeniami psychicznymi, usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz 

prowadzenie portierni MOPR. 

 

 

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

psychicznymi  

W stosunku do roku poprzedniego liczba rodzin korzystających z pomocy z tytułu 

niepełnosprawności spadła o 5,5% (z 3 230 do 3 051), jednocześnie liczba rodzin, które 

korzystały z pomocy z powodu długotrwałej lub ciężkiej choroby wzrosła o 6,3% 

(z 2 565 do 2 727). 

Wykres 14. Liczba rodzin korzystających z pomocy z powodu niepełnosprawności oraz 

długotrwałej lub ciężkiej choroby w latach 2017-2019  

Źródło: Sprawozdanie MRPiPS-03R 

 

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. 
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Wymiar i zakres usług ustalany jest indywidualnie dla każdej osoby wymagającej 

pomocy. 

Świadczenie usług opiekuńczych zostało zlecone organizacjom pozarządowym. Łącznie 

usługami objęto 1 459 osób, tj. 19,7% więcej niż w roku poprzednim. Wzrost wynikał 

ze starzenia się społeczeństwa, jak również przyjętej w 2018 roku uchwały Rady Miasta 

Gdańska zwalniającej z ponoszenia odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze osoby 

powyżej 95. roku życia oraz osoby posiadające dochód do 150% kryterium. Ponadto, 

w roku sprawozdawczym zakończono prace nad standardem usług opiekuńczych, który 

wprowadza uzgodnione zasady realizacji usług w typowych sytuacjach. 

Ze świadczonych specjalistycznych usług opiekuńczych rehabilitacyjnych tj. usług 

dostosowanych do potrzeb wynikających z rodzaju niepełnosprawności i świadczonych 

przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem skorzystało 41 osób.  

Ponadto w 2019 roku poszerzono ofertę usług opiekuńczych i specjalistycznych 

dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami poprzez pozyskanie środków 

z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (SFWON) w ramach 

realizacji programu „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych”. Program 

zapewniał wsparcie osobom w wieku do 75. roku życia z orzeczeniem o znacznym 

stopniu niepełnosprawności, z orzeczeniem lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych o całkowitej niezdolności do pracy oraz dzieciom do 16. roku życia 

z orzeczeniem o niepełnosprawności ze szczególnymi wskazaniami. 

Do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę należy 

świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób 

z zaburzeniami psychicznymi. W 2019 roku usługami objęto 179 osób, tj. 9 mniej niż 

w roku poprzednim 

Tabela 9. Świadczenie usług opiekuńczych w latach 2017-2019  

Usługi opiekuńcze 2017 2018 2019 

liczba osób objętych usługami opiekuńczymi  1 102 1 219 1 459  

liczba osób objętych specjalistycznymi usługami 

opiekuńczymi – rehabilitacyjnymi 
42 33 41 

liczba osób objętych specjalistycznymi usługami 

opiekuńczymi dla osób z zaburzeniami psychicznymi  
214 188 179 

Źródło: Dane własne MOPR  

W 2019 roku po raz drugi przyznano nagrody Prezydenta Miasta Gdańska „Złota Malwa” 

za osiągnięcia i szczególny rodzaj pracy dla opiekunów świadczących usługi opiekuńcze 

w domach pomocy społecznej oraz w miejscu zamieszkania. 
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IV.4.2. Usługi w ośrodkach wsparcia, warsztaty terapii zajęciowej, usługi 

asystenckie, opieka wytchnieniowa 

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. MOPR 

zlecił organizacjom pozarządowym prowadzenie placówek dla osób 

z niepełnosprawnościami oraz osób w podeszłym wieku i monitorował ich działalność. 

Liczba ośrodków wsparcia działających w Gdańsku prowadzonych przez Miasto 

i organizacje pozarządowe na zlecenie Miasta na koniec grudnia 2019 roku wyniosła 

29 z dostępnymi 706 miejscami. W porównaniu do roku poprzedniego spadła liczba 

klubów samopomocy, dziennych domów przy jednoczesnym wzroście liczby 

środowiskowych domów samopomocy (ŚDS). Prowadzono dzienne domy pomocy, 

kolejny rok pozyskano dofinansowanie na prowadzenie dwóch z nich w ramach 

Programu Wieloletniego „Senior+” (na 45 miejsc dla osób w wieku 60+ nieaktywnych 

zawodowo). Realizowano działania na rzecz społecznej aktywizacji oraz działania 

prozdrowotne.  

Klub samopomocy i dzienny dom pomocy dla osób starszych przy ul. Sterniczej 

zakończyły działalność. W tej lokalizacji utworzono nowy środowiskowy dom 

samopomocy dla 40 osób z chorobą Alzheimera i innymi zaburzeniami dementywnymi. 

Ponadto utworzono 2 miejsca całodobowe okresowego pobytu przy innym ŚDS. Łączna 

liczba miejsc w środowiskowych domach samopomocy wzrosła z 273 do 315. 

Tabela 10. Ośrodki wsparcia dla osób starszych i z niepełnosprawnościami na dzień 

31 grudnia w latach 2017-2019 

Ośrodki wsparcia  
liczba placówek liczba miejsc 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 

ośrodki ogółem  31 31 29 697 734 706 

kluby samopomocy dla osób 

starszych  
7 6 5 106 119 104 

dzienne domy pomocy  7 8 6 245 265 210 

kluby samopomocy dla osób 

z zaburzeniami psychicznymi  
6 6 6 70 77 77 

środowiskowe domy samopomocy  11 11 12 276 273 315 

Źródło: Dane własne MOPR  

Dla osób z zaburzeniami psychicznymi zapewniano pomoc poza ośrodkami wsparcia. 

Rozwijano usługę asystenta osoby z zaburzeniami psychicznymi wspierającego ją 

w procesie rozwoju, usamodzielniania i włączania w różnych obszarach życia – 

zrealizowano 15 101 godzin usług, wsparciem objęto 76 osób. Z uwagi 

na niedostateczną liczbę miejsc w ŚDS zapewniono wsparcie dzienne dla 7 osób. 

Realizację zadania finansowanego ze środków własnych Miasta zlecono organizacji 

pozarządowej.  
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W 2019 roku przystąpiono do programu „Opieka wytchnieniowa” w ramach 

Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Realizację usług 

zlecono w otwartym konkursie ofert organizacjom pozarządowym. Ponadto, 

kontynuowano realizację zadania ze środków własnych Miasta. Usługa polegała 

na zapewnieniu wsparcia dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących 

bezpośrednią opiekę nad dziećmi z niepełnosprawnościami z orzeczeniem 

o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki 

lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej 

egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka 

w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz osobami ze znacznym stopniem 

niepełnosprawności. Usługę realizowano w trzech modułach. Moduł I – w ramach 

pobytu dziennego zapewniano opiekę w miejscu zamieszkania osoby 

z niepełnosprawnością oraz w ośrodku wsparcia – łącznie zrealizowano 3 112 godzin 

w ramach SFWON oraz 4 900 godzin ze środków własnych Miasta. Moduł II – w ramach 

pobytu całodobowego w ośrodkach wsparcia zrealizowano 576 godzin w ramach 

SFWON oraz 1 688 godzin ze środków własnych Miasta. Moduł III – poradnictwo 

specjalistyczne dla opiekunów osób z niepełnosprawnością – zrealizowano 332 godziny 

usług. Dzięki realizacji programu „Opieka wytchnieniowa” opiekunowie osób 

z niepełnosprawnościami mieli możliwość m.in. załatwienia codziennych spraw, 

odpoczynku czy podjęcia działań w kierunku zatrudnienia. 

W 6 Warsztatach Terapii Zajęciowej zabezpieczonych było 227 miejsc, z których w całym 

roku skorzystało 246 uczestników. Warsztaty stwarzały uczestnikom niezdolnym 

do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania 

lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. 

 

IV.4.3. Realizacja projektów testujących modele wsparcia w środowisku 

W 2019 roku Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku rozpoczął realizację projektu 

OzA – Testowanie gdańskiego modelu wsparcia dorosłych Osób z Autyzmem oraz 

kontynuował projekt Gdański model deinstytucjonalizacji usług na rzecz osób 

z zaburzeniami psychicznymi. 

OzA – Testowanie gdańskiego modelu wsparcia dorosłych Osób z Autyzmem 

PARTNERZY 

PROJEKTU 

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym 

Fundacja „Pomóż Mi Żyć” 

ŹRÓDŁO 

DOFINANSOWANIA 

Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego 

Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 

CEL PROJEKTU 

Zwiększenie oferty oraz poprawa jakości działań w obszarze 

wsparcia dorosłych osób z niepełnosprawnością z autyzmem 

poprzez przetestowanie modelu, jaki został opracowany przez 

zespół ekspertów w I fazie projektu. 
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OPIS PROJEKTU 

Projekt odpowiada na potrzebę stworzenia spójnego systemu 

pomocy środowiskowej na rzecz osób z autyzmem poprzez 

koordynację, zapewnienie dostępności, wielostronności, 

integralności specjalistycznego wsparcia niezbędnego do życia 

w środowisku społecznym (w tym rodzinnym, zawodowym, 

edukacyjnym). Projekt wpisuje się w potrzebę zapewnienia 

wsparcia rodzinom i opiekunom osób z autyzmem oraz 

podniesienia świadomości społecznej dotyczącej tego zaburzenia. 

Realizacja projektu umożliwi prowadzenie środowiskowego 

wsparcia przez asystentów i trenerów pracy zarówno w miejscu 

zamieszkania osób z autyzmem, jak również w placówkach 

dziennego pobytu, do których na co dzień uczęszczają. Utworzenie 

środowiskowego domu samopomocy (na etapie projektu: 

Specjalistyczny Dom Samopomocy) umożliwi zapewnienie 

wsparcia społecznego wraz z realizacją programu terapeutycznego. 

Prowadzone zadania dotyczyć będą także przetestowania dwóch 

nowych form mieszkalnictwa dla osób z autyzmem w formie 

Wspólnoty Domowej oraz Pomorskiej Farmy Życia. Rodzice 

i opiekunowie otrzymają możliwość skorzystania z usług 

wytchnieniowych, usług interwencyjnych, grup wsparcia oraz 

szkoleń zawodowych podnoszących ich kwalifikacje. Pracownicy 

świadczący na co dzień wsparcie skierowane do osób z autyzmem 

wezmą udział w szkoleniach podnoszących ich umiejętności oraz 

skorzystają z superwizji, która pozwoli udoskonalić ich warsztat 

pracy.  

CHARAKTERYSTYKA 

UCZESTNIKÓW 

Główni odbiorcy projektu to 80 dorosłych osób z autyzmem, 

z niepełnosprawnością intelektualną (>18 lat) zamieszkałych 

w Gdańsku, ich rodziny i opiekunowie, a także otoczenie 

(100 osób). Użytkownikami są również pracownicy 

i współpracownicy podmiotów, instytucji i organizacji, którzy 

realizują wsparcie medyczne i społeczno-zawodowe na rzecz OzA 

(100 osób). 

REZULTATY 

PROJEKTU 

Wskaźniki osiągnięte w 2019 roku: 

• 24 osoby z autyzmem objęte wsparciem specjalisty 

ds. koordynacji wsparcia, 

• 16 osób objętych wsparciem asystenta i/lub trenera pracy, 

• 5 uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy 

(tu: Specjalistycznego Domu Samopomocy), 

• 12 osób korzystających ze wsparcia we Wspólnocie Domowej, 

• 6 osób korzystających ze wsparcia w Pomorskiej Farmie Życia, 

• 13 osób objętych usługami wytchnieniowymi i interwencyjnymi. 

TERMIN REALIZACJI 

PROJEKTU 
01 kwietnia 2019 – 31 marca 2022 
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Gdański model deinstytucjonalizacji usług na rzecz osób z zaburzeniami 

psychicznymi 

PARTNERZY 

PROJEKTU 

Centrum Zdrowia Psychicznego Optimmed 

Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA 

Fundacja Wspierania Rodzin Przystań 

Stowarzyszenie na rzecz osób z kryzysami psychicznymi Przyjazna 

Dłoń 

ŹRÓDŁO 

DOFINANSOWANIA 

Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego 

Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 

CEL PROJEKTU 

Poprawa jakości działań w obszarze zdrowia psychicznego przez 

przetestowanie modelu wsparcia osób z zaburzeniami i chorobami 

psychicznymi. Działania ukierunkowane na interdyscyplinarne 

wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi (dorosłych w wieku 

produkcyjnym oraz młodych dorosłych w wieku 16-25 lat) 

zamieszkałych w Gdańsku.  

OPIS PROJEKTU 

Projekt przyczynia się do podniesienia skuteczności polityk ze styku 

zdrowia psychicznego i zabezpieczenia społecznego, włączając w te 

działania podmioty odpowiedzialne za politykę społeczną i ochronę 

zdrowia. Wdrożenie modelu jest odpowiedzią na wzrost liczby 

osób cierpiących z powodu zaburzeń psychicznych różnego typu, 

wysoce zaawansowane procesy marginalizacji i wykluczenia 

społecznego, brak rozwiązań systemowych opartych na modelu 

leczenia środowiskowego zaburzeń psychicznych oraz ograniczoną 

kompleksowość usług i dostępność zróżnicowanych form leczenia 

psychiatrycznego.  

Priorytetowym działaniem jest zapewnienie osobom 

z zaburzeniami psychicznymi kompleksowej, ciągłej, 

spersonalizowanej i szeroko dostępnej pomocy specjalistycznej 

oraz innych form wsparcia niezbędnych do życia w środowisku 

społecznym, w tym rodzinnym, zawodowym i edukacyjnym. 

Testowany model wpisuje się także w potrzebę zapewnienia 

wsparcia rodzinom i opiekunom osób z zaburzeniami 

psychicznymi oraz podniesienia świadomości społecznej 

dotyczącej zaburzeń psychicznych i profilaktyki zaburzeń. 

CHARAKTERYSTYKA 

UCZESTNIKÓW 

Kluczowymi adresatami projektu jest 200 mieszkańców/ 

mieszkanek Gdańska: osób dorosłych w wieku produkcyjnym oraz 

młodych dorosłych w wieku 16-25 lat, z zaburzeniami 

psychicznymi/chorujących psychicznie. Model uwzględnia podział 

na osoby niezdiagnozowane i osoby posiadające diagnozę 

psychiatryczną. Adresatami usług są także osoby z bezpośredniego 

otoczenia osoby chorującej psychicznie. 

REZULTATY 

PROJEKTU 

Do końca 2019 roku wsparciem objęto 328 osób (145 zakończyło 

udział). Wsparcie obejmowało: konsultacje psychiatryczne, 

internistyczne, terapię, leczenie na dziennym oddziale 

psychiatrycznym, asystenturę środowiskową, wsparcie 

w mieszkaniach chronionych/ wspomaganych, wsparcie w klubie 
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integracji społecznej, pracę socjalną, usługi opiekuńcze, 

specjalistyczny dom samopomocy, aktywizację zawodową, 

poradnictwo rodzinne, szkolenie Otwarty Dialog, szkolenie 

Studium asystenta środowiskowego, szkolenia dla specjalistów.  

W 2019 roku powstało dodatkowe mieszkanie wspomagane (nie 

planowane w projekcie) na 5 miejsc dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi przechodzących trening samodzielnego prowadzenia 

gospodarstwa domowego. Remont i wyposażenie mieszkania 

zrealizowane z oszczędności projektowych. 

TERMIN REALIZACJI 

PROJEKTU 
01 sierpnia 2017 – 30 września 2020 

 

IV.4.4. Pobyt w domu pomocy społecznej  

Osoby w podeszłym wieku, osoby przewlekle somatycznie chore, psychicznie chore, 

osoby z niepełnosprawnością intelektualną, osoby z niepełnosprawnością fizyczną, które 

wymagają całodobowej opieki, a którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy 

w formie usług opiekuńczych mogą skorzystać z pomocy w formie wsparcia 

całodobowego. Instytucjonalną formą wsparcia całodobowego są domy pomocy 

społecznej (DPS), 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.  

Tabela 11. Domy pomocy społecznej w latach 2017-2019 

Domy pomocy 

społecznej 

liczba placówek w roku liczba miejsc w roku 
liczba osób 

korzystających w roku 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

ogółem  12 11 9 679 716 699 787 781 802 

rodzinne domy pomocy 3 2 1 17 11 6 17 13 6 

miejsca całodobowe 

okresowego pobytu 

w ośrodku wsparcia  

1 1 1 15 15 15 23 25 24 

DPS dla osób starszych 

i przewlekle 

somatycznie chorych  

6 6 5 288 298 290 379 348 357 

DPS dla osób 

niepełnosprawnych 
2 2 2 171 171 171 171 174 177 

liczba osób w DPS 

na terenie innych 

powiatów 

- - - 188 221 217 197 221 238 

Źródło: Dane własne MOPR  

W domach pomocy społecznej wszystkich typów na terenie Gdańska prowadzonych 

przez Miasto i organizacje pozarządowe mieszkały w całym roku 534 osoby, w tym 
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113 nowo umieszczonych (49 osób w podeszłym wieku, 58 osób przewlekle somatycznie 

chorych i 6 osób niepełnosprawnych intelektualnie). W 2019 roku zakończono 

współpracę z jednym domem pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku oraz 

z jedynym działającym rodzinnym domem pomocy ze względu na przejście 

na emeryturę osób prowadzących dom. W 2019 roku zakontraktowano 10 miejsc w DPS 

dla osób w podeszłym wieku specjalizującym się w opiece nad osobami z chorobą 

Alzheimera oraz głębokim otępieniem. Podejmowano współpracę z nowymi DPS dla 

osób przewlekle psychicznie chorych. W DPS na terenie innych powiatów przebywało 

238 osób, w tym 25 nowo umieszczonych (1 osoba przewlekle somatycznie chora, 

3 osoby niepełnosprawne intelektualnie i 21 osób przewlekle psychicznie chorych). 

W ostatnim dniu 2019 roku na umieszczenie w DPS oczekiwało 281 osób (o 17 więcej niż 

w 2018), w tym 157 osób przewlekle somatycznie chorych, 22 w podeszłym wieku oraz 

86 osób przewlekle psychicznie chorych i 16 osób niepełnosprawnych intelektualnie.  

 

IV.4.5. Rehabilitacja społeczno-zawodowa 

Wydatki Miasta przeznaczone na wspieranie osób z niepełnosprawnością uzupełniane 

są ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). 

Dysponentem środków jest MOPR i GUP. Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej 

oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych określa poszczególne zadania.  

Tabela 12. Rehabilitacja społeczna osób z niepełnosprawnościami ze środków PFRON i Miasta 

Gdańsk w latach 2017-2019 

Rehabilitacja społeczna  2017 2018 2019 

turnusy rehabilitacyjne (liczba osób 

z niepełnosprawnościami wraz z opiekunami)  
422 402 500 

zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny dla osób fizycznych 

(liczba osób)  
10 9 19 

dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, 

technicznych i komunikacyjnych (liczba osób)  
156 192 218 

dofinansowanie działalności WTZ (liczba osób)  227 227 227 

zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne 

i pomocnicze (liczba osób)  
664 706 785 

zadania zlecane organizacjom pozarządowym (liczba 

umów)  
24 17 19 

zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny dla podmiotów 

(liczba umów)  
1 2 1 

Źródło: Dane własne MOPR 

W 2019 roku przyjęto ogółem 2 750 wniosków o dofinansowanie w zakresie rehabilitacji 

społecznej od indywidualnych osób z niepełnosprawnościami, wypłacono 

1 864 dofinansowań w zakresie m.in. likwidacji różnego rodzaju barier, w tym 

architektonicznych, technicznych, w komunikowaniu się, transportowych, zaopatrzenia 

w sprzęt ortopedyczny i środki pomocnicze, uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych. 
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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 

w 2019 roku do MOPR wpłynęło 538 wniosków o dofinansowanie, zawarto 452 umowy. 

Osoby z niepełnosprawnościami miały możliwość złożenia wniosku drogą elektroniczną, 

bez wychodzenia z domu. Pilotażowo umożliwiono składanie wniosków w formie 

elektronicznej w Systemie Obsługi Wsparcia w ramach 3 zadań z rehabilitacji społecznej. 

Tabela 13. Rehabilitacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami w latach 2017-2019 

Rehabilitacja zawodowa  2017 2018 2019 

zwrot kosztu wyposażenia stanowisk pracy (liczba 

stanowisk)  
9 10 8 

zwrot kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie 

społeczne (liczba osób)  
9 0 0 

zwrot kosztów na instrumenty i usługi rynku pracy (liczba 

osób)  
5 3 3 

zwrot kosztów szkoleń organizowanych przez 

pracodawcę (liczba osób)  
4 4 2 

pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej, 

rolniczej lub spółdzielnię socjalną 
17 16 18 

dofinansowanie do oprocentowania kredytu bankowego 

(liczba osób)  
4 4 4 

zadania zlecane organizacjom pozarządowym (liczba 

umów)  
1 1 1 

Źródło: Sprawozdanie PFRON 

W ramach zadań finansowanych ze środków PFRON realizowano także „Program 

wyrównywania różnic między regionami III”, którego celem było wyrównywanie szans 

oraz zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej 

i społecznej ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących regiony słabiej 

rozwinięte gospodarczo i społecznie. Zawarto umowy na zakup 2 mikrobusów 

do przewozu osób z niepełnosprawnościami. 

Ze środków własnych Miasta realizowano również zadania: Centrum Informacji dla Osób 

Niewidzących (1 492 porady), Centrum Informacji przy DPS ul. Hoża (393 porady), Punkt 

Wsparcia Środowiskowego przy Szopenie (2 499 porad), usługi asystenta osobistego 

osoby z zaburzeniami psychicznymi (15 101 godzin usług), wypożyczalnia sprzętu 

rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych (360 osób). 

 

 

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, 



Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku w 2019 roku 
 

43 

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. W zakresie pomocy osobom w kryzysie bezdomności w Gdańsku, MOPR 

jest głównym organizatorem i koordynatorem działań podejmowanych na rzecz tej 

grupy. W latach 2017-2019 liczba rodzin korzystających z tytułu bezdomności spadła 

o 6,5%. 

Wykres 15. Liczba rodzin korzystających z pomocy z powodu bezdomności w latach 2017-

2019  

 
Źródło: Sprawozdanie MRPiPS-03R  

 

Od 2018 roku realizowany jest Gdański Program Rozwiązywania Problemu Bezdomności 

na lata 2018-2023 określający szczegółowe działania do realizacji. Jednym z działań było 

powołanie Gdańskiego Forum Współpracy, w którym wspólnie działały instytucje 

miejskie organizacje pozarządowe i służby wspierające osoby bez dachu nad głową. 

Forum pracowało w grupach roboczych: Grupa ds. Integracji Społecznej, Grupa ds. Karty 

Praw Osób Bezdomnych, Grupa ds. Rozwoju i Badań, Grupa Zadaniowo-Edukacyjna oraz 

Grupa ds. Zdrowia. W 2019 roku odbyło się 16 spotkań grup roboczych i 1 spotkanie 

plenarne. Uczestnikami byli przedstawiciele 23 podmiotów. 

W ramach działań profilaktycznych rozpowszechniano wśród mieszkańców i turystów 

przebywających w Gdańsku informację nt. przeciwskazań do wspierania żebractwa oraz 

właściwych sposobów reagowania m.in. akcje plakatowe pod hasłem „Okaż serce… nie 

dawaj pieniędzy osobie żebrzącej na ulicy, bo tam zostanie”. 

 

IV.5.1. Działania interwencyjne 

Podtrzymywanie kontaktu instytucji pomocy i wsparcia społecznego z osobami 

znajdującymi się poza jej instytucjonalnymi formami, przebywających w miejscach 

niemieszkalnych realizowano przez zaspokajanie podstawowych potrzeb. 

Kontynuowano streetworking będący metodą pracy polegającą na dotarciu do osób 

w kryzysie bezdomności i pozostających poza systemem pomocy społecznej przez 

bezpośrednie spotkanie w miejscach najczęściej przez nich odwiedzanych, prowadzony 
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przez odpowiednio przygotowanych i przeszkolonych pracowników. Dwóch 

streetworkerów nawiązało 1 310 kontaktów z 511 osobami bezdomnymi. Ponadto 

pracownicy MOPR przeprowadzili 98 interwencji na ulicy. 

W okresie jesienno-zimowym uruchomiono pomoc w formie Autobusu SOS, w którym 

zapewniono dostęp do m.in. usług ratownika medycznego, pracownika socjalnego/ 

streetworkera oraz gorącego posiłku. Wydano 22 555 porcji zupy, 2 627 sztuk odzieży, 

574 razy osoby bezdomne skorzystały z transportu do noclegowni. Średnio każdego dnia 

ze wsparcia w Autobusie SOS korzystały 64 osoby. Przez cały rok działała łaźnia – średnio 

każdego dnia korzystały 3 osoby. Prowadzono usługę niskoprogowego zakwaterowania 

dla osób w kryzysie bezdomności – 3 695 noclegów w ciągu roku. Zapewniono transport 

do placówek dla bezdomnych w ramach całodobowej koordynacji dla 74 osób. 

W lipcu 2019 roku rozpoczęła się realizacja projektu „Housing first – najpierw 

mieszkanie”, którego liderem jest Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta. 

W Gdańsku zostanie zapewnionych 10 mieszkań rozproszonych dla uczestników 

projektu – osób pozostających od wielu lat w bezdomności ulicznej, uzależnionych 

i zaburzonych psychicznie bez warunku wstępnego w postaci abstynencji lub leczenia 

się. W mieszkaniach zapewnione będzie szerokie interdyscyplinarne wsparcie m.in. 

pracownika socjalnego, lekarza, psychologa, terapeuty i asystentów. W roku 

sprawozdawczym przygotowano do użyczenia liderowi mieszkań na cele realizacji 

projektu oraz rozpoczęto działania przygotowawcze do rekrutacji uczestników. 

 

IV.5.2. Zabezpieczenie pobytu  

Podstawową potrzebą osób w kryzysie bezdomności jest możliwość uzyskania 

schronienia.  

Tabela 14. Miejsca zabezpieczenia pobytu osób w kryzysie bezdomności w Gdańsku 

w 2019 roku  

Miejsca zabezpieczenia pobytu liczba 
liczba zabezpieczonych 

miejsc  

liczba osób 

korzystających 
jedna osoba może się powtarzać 

noclegownia niskoprogowa 1 30 349 

ogrzewalnie 1 20 0 

noclegownie 3 124 259 

schroniska 4 257 473 

Dom Samotnej Matki  2 30 95 

mieszkania wspomagane 7 34 16 matek, 26 dzieci 

Źródło: Dane własne MOPR  

W 2019 roku 259 osób skorzystało z miejsca w noclegowni, 473 osoby przebywały 

w schroniskach. Zabezpieczono 110 miejsc dla mężczyzn i kobiet w placówce dla osób 

w kryzysie bezdomności dla osób nadużywających alkoholu i uzależnionych, które 

ze względu na stan zdrowia nie mogą funkcjonować samodzielnie, z tej formy pomocy 
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skorzystało 180 osób. Zapewniono wsparcie imigrantom zagrożonym bezdomnością – 

zabezpieczono 6 miejsc noclegowych, skorzystało 15 osób. Do stałej oferty pomocowej 

wprowadzono świetlicę dla osób w kryzysie bezdomności – miejsce aktywizacji 

społecznej. 

 

IV.5.3. Usamodzielnianie  

Celem pracy z osobami w kryzysie bezdomności jest zwiększanie ich samodzielności 

(przez motywowanie do uruchomienia własnych zasobów), aż do usamodzielnienia – 

opuszczenia systemu wsparcia instytucjonalnego. Narzędziem pracy jest kontrakt 

socjalny, w którym spisane są uprawnienia i zobowiązania do działań. Od 2019 roku 

ze wszystkimi osobami przebywającymi w schroniskach praca musi być oparta 

o kontrakt socjalny. Kontraktem objętych było 416 osób (2018 – 368). 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. W 2019 roku z 31 klientami zawarto IPWzB (2018 – 35). W procesie 

usamodzielniania było 90 osób, z czego 31 osób w mieszkaniach treningowych 

z wolnego rynku, a 59 osób w mieszkaniach z zasobu miejskiego. 88 osób w kryzysie 

bezdomności usamodzielniło się tzn. opuściło placówki dla osób bezdomnych, 

zamieszkało w samodzielnych mieszkaniach bądź pokojach (2018 – 80). 

 

 

IV.6. Dzieci czasowo pozbawione opieki rodzicielskiej  

W przypadku niemożności zapewnienia dziecku opieki i wychowania przez rodziców 

sprawowana jest piecza zastępcza, którą organizuje powiat. W 2019 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, 
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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, 

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.  

Piecza zastępcza powinna mieć charakter okresowy i zmierzać do możliwie szybkiej 

integracji dziecka z jego rodziną. W sytuacjach, gdy nie jest możliwy powrót dziecka 

praca jest ukierunkowywana na przysposobienie lub przygotowanie 

do usamodzielnienia. 

Sprawowanie pieczy zastępczej obejmuje formy:  

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

zawodowe pełniące funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowe specjalistyczne) oraz 

rodzinne domy dziecka (RDD), 

2) instytucjonalne: placówki opiekuńczo-wychowawcze (POW), w tym typu 

interwencyjnego, typu specjalistyczno-terapeutycznego, typu socjalizacyjnego 

(publiczne i niepubliczne).  

W 2019 roku wzrosła o 27 liczba dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej (2018 – 819 

dzieci, 2019 – 846). Proporcja przewagi liczbowej dzieci w pieczy rodzinnej nad 

instytucjonalną utrzymuje się od wielu lat. Zanotowano spadek o 1,9% udziału dzieci 

przebywających w pieczy rodzinnej (2018 – 71,4%). 

 

Wykres 16. Dzieci w pieczy zastępczej na dzień 31 grudnia 2019 roku (dane w %)  

Źródło: Sprawozdanie WRiSPZ-P 

  

30,5%

69,5%

piecza instytucjonalna

piecza rodzinna
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Tabela 15. Dzieci w pieczy zastępczej w latach 2017-2019 (stan na dzień 31 grudnia)  

Dzieci w pieczy zastępczej 2017 2018 2019 

razem 805 819 846 

piecza rodzinna 591 585 588 

piecza instytucjonalna 214 234 258 

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 jest bezradność 

w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i uzależnienia rodziców. W 2019 roku zmalał 

odsetek dzieci umieszczonych z powodu bezradności rodziców – 57,8% (2018 – 60,8%) 

oraz z powodu uzależnienia rodziców – 19,7% (2018 – 24,4%). Wzrósł natomiast odsetek 

dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej z powodu przemocy w rodzinie – 6,9% (2018 – 

4,8%). 

Tabela 16. Powody umieszczenia dzieci (w tym dzieci cudzoziemców i małoletnie matki) 

w pieczy zastępczej w 2019 roku 
Główna przyczyna 

umieszczenia w pieczy 

zastępczej – liczba dzieci  

razem % 
piecza 

rodzinna 
% 

piecza 

instytuc-

jonalna 

% 

razem 

liczba jest sumą wierszy poniżej 
846 100 588 100 258 100 

bezradność w sprawach 

opiekuńczo-wychowawczych 
489 57,8 355 60,4 134 51,9 

uzależnienie rodziców 167 19,7 105 17,9 62 24,0 

przemoc w rodzinie 58 6,9 20 3,4 38 14,7 

inne (np. porzucenie dziecka, 

pozostawienie do adopcji, 

małoletni rodzic, dzieci 

cudzoziemców) 

43 5,1 30 5,1 13 5,0 

półsieroctwo 33 3,9 29 4,9 4 1,6 

długotrwała lub ciężka 

choroba co najmniej jednego 

z rodziców 

32 3,8 29 4,9 3 1,2 

sieroctwo 14 1,7 12 2,0 2 0,8 

pobyt za granicą co najmniej 

jednego z rodziców  
6 0,7 6 1,0 0 0,0 

niepełnosprawność co 

najmniej jednego z rodziców 
4 0,5 2 0,3 2 0,8 

Źródło: Sprawozdanie WRiSPZ-P 

W porównaniu do roku poprzedniego zmalał odsetek dzieci przebywających w pieczy 

krócej niż rok z 20,0% do 17,4%. Odsetek dzieci przebywających w pieczy ponad 3 lata 

wzrósł z 54,3% do 63,8% (dotyczy to przede wszystkim dzieci w rodzinach 

spokrewnionych i niezawodowych, gdzie dziecko jest faktycznie spokrewnione 

z osobami pełniącymi funkcję rodziny zastępczej).  
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Wykres 17. Okres przybywania dzieci w pieczy zastępczej na dzień 31 grudnia 2019 roku 

(dane w %)  

Źródło: Sprawozdanie WRiSPZ-P 

W porównaniu do roku poprzedniego spadła o 21 liczba dzieci napływających do pieczy 

zastępczej – 258 dzieci (w 2018 – 279). 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 17. Napływ dzieci do pieczy zastępczej w latach 2017-2019 

Napływ dzieci do pieczy zastępczej 2017 2018 2019 

ogółem 258 279 258 

do pieczy instytucjonalnej, w tym: 134 135 131 

z rodziny naturalnej  79 84 87 

do pieczy rodzinnej, w tym: 124 144 127 

z rodziny naturalnej 106 77 84 

Źródło: Sprawozdanie WRiSPZ-P 

 

W celu powrotu dziecka/dzieci do rodziny realizowane są systemowe działania 

w zakresie wspierania rodziny zawierające włączenie m.in. asystenta rodziny oraz innych 

form tj. mediacje, szkoły dla rodziców, poradnictwo specjalistyczne, projekty oraz 

programy podnoszące kompetencje rodzicielskie. Jest to długotrwały proces oparty 

na zaplanowanych z rodziną celach i działaniach, których rezultaty pojawiają się 

w dłuższej perspektywie czasowej, w zależności od problemów i aktywności samej 

rodziny. W 2019 roku do rodziny naturalnej/biologicznej powróciło 19 dzieci. W ramach 

odpływu wykazywane 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 2017-2019: 26, 27, 31). Istotny w kontekście adopcji 

wydaje się fakt, iż najtrudniej znaleźć kandydatów na rodziców adopcyjnych dla dzieci 

z niepełnosprawnościami oraz dla dzieci powyżej 10. roku życia.  

5,4%
4,1%

7,8%

11,2%

7,7%

63,8%

do 3 miesięcy

powyżej 3 do 6 miesięcy
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Tabela 18. Odpływ dzieci z pieczy zastępczej w latach 2017-2019 

Odpływ dzieci z pieczy zastępczej 2017 2018 2019 

ogółem  181 175 178 

liczba dzieci zgłoszonych do adopcji  96 87 61 

liczba dzieci przysposobionych  26 27 31 

z pieczy instytucjonalnej, w tym:  88 72 93 

powróciły do rodziny naturalnej  18 15 13 

z pieczy rodzinnej, w tym:  93 103 83 

powróciły do rodziny naturalnej  26 17 6 

Źródło: Sprawozdanie WRiSPZ-P  

 

IV.6.1. Rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka  

W stosunku do roku poprzedniego ogólna liczba rodzin zastępczych i rodzinnych domów 

dziecka wzrosła o 13 i wynosiła 364.  

Wykres 18. Rodzinna piecza zastępcza w latach 2017-2019 (stan na dzień 31 grudnia) 

Źródło: Sprawozdanie WRiSPZ-P 

W 2019 roku w różnych formach rodzinnej pieczy zastępczej przebywało 588 dzieci. 

Największy odsetek dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej – 48,1% – stanowiły dzieci 

w rodzinach spokrewnionych (2018 – 47%). Liczba dzieci w rodzinach niezawodowych 

i zawodowych od 2 lat pozostaje na niemal niezmienionym poziomie. Nieznacznie 

zmniejszyła się liczba dzieci przebywających w rodzinnych domach dziecka – 20,3% 

w roku 2018 do 19,2% w roku 2019.  

Największy odsetek dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej stanowiły dzieci w wieku 

od 7 do 13 lat (39,3%, 231 dzieci). Dzieci w wieku od 14 do 17 lat stanowiły 

22,6% (133 dzieci). Z kolei młodzież w wieku od 18 do 24 lat stanowiła 17,5% (103 osoby). 

Spośród najmłodszych dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej, największą 

grupę stanowiły dzieci w wieku od 4 do 6 lat (11,7%, 69 dzieci). 41 dzieci było w wieku 

od 1 roku do 3 lat (7,0%), a 11 dzieci poniżej pierwszego roku życia (1,9%).  
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Wykres 19. Dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej na dzień 31 grudnia 2019 roku (dane w %)  

Źródło: Sprawozdanie WRiSPZ-P 

 

Tabela 19. Rodzinna piecza zastępcza na dzień 31 grudnia 2019 roku  

Rodzinna piecza 

zastępcza  

liczba 

rodzin  

liczba 

dzieci  
< roku  1-3 lata  4-6 lat  7-13 lat  

14-17 

lat  

18-24 

lata  

ogółem  364 588 11 41 69 231 133 103 

rodziny 

spokrewnione  
228 283 0 12 18 106 78 69 

rodziny 

niezawodowe  
87 98 0 7 7 32 24 28 

rodziny  

zawodowe  
33 94 11 17 22 31 11 2 

rodzinne domy 

dziecka  
16 113 0 5 22 62 20 4 

Źródło: Sprawozdanie WRiSPZ-P  

Rodziny zastępcze oraz osoby prowadzące rodzinne domy dziecka współpracują 

z zaakceptowanym przez nich koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej. W roku 

2019 zatrudniano 19 koordynatorów. W 2019 wszystkie rodziny zastępcze z dziećmi 

do lat 18 objęte były wsparciem koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. W rodzinach 

zastępczych i rodzinnych domach dziecka nieobjętych opieką koordynatora, jego 

zadania wykonywał inny pracownik organizatora rodzinnej pieczy zastępczej. W praktyce 

– rodziny z pełnoletnimi wychowankami zostały objęte wsparciem pracownika 

socjalnego i doradcy zawodowego z uwagi na fakt, że młodzież ta jest w procesie 

usamodzielniania.  

Do obowiązków koordynatora należała pomoc rodzinom zastępczym oraz osobom 

prowadzącym rodzinne domy dziecka w realizacji ich zadań przez koordynowanie 

działań związanych z opieką nad dziećmi. Do głównych zadań koordynatora należy: 

wsparcie rodziny zastępczej w procesie adaptacji i pobytu dziecka w nowej rodzinie, 

ścisła współpraca z asystentem rodziny, przygotowanie we współpracy z asystentem 

rodziny i osobami, które prowadzą rodzinne formy pieczy zastępczej, planu pomocy 

dziecku; okresowa ocena sytuacji dziecka oraz opinia o 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 

48,1%

16,7%

16,0%

19,2%
rodziny spokrewnione

rodziny niezawodowe

rodziny zawodowe
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pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek 

opiekuńczo-wychowawczych. 

Z dniem 1 stycznia 2018 roku podwyższono wysokość dodatku z tytułu 

niepełnosprawności dziecka z 200 zł do 300 zł miesięcznie na podstawie podjętej 

Uchwały Rady Miasta. Od 1 stycznia 2019 roku wprowadzono kolejną podwyżkę dodatku 

z 300 zł na 400 zł (ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej obliguje 

do wypłaty kwoty nie mniejszej niż 211 zł). W 2018 roku wprowadzono podwyżkę dla 

wszystkich rodzin zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka o 354 zł (brutto). 

W 2019 roku wprowadzono kolejną podwyżkę dla wszystkich rodzin zawodowych 

i prowadzących rodzinne domy dziecka o 375 zł (brutto). Inne (niż wynagrodzenia) 

świadczenia wypłacane rodzinom zastępczym zawodowym i rodzinnym domom dziecka, 

realizowane przez MOPR: osoba do pomocy przy dzieciach, świadczenie miesięczne dla 

dziecka, świadczenie dla dziecka niepełnosprawnego, dodatek wychowawczy (500+), 

jednorazowy dodatek 300+ w związku z rozpoczęciem roku szkolnego, wypoczynek dla 

dziecka, dodatkowa pomoc finansowa dla dziecka w związku ze zdarzeniami losowymi, 

wynajem lokali na wolnym rynku lub podnajem lokali z zasobów Miasta, w celu poprawy 

warunków bytowych dzieci i rodzin zastępczych. 

Szkolenie kandydatów na rodziny zastępcze stanowi istotny element w rozwoju systemu 

rodzinnej pieczy zastępczej. To kilkumiesięczny proces diagnostyczno-szkoleniowy 

prowadzony w MOPR na podstawie certyfikowanego przez MRPiPS Programu PRIDE – 

Rodzinna Opieka Zastępcza przez 5 trenerów posiadających uprawnienia do szkoleń 

kandydatów na rodziny zastępcze. Liczba szkoleń dla kandydatów jest odpowiedzią 

na rzeczywiste zapotrzebowanie osób zgłaszających się i osób zgłaszanych przez Sądy 

rodzinne. Szkolenia prowadzone są w ramach zasobów kadrowych MOPR i zasobów 

kadrowych Ośrodków Adopcyjnych. Z 57 osób, które wzięły udział w szkoleniach 

w 2019 roku, 27 było kandydatami do pełnienia funkcji rodziny zastępczej 

niezawodowej, 11 do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej. Pozostali (19 osób) 

to kandydaci na rodziny zastępcze spokrewnione (dziadkowie, rodzeństwo), którzy nie 

podlegają zapisom dotyczącym kwalifikacji. 

 

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 działania w celu 

powrotu dziecka do rodziny, zapewnia dostęp do kształcenia dostosowanego do wieku 
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i możliwości rozwojowych dziecka, a także obejmuje działaniami terapeutycznymi 

i zapewnia korzystanie ze świadczeń zdrowotnych.  

W 2019 roku w Gdańsku było 16 placówek opiekuńczo-wychowawczych typu 

socjalizacyjnego dysponujących 216 miejscami. W roku sprawozdawczym przyjęto 

46 dzieci, a 41 dzieci odeszło z placówek. W Gdańsku funkcjonowała 1 placówka 

opiekuńczo-wychowawcza typu specjalistyczno-terapeutycznego dysponująca 

9 miejscami. W roku sprawozdawczym przyjęto 2 dzieci, a 1 odeszło z placówki. 

Placówka opiekuńczo-wychowawcza typu interwencyjnego dysponuje 30 miejscami, 

na dzień 31 grudnia 2019 roku w placówce przebywało 40 dzieci. 

Tabela 20. Instytucjonalna piecza zastępcza w latach 2017-2019 (stan na dzień 31 grudnia)  

Instytucjonalna piecza 

zastępcza  

liczba placówek  
liczba miejsc 

w placówkach  

liczba dzieci 

umieszczonych 

na dzień 

31 grudnia 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

placówki opiekuńczo-

wychowawcze  
19 18 18 258 251 255 214 234 258 

typu rodzinnego  1 0 0 7 0 0 7 0 0 

typu socjalizacyjnego  16 16 16 213 213 216 192 196 209 

typu interwencyjnego  1 1 1 30 30 30 7 30 40 

typu specjalistyczno-

terapeutycznego  
1 1 1 8 8 9 8 8 9 

dzieci przebywające 

w placówkach na terenie 

innych powiatów  

-  -  - -  -  - 11 7 5 

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 

wychowanków z rodzinnej i instytucjonalnej pieczy objętych w 2019 roku procesem 

usamodzielnienia wyniosła 280 osób.  

Usamodzielniani wychowankowie pieczy zastępczej objęci byli także wsparciem 

psychologa/terapeuty oraz doradcy zawodowego, korzystali z porad prawnych. Część 

wychowanków zostało objętych pomocą w postaci skierowania do mieszkań 

chronionych prowadzonych na terenie Gdańska. Ze względu na specyficzne potrzeby 

wychowanków pieczy zastępczej, utworzono w MOPR Zespół Usamodzielniania 

specjalizujący się w pracy z usamodzielnianą młodzieżą. MOPR w Gdańsku – 
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wzmacniając proces usamodzielniania wychowanków – podejmuje współpracę 

z jednostkami organizacyjnymi Miasta oraz organizacjami pozarządowymi. 

Tabela 21. Usamodzielniani wychowankowie w 2019 roku 

Usamodzielniani 

wychowankowie  

wychowankowie 

rodzinnej pieczy 

zastępczej  

wychowankowie 

instytucjonalnej 

pieczy zastępczej  

wychowankowie 

DPS, MOW, MOS, 

zakładów 

resocjalizacyjnych 

i poprawczych  

ogółem  

usamodzielniani 

wychowankowie 

ogółem  141 127 12 280 

rozpoczynający 

usamodzielnienia  
13 19 8 40 

kontynuujący 

usamodzielnienie  
106 97 3 206 

zakończyli proces 

usamodzielnienia  
22 11 1 34 

Źródło: Dane własne MOPR  

W 2019 roku kontynuowano współpracę z fundacją w Programie Rozwojowym „Patron” 

dedykowanym wychowankom pieczy zastępczej w Gdańsku. Głównym celem programu 

jest rozbudzenie motywacji do własnego rozwoju, wskazywanie różnych możliwości 

edukacji zawodowej, zatrudnienia i aktywności społecznej oraz przygotowanie 

do samodzielnego życia tak, aby na końcu tego procesu pozyskać mieszkanie 

ze wsparciem. 2 wychowanków uczestniczących w programie otrzymało w 2019 roku 

mieszkanie ze wsparciem. 

W 2019 roku podjęto współpracę w Projekcie pn. Akademia Kariery w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego. Głównym celem projektu jest kompleksowe 

i indywidualizowane wsparcie zwiększające możliwości zatrudnienia osób młodych, które 

są w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. W projekcie bierze udział 

8 wychowanków będących w procesie usamodzielniania. 

W obszarze zapewnienia wsparcia mieszkaniowego usamodzielnianym wychowankom 

w przyjętym przez Zespół Zarządzający GPMS w 2019 roku Regulaminie Pracy 

Podzespołu Kwalifikacyjnego do Projektów w ramach modelu mieszkań ze wsparciem 

zawarto kryteria punktowe uwzględniające wychowanków pieczy zastępczej. Zgodnie 

z przyjętą w 2019 roku uchwałą Rady Miasta Gdańska w sprawie zasad wynajmowania 

lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta 

Gdańska sporządzane są listy osób z pieczy zastępczej zakwalifikowanych do zawarcia 

umowy najmu socjalnego lokalu oraz osób do zawarcia umowy najmu lokalu 

mieszkalnego na czas nieoznaczony. 
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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 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. Program jest kompleksowym zbiorem działań służących 

przeciwdziałaniu przemocy. Działania programu objęły projekty edukacyjno-

profilaktyczne, szkolenia, świadczenie konsultacji, pomoc psychologiczną, ale także 

interwencje i pomoc rodzinom w kryzysie. MOPR jest koordynatorem oraz jednym 

z realizatorów programu. 

W ramach działań interdyscyplinarnych koordynowano procedury „Niebieskie Karty”, 

powoływano grupy robocze, których głównym zadaniem była ścisła współpraca 

specjalistów nad rozwiązaniem problemu przemocy w rodzinie. W 2019 roku wszczęto 

543 procedury, do każdej powołano grupę roboczą, odbyło się 2 176 posiedzeń grup, 

716 rodzin objęto pomocą. Zakończono 386 procedur z powodu ustania przemocy 

w rodzinie, a 88 z powodu rozstrzygnięcia o braku zasadności podejmowania działań. 

W stosunku do roku poprzedniego liczba wszczętych procedur wzrosła o 29,3% (z 420 do 

543), a liczba zakończonych procedur wzrosła o 18,5% (z 349 do 414). 

Tabela 22. Działania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w latach 2017-2019 

Przeciwdziałanie przemocy  2017  2018  2019 

konsultacje merytoryczne z zakresu interwencji 

kryzysowej i przeciwdziałania przemocy  
102 70 42 

posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego  4 7 5 

liczba wszczętych procedur „Niebieskiej Karty”  336 420 543 

liczba zakończonych procedur Niebieskie Karty 

w przypadku ustania przemocy w rodzinie 

i uzasadnionego przypuszczenia o zaprzestaniu dalszego 

stosowania przemocy w rodzinie oraz po zrealizowaniu 

indywidualnego planu pomocy 

201 284 386 

liczba zakończonych procedur Niebieskie Karty 

w przypadku rozstrzygnięcia o braku zasadności 

podejmowania działań 

26 65 88 

liczba osób biorących udział w programach 

edukacyjnych dla sprawców przemocy  
341 329 272 

liczba odebranych dzieci z rodzin w trybie art. 12a 

ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie  
7 1 2 

Źródło: Sprawozdanie PRZEMOC  
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Na podstawie obowiązujących aktów prawnych wnioskowano o odizolowanie sprawców 

przemocy od osób pokrzywdzonych. W 2019 roku doprowadzono do 15 zatrzymań, 

52 nakazów opuszczenia lokalu, 60 zakazów kontaktu.  

Całodobowo działający OIK (do czerwca Centrum Interwencji Kryzysowej prowadzone 

przez organizację pozarządową) udzielał natychmiastowej pomocy specjalistycznej, 

a w sytuacjach uzasadnionych schronienia do 3 miesięcy. W całym roku ze schronienia 

z powodu przemocy w rodzinie skorzystało 45 osób.  

W ramach organizowanych działań pomocowych zapewniona została szeroka oferta 

wsparcia dla mieszkańców. Od rozwoju profilaktyki przemocy w rodzinie, poprzez 

wsparcie w kryzysie, po długoterminowe oddziaływania specjalistyczne skierowane 

do osób stosujących przemoc, mające zatrzymać negatywne zjawisko przemocy. 

W 2019 roku realizowano projekt „Gdańsk z rodziną” dofinansowany ze środków 

Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS), którego celem był rozwój 

działań profilaktycznych mających na celu podniesienie świadomości społecznej na 

temat zjawiska przemocy w rodzinie. Odbyło się 6 sobotnich otwartych wykładów 

„Uniwersytetu Rodzinnego” dla mieszkańców Gdańska. W ramach działania „Sądzić i być 

sądzonym” odbył się cykl 12 warsztatów dla 218 uczniów gdańskich szkół oraz konkurs 

prac grupowych w zakresie organizacji symulacji rozprawy sądowej dotyczącej 

problematyki przeciwdziałania przemocy. Łącznie objęto programem 776 mieszkańców 

Gdańska. W ramach projektu zlecono również diagnozę zjawiska przemocy w rodzinie 

w Gdańsku. W badaniu metodą ankiety internetowej w oparciu o przygotowany 

kwestionariusz ankiety wzięło udział ponad 1 000 mieszkańców. 

W ramach oddziaływań profilaktycznych realizowano poradnictwo kierowane do rodzin 

w zakresie kontroli zachowań – czyli „im wcześniej tym lepiej” – działania mające na celu 

podniesienie kompetencji związanych z konstruktywnym rozwiązywaniem konfliktów 

i kontrolą zachowań. W ramach programu odbyły się 132 konsultacje, 37 osób 

skorzystało z programu, w tym 6 par. 

Kolejnym elementem wsparcia był projekt „Kompleksowe wsparcie dla rodzin 

w kryzysie”. Różnorodną ofertę pomocy zapewniały 2 poradnie rodzinne prowadzone 

przez organizacje pozarządowe zapewniając m.in. indywidualną psychoterapię 

krótkoterminową, psychoterapię rodzin, psychoterapię par, konsultacje psychiatryczne. 

Łącznie objęto wsparciem 139 osób, 25 rodzin, 18 dzieci i młodzieży. 

Od czerwca 2019 roku zapewniono specjalistyczne wsparcie dla dziecka 

pokrzywdzonego przestępstwem. Działalność rozpoczęło Centrum Pomocy Dzieciom 

prowadzone przez organizację pozarządową. Kompleksową pomocą oraz wsparciem 

zostały objęte dzieci i młodzież, które doświadczyły przestępstwa, m.in. przemocy 

fizycznej i psychicznej, a także dzieci z podejrzeniem przemocy seksualnej, przygotowane 

również do przesłuchań w Sądzie. Wsparcie uzyskali rodzice/opiekunowie/nauczyciele 
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oraz partnerzy MSIK wspierający dzieci w sytuacjach doznawania przestępstwa. 

Działaniami profilaktycznymi zostali objęci rodzice małych dzieci oraz nastolatków. 

Łącznie wsparciem objęto 405 osób, w tym 200 dzieci i młodzieży, 170 opiekunów 

prawnych dziecka oraz 35 profesjonalistów miejskich. 

Kontynuowano długofalowe oddziaływania prowadząc „Program korekcyjno-edukacyjny 

dla osób stosujących przemoc w rodzinie”. W ramach projektu z pomocy skorzystały 

272 osoby, udzielono 300 konsultacji indywidualnych, odbyło się 50 sesji grupowych dla 

osób stosujących przemoc w rodzinie. Zakwalifikowanych zostało 35 osób, a 13 osób 

ukończyło program korekcyjno-edukacyjny. Sesje indywidualne stanowiły kwalifikację 

do sesji grupowych oraz wsparcia w trakcie i na zakończenie programu. Program był 

całoroczny, otwarty i koedukacyjny. 

Kolejnym elementem wsparcia dla osób stosujących przemoc w rodzinie był Program 

Psychologiczno-Terapeutyczny (realizowany z uzyskanej dotacji z budżetu państwa). 

Działania stanowiły intensywną formę wsparcia specjalistycznego. Stacjonarnie 

odbywały się spotkania grupowe półotwarte, uzupełnieniem były 4 spotkania 

wyjazdowe. Do programu przystąpiło 15 osób, 14 uczestniczyło regularnie, spośród 

których 12 osób ukończyło program. 

 

 

IV.8. Imigranci  

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 MOPR działania wspierające 

uchodźców realizowane m.in. w ramach indywidualnych programów integracji (IPI). 

Celem IPI jest usamodzielnienie się uchodźców oraz ich integracja ze społecznością. 

W 2019 roku realizowano 3 IPI, świadczenia wypłacane były 10 osobom. W roku 

sprawozdawczym prowadzone były mieszkania wspomagane dla cudzoziemców 

(4 mieszkania/15 osób), miejsca interwencyjne dla cudzoziemców, świetlica 

środowiskowa, w której realizowano zajęcia edukacyjno-rekreacyjne dla dzieci. 

Pracownicy MOPR prowadzą szeroką współpracę w zakresie wsparcia imigrantów. 

Oprócz prowadzonych spotkań informacyjno-szkoleniowych dla pracowników MOPR, 

odbywają się cykliczne spotkania z ekspertami – cudzoziemcami, urzędnikami instytucji 

m.in. Straży Granicznej, Policji, Gdańskiego Urzędu Pracy, Pomorskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Gdańsku.  

Wsparciem objęto ok. 110 cudzoziemców, w tym ok. 70 rumuńskich Romów (pomoc 

finansowa, specjalistyczne poradnictwo, udział w projektach aktywizacyjnych). Działania 
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podejmowane przez pracowników Ośrodka na rzecz przedstawicieli tej społeczności 

polegały również na współpracy z instytucjami i organizacjami pozarządowymi na rzecz 

włączania ich w życie lokalnej społeczności. 

MOPR wdrażał Model Integracji Imigrantów (MII), którego celem jest wzmocnienie 

koordynacji i współdziałania podmiotów działających na rzecz imigrantów, podniesienie 

jakości usług, a tym samym zapobieganie ich wykluczeniu. Pracownicy brali udział 

w pracach Zespołu ds. wdrażania MII – Komitetu Sterującego oraz Grup: Pomoc 

społeczna, Mieszkalnictwo. Ponadto uczestniczyli w Pomorskim Zespole 

ds. Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi oraz Zespole ds. monitorowania sytuacji 

imigrantów romskiego pochodzenia. 

 

 

V. Wydatki MOPR w ujęciu ustawowym  

Kwota wydatków ogółem w 2019 roku w stosunku do roku poprzedniego wzrosła 

o 12,7%, co wiązało się ze wzrostem wydatków z budżetu Unii Europejskiej (o 28,5%), 

budżetu państwa (o 11,8%), PFRON (o 9,0%) oraz pojawieniem się wydatków z dotacji 

Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Solidarnościowego Funduszu 

Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. 

Tabela 23. Wydatki MOPR w latach 2018-2019  

Wydatki MOPR 2018 2019 

ogółem  168 373 778 189 732 066  

wydatki MOPR ujęte w planie 

finansowym, w tym z:  
159 070 215  179 087 806  

ustawy o pomocy społecznej  109 150 105 124 370 321  

ustawy o wspieraniu rodziny 

i systemie pieczy zastępczej  
41 081 164 44 802 772  

w tym środki z:  kwota udział % kwota udział % 

MRPiPS 0 0,0 76 009  0,04 

UE  6 414 750 4,03 8 240 126  4,6 

budżetu miasta  115 769 469 72,8 129 635 994  72,4 

budżetu państwa  36 710 765 23,1 41 048 697  22,9 

wydatki z PFRON  9 240 203 10 069 620  

wydatki z KFSZ 63 360 76 146  

wydatki z SFWON nie dotyczy 498 494  

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

Realizacja zadań zapewniana jest głównie przez pracowników zatrudnionych na umowę 

o pracę – w dniu 31 grudnia 2019 pracowały 443 osoby (2018 – 445). 

W roku 2018 przeprowadzono 42 nabory pracowników 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 24. Zatrudnienie w MOPR w przeliczeniu na osoby w latach 2017-2019 (stan na dzień 

31 grudnia)  

Zatrudnienie 2017 2018 2019 

zatrudnienie w ramach umów o pracę (bez zastępstw, 

wakatów)  
427 445 443 

pracownicy pracujący bezpośrednio z klientem, w tym 

m.in.:  
323 313 322 

pracownicy socjalni  212 222 214 

asystenci rodziny  25 24 24 

koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej  19 19 19 

psycholodzy  14 13 26 

konsultanci prawnicy  5 5 6 

Źródło: Dane własne MOPR  

W 2019 roku pracownicy MOPR uczestniczyli w 65 szkoleniach, w tym z Terapii 

Krótkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniu, obsługi programu Excel. Ponadto, 

zorganizowano warsztaty dla wszystkich pracowników Centrów Pracy Socjalnej, podczas 

których partycypacyjnie uzgadniano kwestie związane z realizacją modelu rozdzielenia 

pracy socjalnej od świadczeń w MOPR.  

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej dla pracowników pomocy społecznej świadczone 

jest doradztwo metodyczne – w 2019 roku odbyło się 65 spotkań. 197 pracowników 

uczestniczyło w superwizji będącej ustawiczną formą rozwoju zawodowego 

pracowników socjalnych, która służy utrzymaniu wysokiego poziomu świadczonych 

usług, zachowaniu i wzmacnianiu kompetencji zawodowych, udzielaniu wsparcia, 

poszukiwaniu źródeł trudności w pracy i możliwości ich pokonywania.  

W 2019 roku przeprowadzono 86 kontroli, których głównym przedmiotem była 

weryfikacja zadań zleconych do realizacji podmiotom niepublicznym, w tym 

organizacjom pozarządowym. W wyniku cyklicznych kontroli spadła liczba błędów 

w składanych sprawozdaniach. Ponadto, wykonano 2 audyty w obszarze pieczy 

zastępczej. Rozpatrzono 3 skargi. 

MOPR posiadał w swoich zasobach 33 lokale, które służyły różnym celom: 9 siedzib 

Centrów Pracy Socjalnej, działów i komórek administracyjnych oraz 15 lokali użyczonych 

organizacjom pozarządowym na realizację zadań zleconych. 
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MOPR był zobowiązany dbać o dobry stan budynków poprzez prowadzenie bieżących 

napraw i remontów bądź zgłaszanie większych remontów zarządcy budynków – 

Gdańskim Nieruchomościom. W roku 2019 wśród największych prac znajdował się 

remont ŚDS przy ul. Nowiny 7 (finansowany ze środków zewnętrznych) oraz remont 

pomieszczeń Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy pl. ks. Jana Gustkowicza 13. 
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VII. Rezultaty działalności oraz potrzeby/wyzwania  

VII.1. Najważniejsze rezultaty/osiągnięcia działalności w 2019 roku 

• Partycypacyjne opracowanie i wdrożenie rekomendacji z ewaluacji Modelu 

rozdzielenia pracy socjalnej od świadczeń. 

• Rozszerzenie oferty wsparcia dla osób/rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym 

w mieszkaniach wspomaganych oraz ze wsparciem – utworzenie dodatkowych miejsc 

w nowych mieszkaniach, w tym jednym chronionym. 

• Uruchomienie 4 placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży prowadzonych 

w formie połączonej, tj. opiekuńczo-specjalistycznej. 

• Przystąpienie do programu „Opieka wytchnieniowa” oraz zlecenie tej usługi 

organizacjom pozarządowym. 

• Przekształcenie dziennego domu pomocy przy ul. Sterniczej 1 w środowiskowy dom 

samopomocy dla osób z chorobą Alzheimera i innymi zaburzeniami dementywnymi. 

• Podjęcie współpracy z nowymi domami pomocy społecznej dla osób przewlekle 

psychicznie chorych oraz zakontraktowanie dodatkowych miejsc w domu pomocy 

społecznej dla osób w podeszłym wieku z chorobą Alzheimera oraz głębokim 

otępieniem. 

• Rozpoczęcie realizacji nowych projektów współfinansowanych ze środków Unii 

Europejskiej: Cała Naprzód II, OzA – Testowanie gdańskiego modelu wsparcia 

dorosłych Osób z Autyzmem oraz Housing First. 

• Organizacja działań interwencyjno-pomocowych dla mieszkańców Gdańska 

po tragicznej śmierci Prezydenta Miasta Gdańska. 

• Włączenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w strukturę MOPR. 

• Koordynacja Miejskiego Systemu Interwencji Kryzysowej integrującego służby 

miejskie, organizacje i osoby w zakresie skutecznego, interdyscyplinarnego 

i komplementarnego wsparcia mieszkańców i mieszkanek Gdańska znajdujących się 

w sytuacjach kryzysowych. 

• Rozpoczęcie wdrażania modelu usamodzielniania wychowanków w Gdańsku. 

• Opracowanie standardów działania placówek wsparcia dziennego w Gdańsku oraz 

standardu usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.  

• Przyznanie Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Gdańsku nagrody Ministerstwa 

Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej za innowacyjne rozwiązania w zakresie pomocy 

społecznej – wykorzystania wsparcia w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu.  
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VII.2. Potrzeby/wyzwania w zakresie pomocy społecznej 

• Wspieranie pracowników w rozwiązywaniu nowych, pojawiających się problemów 

o charakterze interdyscyplinarnym wymagających współpracy różnych służb. 

• Zwiększanie i rozwijanie oferty wsparcia dla osób starszych, samotnych, chorych oraz osób 

z niepełnosprawnością. 

• Wdrożenie modelu obsługi prawnej dostępnej lokalnie dla mieszkańców i mieszkanek 

Gdańska. 

• Wdrożenie Modelu integracji usług w MOPR – utworzenie i wykorzystywanie integrującego 

narzędzia „baza usług”. 

• Utworzenie nowych miejsc w mieszkaniach wspomaganych oraz mieszkaniach 

ze wsparciem dla osób wykluczonych/zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

• Dostosowanie istniejącej infrastruktury placówek dla osób w kryzysie bezdomności oraz 

zatrudnionej kadry do standardów wynikających z Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy 

i Polityki Społecznej, w tym utworzenie schroniska z usługami opiekuńczymi. 

• Zabezpieczenie środków na świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania. 

• Zwiększenie liczby miejsc w środowiskowych domach samopomocy, w szczególności dla 

osób ze sprzężoną i głęboką niepełnosprawnością oraz osób z autyzmem, pod warunkiem 

pozyskania środków z budżetu państwa. 

• Pozyskanie przez Miasto Gdańsk środków w ramach programu Centra Opiekuńczo-

Mieszkalne na jego budowę i funkcjonowanie. 

• Zwiększenie liczby zakontraktowanych miejsc w domach pomocy społecznej dla osób 

przewlekle somatycznie chorych oraz przewlekle psychicznie chorych. 

• Rozwój działań profilaktycznych na rzecz rodzin w kryzysie. 

• Rozwijanie Miejskiego Systemu Interwencji Kryzysowej. 

 

 

VII.3. Potrzeby/wyzwania w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej 

• Rozwijanie różnych form pracy z rodzinami z dziećmi, w szczególności w zakresie 

podnoszenia kompetencji opiekuńczo-wychowawczych jako profilaktyka i przeciwdziałanie 

umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej. 

• Podnoszenie efektywności pozyskiwania rodzin wspierających.  

• Systematyczne rozwijanie działań w zakresie wsparcia specjalistów (pedagogów, 

psychologów, terapeutów) w placówkach wsparcia dziennego. 
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• Tworzenie nowych placówek wsparcia dla dzieci i młodzieży w dzielnicach, w których takie 

placówki obecnie nie funkcjonują. 

• Rozwój rodzinnej pieczy zastępczej, szczególnie zwiększanie liczby rodzin zastępczych 

niezawodowych i zawodowych.  

• Zwiększanie liczby miejsc w rodzinnych formach pieczy zastępczej. 

• Zwiększenie liczby miejsc w specjalistycznych formach pieczy zastępczej. 

• Rozszerzenie oferty wsparcia dla opiekunów zastępczych i dzieci, szczególnie w zakresie 

pomocy psychologicznej. 

• Doskonalenie systemu wsparcia opiekunów zastępczych i przeciwdziałanie wypaleniu 

zawodowemu. 

• Wzmacnianie osób pełniących funkcję opiekuna usamodzielnienia. 

• Rozwijanie partnerskiego pakietu wsparcia w Gdańsku dla wychowanków pieczy zastępczej 

(warsztaty, szkolenia, coaching, terapia) mającego bezpośredni wpływ na kształtowanie się 

samodzielnej drogi wychowanków pieczy zastępczej. 

 

 

VII.4. Potrzeby/wyzwania w zakresie współpracy i organizacji Ośrodka 

• Doskonalenie zawodowe pracowników. 

• Zapewnienie stałego wsparcia merytorycznego i technicznego w zakresie pozyskiwania 

danych i sprawozdawczości w systemie POMOST Std. 

• Prowadzenie analiz i badań socjologicznych w obszarze działalności MOPR. 

• Adaptacja pomieszczeń po Gdańskim Pogotowiu Opiekuńczym przy ul. K. Leczkowa 1A. 

• Rozwój infrastruktury komórek MOPR – nowa siedziba CPS 8. 
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