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1. Informacje wstępne          
      
1.1 Ramy prawne  
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu na mocy uchwały Rady Miasta 

Poznania Nr XIV/124/III/99 z dnia 18 maja 1999 r. rozpoczął działalność z dniem 1 

czerwca 1999 r. 

 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w  2001 r. realizował zadania wynikające z: 

• ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 

1998 r. Nr 64 z późniejszymi zmianami), 

• ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 1997 r. Nr 123, poz. 776 z 

późniejszymi zmianami), 

• ustawy  z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz. 

U. z 1997 r. Nr 28 poz. 153 z późniejszymi zmianami), 

• ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst 

jednolity Dz.U. nr 137/98 poz.887 z późniejszymi zmianami), 

• ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 

1994 r. Nr 111, poz. 53 z późniejszymi zmianami), 

• ustawy z dnia 1 grudnia 1994 r. o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i 

wychowawczych (tekst jednolity Dz. U. z 1998 r. Nr 102, poz. 651 z późniejszymi 

zmianami), 

• ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach 

będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (tekst jednolity Dz. 

U. z 1997 r. Nr 142, poz. 950 z późniejszymi zmianami), 

• ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i 

warunkach dopuszczania przerywania ciąży (Dz. U. z 1998 r. Nr 155, poz. 1014 z 

późniejszymi zmianami), 

• ustawy z dnia 10 czerwca 1994 roku o zamówieniach publicznych (tekst jednolity 

Dz.U. nr 119/98 poz.950 z późniejszymi zmianami), 

• ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 1998 r., Nr 

155 poz. 1014 z późniejszymi zmianami), 

• ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu 

Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1118) 
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1.2. Struktura wydatków  w odniesieniu do realizowanych zadań 
ustawowych 
 
OGÓLNY KOSZT WYDATKÓW W ROKU 2001 WYNIÓSŁ -  54.681.772 zł.   
  w tym : 

44.982.431,- świadczenia + 9.699.341,- obsługa 
Koszt obejmuje wydatki na realizację zadań ustawowych oraz koszty obsługi tych 
zadań, w tym  : 
        Ogółem        świadczenia  obsługa 
zadania własne gminy 26.168.629 zł, w tym : 21.386.670 zł           4.781.959 zł 

 
zadania zlecone gminie 21.375.665 zł      17.399.865 zł         3.975.800 zł 

 
zadania własne powiatu   6.642.757 zł        5.788.375 zł  854.382 zł 

 
zadania zlecone powiatu      494.721 zł  407.521 zł    87.200 zł 
 
MOPR wypłaca również klientom ryczałty będące częścią dodatków mieszkaniowych 
przyznanych przez Dział Dodatków Mieszkaniowych UMP w kwocie 60.660 zł. , 
środki te nie są jednak wliczane do budżetu pomocy społecznej . 

 
 ZADANIA OKREŚLONE W USTAWIE O POMOCY SPOŁECZNEJ 

 
Ogólny  koszt 49.631.596 zł. obejmuje wypłatę świadczeń i koszty obsługi na 
realizację świadczeń z zakresu  :  
 
        Ogółem   świadczenia  obsługa 
zadania własne gminy 25.956.868 zł z tego : 21.174.909 zł    4.781.959 zł 

 
zadania zlecone gminie 16.954.286 zł    12.978.486 zł    3.975.800 zł 

 
zadania własne powiatu   6.598.757 zł      5.744.375 zł 854.382 zł 

 
zadania zlecone powiatu      121.685 zł           34.485 zł          87.200 zł 
 

                            dofinansowanie 
        zad. zleconego 

 
 ZADANIA OKREŚLONE W USTAWACH O POWSZECHNYM 

UBEZPIECZENIU SPOŁECZNYM I ZDROWOTNYM 
 
Ogółny koszt  2.773.672 zł  obejmuje wypłatę zasiłków na pokrycie składek na  : 

 
ubezpieczenie społeczne  1.899.964 zł 
ubezpieczenie zdrowotne      873.688 zł 
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 ZADANIA OKREŚLONE W USTAWIE O KOMBATANTACH I 
OSOBACH REPRESJONOWANYCH 

 
Pomoc pieniężna udzielona kombatantom i osobom uprawnionym pochodzi ze 
środków Państwowego Funduszu  Kombatantów przekazywanych w formie dotacji 
celowej   
W roku 2001 na pomoc dla 580 kombatantów przeznaczono łącznie  334.707 zł , 
 w tym :   

 
297.517 zł   zasiłki  
37.190 zł    koszty obsługi 

 
 

 ZADANIA OKREŚLONE W USTAWIE O REHABILITACJI 
ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ 

 
Ogólny koszt 417.036 zł obejmuje środki wydatkowane na :  

 
 orzeczenie stopnia niepełnosprawności -   373.036 zł  

 
 wydawanie legitymacji osoby niepełnosprawnej -    44.000 zł  

 
W budżecie MOPR nie są ujęte natomiast wydatki na pomoc udzieloną ze środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji  Osób Niepełnosprawnych –  
w roku 2001 pomocą  tą objęto  2 458 osób , na co przeznaczono 3.924.120,- zł.  

 
 

 ZADANIA OKREŚLONE W USTAWIE O ZASIŁKACH RODZINNYCH I 
PIELĘGNACYJNYCH 

 
Wydatkowany koszt 1.313.000 zł. obejmuje wydatki na : 

 
 zasiłki rodzinne dla 896 osób na łączną kwotę 371.658 zł 
 zasiłki pielęgnacyjne dla 794 osób na łączną kwotę 941.342 zł 

Całość wydatków została pokryta środkami z dotacji celowej budżetu państwa 
 
 

 ZADANIA OKREŚLONE W USTAWIE O PRZECIWDZIAŁANIU 
ALKOHOLIZMOWI 

  
Środki w wysokości  211.761 zł  pozyskane z Państwowego Funduszu 
Przeciwdziałania  Alkoholizmowi zostały przeznaczone na realizację Programu 
Pomocy Rodzinom Wielodzietnym, w których występuje problem alkoholowy, 
 
z tego: 52.764 zł przeznaczono na zapewnienie następujących świadczeń dla rodzin:  

 kolonie letnie  64 dzieci - 32.940 zł, 
  wyjazd terapeutyczny dla 36 dzieci - 6.849 zł,  
 impreza wielkanocna 149 rodzin -  6.664 zł, 
  paczki bożonarodzeniowe 330 paczek- 6.312 zł  

158.997 zł przeznaczono na pokrycie kosztów umów zleceń ze 6 specjalistami  
i 2 konsultantami ds.rodzin alkoholowych 
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1.3  Struktura wydatków z uwzględnieniem podziału na zadania    
       gminy i powiatu (zlecone i własne) 
 
 
 Wyszczególnienie rok 2000 rok 2001 2001 : 2000

zadania własne gminy - ogółem 21 778 020 26 168 629 20,2% 
  zasiłki obligatoryjne 8 767 345 9 017 778 2,8% 
  zasiłki fakultatywne 7 938 663 11 877 149 49,6% 
  program Przeciwdziałanie Alkoholizmowi 12 120 211 761 1747,0% 
  wydatki inwestycyjno - remontowe 243 001 279 982 15,2% 
  utrzymanie ośrodka 4 816 891 4 781 959 -0,3% 
zadania zlecone gminy - ogółem 18 390 987 21 375 665 16,2% 
  zasiłki obligatoryjne 10 998 027 12 978 486 18,0% 
  składki na ubezpieczenie społ. i zdrowotne 2 669 581 2 773 672 3,9% 
  zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne 1 214 547 1 313 000 8,2% 
  pomoc dla kombatantów 267 833 334 707 25,0% 
  utrzymanie ośrodka 3 240 999 3 975 800 22,7% 
zadania własne powiatu – ogółem* 207 862 6 642 757 x 
  wydawanie legitymacji osobom niepełnospra. 101 954 44 000 -56,9% 
  rodziny zastępcze 0 5 321 594 x 
  placówki opiekuńczo - wychowawcze 0 198 151 x 
  interwencja kryzysowa 105 908 224 630 112,1% 
  utrzymanie ośrodka 0 854 382 x 
zadania zlecone powiatu – ogółem* 5 711 313 494 721 x 
  pomoc dla bezdomnych 690 0 x 
  orzekanie o stopniu niepełnosprawności 75 495 373 036 394,1% 
  rodziny zastępcze 5 338 605 0 x 
  placówki opiekuńczo - wychowawcze 15 615 0 x 
  pomoc dla uchodźców 0 29 550 x 
  pomoc dla repatriantów 60 711 4 935 x 

  
utrzymanie powiatowego centrum pomocy 
 rodzinie 220 197 87 200 -60,4% 

wydatki ogółem 46 088 182 54 681 772 18,6% 
  dodatki mieszkaniowe 49 121 60 660 23,5% 
 
*w 2001r. nastąpił gwałtowny wzrost wydatków spowodowany  zmianą przepisów 
prawnych dotyczących finansowania zadań (przeniesienie z zadań zleconych do zadań 
własnych powiatu  zobowiązań dot. rodzin zastępczych i wychowanków opuszczających 
placówki opiekuńczo – wychowawcze)  
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2. Opis realizacji zadań 
 
 
 
2.1 Zadania gminy 
 
 
Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom, w szczególności z powodu : 
 
• ubóstwa, 
• sieroctwa, 
• bezdomności, 
• potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, 
• bezrobocia, 
• niepełnosprawności, 
• długotrwałej choroby, 
• bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzeniu 

gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,  
• alkoholizmu lub narkomanii, 
• trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego, 
• klęski żywiołowej lub ekologicznej 
 
Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje osobom i 
rodzinom, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza (stan na 31.12.01r): 

- na osobę samotnie gospodarującą  - 447 zł 
- na pierwszą osobę w rodzinie – 406 zł 
- na drugą i dalsze osoby w rodzinie powyżej 15 lat – 285 zł 
- na każdą osobę w rodzinie poniżej 15 lat – 204 zł 

przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednej z w/w okoliczności . 
 
Ustawa o pomocy społecznej nakłada na gminę obowiązek udzielania pomocy 
rodzinom i osobom w trudnej sytuacji. Udzielane świadczenia mają charakter 
obowiązkowy jak i fakultatywny. 
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Porównanie wydatków na świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych i 
własnych gminy w latach 2000 i 2001 

 
         Kwota udzielonych świadczeń Wyszczególnienie 

 2000 2001 % wzrostu 

 
Świadczenia przyznane w ramach zadań 
zleconych i własnych 
 

  
  

27.704.035    

 
 

33.873.413 

 
 

22,3 

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

 
10.998.027 

 
12.978.486 

 
18,0 

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

 
16.706.008 

 
20.894.927 

 
25,1 

 
Liczba gospodarstw domowych korzystających z pomocy materialnej w roku 2001 
wzrosła w stosunku do 2000 roku o 18,7% , natomiast wydatkowana kwota wzrosła o 
22,3%. Natomiast liczba klientów korzystających z pomocy w ramach zadań  
własnych wzrosła o około 33% , a koszt tej pomocy o 25,1%.  
 
Wzrost wydatków związany był przede wszystkim ze znacznym zwiększeniem od 
połowy 2001 r. liczby gospodarstw domowych korzystających ze świadczeń pomocy 
społecznej, które utraciły źródło utrzymania (o ponad 15 % ).  
Przyczyn tego zjawiska upatrywać należy w pogarszającej się sytuacji społeczno – 
ekonomicznej kraju. Do pomocy społecznej trafiają głównie osoby tracące prawo do 
zasiłku dla bezrobotnych, a pozostające nadal bez pracy. ( Na dzień 31.12.2001 r. 
stopa bezrobocia w Poznaniu wynosiła 5,4% , co oznacza wzrost o 1,7 % w 
odniesieniu do analogicznego okresu roku 2000 ). Osoby te zostały objęte zwłaszcza 
pomocą celową związaną z utrzymaniem mieszkania i zapewnieniem wyżywienia, co 
znalazło swoje odzwierciedlenie we wzroście wydatków na zadania własne gminy. 
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2.1.1  Realizacja świadczeń z zakresu zadań zleconych gminie 
 

Struktura wydatków na zadania zlecone gminie w  2001r 

    LICZBA OSÓB         

FORMY POMOCY   KTÓRYM LICZBA KWOTA  LICZBA  LICZBA 

    PRZYZNANO ŚWIADCZEŃ ŚWIADCZEŃ RODZIN OSÓB  

     DECYZJĄ   W ZŁ   W RODZINACH

    ŚWIADCZENIA         
0   1 2 3 4 5 

RAZEM (wiersz 2-14) 1 4 258 x 12.978.486* 4 160 10 232 
              
ZASIŁKI STAŁE  2 626 6 225 2 447 914 626 2 073 
DODATKI DO ZASIŁKÓW STAŁYCH 3 9 46 4 744 9 26 
           
ZASIŁKI STAŁE WYRÓWNAWCZE   4 809 6 996 2 112 996 804 1 543 
DODATKI DO ZASIŁKÓW STAŁYCH             
WYRÓWNAWCZYCH 5 5 22 2 288 5 6 
              
ZASIŁEK OKRESOWY GWARANTOWANY 6 317 2 547 1 004 440 317 858 
              
ZASIŁEK OKRESOWY SPECJALNY 7 0 0 0 0 0 
           
ZASIŁKI OKRESOWE 8 2 4 920 2 7 
              
RENTA SOCJALNA 9 1 706 17 339 6 745 716* 1 693 3 639 
            
DODATKI DORENTY SOCJALNEJ 10 1 2 190 1 3 
ZASIŁEK Z TYTUŁU OCHRONY             
MACIERZYŃSTWA – ogółem 11 493 1 592 400 232 493 1 602 
ZASIŁKI CELOWE W FORMIE              
BILETU KREDYTOWANEGO 12 369 408 5 346 375 494 

ZASIŁKI CELOWE NA POKRYCIE             
WYDATKÓW POWST. W WYNIKU KLĘSKI 13 0 0 0 0 0 
ŻYWIOŁOWEJ LUB EKOLOGICZNEJ             

SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE           
PRZYSŁUGUJĄCE NA PODST.PRZEPISÓW 14 41 21 059 253 700 * 44 58 
O OCHRONIE  ZDROWIA PSYCHICZNEGO       

ZASIŁKI RODZINNE I PIELĘGNACYJNE             
razem / wiersz 16+17 / 15 x x 1 313 000 x x 
       
ZASIŁKI RODZINNE 16 896 8 477 371 658 565 1 769 
             
ZASIŁKI PIELĘGNACYJNE 17 794 7 187 941 342 734 1 628 

SKŁADKI  ZUS 18 3 470 43 497 2 773 672 x x 

POMOC DLA KOMBATANTÓW 19 580 931 297 517 580 796 
       
wykazany koszt obejmuje środki samorządowe na pokrycie : 

• specjalistycznych usług opiekuńczych w wysokości 190.000,- zł 
• oraz na zlecone zadania obligatoryjne w wysokości 752.000,-zł 
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PORÓWNANIE WYDATKÓW  NA  ZADANIA  ZLECONE  GMINIE 
w latach 2000 i 2001 

 
 

Wyszczególnienie rok 2000 rok 2001  2001 : 2000

1 
 
zasiłki obligatoryjne 10 940 916 12 724 786 16,5% 

2 
 
składki na ubezpieczenie ogółem 2 669 581 2 773 672 3,90% 

a składki na ubezpieczenie społeczne  1 832 574 1 899 984 3,7% 
b składki na ubezpieczenie zdrowotne 837 007 873 688 4,4% 

3 
 
specjalistyczne usługi opiekuńcze 57 111 253 700 344,2% 

4 
 
zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne 1 214 547 1 313 000 8,2% 

5 
 
pomoc dla kombatantów 233 840 297 517 27,2% 

6 
 
Wydatki ogółem / 1+2+3+4+5 / 15 115 995 17 362 675 14,9% 

 
 
Na zadania zlecone gminy wydatkowano ogółem 17.362.675 zł, z czego najwięcej 

środków wydatkowano na zasiłki o charakterze stałym.  

 

• Do świadczeń o charakterze stałym należą takie formy pomocy, jak: renta 

socjalna, zasiłek stały, zasiłek stały wyrównawczy.  Wydatki na te świadczenia 

wynosiły 11.313.848 zł , co stanowiło łącznie 65,2% ogółu kosztów poniesionych 

na realizację zadań zleconych gminie. 

• Do świadczeń o charakterze okresowym należą takie formy pomocy, jak zasiłki 

okresowe, okresowe specjalne, okresowe gwarantowane, z tytułu ochrony 

macierzyństwa . 

Z uwagi na brak środków w roku 2001 nie realizowano pomocy w formie 
zasiłków okresowych i okresowych specjalnych. Na podstawie 
prowadzonych analiz potrzeby finansowe w tym zakresie szacowano w roku 
2001 na 2.862.000,-zł 
 

• W ramach realizacji ustaw o powszechnym ubezpieczeniu społecznym i 
zdrowotnym MOPR wypłacał składki na ubezpieczenie społeczne osobom 
otrzymującym zasiłki  stałe, gwarantowane zasiłki okresowe, wynagrodzenie za 
prowadzenie pogotowia rodzinnego oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne 
opłacane osobom otrzymującym zasiłki stałe , stałe wyrównawcze, gwarantowane 
zasiłki okresowe, rentę socjalną, wynagrodzenie za prowadzenie pogotowia 
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rodzinnego, osobom objętym indywidualnym programem wychodzenia z 
bezdomności. 
 Ogólny koszt  2.773.672 zł  obejmuje wypłatę zasiłków na pokrycie składek na  : 

ubezpieczenie społeczne  1.899.964 zł 
ubezpieczenie zdrowotne     873.688 zł 

 

 

•    W 2001 roku kontynuowano realizację zadania zleconego gminie, w postaci     
      specjalistycznych usług opiekuńczych, świadczonych na podstawie   przepisów o   
      ochronie zdrowia psychicznego. Pomocą w tej formie objęto 41 osób 
      na co  wydatkowano  253.700 zł. Zaznaczyć należy, że realizacje tego zadania  
      rozpoczęto w IV kwartale 2000r., stąd widoczny wzrost wydatków na ten cel w  
      roku 2001 w stosunku do roku 2000. 
 

• W ramach zadań nałożonych przez ustawę z dnia 1 grudnia 1994 r. o  
     zasiłkach rodzinnych i pielęgnacyjnych filie MOPR ustaliły uprawnienia i wypłaciły   
     w/w świadczenia z rozdziału 85316 – na łączną kwotę 1.313.000 zł,  z tego : 

- zasiłki rodzinne   371.658 zł 
- zasiłki pielęgnacyjne 941.342 zł 
 

• Zgodnie z treścią m.in. 19 ustawy z dnia 6 lutego 1998 r. o zmianie ustawy o  
      kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i     
      okresu powojennego, kombatantom i innym osobom znajdującym się w trudnych    
      warunkach materialnych przyznano pomoc pieniężną doraźną lub okresową.  
      Pomoc taka była również przyznana na częściowe pokrycie kosztów zakupu  
      wózka inwalidzkiego, sprzętu rehabilitacyjnego, dostosowanie pomieszczeń  
      mieszkalnych do rodzaju inwalidztwa, opłacenie pomocy pielęgnacyjnej, a w  
      stosunku do niewidomych oraz ciężko poszkodowanych inwalidów – kosztów  
      zakupu innego sprzętu pomocniczego ułatwiającego im pracę i życie. 
 
      Na pomoc dla kombatantów wydatkowano 297.517 zł.  
      Z pomocy skorzystało 580 osób. Średnio jedno świadczenie wynosiło 320 zł. 
 
W 2001r. wystąpił brak środków na realizację zadań o charakterze 
obligatoryjnym   Ogółem zabrakło 942.000 zł  w tym : 

752.000 zł na zasiłki i 
     190.000 na specjalistyczne usługi opiekuńcze 
Dla zapewnienia ciągłości realizacji  zobowiązań rządowych Zarząd Miasta 
Poznania podjął decyzję o opłaceniu świadczeń ze środków samorządowych.  
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2.1.2  Realizacja  świadczeń z zakresu zadań własnych gminy  
          (obligatoryjne i fakultatywne) 

         
 Struktura wydatków na zadania własne gminy w 2001 r. 

    LICZBA OSÓB         

FORMY POMOCY   KTÓRYM LICZBA KWOTA  LICZBA  LICZBA 

    PRZYZNANO ŚWIADCZEŃ ŚWIADCZEŃ RODZIN OSÓB  

     DECYZJĄ   W ZŁ   
W 

RODZINACH

    ŚWIADCZENIA         
0   1 2 3 4 5 

 
RAZEM / suma wierszy 2+3+5+6+8+9+10+11+12+14/  1 13 488 x 20 894 927* 11 373 26 803 
                     
              
SCHRONIENIE 2 16 1 579 14 822 15 21 
              
POSIŁEK OGÓŁEM   w tym : 3 6 395 980 294 2 429 998 5 324 14 188 
    dla dzieci i młodzieży w okresie       
    nauki w szkole 4 5 077 783 152 1 464 000* 4 061 12 073 
              
UBRANIE 5 2 251 3 421 360 644 2 239 5 760 
              
USŁUGI OPIEKUŃCZE – OGÓŁEM 6 1 750 726 430 5 782 999 1 747 2 303 
ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE             
 W  PUBLICZNYCH ZAKŁADACH  OPIEKI  ZDROW. 8 221 275 110 033 221 492 
             
ZDARZENIA LOSOWEGO 9 57 84 49 664 56 113 
              
SPRAWIENIE POGRZEBU 10 107 107 224 120 106 116 
ZASIŁEK W NATURZE           
( WYPRAWKA ) 11 242 244 33 198 221 735 
INNE  ZASIŁKI  CELOWE  I  W  NATURZE              
OGÓŁEM* 12 8 706 x 11 877 149 8 064 19 610 
w tym :           
   zasiłki celowe specjalne 13 2 503 5 929 1 191 023 2 491 6 166 
POMOC NA EKONOMICZNE              
USAMODZIELNIENIE  14 2 2 12 300 2 7 
 
 
* w tym dotacja w wysokości 223.582,00zł ze środków rządowych    
Wykonanie  finansowe zadań własnych gminy wynosi : 21 836 927,00zł .Różnicę w wysokości 942.000,00 wydatkowano w sposób następujący: 

752 000,00 na zasiłki – zadania zlecone i 190.000,00 na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi  
 
Na zadania własne gminy wydatkowano ogółem 20.894.927 zł, z czego najwięcej 
środków wydatkowano na świadczenia fakultatywne tj. zasiłki celowe i w naturze. 
Stanowiły one 56,8 % ogółu kosztów poniesionych przez Miasto na wsparcie osób i 
rodzin w trudnych sytuacjach (tj. 11.889.449 zł.)  
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ZADANIA OBLIGATORYJNE 
 
Wydatków na świadczenia obligatoryjne gminy w 2001 roku 
 
Rodzaj świadczenia          Kwota 
 
usługi opiekuńcze  5 782 999
posiłek w szkole  1 464 000
pozostałe posiłki (bony do baru) 965 998
zasiłki na ubranie 360 644
pokrywanie kosztów pogrzebu 224 120
świadczenia zdrowotne 110 033
zdarzenie losowe 49 664
wyprawka niemowlęca 33 198
schronienie 
 

14 822

ogółem 9 005 478
  
Na zadania obligatoryjne z budżetu miasta wydatkowano 9.005.478 zł., 
z czego największe wydatki poniesione zostały na: 

1. usługi opiekuńcze - stanowią  65 % ogółu wydatków,  
2. zapewnienie jednego ciepłego posiłku  

a) posiłki w szkole 16% 
b) pozostałe posiłki (bony) 11% 

3.  pozostałe 8% wydatków stanowiły zasiłki na ubranie, pokrycie kosztów  
     pogrzebu, pokrywanie kosztów   świadczeń zdrowotnych, zdarzenia losowego,   
     wyprawki niemowlęcej i  schronienia 

 
Świadczenie usług opiekuńczych jest zadaniem obowiązkowym gminy. Usługi 
opiekuńcze w ramach zawartej przez MOPR umowy wykonywały opiekunki 
Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej na bezpośrednie zlecenie Filii Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Rodzinie. Wykonawca usług został wyłoniony zgodnie z  
procedurami wynikającymi z ustawy o zamówieniach publicznych.  
 W 2001 roku tą formą pomocy objęto 1.750 osób, w tym 1.362 to osoby samotne, 
388 osoby żyjące w rodzinie.  
Realizacja powyższych świadczeń umożliwia osobom starszym, niepełnosprawnym 
fizycznie pozostanie w swym środowisku zamieszkania.  
 
Zadaniem pomocy społecznej o charakterze obligatoryjnym jest także zapewnienie 
gorącego posiłku osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym. 
Realizacja tej formy pomocy odbywała się poprzez przyznanie  bonów obiadowych 
do baru oraz pomocy w formie dożywiania dzieci w szkołach.  
 
Z pomocy w formie bonów w roku 2001 skorzystało 1.318 osób (nie obejmuje to osób 
bezdomnych zamieszkujących w placówkach dla bezdomnych funkcjonujących na 
terenie miasta ). Wydatek na ten cel objął 965.998 zł. Kontrahent realizujący bony 
obiadowe dla klientów MOPR został wyłoniony zgodnie z  procedurami wynikającymi 
z ustawy o zamówieniach publicznych. 
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Zgodnie z ustaleniami Zarządu Miasta Poznania z dnia 20.10.2000 r. w roku 2001 
jedynym podmiotem organizującym dożywianie dla dzieci w szkole ze środków 
miejskich wyznaczono MOPR. Świadczenie to przyznawane było w oparciu o zasady 
ustalone w ustawie o pomocy społecznej poprzez wydanie decyzji administracyjnej 
poprzedzonej przeprowadzeniem wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania 
osób ubiegających się o pomoc.  
 

Powyższa pomoc udzielana była na wniosek osoby zainteresowanej ( w tym 
przypadku rodziców lub opiekunów dziecka ) lub z urzędu – co występuje często na 
podstawie zgłoszenia pedagoga szkolnego. 

 
Posiłki wydawano w szkołach na podstawie umów zawartych pomiędzy 

dyrektorem MOPR a poszczególnymi szkołami. Rozliczenie wydanych posiłków 
odbywało się w systemie miesięcznym.  

 
  Z pomocy w formie posiłków w szkole  skorzystało w 2001 roku 5.077 dzieci. 
Całoroczny koszt dożywiania wyniósł 1.464.000,47 zł. , z tego na zapewnienie 
obiadów przeznaczono 541.484 zł , natomiast na zapewnienie śniadań dla dzieci 
922.516 zł.  
Wykazane koszty uwzględniają dotację ze środków rządowych w wysokości 
 223.582 zł.  
 
Szczegółowa struktura wydatków na dożywianie dzieci w szkołach w roku 2001 
 
Wyszczególnienie Ogółem 
 
Ogółem liczba uczniów objętych dożywianiem  

 
5.077 

 
Koszt dożywiania – ogółem : 

 
1.464.000,47 

         ze środków własnych gminy 1.240.418 
        ze środków dodatkowych z rezerwy budżetowej  223.582 
 
Koszt posiłków – ogółem : 

 
1.464.000,47 

         ze środków własnych gminy 1.240.418 
         ze środków dodatkowych z rezerwy budżetowej 223.582 
Środki przeznaczone na zakup sprzętu – ogółem : 0 
 
Liczba posiłków 

 
783.152 

 
Średni koszt jednego posiłku 

 
1,87 zł 
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ZADANIA FAKULTATYWNE  
 
Zadania fakultatywne stanowią  zasiłki  celowe i w naturze oraz w przypadku 
przekroczenia dochodu określonego w art. 4, ust. 1 ustawy o pomocy społecznej 
zasiłki celowe specjalne i zwrotne w części lub całości. 
 
Wydatki na świadczenia fakultatywne gminy w 2001 roku  
 
Rodzaj  świadczenia     Kwota  
Zasiłki na żywność 3 339 749
Zasiłki na czynsz 3 125 943
Zasiłki na energię, gaz 1 183 419
Zasiłki na opał 1 260 929
Zasiłki na kolonie dla 1.134 dzieci  765 815
Zasiłki na wyposażenie szkolne 799 492
Zasiłki na przedszkole/żłobek 125 992
Zasiłki na leki 392 058
Zasiłki inne 883 752
z. na ekonomiczne usamodzielnienie się 12 300
 
ogółem 11 889 449
 
Z zasiłków celowych i w naturze skorzystało 19.610 osób, w 8.064 gospodarstwach 
domowych. Świadczenia w tej formie służą zaspokojeniu podstawowych potrzeb. W 
ramach świadczeń fakultatywnych najwięcej środków przeznaczono na: 

 
 żywność , 29% ogółu wydatków, 
 zapewnienie ochrony przed utratą mieszkania (czynsz, energia, gaz, 

opał), 47% ogółu wydatków; opał jest dostarczany w naturze, dostawca 
został wyłoniony zgodnie z  procedurami wynikającymi z ustawy o 
zamówieniach publicznych 

 zapewnienie prawidłowych warunków rozwoju dla dzieci i młodzieży 
(zasiłki na wyposażenie szkolne, wypoczynek letni, żłobek/przedszkole) 
co stanowi 14% wydatków; organizator kolonii letnich został wyłoniony 
zgodnie z  procedurami wynikającymi z ustawy o zamówieniach 
publicznych, 

 pozostałe  10% wydatkowano na zakup leków, remonty, zakup sprzętu 
gospodarstwa domowego, środków czystości, biletów MPK  

 
 

Wypoczynek letni dla dzieci 
 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie priorytetowo traktuje pomoc dzieciom. Obok 
realizowania pomocy w formie dożywiania dzieci w szkołach ( co należy do zadań 
obligatoryjnych gminy ), w ramach zadań fakultatywnych zapewniana jest dzieciom 
możliwości twórczego, aktywnego sposobu spędzania czasu wolnego, zwłaszcza w 
okresie wakacyjnym poprzez organizację wypoczynku. W 2001r. z pomocy w tej 
formie  skorzystało ogółem 1.134 dzieci z 810 rodzin na kwotę  635.297,00 zł . 

 15



Na podstawie procedury przetargowej przeprowadzonej przez MOPR wyłoniono 
trzech oferentów , którzy zorganizowali 7 dwutygodniowych turnusów dla  900 dzieci, 
klientów MOPR : 

• nad morzem -   600 miejsc  
• nad jeziorem  -  150 miejsc   
• w górach  -  150 miejsc . 

Łączny koszt wypoczynku organizowanego przez MOPR wyniósł 473.684 zł.   
 
W indywidualnych przypadkach istniała możliwość dofinansowania wypoczynku 
letniego dzieci ( kolonie, turnusy rehabilitacyjne ) organizowanego przez inne 
podmioty.  Z możliwości takiej skorzystało 234 dzieci na łączną kwotę 161.613 zł.  

 
Liczba gospodarstw domowych korzystających ze wsparcia w ramach zadań 
własnych w 2001 roku wzrosła w stosunku do 2000 roku o 33%, głównym tego 
powodem było rosnące bezrobocie oraz brak środków na pomoc w postaci zasiłków 
okresowych a także wzrost kosztów utrzymania mieszkań. 
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2.1.3 Charakterystyka społeczno-demograficzna gospodarstw     
         domowych objętych pomocą materialną 
 
 
W 2001 r. z różnych form świadczeń pomocy społecznej w ramach zadań własnych i 
zleconych skorzystało   32.919 osób    z 13.732 rodzin. Stanowiło to około 5,7 % 
ogółu mieszkańców Poznania . Oznacza to, że co 17 mieszkaniec Poznania 
korzystał ze wsparcia MOPR.  
W porównaniu do ubiegłego roku nastąpił wzrost liczby osób korzystających z 
pomocy materialnej MOPR o około 26% (w roku 2000 udzielono pomocy dla 4,7% 
mieszkańców Poznania). 
  
 
 

Powody przyznania pomocy oraz dynamika ich zmian 
Liczba rodzin* Liczba osób w rodzinachPowód trudnej sytuacji 

życiowej 2000r 2001r % 
wzrostu 

  
2000r      

 
2001r 

Ubóstwo 9.311 9 491 1,9 23.883 24 199 

Sieroctwo 28 43 53,6 58 100 

Bezdomność 319 529 65,8 393 611 

Potrzeba ochrony 
macierzyństwa 

471 471 0 1.483 1 462 

Bezrobocie 2.539 3 934 54,9 6.601 9 742 

Niepełnosprawność 5.276 5 828 10,5 11.796 11 597 

Długotrwała choroba 4.045 4 371 8,1 9.657 9 617 

Bezradność w sprawach 
opiekuńczo – wychowaw. 
i prowadzenia gosp. dom.  

 

3.117 

 

3 448 

 

10,6 

 

9.563 

 

11 042 

Alkoholizm 853 855 0,2 1.838 1 977 

Narkomania 27 43 59,3 50 97 

Trudność w przystosowaniu 
do życia po opuszczeniu 
zakładu karnego 

 

175 

 

275 

 

57,4 

 

280 

 

432 

Klęska żywiołowa lub 
ekologiczna 

- - - - - 

*Liczba rodzin w kolumnach nie sumuje się do ogólnej liczby rodzin korzystających z 
pomocy, ponieważ uwzględniane są wszystkie problemy jakie występują w jednej rodzinie, 
co oznacza, ze jedna rodzina może być zakwalifikowana do kilku kategorii 
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Najczęstszymi powodami korzystania z  pomocy społecznej w 2001 r. było: 
 

 ubóstwo rozumiane jako dochody na poziomie kryterium dochodowego 
ustawy o pomocy społecznej lub poniżej tego kryterium (art.4.1.)     9.491 
rodzin     

 niepełnosprawność –       5.828 rodzin 
 długotrwała choroba –      4.371 rodzin 
 bezrobocie -              3.934 rodziny 
 bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzeniu 

gospodarstwa domowego –  3.448 rodzin 
 
3.934 rodziny otrzymywały pomoc z powodu bezrobocia. Dotyczyło ono 4.221 osób 
zamieszkałych w tych rodzinach . W porównaniu do 2000 roku nastąpił wzrost liczby 
gospodarstw domowych z problemem bezrobocia o 55% korzystających z pomocy 
społecznej. Częstokroć w tych środowiskach pojawiały się także inne problemy, takie 
jak: długotrwała choroba, niepełnosprawność, problemy opiekuńczo-wychowawcze. 
W wyniku działań  aktywizujących  prowadzonych w ramach pracy socjalnej  382 
spośród osób bezrobotnych podjęło pracę.  
 

Pracownicy socjalni świadczyli pomoc na rzecz  1.173  rodzin, w których występują , 
problemy społeczne, w tym :  

- alkoholizm - 855 rodziny , 
- pobyt członków rodzin w więzieniu - 275 rodzin  
- narkomania  - 43   rodziny  
 

  
Szczegółowe dane dotyczące struktury demograficznej świadczeniobiorców  
objętych pomocą materialną zawiera poniższa tabela : 
 

 
Struktura demograficzna świadczeniobiorców 

 
L.p. Typ gospodarstwa domowego Liczba rodzin Liczba osób w 

rodzinach 
1. Jednoosobowe 5.632 5.632 
2. Dwuosobowe (tylko dorośli) 1.574 3.148 
3. Rodzinne (wieloosobowe) 6.194 23.745 
4. Bezdomni 332 394 

 
Ogółem 

 
13.732 

 
32.919 

 
Największy wzrost  liczby świadczeniobiorców w odniesieniu do roku 2000 nastąpił w 
gospodarstwach rodzinnych wieloosobowych ( 30,1% wzrostu ) 
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Z różnych form pomocy skorzystało 6.341  inwalidów z orzeczonym stopniem  
niepełnosprawności przedstawionym w tabeli poniżej: 

Osoby niepełnosprawne 
 

Stopień niepełnosprawności  Liczba osób 

Lekki  1.145 

Umiarkowany  2.449 

Znaczny  1.898 

Dzieci niepełnosprawne 849 

 
Wsparcie materialne uzyskało także 3.886 rodzin emerytów i rencistów, w których: 

• emerytura i renta jest jedynym źródłem utrzymania –2.939 rodzin 
• posiadają dochód mieszany (emerytura i dochód z pracy) – 930 rodzin 
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2.2 Zadania powiatu 
 
2.2.1 Opieka zastępcza 

 
2.2.1.1 Rodziny zastępcze 
 

 
Do zadań powiatu należy udzielanie pomocy finansowej dla dzieci umieszczonych na 
mocy postanowienia sądowego w rodzinie zastępczej po śmierci rodziców 
naturalnych, bądź po pozbawieniu, ograniczeniu lub zawieszeniu im  praw 
rodzicielskich. 
 
Pomoc finansowa dla dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej polegała na: 

 wypłacie comiesięcznego świadczenia  - 4.201.868 zł.; 
 wypłacie jednorazowych świadczeń w momencie przyjmowania dziecka do 

rodziny zastępczej (pomoc na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z 
potrzebami przyjmowanego dziecka) – 134.857 zł.; 

 jednorazowym lub okresowym przyznaniu dodatkowej pomocy finansowej z 
tytułu wypadków losowych dzieci w rodzinach zastępczych – 4.975 zł.; 

Ogółem udzielono pomoc na kwotę 4.341.700,-zł. 
 
Z w/w pomocy w 2001 r. skorzystało 647 dzieci przebywających w 529 rodzinach 
zastępczych. Najwięcej dzieci jest umieszczonych w spokrewnionych rodzinach 
zastępczych. 
 
Z dniem 1 lipca 2001r. powołane zostały 3 rodziny zastępcze pełniące zadania 
pogotowia rodzinnego, w których do końca roku zostało umieszczonych 10 
dzieci. Jest to alternatywna do placówek instytucjonalnych forma opieki nad 
dziećmi. 
 
Do zadań powiatu należy także pomoc mająca na celu życiowe usamodzielnienie się i 
integrację ze środowiskiem osób, które po osiągnięciu pełnoletności opuszczają 
rodzinę zastępczą, placówkę opiekuńczo – wychowawczą, dom pomocy społecznej, 
schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy oraz specjalny ośrodek szkolno – 
wychowawczy.  
 
Pomoc ta polegała na:  

 wypłacie stałej miesięcznej pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki dla 
178 osób na kwotę 102.720 zł.; 

 wypłacie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie dla 69 osób na kwotę 
316.951 zł.; 

 przyznaniu pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 22 osób 
na kwotę 719.811 zł.; 

 Ogółem udzielono pomoc na kwotę 1.139.482 zł.  
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2.2.1.2  Instytucjonalna opieka nad dzieckiem 
 
Do zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu należy także kierowanie 

dzieci pozbawionych opieki i wychowania rodziców (na podstawie postanowień sądu 

rodzinnego lub na wniosek rodziców) do instytucjonalnych form opieki.  

Do placówek opiekuńczo – wychowawczych dzieci kieruje powiat właściwy ze 
względu na miejsce zamieszkania dziecka. W uzasadnionych przypadkach pobyt 
dziecka bez skierowania w placówce może nastąpić na wniosek dziecka, jego 
rodziców lub opiekuna prawnego (przepis nie dotyczy placówki resocjalizacyjnej). 
Podstawą skierowania do placówki jest: 
1) orzeczenie sądu, 
2) wniosek rodziców, opiekunów prawnych lub małoletniego. 
 
Powiat kieruje dziecko do odpowiedniej placówki przy pomocy Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie (Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie). 
Właściwy powiat jest zobowiązany do realizacji orzeczeń sądowych zarządzających 
umieszczenie dziecka w placówce. Jeżeli właściwy powiat nie może skierować 
dziecka do placówki z powodu braku placówki określonego typu lub z powodu braku 
miejsca w placówce niepublicznej tego typu na jego terenie, zwraca się do innego 
powiatu w granicach województwa z wnioskiem o skierowanie dziecka do 
odpowiedniej placówki. Powiat, który otrzymał wniosek, nie może odmówić 
skierowania dziecka do placówki, jeżeli: 
1)  placówka dysponuje wolnymi miejscami, 
2) rodzaj placówki jest zgodny z wnioskiem rodziców (opiekuna prawnego) lub 
orzeczeniem sądu oraz opinią powiatowego centrum pomocy rodzinie, 
3 ) do wniosku o skierowanie załączona jest dokumentacja. 
 
Na terenie Poznania w 2001r. funkcjonowały następujące typy placówek opiekuńczo-
wychowawczych: 

- 2 placówki socjalizacyjne (Domy Dziecka), 
- 4 placówki rodzinne (Rodzinne Domy Dziecka), 
- 1 placówka interwencyjna (Pogotowie Opiekuńcze), 
- 1 niepubliczna placówka resocjalizacyjna dla dziewcząt w wieku gimnazjalnym 

(Dom Opiekuńczo – Wychowawczy dla Dziewcząt), 
- 1 miejska placówka dziennego wsparcia – Klub Profilaktyczno – 

Wychowawczy.  
 
Do placówek opiekuńczo – wychowawczych na terenie Poznania w 2001 r. Miejski 
Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu skierował 198 dzieci, w tym: 

 do Domu Dziecka Nr 1  - 21; 
 do Domu Dziecka Nr 2  - 36 (w tym 19 do grupy interwencyjnej); 
 do Pogotowia Opiekuńczego  - 130; 
 do Rodzinnego Domu Dziecka Nr 4  - 1; 
 do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego  - 6; 
 do Domu Opiekuńczo – Wychowawczego dla Dziewcząt  - 4.  

  

 21



  
 
Na podstawie wniosków MOPR w Poznaniu inne powiaty skierowały w 2001 r do 
placówek opiekuńczo-wychowawczych na swoim terenie inne powiaty skierowały 
 54 dzieci z  Poznania, w tym : 

 do Domu Dziecka   - 24; 
 do Rodzinnego Domu Dziecka  - 2; 
 do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego  - 19; 
 do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego  - 9. 

   
Na przyjęcie do placówki opiekuńczo – wychowawczej wg danych  na dzień 
31.12.2001 r. oczekiwało 121 dzieci , w tym: 

 do Domu Dziecka lub do Rodzinnego Domu Dziecka - 33; 
 do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego  - 80; 
 do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego  - 8.  

 
 Wnioski:  
 
1. Istnieje konieczność dalszego promowania nie spokrewnionych rodzin 

zastępczych, w tym pogotowi rodzinnych oraz tworzenia warunków do 
powstawania nowych rodzinnych domów dziecka, w wyniku czego dzieci nie będą 
umieszczane w dużych placówkach opiekuńczo-wychowawczych ; 

 
2. Istnieje potrzeba utworzenia placówki pełniącej rolę młodzieżowego 

ośrodka wychowawczego (np. w porozumieniu z powiatem ziemskim). Na 
terenie województwa wielkopolskiego funkcjonują tylko 4 publiczne placówki tego 
typu oraz jedna prowadzona przez zgromadzenie zakonne. 

 
3. Istnieje potrzeba pozyskiwania lokali dla usamodzielniających się wychowanków 

rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych 9 w 2001r. 
pełnoletność osiągnęło 66 wychowanków rodzin zastępczych, a instytucjonalne 
formy opieki opuściło 20 wychowanków pochodzących z terenu miasta Poznania. 

 
4. Istnieje konieczność powołania placówek opiekuńczo – wychowawczych    
     dziennego wsparcia (przynajmniej jedna w każdej dzielnicy Poznania). Aktualnie  
     na terenie Poznania działa jedna miejska placówka tego typu- Klub     
     Profilaktyczno-  Wychowawczy na os. Zwycięstwa.   
 
5. W 2001 roku miały miejsce 3 spotkania pracowników MOPR z Prezesem Sadu  
      Rejonowego oraz Przewodniczącymi Wydziałów Rodzinnych, które przyczyniły  
      się do usprawnienia podejmowanych działań. Wobec powyższego współpraca z  
      Sądami Rodzinnymi będzie kontynuowana. 
 
6. W 2001r. Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa przeprowadziło na zlecenie 

MOPR szkolenie dla 13 rodzin zastępczych borykających się z problemami 
opiekuńczo- wychowawczymi. Dobry odbiór szkolenia przez rodziny zastępcze 
sprawił, że współpraca z organizacjami pozarządowymi będzie kontynuowana 
(głównie w dziedzinie szkoleń i wspierania rodzin zastępczych) 

   
 

 22



     
 
 

2.2.2   Domy Pomocy Społecznej 
 
 
 

Do zadań powiatu realizowanych poprzez MOPR należy kierowanie osób do 
domów pomocy społecznej (art. 10a ust. 1 ustawy o pomocy społecznej). 

 
Domy Pomocy Społecznej na terenie Poznania 

L.p. Adres  Liczba miejsc Profil Domu 
 Domu Pomocy Społecznej     

1. ul. Bukowska 27/29 155 dla osób starych 
2. ul. Ugory 18/20 166 dla osób starych 
3. ul. Pokrzywno 1 20 dla osób starych (tylko kobiety) 
4. ul. Konarskiego 11/13 96 dla osób przewkle chorych somatycznie 

5. ul. Niedziałkowskiego 22 35 
dla osób przewlekle chorych 
somatycznie ( tylko kobiety) 

6. ul. Sielska 13 92 
dla osób przewlekle chorych 
somatycznie ( tylko kobiety) 

7. ul. Św.Rocha 13 60 

dla dzieci niepełnosprawnych 
intelektualnie (dziewczynki w wieku od 3 
lat do 18 lat) 

8. 
DPS Interwencji Kryzysowej , 
Dolne Chyby 10 

18 ( miejsca tylko 
czasowego 

pobytu) 
dla osób znajdujących się w sytuacjach 
kryzysowych 

 
 

W okresie od dnia 01.01.2001r. do dnia 31.12.2001r. zarejestrowano 1707 spraw 
dotyczących osób ubiegających się o umieszczenie w domu pomocy społecznej oraz 
mieszkańców domów pomocy społecznej (w roku 2000 - 1078) . 
 
Były to wnioski o skierowanie do domu pomocy społecznej – 690 wniosków, (w roku 
2000 było 581), wnioski o ustalenie odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej 
- 1017, (w roku 2000 było 497), a także wnioski w sprawie przeniesienia do innego 
DPS, dotyczące wierzytelności z tytułu zadłużenia w odpłatności, prośby dotyczące 
prolongowania terminu przyjęcia do DPS i inne. 

 
 

Wydano 21 decyzji odmawiających skierowania do DPS, gdyż osoby nie wymagały 
całodobowej opieki i istniała możliwość zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu 
zamieszkania przez rodzinę lub opiekunki kierowane przez MOPR.  
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  Ilość osób umieszczonych i oczekujących na umieszczenie  w domach 
pomocy społecznej – stan na 31.grudnia 2001 

 

 
L.p. 

 
Wyszczególnienie 

 

 
Rok 2000 

 
Rok 2001

Osoby umieszczone w DPS na terenie 
Poznania, w tym: 

198 187 1. 

 mieszkańcy innych powiatów 19 35 
Osoby umieszczone w DPS w innych 
powiatach, w tym: 

98 99 2. 

dla osób przewlekle psychicznie chorych 1 12 
 
Osoby oczekujące na umieszczenie w DPS 
na terenie Poznania ,w tym: 

 
126 

 
165 

 
3. 

 mieszkańcy innych powiatów 15 26 
Osoby oczekujące na umieszczenie w DPS 
w innych Powiatach, w tym: 

62 83 4. 

dla osób przewlekle chorych psychicznie  15 27 
 

W 2001 roku w porównaniu z rokiem 2000 nastąpił wzrost liczby osób 
oczekujących na umieszczenie w DPS o 32%  (liczba oczekujących w 2000r. – 

188 osób , w 2001r. – 248 osób) 

Ze względu na wzrost liczby osób wymagających umieszczenia w DPS wśród 
mieszkańców Poznania, mieszkańcy innych powiatów przyjmowani są do Domów 
na terenie Poznania w takich przypadkach, gdy: 
- na terenie Powiatu, który ubiega się o umieszczenie swojego mieszkańca nie 

ma Domu Pomocy Społecznej o odpowiednim profilu, 
- osoba ubiegająca się o DPS jest w jakiś sposób związana z Poznaniem 

(byli mieszkańcy, osoby posiadające rodzinę, związane zawodowo, itp.), 
- istnieje konieczność leczenia, kontynuowania nauki, pracy zawodowej lub 

innych kontaktów z instytucjami na terenie Poznania, 
- posiadają uprawnienia kombatanckie, 
- w przypadkach losowych, 
- umieszczenie w wybranym DPS na terenie Poznania zaspokaja potrzeby 

religijne. 
 
Średni okres oczekiwania na umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej  
dla osób przewlekle chorych somatycznie i starych(na terenie Poznania)  

 
Wyszczególnienie 

 
Rok 2000 

 
Rok 2001

kobiety 1 rok 1-1,5 roku

mężczyźni 1-1,5 roku 2 lata 
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Średni okres oczekiwania na umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej  
dla osób przewlekle chorych somatycznie i starych (poza Poznaniem) 

 
Wyszczególnienie 

 
Rok 2001 

kobiety 1 rok 

mężczyźni 1 rok i 3 m-ce 

 

Średni okres oczekiwania na umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej  
dla osób przewlekle chorych psychicznie (tylko poza Poznaniem) 

 
Wyszczególnienie 

 
Rok 2001 

 kobiety 5,5 roku 

 mężczyźni 8,5 roku 

 

Na terenie Poznania brakuje wystarczającej ilości miejsc w Domach Pomocy 

Społecznej dla osób przewlekle chorych somatycznie i starych. Szczególnie 
dotkliwym problemem jest brak  Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle 
chorych psychicznie,  o czym świadczy czas oczekiwania na umieszczenie w 
takich domach i liczba mieszkańców Poznania oczekujących na umieszczenie 

(dla kobiet – średnio 5,5 roku, dla mężczyzn-średnio 8,5 roku). 
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2.2.3   Pomoc finansowa dla repatriantów  
 
Pomoc finansowa na rzecz repatriantów realizowana była na podstawie 
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 października 1999 r. w sprawie pomocy 
dla osób przybyłych do Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie wizy repatriacyjnej ( 
Dz. U. Nr 87, poz.968 ) 
Powyższe Rozporządzenie reguluje również zakres i formy pomocy o jaką można się 
ubiegać : 

1. zasiłek na zagospodarowanie i bieżące utrzymanie 
Zasiłek ten może być przyznany w wysokości stanowiącej równowartość 
dwukrotnego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego ogłaszanego przez 
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym 
Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski” 

2.  zasiłek transportowy  
Repatriantowi, który poniósł koszty przejazdu z miejsca zamieszkania za 
granicą do miejsca osiedlenia się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, 
może być przyznany jednorazowy zasiłek transportowy, stanowiący ryczałt za 
przejazd z miejsca zamieszkania za granicą do granicy Rzeczpospolitej 
Polskiej, w wysokości odpowiadającej cenie biletu za przejazd w klasie 2 
pociągu komunikacji międzynarodowej na tej trasie. 

 
W roku 2001 w oparciu o powyższe przepisy udzielono pomocy 1 rodzinie  
posiadającej wizę repatriacyjną w wysokości  4.935,00 zł ( w tym 1 zasiłek na 
zagospodarowanie się i bieżące utrzymanie oraz 4 zasiłki transportowe ) 
 
 
 
 
2.2.4 Pomoc finansowa dla uchodźców 
 
Pomoc finansowa dla uchodźców realizowana była na podstawie Rozporządzenia 
Ministra Pracy i Polityki społecznej z dnia 1.grudnia 2000 r. w sprawie 
szczegółowych zasad udzielania pomocy uchodźcom, wysokości świadczeń 
pieniężnych , form i zakresu pomocy, trybu postępowania w tych sprawach oraz 
warunków wstrzymania pomocy lub jej odmowy. 
Powyższe rozporządzenie reguluje również zakres form pomocy o jakie można się 
ubiegać: 

1. świadczenia pieniężne na utrzymanie  
2. świadczenia pieniężne na pokrycie wydatków związanych z nauką języka 
      polskiego 

 
W roku 2001 udzielono pomocy 6 uchodźcom (35 świadczeń pieniężnych) na kwotę 
29.550,00 zł 
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2.2.5 Orzekanie o stopniu niepełnosprawności 
 
 
 
Zadania Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności realizowane są w 
oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 
 
Osoby powołane do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu 
Niepełnosprawności  (dane na dzień 31.12.2001r): 
  

 Specjaliści powołani             29 
 Pracownicy obsługi administracyjnej      3 

 Ogółem             33 osoby , w tym na etacie 6 osób 
 
 
W 2001r. przyjęto 3.780 wniosków. Najczęstszym celem złożenia wniosku było : 
zdobycie odpowiedniego zatrudnienia, korzystanie z systemu pomocy społecznej, 
korzystanie z rehabilitacji oraz korzystanie z ulg i uprawnień. 
 
 

Liczba wydanych orzeczeń  

 2001rok  
L.p. 

 
Liczba wydanych orzeczeń  ogółem w tym 

pierwszorazowe 
 

1. 
 
Znaczny 

 
535 

 
465 

 
2. 

 
Umiarkowany 

 
1 373 

 
1.097 

 
3. 

 
Lekki 

 
1 524 

 
1.214 

 
R a z e m 

 

 
3 432 

 
2.776 

 
Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności  w 2001 roku wydał 1.242 
legitymacji osoby niepełnosprawnej  oraz wydał 219 opinii dla osób ubiegających się 
o skierowanie do domów pomocy społecznej i 61 opinii dla osób ubiegających się o 
zasiłek stały 
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2.2.6 Pomoc finansowana ze środków Państwowego Funduszu    
         Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
 
Do zadań powiatu  z zakresu rehabilitacji społecznej realizowanych przez Miejski 
Ośrodek Pomocy Rodzinie na rzecz osób niepełnosprawnych ze środków 
Państwowego Funduszu rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych należało: 
 

 Stwarzanie możliwości uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej, 
 Stwarzanie możliwości uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych, 
 Podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia skutków 

niepełnosprawności poprzez likwidację barier funkcjonalnych/ architektonicznych, 
urbanistycznych i w komunikowaniu się/ utrudniających osobom 
niepełnosprawnym 

 Dofinansowanie zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny, 
przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 

 
Na powyższe zadania PFRON przeznaczył dla mieszkańców miasta Poznania 
kwotę  3 924 120,00 zł. 
 
 
 
                          

WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ 
 

 
Na terenie miasta Poznania  funkcjonowało 6 warsztatów terapii zajęciowej 
 ( w 2000 r. –5) , uczestniczyło w nich 136 osób niepełnosprawnych ( w 2000 r – 
111). Warsztaty są prowadzone przez organizacje pozarządowe. Są to: 
 

• Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, które     
      prowadzi 2 warsztaty w obiektach :przy ul. Św. Trójcy 22 „ Pomost” oraz na Os. 

Lecha 40 
• Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Zespołem Downa -prowadzi dwa warsztaty 

Pracownię Terapii Zajęciowej   „ Przylesie” na Os. B. Śmiałego 106 WTZ-
„Krzemień” ul. Ognik 20 C 

• Stowarzyszenie Pomocy Upośledzonym Umysłowo „Nadzieja”- Warsztaty 
Terapii  Zajęciowej ul. Grunwaldzka 88 

• Stowarzyszenie Przyjaciół Niewidomych i Słabowidzących- Warsztaty Terapii   
    Zajęciowej ul. Ognik 20 B 

 
W 2001 roku na działalność warsztatów terapii zajęciowej ze środków PFRON  
przeznaczono kwotę 1 910 643,66 PLN ( w 2000 r.- 1 562 436,00 ) 
 
Mimo, iż liczba warsztatów terapii zajęciowej jak i ich uczestników z roku na rok 
zwiększa się to potrzeby w tym zakresie nie są zaspokojone. 
Liczba osób oczekujących na udział w warsztatach w 2001 roku wynosiła 
120 osób. 

 28



 
                             

TURNUSY REHABILITACYJNE 
 
 
 
 
Turnusy rehabilitacyjne to aktywna forma rehabilitacji  połączona z elementami 
wypoczynku, mająca na celu poprawę sprawności, wyrobienie zaradności, 
pobudzanie i rozwijanie zainteresowań osób niepełnosprawnych. 
 
Osoby niepełnosprawne mogą ubiegać się o dofinansowanie  kosztów uczestnictwa 
w turnusie rehabilitacyjnym ze środków PFRON jeden raz w roku kalendarzowym. 
 
Ze środków PFRON przeznaczonych na dofinansowanie kosztów uczestnictwa w 
turnusie rehabilitacyjnym mogły korzystać osoby niepełnosprawne posiadające stałe 
lub tymczasowe/ nie krótsze niż 6 miesięcy/ zameldowanie na terenie miasta 
Poznania. 
 
Wysokość dofinansowania zależna była od posiadanego  stopnia orzeczenia 
i stanowiła procent od najniższego wynagrodzenia. 
 
W 2001 roku wpłynęły 3 572 wnioski osób niepełnosprawnych o dofinansowanie do 
pobytu na turnusach  rehabilitacyjnych. 
 
Dotacja przyznana na dofinansowanie do pobytu na turnusach rehabilitacyjnych w 
2001 wynosiła 1 012 849,00 zł 
 
Z dofinansowania skorzystało; 

 1018 osób dorosłych ( ze 164 opiekunami)  
 oraz 464 dzieci i młodzieży( z 319 opiekunami) 

Ogólny koszt dofinansowania do pobytu na turnusach rehabilitacyjnych w 2001 roku 
wyniósł  1 009 585,00 zł, w tym: 
 dla osób dorosłych wraz z opiekunami        621 983,00 zł 
 dla dzieci i młodzieży wraz z opiekunami   387 602,00 zł  

 
Z uwagi na wyczerpanie posiadanych środków finansowych przeznaczonych na 
realizacją zadania 2 090 wnioskodawców otrzymało odmowę dofinansowania. 
 
Pobyt na turnusie rehabilitacyjnym jest bardzo popularną formą rehabilitacji 
społecznej i leczniczej wśród osób niepełnosprawnych. Środki finansowe 
przeznaczane przez PFRON na to zadanie są niewystarczające. Dodatkowymi 
utrudnieniami  dla sprawnej obsługi osób niepełnosprawnych jest fakt 
przekazywania dopiero w II kwartale roku  informacji o wysokości  środków  jak 
również zmieniające się w trakcie roku przepisy dotyczące realizacji zadania. 
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LIKWIDACJA BARIER FUNKCJONALNYCH 

 
  
 
Likwidacja barier urbanistycznych i architektonicznych w miejscu zamieszkania 
osoby niepełnosprawnej to wszelkie prace adaptacyjne, budowlano instalacyjne 
zgodne z prawem budowlanym, zmierzające do prawidłowego ukształtowania 
pomieszczeń mieszkalno-użytkowych  zgodnie z potrzebami osoby 
niepełnosprawnej. 
 
Likwidacja barier w komunikowaniu się dotyczy zakupu sprzętu lub usług 
umożliwiających osobom niepełnosprawnym z określonym rodzajem 
niepełnosprawności w miarę samodzielne funkcjonowanie w społeczeństwie. 
 Dotyczy to w szczególności osób z dysfunkcją narządu wzroku i słuchu. 
 
W  2001 roku  do rozpatrzenia było 655 wniosków na likwidację barier funkcjonalnych 
Łączna dotacja z PFRON na realizację zadania w 2001 roku wynosiła 544 914,00 zł. 
 
Dofinansowanie otrzymało łącznie 200 wnioskodawców na kwotę  544 613,00 ,  
w tym: 
 
 56 osób dorosłych i 10 dzieci na likwidację barier architektonicznych 

( umowy obejmowały przystosowanie mieszkania do potrzeb osób 
niepełnosprawnych, zakup transportera schodowego ,podnośnika sufitowego 
,platformy schodowej, budowę windy itp.) na kwotę  376 707,00 zł 

 122 osoby dorosłe i 12 dzieci i młodzieży na likwidację barier w komunikowaniu 
się (umowy obejmowały między innymi dofinansowanie  do zakupu faksów, 
aparatów słuchowych, okularów korekcyjnych, dyktafonów , komputera z 
oprzyrządowaniem BREILA, usługi lektorskie) na kwotę 167 906,00 zł. 

 
 
455 wnioskodawców otrzymało odmowę dofinansowania z uwagi na wyczerpanie 
środków przeznaczonych na realizację zadania  
Zadanie realizowano od połowy roku 2001 z uwagi na informację o wysokości 
środków finansowych, przekazaną przez PFRON w II kwartale 2001 r.    
     
Kwota przyznana przez PFRON na realizację zadania była niewystarczająca w 
stosunku do zgłaszanych przez osoby niepełnosprawne potrzeb. 

 
  DOFINANSOWANIE ZAOPATRZENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
W SPRZĘT REHABILITACYJNY, PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE I ŚRODKI 
POMOCNICZE 
 
W okresie od 1.06.2001 roku realizowany był program „Drogowskaz” obszar A, 
dotyczący dofinansowania zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w sprzęt 
ortopedyczny i środki pomocnicze. 
 
W okresie sprawozdawczym wpłynęły 653 wnioski od osób niepełnosprawnych. 
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Na realizację zadania PFRON przyznał kwotę  452 016,00 zł ,w tym: 
 335 323,00 dla niepełnosprawnych osób dorosłych 
 116 698,00 dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej 

 
Dofinansowanie dotyczyło najczęściej zakupu aparatów słuchowych, butów 
ortopedycznych, protezy piersi, wózków inwalidzkich peruk, aparatów na kończyny 
dolne, protez kończyn dolnych i górnych, pieluchomajtek, cewników , parapodiów, 
 
Pozytywnie załatwiono 640 wniosków, 13 wniosków załatwiono negatywnie z uwagi 
na wyczerpanie dotacji przeznaczonej na realizację zadania. 
 
Dzięki tej formie pomocy ze środków PFRON wiele osób niepełnosprawnych mogło 
otrzymać niezbędny w codziennym funkcjonowaniu sprzęt ortopedyczny. Przyznana 
dotacja wystarczyła  do zabezpieczenia najpilniejszych potrzeb w tym zakresie.  
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3. Ważniejsze inicjatywy i działania MOPR zmierzające do  
    poprawy warunków bytowych ludności 
 
 
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie koncentruje się na realizacji zadań wynikających z 
Programu Strategicznego Rozwoju Miasta Poznania. W ramach tego programu 
podejmowano działania skierowane na rozszerzenie zakresu usług dla rodzin o 
niskich dochodach, wielodzietnych i patologicznych; pomoc dla osób starszych, 
upośledzonych, z marginesu społecznego i znajdujących się w kryzysie. 
 
 
3.1 Zespoły Wyjazdowe Pierwszej Pomocy w Kryzysie 
 
Zespół Wyjazdowy Pierwszej Pomocy w Kryzysie prowadzi całodobową pomoc 
bezpośrednią w miejscu zdarzeń wywołujących u ich uczestników przeżycia 
traumatyczne / nagła śmierć bliskiej osoby, podleganie przemocy fizycznej, bądź 
psychicznej, próby samobójcze itp. / .  
 
Zawarto 11 umów zlecenia z interwentami zespołów interwencji kryzysowej. 
W  II półroczu 2001r. uwzględniając potrzeby mieszkańców Miasta Poznania, Zespół 
poszerzył działalność o udzielanie pierwszej pomocy w kryzysie spowodowanym 
występowaniem przemocy w rodzinie. Podjęte z tego tytułu interwencje stanowiły 
37,2% ogólnej liczby wyjazdów Zespołu w 2001r. 
 
W 2001 r. Zespół podjął 43  interwencji z następujących powodów: 

 przemoc wobec członków rodziny -   16  przypadków 
 śmierć w wyniku wypadku komunikacyjnego -  12  przypadki 
 przestępstwo kryminalne / zabójstwo, gwałt / -   2  przypadki 
 samobójstwo -       3  przypadki 
 próba samobójcza -      3  przypadki 
 nagła śmierć bliskiej osoby     2  przypadki 
 eksplozja ładunku wybuchowego     1 przypadek 
 eksplozja gazu w budynku mieszkalnym   1 przypadek 
 pożar w budynku mieszkalnym     1 przypadek 
 bezdomność kobiety ciężarnej     1 przypadek 
 bezdomność osoby z zaburzeniami psych.   1 przypadek 

 
Zakres działań podejmowanych przez interwentów ma na celu zapewnienie  
poszkodowanym poczucia bezpieczeństwa poprzez  : 

• ochronę jego obszaru intymności 
• w razie potrzeby odseparowanie od miejsca zdarzenia / w szczególnych 

przypadkach skierowanie na miejsca wydzielone w DPS w Chybach / 
• przedstawienie uprawnień związanych z procedurą dochodzeniowo – śledczą 
• rozpoznanie możliwości zapewnienia naturalnego wsparcia / zawiadomienie 

rodziny, przyjaciół, ewentualnie bliskich sąsiadów /  
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• towarzyszenie we wszystkich działaniach wynikających z potrzeby osoby 
          / np. przy identyfikacji zwłok / 

• towarzyszenie w bólu / w roli „emocjonalnej gąbki” /  
 
• świadczenie pomocy związanej z zaburzeniami rytmu funkcjonowania rodziny 

/ np. odebranie dziecka z przedszkola, szkoły / 
• opracowanie i realizacja planu pomocy w okresie min. 10 tygodni od przyjęcia 

zgłoszenia,  w tym m.in. : monitorowanie przebiegu procesu żałoby 
     
Szczególnym rodzajem podjętych działań Zespołu była interwencja związana z 
pomocą mieszkańcom kamienicy przy ul. Wawrzyńca 28, w której 22.11.2001r 
nastąpił wybuch gaz: 

 realizowano potrzeby dostarczenia koców - udostępnionych przez PKPS, a na 
miejsce zdarzenia dowiezionych przez  Straż Miejską 

 podjęto  rozmowy wspierające rodziców i dziadków zmarłego dziecka – pp. 
Kwiecińskich, zorganizował także badania psychiatryczne dla ojca zmarłego 
dziecka. Jednocześnie otoczono opieką i wparciem emocjonalnym pozostałe 
osoby poszkodowane.  

 sporządzono listy osób poszkodowanych oraz adresy miejsc ich aktualnego 
pobytu celem niezwłocznego zdiagnozowania i realizacji bieżących potrzeb 
przez pracowników poszczególnych Filii MOPR (zakupu bezreceptowych 
lekarstw dla członków czterech rodzin, misek, ręczników, klapek do kąpieli, 
pralki automatycznej, dostarczono także maskotki dla dzieci, telewizor i 
obuwie).  

 równocześnie ustalono dyżury interwentów w Hotelu przy ul. Łozowej od dnia 
23-11-01 do 28-11-01  roku w godz. od 7.30 do 22.00. Od dnia 29-11-2001 do 
24.12.2001r.  pełnione były dyżury interwentów w godz. od 14.00 do 16.00.   

 w miejscu tymczasowego pobytu poszkodowanych (Hotel przy ul. Łozowej) 
zorganizowano zebranie, wybrano „samorząd”- podzielono zadania (sprawy 
wyżywienia, reprezentacja na zewnątrz...) - zorganizowano także punkt 
informacyjny dla poszkodowanych. 

 prowadzona była również koordynacja i dystrybucja zbiórek darów dla osób 
poszkodowanych - akcji przyjmowania darów od firm oraz osób fizycznych 
prowadzonej przy udziale Wojewódzkiego Zarządu PKPS – celem 
wyposażenia  mieszkań zamiennych 

 

 

3.2   Telefon Zaufania 
 

Od 15 kwietnia 2001 r. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie przejął funkcjonujący do 
tego czasu w strukturach służby zdrowia, ogólnopolski bezpłatny TELEFON  
ZAUFANIA  988. 
 
Od kwietnia 2001 roku w celu obsługi TZ zatrudniono 5 lekarzy psychiatrów; 
wprowadzono również pełen monitoring zgłaszanych podczas dyżurów problemów, 
czego efektem było podjęcie z dniem 15 czerwca 2001 r. dyżurów w TZ przez 
konsultanta prawnika, działającego w strukturach Wyjazdowych Zespołów Pierwszej 
Pomocy w Kryzysie.   
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Problematyka porad udzielanych przez specjalistów obsługujących telefon – lekarzy 
psychiatrów i prawnika obejmowała następujące zagadnienia :  

• medyczne, np. stosowanie leków 
• psychiatryczne, np. nerwice, depresje 
• psychologiczne, np. trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu kontaktów 

                   społecznych, zaburzenia osobowości, uzależnienia 
• społeczne, np. ubóstwo, utrata środków do życia, bezrobocie 
• informacyjnymi, np. uzyskanie telefonów i adresów instytucji 

wspierających w sytuacjach kryzysowych 
• rodzinne, np. niewydolność opiekuńczo – wychowawcza, przemoc, 

alkoholizm, etc. 
 
Godziny dyżurów obowiązujące od 1 czerwca br. : 

2) w poniedziałki, wtorki, środy i piątki 12-godzinne dyżury od godz. 19.00 
– do godz. 7.00 pełnią lekarze psychiatrzy. 

     w soboty, niedziele i dni świąteczne dyżurują całodobowo  
Lekarze psychiatrzy pracują na zasadach obowiązujących do tej pory, 
współdziałając ściśle – w razie zaistnienia takiej sytuacji – z prawnikiem 

3) prawnik dyżuruje w czwartki od godz. 19.00 do 7.00  
     Prawnik utrzymujący ścisłą współpracę z działającymi w MOPR   
     Zespołami Wyjazdowymi Interwencji Kryzysowej może zawiadomić  
     interwentów o potrzebie pomocy w sytuacji traumatycznej. Utrzymuje on   
     też ścisłą współpracę z lekarzami psychiatrami i służbami socjalnymi. 

 
 
 
Efekty działania TELEFONU ZAUFANIA  w ciągu 2001 roku 
 
1.Liczba przyjętych zgłoszeń telefonicznych w dniach dyżurów lek. psychiatrów    
  /poniedziałki, wtorki, środy, piątki, soboty, niedziele / - łącznie 2.179 
Rodzaj zgłaszanej problematyki wg częstotliwości występowania: 

•  rodzinna       303 
•  uzależnienia alkoholowe, hazard, narkotyki 303 
•  zaburzenia psychiczne    287 
•  lęki i problemy terapeutyczne   259 
•  zaburzenia osobowości    133 
•  problemy egzystencjalne    133 
•  wychowawcza       95 
•  poczucie zagrożenia bytu      89 
•  problemy seksualne       85 
•  myśli i tendencje samobójcze     58 
•  przemoc w rodzinie i poza nią                49 
•  strata osoby bliskiej        23 
•  przełomy hormonalne       12 
• inne / problemy mieszane z różnych dziedzin/    350 
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Zakres działań podjętych przez lekarzy psychiatrów: 
• rozmowy terapeutyczne 
• wskazania dot. leków 
• rozmowy wspierające 
• informacje, gdzie szukać dalszej pomocy / AA, MONAR, MOPR, 

prawnik, PZP itp. / 
 
2.Liczba przyjętych zgłoszeń telefonicznych w dniu dyżurów prawnika / czwartki / 
 łącznie - 318  
Zgłaszana problematyka wg częstotliwości występowania: 

• problemy psychiatryczne, psychologiczne 
• egzystencjonalne     59 
• problemy alkoholowe    23 
• problemy małżeńskie    20 
• rozwód       19 
• problemy seksualne     17 
• przemoc w rodzinie     12 
• alimenty      10 
• zagrożenie eksmisją       7 
• narkomania        6 
• nadmierne zadłużenie      6 
• sprawy spadkowe       6 
• założenie własnej firmy      5 
• problemy z dziedziny prawa pracy     4 
• ubezwłasnowolnienie      4 
• inne sprawy majątkowe      3 
• problemy mieszkaniowe            3 
• przemoc /inna niż w rodzinie /     3 
• kwestie majątkowe małżeńskie       2 
• pozew cywilny       2 
• problem opieki nad dziećmi      2 
• sprawy podatkowe       1 
• inne sprawy, żarty i pomyłki            115 

Ogólna ilość zgłoszonych problemów - 329 
Jest ich więcej niż telefonów, gdyż czasem jeden rozmówca porusza dwa lub więcej 
problemów. 
 
Zakres działań podjętych przez prawnika: 

• telefoniczna porada prawna  
• skierowanie osoby do instytucji mogącej udzielić dalszej pomocy w 

zakresie nadania  biegu sprawie.   
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3.3 Program wsparcia rodzin wielodzietnych 
 
W roku 2001 zakończono realizację „Programu Pomocy Rodzinom Wielodzietnym”.  
 
Celem programu było : 

• zapewnienie rodzinom wielodzietnym możliwości zaspokojenia 
podstawowych potrzeb  

• wspieranie rodzin wielodzietnych w rozwiązywaniu występujących w nich 
problemów opiekuńczo – wychowawczych 

• zapobieganie i minimalizowanie problemów takich jak uzależnienia, 
przemoc, poprzez przygotowanie specjalistycznych programów pomocy 
rodzinom wielodzietnym, w których występują w/w problemy  

Zakładano następujące efekty Programu: 
• wypracowanie efektywnych metod współdziałania z rodziną w kierunku 

jej usamodzielnienia, kreowanie postaw umożliwiających wykorzystanie 
posiadanych w środowisku zasobów  

• wczesne rozpoznawanie przejawów agresji i przemocy w rodzinie, 
inicjowanie procedury „Niebieskiej karty” 

• tworzenie banku informacji o sieci instytucji i organizacji zajmujących się 
programowo pracą na rzecz rodziny 

• wymianę informacji i uwag wynikających z pracy z rodziną problemową, 
definiowanie przyczyn zaburzeń występujących w funkcjonowaniu rodzin 

• samokształcenie uczestników zespołu w formie dyskusji oraz 
prezentacja indywidualnych przypadków 

 
Realizatorem Programu z ramienia MOPR był powołany do tego celu Zespół 
Problemowy ds. Rodzin Wielodzietnych. W jego skład wchodzili specjaliści pracy 
socjalnej i pracownicy socjalni reprezentujący wszystkie Filie MOPR , a także dwóch 
koordynatorów i sześciu specjalistów ( pedagogów i psychologów ) ds. rodzin 
wielodzietnych z problemem alkoholowym.    Do prac w zespole zapraszano 
przedstawicieli Klubu Rodzin Wielodzietnych  

   działającego przy „ Civitas Christiana ” w Poznaniu i przedstawicieli Fundacji „ Głos 
dla życia ”. 
 

Efekty realizacji Programu : 
• Zwiększyła się liczba rodzin wielodzietnych objętych wsparciem 

materialnym pomocy społecznej z 467 w roku 1999 do 621 w roku 2001 ( 
wzrost o 33% ) W  2001 roku ze świadczeń pomocy społecznej 
skorzystały 621 rodziny wielodzietne wychowujące co najmniej czworo 
dzieci. Stanowi to 4,5 % ogółu rodzin, które skorzystały z pomocy 
materialnej. W rodzinach tych żyje  4.163 osoby, w tym 2.956 dzieci. 
Łączny koszt udzielonych w 2001 r. świadczeń wyniósł 1.923.937 zł.  

• Poszerzono formy pomocy skierowanej do rodzin, które wychowują co 
najmniej 5 dzieci, poprzez zapewnienie możliwości bezpłatnych 
przejazdów komunikacją miejską . Prawo ubiegania się o przyznanie tej 
formy pomocy ma każda rodzina, w której wychowuje się co najmniej 5 
dzieci.  W 2001 roku z tej formy pomocy skorzystało 158 rodzin, którym 
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przyznano 164 świadczeń. Koszt udzielonych świadczeń wyniósł 26.038 
zł . 

• Działaniami terapeutycznymi objęto 74 rodziny wielodzietne z 
problemami opiekuńczo- wychowawczymi wynikającymi z uzależnień. W 
ramach programu podjęto w 2001 roku następujące działania: 

 
1)  zorganizowano  imprezę świąteczną z okazji Wielkiej Nocy dla dzieci w wieku 8–
13 lat z rodzin wielodzietnych będących podopiecznymi MOPR oraz  dzieci członków 
Klubu Rodzin Wielodzietnych; wzięły one udział w projekcji filmu „W pustyni i w 
puszczy” w kinie Wilda.  
Wszystkie dzieci zaproszone do kina zostały obdarowane drobnym upominkiem i 
poczęstunkiem.  
Celem organizowania imprezy była  integracja i przeciwdziałanie  stygmatyzacji. 
 
2)  jedną z form pomocy oferowanych dzieciom z rodzin objętych wsparciem     w     
 tym programie było zapewnienie możliwości twórczego, aktywnego sposobu 
spędzania czasu wolnego, zwłaszcza w okresie wakacyjnym. Oferta MOPR  
obejmowała zapewnienie dwutygodniowego pobytu dzieci w górach ( Zagórze 
Śląskie w terminie 3.08.2001-16.08.2001 ), nad morzem (Mielno w terminach 
21.07.2001-3.08.2001 oraz 3.08.2001-16.08.2001i 16.08.2001-29.08.2001) lub nad 
jeziorem (Wysocko Wielkie w terminie 15.08.2001).Na koloniach tych pedagodzy i 
terapeuci prowadzili zajęcia profilaktyczno-terapeutyczne. Akcja prowadzona była 
przez cały okres wakacyjny.  
 
3) w dniach  9 – 11 listopada 2001r. specjaliści i terapeuci z Zespołu Problemowego  
ds. Rodzin Wielodzietnych, w których występuje problem alkoholowy zorganizowali 
wyjazd terapeutyczny do Błażejewka. Wzięło w nim udział 36 dzieci w wieku 8 – 12 
lat z rodzin objętych terapią.  
Celem wyjazdu była intensyfikacja oddziaływań terapeutycznych w warunkach 
emocjonalnego bezpieczeństwa, nawiązanie jeszcze bliższych relacji z dziećmi 
poprzez prowadzone zajęcia terapeutyczno – warsztatowe oraz wzmożenie 
oddziaływań z zakresu profilaktyki alkoholowej. Wyjazd był również nagrodą za 
zaangażowanie dzieci we współpracę ze specjalistami przez cały rok 2001. 
 
4) z okazji Świąt Bożego Narodzenia przygotowano paczki świąteczne , które były 
wręczane na organizowanych przez poszczególne Filie MOPR spotkaniach 
świątecznych dla dzieci. Spotkania te miały charakter integracyjny, brały w nich 
udział dzieci klientów MOPR .Celem ich organizacji było przeciwdziałanie izolacji 
rodziny z jej  środowiska społecznego. 
Paczki były finansowane ze środków Państwowego Funduszu Przeciwdziałania 
Alkoholizmowi. Aby umilić spotkania świąteczne dodatkowymi atrakcjami w postaci 
poczęstunku i dodatkowych upominków pozyskano sponsorów. 

 
• Opracowana przez MOPR diagnoza sytuacji mieszkaniowej rodzin 

wielodzietnych korzystających z pomocy społecznej posłużyła 
przygotowaniu i wdrożeniu do Programu Polityki Mieszkaniowej Miasta 
Poznania zapisu o priorytetowym traktowaniu rodzin wielodzietnych i 
corocznym obejmowaniu ich listami realizacyjnymi przyznania mieszkań. 
Z możliwości jakie stworzył program przyjęty uchwałą Rady Miasta 
Poznania z dnia 17 października 2000 nr XLV/531/III/2000 w roku 2000 
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skorzystało 8 rodzin. W roku 2001 wskazano mieszkania kolejnym 15 
rodzinom. Pozostałe 57 rodzin oczekujących na przydział lokali zostało 
objętych  listą realizacyjną na rok 2002.  

 
 

3.4 Interfilialne Zespoły Problemowe 

 
 
W 2001 r. kontynuowały swoją działalność INTERFILIALNE ZESPOŁY 

PROBLEMOWE. Pracownicy socjalni obok swoich podstawowych obowiązków 

związanych z pracą w rejonach opiekuńczych, wpisują się w działania Zespołów. 

Poprzez  wzmocnienie wzajemnej współpracy, wymianę informacji, doświadczeń i 

kierunkowych szkoleń zespoły zwiększają ofertę pomocy dla poszczególnych grup 

klientów (niepełnosprawnych, uzależnionych, bezdomnych, psychicznie chorych oraz 

seniorów. W celu integracji tych środowisk i ich uaktywniania Zespoły podejmują 

również działania profilaktyczne oraz ściśle współpracują z organizacjami 

pozarządowymi działającymi na rzecz poszczególnych grup klientów MOPR. 

  
Najważniejsze efekty działań Zespołów w 2001 roku : 

1. Zwiększanie dostępu do informacji mieszkańców Poznania poprzez: 
 

- przygotowanie i udostępnienie uaktualnionych ulotek informacyjnych i 
plakatów dotyczących zakresu pomocy dostępnej osobom bezdomnym 
w Poznaniu, które następnie zostały przekazane organizacjom 
pozarządowym, Policji, Straży Miejskiej itp. oraz umieszczenie tych 
informacji na dworcach PKP i PKS w Poznaniu i bieżące uaktualnianie 
ich  (Zespół ds. bezdomności),  
- opracowanie i rozpowszechnianie ulotek informacyjnych, w których 
zawarto informacje dotyczące możliwości kontaktu z pracownikami 
socjalnymi i  uzyskania pomocy dla rodzin z problemem uzależnień 
(Zespół ds. uzależnień), 
 

2. Zwiększenie wiedzy o zagrożeniach narkotykami i promowanie wśród 
młodzieży zdrowego stylu życia poprzez realizację wspólnie z MONAR 
programu profilaktycznego adresowanego do młodzieży, nauczycieli i 
rodziców. Zajęcia dotyczyły kształtowania umiejętności rozpoznawania 
psychologicznych cech uzależnienia i współuzależnienia, rozpoznawania 
zachowań dziecka wskazujących na używanie środków uzależniających i 
sposobów komunikowania się rodzica, nauczyciela z dzieckiem, wskazywanie 
źródeł pomocy i wsparcia dla osób i rodzin znajdujących się w sytuacji 
dotkniętej problemem uzależnienia .Zajęcia zostały przeprowadzone w dwóch 
szkołach podstawowych, w trzech klasach VI oraz w klasie terapeutycznej.( 
Zespół ds. uzależnień) 
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3. Zwiększenie zaangażowania MOPR jako instytucji w działania strategiczne na 

rzecz osób niepełnosprawnych poprzez udział w tworzeniu założeń do 
miejskiego programu pomocy osobom niepełnosprawnym (Zespól ds. 
niepełnosprawności) 

 
4. Zwiększenie aktywności osób starszych poprzez tworzenie na terenie Miasta 

kawiarenek „przyjaznych seniorom”. Aktualnie funkcjonuje 7 kawiarenek. 
Właściciele tych lokali wykazali dużą przychylność dla tej inicjatywy i stworzyli 
seniorom możliwość zakupu kawy i ciastek ze zniżką.(Zespół ds. seniorów) 

5. Zwiększenie integracji osób starszych z młodszymi pokoleniami poprzez 
tworzenie „Info-Cafe” dla seniorów we współpracy z Fundacją „Samaritanus” 
w ramach projektu AS (Aktywny Senior) . Kontynuowane są działania w 
kierunku przeniesienia tego projektu na grunt poznański ( członkowie Zespołu 
ds. seniorów zaangażowani w tworzenie Info – cafes na terenie Poznania 
prowadzili dalsze prace nad projektem i budżetem przedsięwzięcia, 
znaleziono miejsce na lokalizację projektu oraz pozyskano organizację 
pozarządową tj. Zarząd Okręgowy Polskiego Związku ,Emerytów, Rencistów i 
Inwalidów, która gotowa jest podjąć się realizacji projektu Info – cafe: przy tej 
organizacji został powołany Komitet Organizacyjny, w skład którego wchodzą 
m.in. pracownicy MOPR działający w Interfilialnym Zespole ds. Seniorów. 

 
6. Poszerzanie oferty wypoczynkowo – rekreacyjnej oraz stwarzanie możliwości 

aktywnego spędzania wolnego czasu: 
- seniorom poprzez organizację imprez okolicznościowych (3 duże imprezy dla 
ok. 800 osób) (zespół ds. seniorów), 
- rodzinom dotkniętym problemami poprzez organizację imprez 
okolicznościowych przy udziale pozyskanych przez pracowników MOPR 
sponsorów. 
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4. Współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi      
    podmiotami w zakresie realizacji zadań pomocy        
    społecznej 
 
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu jako jednostka zaangażowana w 
różnorodne działania mające na celu pomoc osobom i rodzinom w trudnych 
sytuacjach, których nie są one w stanie samodzielnie pokonać, poszukuje partnerów 
do swoich działań. Zgodnie z zasadą pomocniczości wkraczamy z naszą ofertą 
wtedy, gdy rodzina, ani jej najbliższe otoczenie,  nie są w stanie rozwiązać swoich 
problemów. Do współpracy zapraszamy coraz większą liczbę organizacji i coraz 
większy obszar działań staje się obszarem wspólnym dla wszystkich podmiotów 
funkcjonujących w zakresie pomocy społecznej w Poznaniu. 
 
 
 
 

I. Organizowanie i poszerzanie oferty pomocy osobom bezdomnym poprzez: 
 

- Zbieranie i analizowanie, we współpracy z organizacjami pozarządowymi, 
danych o zakresie pomocy udzielanej osobom bezdomnym w Poznaniu, 

 
ODBIORCY USŁUG W PLACÓWKACH DLA BEZDOMNYCH  

MIEJSCA NOMINALNE 
–  

 

 

Odbiorcy usług Liczba miejsc w 
2000 

Liczba miejsc w 
2001 

Liczba miejsc w placówkach (ogółem) 900 913 
Rodziny  64 
Samotne matki, samotni ojcowie (rodziny 
niepełne) 145 175 
Samotni mężczyźni 183 214 
Miejsca w placówkach prowadzonych dla 
wszystkich osób bezdomnych (samotni i 
rodziny) 

572 460 

 Średnio w Poznaniu wykorzystywanych było dziennie 930 miejsc. Daje to 
wartość procentową 111,1%. Wynika to z tego, że placówki przez cały okres 
zimy uruchamiały tzw. miejsca interwencyjne, wykorzystując korytarze, 
świetlice, stołówki po to, aby zimą rozłożyć materace, lub ustawić łóżka piętrowe 
i zapewnić schronienie w czasie mrozów i ciężkiej zimy. Ta gotowość pomocy 
placówek stacjonarnych, wykraczająca poza przyjęte normy miejsc w 
poszczególnych placówkach (tzw. miejsca nominalne), ma ogromne znaczenie 
dla systemu pomocy doraźnej oferowanej w mieście Poznaniu.  
W roku 2001 w placówkach dla bezdomnych przebywało średnio ok. 160 rodzin 
(w tej liczbie znajdują się też rodziny niepełne), a w nich 254 dzieci.  
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Rodziny - w tym rodziny niepełne - stanowiły 42,37% wszystkich osób 
przebywających w placówkach (dla porównania w roku 2000 osób w rodzinach 
było 33%  w całej populacji osób bezdomnych.) Tak więc blisko połowa osób 
bezdomnych trafia do placówek wraz z całymi rodzinami. W tej grupie dominuje 
przyczyna bezdomności określana jako konflikt z rodziną (dotyczy to młodych 
małżeństw, zamieszkujących wspólnie z rodzicami, rodzeństwem, itp., które nie 
posiadają własnych mieszkań). 
 

- Opracowanie, wspólnie z organizacjami zasad wzajemnej współpracy przy 
udzielaniu pomocy osobom bezdomnym, 

 
- Prowadzenie współpracy przy realizowaniu indywidualnych programów 

wychodzenia z bezdomności (6 realizowanych przez MOPR + programy 
readaptacji prowadzone przez organizacje i placówki) 

 
- Wskazywanie osobom pozbawionym schronienia, we współpracy z 

organizacjami i placówkami miejsc noclegowych i udzielanie pomocy doraźnej 
(Do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu zgłosiło się 635 osób ( w 
tym 396 na Filię Nowe Miasto) z prośbą o udzielenie schronienia. Każdorazowo 
pracownik socjalny w ramach pracy socjalnej kontaktował się z instytucjami 
pozarządowymi z prośbą o udzielenie schronienia wnioskodawcy. Osoby te 
zostały poinformowane o schroniskach  funkcjonujących w Poznaniu  i o 
obowiązujących w nich warunkach oraz przepisach regulaminowych. ) 

 
 
- Zapobieganie sytuacjom kryzysowym związanym z bezdomnością poprzez ścisłą 

współpracę z Policją i Strażą Miejską, które informują o miejscach, w których 
przebywają osoby bezdomne 

 
- Udział pracownika MOPR – jako specjalisty z zakresu pomocy społecznej w 

posiedzeniach komisji opiniującej wnioski o dotacje udzielane z budżetu Miasta 
Poznania, 

 
 

II. Projekt MATRA COP 
 
W czerwcu 2001 r. zakończyła się polsko – holenderska współpraca w ramach 
programu MATRA COP dotyczącego aktywizacji społeczności lokalnej. Dzięki 
środkom z Programu na Rzecz Transformacji Społecznej w Europie Środkowej i 
Wschodniej ( MATRA ) Ministerstwa Spraw Zagranicznych Holandii, rozpoczęto 
realizację projektu na Osiedlu Główna w Poznaniu. Miejsce realizacji zostało 
wyznaczone przez laureatki konkursu na organizowanie społeczności lokalnej. 
Celem programu była poprawa warunków życia mieszkańców tego osiedla przy 
wykorzystaniu wszelkich sił społecznych występujących w środowisku. 
 
Do najważniejszych problemów występujących na Osiedlu Główna zaliczono : 

• niski standard budynków mieszkalnych 
• alkoholizm i koalkoholizm 
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• niewydolność ekonomiczna i wychowawcza wraz z dziedziczeniem 
negatywnych wzorców społecznych 

• bezrobocie przy niskim wykształceniu osób nim dotkniętych 
• brak łatwego dostępu do urządzeń społecznych i kulturalnych 

 
Wśród podjętych przez koordynatorki programu działań wyróżnić można : 

• pozyskanie lokalnych partnerów, którzy stali się zalążkami przyszłej sieci 
socjalnej – członkowie Rady Osiedla, ksiądz, dyrektor szkoły 
podstawowej, policja, przedstawiciele mieszkańców 

• stworzenie diagnozy problemów osiedla – brak poczucia 
bezpieczeństwa, zagrożenie problemami społecznymi ( gł. Choroba 
alkoholowa ) , niski standard mieszkań, problemy komunikacyjne, 
problemy związane z powołaniem Rady Osiedla.  

• prowadzenie akcji promocyjnej projektu w mediach 
• zorganizowanie sponsorowanej przez media imprezy gwiazdkowej dla 

dzieci z Osiedla Główna  
• podjęcie kampanii na rzecz reaktywowania Rady Osiedla 
• zorganizowanie Dnia Dziecka przy udziale Rady, mieszkańców i 

sponsorów. 
 
Do widocznych efektów realizacji projektu MATRA  COP na osiedlu Główna zaliczyć 
należy: 

• integracja sił społecznych działających w środowisku, 
• uświadomienie liderom osiedla występujących w społeczności potrzeb, 

zapoznanie z możliwościami podejmowania działań w celu ich 
zaspokojenia, 

• powołanie Rady Osiedla (przed przystąpieniem do projektu dwie próby 
zakończyły się niepowodzeniem – z powodu małej frekwencji 
mieszkańców osiedla na wyborach oraz - w drugiej próbie – z powodu 
zbyt małej liczby osób chętnych do prac w Radzie Osiedla) 

 
 
 
 

     
III. Współpraca ze Studencką Uniwersytecką Poradnią Prawną 
 
 W listopadzie 2000 r. MOPR podpisał umowę z ELSA Poznań w sprawie 
udzielania porad prawnych przez studentów IV i V roku prawa Wydziału Prawa i 
Administracji UAM klientom poznańskiego MOPR-u w ramach utworzonej 
Studenckiej Uniwersyteckiej Poradni Prawnej (SUPP). Porady dla klientów MOPR 
udzielane są na terenie Filii MOPR Nowe Miasto i Grunwald. Do współpracy 
włączono 36 studentów prawa, którzy udzielają porad w zakresie :prawa cywilnego, 
prawa pracy i prawa administracyjnego. 
W 2001 r. przyjęto ogółem 240 zgłoszeń ze strony klientów chętnych do skorzystania 
z porady prawnej. Na życzenie klienta studenci przedstawiają pisemne stanowisko w 
poruszanej sprawie z uwzględnieniem wskazań dotyczących trybu dalszego jej 
załatwienia. Wszystkie opinie prawne konsultowane były i zatwierdzane przez 
opiekuna SUPP. 
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IV. Kampania „Żebractwo to wybór, nie konieczność” 

 
W 2001 r. z inicjatywy Urzędu Miasta Poznania oraz Policealnej Szkoły Pracowników 
Służb Społecznych ruszyła Poznańska Kampania: „Żebractwo to wybór, nie 
konieczność”  
 
Do Kampanii włączył się Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu, który w 
sierpniu, wrześniu, październiku i listopadzie 2001 r. prowadził, wspólnie ze Strażą 
Miejską rozpoznanie w terenie sytuacji osób żebrzących. Dwuosobowe Zespoły 
złożone z pracownika socjalnego i Strażnika Miejskiego podchodziły do osób 
żebrzących, w trakcie rozmowy uzyskiwały informacje o ich sytuacji, powodach 
żebractwa, informowały o możliwości uzyskania pomocy. W przypadku, gdy osoba 
żebrząca podawała adres pobytu, pracownik socjalny kontynuował pracę socjalną w 
środowisku rozpoznając sytuacje rodziny i oferując stosowną pomoc.  
 
Wszystkie osoby żebrzące zostały poinformowane o możliwości uzyskania pomocy, 
otrzymały ulotki informacyjne. Wobec wszystkich osób żebrzących obywatelstwa 
polskiego, które wskazały miejsce pobytu w Poznaniu, rejonowi pracownicy socjalni 
rozpoczęli działania zmierzające do pełnego rozpoznania ich sytuacji oraz 
udzielenia stosownej pomocy. Pracownicy socjalni dotarli do 4 osób, spośród 7, 
które wskazały miejsce pobytu w Poznaniu (informacje, które uzyskali pracownicy 
wskazywały, iż w trzech przypadkach podane adresy były nieaktualne lub 
nieprawdziwe). Spośród tej liczby dwie osoby odmówiły współpracy z pracownikiem 
socjalnym, natomiast dwie skorzystały ze wsparcia ośrodka – przy czym jedna 
korzystała z tej pomocy już wcześniej.  
(Zespoły zebrały informacje o 82 przypadkach żebrania. 18 osób (w tym osoby z 
dziećmi) spotkały więcej niż jeden raz. W 24 przypadkach osobom żebrzącym 
towarzyszyły dzieci. W jednym przypadku zespół spotkał dziecko żebrzące bez 
opieki osoby dorosłej – zostało one przewiezione na Komisariat Policji, gdzie zgłosił 
się po nie opiekun.  W 23 przypadkach żebraniem zajmowali się Polacy, w 34 
przypadkach  cudzoziemcy. 9 osób odmówiło rozmowy z pracownikiem socjalnym i 
strażnikiem miejskim.) 
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5. Współpraca ze środkami masowego przekazu 

 
W 2001 roku kontynuowano działania mające na celu propagowanie idei 

pomocy społecznej w środkach masowego przekazu. Z dziennikarzami ścisły kontakt 
utrzymuje rzecznik prasowy MOPR. Koordynując współpracą z mediami, rzecznik 
przygotowuje wiadomości dla mediów, promuje inicjatywy MOPR i dba o wizerunek 
społeczny instytucji, odpowiadając na pytania dziennikarzy, zainteresowanych pracą 
MOPR, działaniami podejmowanymi przez MOPR oraz realizacją świadczeń na rzecz 
mieszkańców Poznania, znajdujących się w sytuacjach trudnych społecznie (np. 
świadczenie pomocy osobom bezdomnym, matkom samotnie wychowującym dzieci, 
osobom starszym, niepełnosprawnym, chorym psychicznie itd. itp.).Rzecznik 
prasowy MOPR utrzymuje również stałą współpracę z Biurem Prasowym i 
Rzecznikiem Prasowym Prezydenta Miasta Poznania. 

 
W celu polepszenia dostępu do informacji wewnątrz MOPR wydawane są 

Biuletyny Informacyjne MOPR. W  2001r. wydano 5 Biuletynów. Można w nich 
przeczytać między innymi informacje na temat powodów udzielanej pomocy, 
struktury świadczeniobiorców, realizacji zadań (analizy statystyczne i jakościowe), 
pracy Interfilialnych Zespołów ds. rozwiązywania różnorodnych problemów 
społecznych, organizowanych imprez okolicznościowych, podnoszenia kwalifikacji i 
ustawicznego kształcenia zawodowej kadry socjalnej, współpracy z innymi 
podmiotami, instytucjami i organizacjami pozarządowymi. Na temat zasad 
przyznawania świadczeń i pracy MOPR można również przeczytać informacje 
zamieszczone w Internecie, które są aktualizowane co pół roku (w ramach 
Multimedialnego Informatora Miejskiego).  
 

Utrzymywana jest ścisła współpraca pomiędzy MOPR a  mediami 
poznańskimi, które są na bieżąco informowane o znaczących wydarzeniach i 
przedsięwzięciach podejmowanych przez MOPR. 

 
W I. połowie 2001 roku w Radiu „Merkury” – w godzinach porannych 

emitowano cykl audycji poświęconych pracy MOPR. 
Tematy audycji obejmowały m.in. : 

• problem bezdomności oraz rodzin eksmitowanych 
• tworzenie systemu opieki zastępczej w Poznaniu 
• formy realizacji pracy socjalnej 
• działania MOPR podjęte w związku z osiedleniem się w Poznaniu 

rodziny repatriantów z Kazachstanu 
• zakres działań podjętych przez MOPR dla mieszkanki Poznania, której 

dzieci umieszczono w różnych placówkach opiekuńczo – 
wychowawczych 

• problem pomocy dla osób współuzależnionych od alkoholu 
• program pomocy dla rodzin wielodzietnych realizowany przez MOPR 
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W audycjach tych na żywo brali udział pracownicy MOPR, którzy odbierali również 
telefony od słuchaczy. 
 

Środki masowego przekazu poświęciły też sporo uwagi zadaniom 
realizowanym przez MOPR w zakresie tworzenia  spójnego systemu opieki 
zastępczej – pozyskiwanie „rodziców” dla rodzin zastępczych oraz tworzenie 
pogotowi rodzinnych. W tym celu zostały zorganizowane „konferencje prasowe” dla 
dziennikarzy zainteresowanych tematem, a także przejęciem przez MOPR Telefonu 
Zaufania. 
 

Przedsięwzięcia podejmowane przez MOPR we współpracy z Wydziałem 
Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta, w których MOPR jest realizatorem 
świadczeń także znalazły odbicie w poznańskich mediach, np. pomoc rodzinom 
wielodzietnym (bilety komunikacji miejskiej), współpraca MOPR z organizacjami 
pozarządowymi, turnusy rehabilitacyjne.  
   
Najczęstszy kontakt z mediami miał charakter : 

• informacyjny - 87. 
• interwencyjny – 22 
• wyjaśniający – 8 
• promocyjny – 8  
 

Najczęstszymi mediami, z którymi spotykano się były : 
• Gazeta Poznańska – 35 
• Głos Wielkopolski - 14 
• PTV – 13 
• Gazeta Wyborcza – 8 
• WTK – 6 
 

Ogółem współpracowano z 18 publikatorami. 
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6. Zatrudnienie w MOPR 
 
Wg stanu na 31.12. 2001 r. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu zatrudniał 

293 osoby  (w przeliczeniu na etaty 280,5 etatu).  

W ogólnej liczbie zatrudnionych : 
 179 osób stanowią pracownicy bezpośrednio kontaktujący się z klientami, 

   w tym: 
 147 osób są to rejonowi pracownicy socjalni, 
   32 osoby są to specjaliści z różnych dziedzin  : konsultanci     
   psycholodzy, socjolodzy, pedagodzy, prawnicy,   

 28 osób  to kadra kierownicza, 
Dyrektor MOPR  1 osoba 
Z-ca Dyrektora MOPR 1 osoba 
Dyrektorzy Filii   6 osób 
Z-ca Dyrektora Filii  1 osoba  
Kierownicy Działów i Sekcji 19 osób 

 80 osób  to obsługa i administracja  
kadry –   9 osób  
księgowość –           20 osób 
Działy Świadczeń Filii –   34 osoby 
Pozostali pracownicy –    17 osób 

 6 osób  to pracownicy Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu 
Niepełnosprawności  

Zgodnie z art. 46 ust. 8  ustawy o pomocy społecznej ośrodki pomocy 
społecznej zatrudniają pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby 
ludności gminy w stosunku 1 pracownik na 2 tys. mieszkańców.   MOPR nie 
spełnia standardów przyjętych w wyżej powołanej ustawie. 
W Poznaniu na 1 rejonowego pracownika socjalnego wg stanu na 31.12.01r. 
przypadało 3 891 mieszkańców. Braki etatowe w tej grupie pracowników 
wynoszą około 140 etatów.  

 
MOPR prowadzi  obsługę płacowo-księgową 4 Rodzinnych Domów Dziecka i 
Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego. 

 
MOPR prowadzi  sprawy związanych z ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym      

- pracowników MOPR– 293 pracowników 
- wychowanków Rodzinnych Domów Dziecka - 32 wychowanków 
- klientów MOPR - 3100 klientów MOPR / o 600 osób więcej niż w 2000 r./, 

 
Sprawy organizacyjno-prawne MOPR: 
 
Opracowano projekt Statutu, który wprowadzał zmiany uwzględniające aktualny 
zakres zadań realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu. 
Proponowane zmiany dotyczyły także zmian w strukturze   organizacyjnej. 
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7. Potrzeby  w zakresie pomocy społecznej 
 

 
1. Zwiększenie środków finansowych na realizację zadań zleconych gminie  
    realizowanych przez MOPR. 

 
W 2001r. wystąpiły braki środków na realizację zadań zleconych gminie: 

   
Na realizacje zadań o charakterze obligatoryjnym, ogółem : 942.000,-zł, 
 w tym: 

 na zasiłki (renta socjalna, zasiłek stały, zasiłek stały 
wyrównawczy) zabrakło 752.000,-zł, 

 na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi zabrakło 190.000,- zł, 

  
Na realizację zadań o charakterze fakultatywnym ( zasiłki okresowe)  
wg naszych szacunków zabrakło 2.862.000,-zł. W 2001r. w ogóle nie  
realizowano pomocy w formie zasiłków okresowych, które kierowane są     
głównie do osób bezrobotnych. 
 

2. Poprawa infrastruktury socjalnej niezbędnej do  realizacji zadań z zakresu  
    usług   świadczonych przez Domy Pomocy Społecznej oraz zapewnienia opieki  
    zastępczej dzieciom pozbawionym opieki rodzicielskiej. 
 
a. Utworzenie 30 miejsc w DPS dla Osób Przewlekle Chorych Psychicznie .                    

Miasto Poznań nie posiada na swoim terenie  Domu Pomocy Społecznej o tym 
profilu . Mieszkańcy Poznania, wymagający udzielenia pomocy w tym zakresie 
kierowani są do domów, funkcjonujących w innych powiatach. 
Wg stanu na 31.12.2001r. na umieszczenie w DPS dla Osób Przewlekle  
Psychicznie Chorych oczekiwało 27 osób. Okres oczekiwania wynosi od 5,5 do 
8,5 roku. 

b. Zwiększenie ilości miejsc w Domach Pomocy Społecznej dla Osób 
Przewlekle Chorych Somatycznie i Starych.  
Od kilku lat obserwuje się tendencję wzrostową w odniesieniu do liczby osób 
oczekujących na  umieszczenie w DPS. Na dzień  31.12.01r.  wynosiła ona 195, 
co w stosunku do roku 2000 daje   wzrost na poziomie 32%. Uwzględniając 
potrzeby mieszkańców Poznania, a także rotację miejsc w dps-ach, stwierdzono 
potrzebę utworzenia 100 nowych miejsc dla osób wymagających usług 
realizowanych przez te placówki. 

c. Tworzenie kolejnych Rodzinnych Domów Dziecka na terenie Miasta 
Poznania. 

Wg danych z 31.12.2001r. na umieszczenie w Domu Dziecka i Rodzinnym 
Domu Dziecka oczekiwało 33 dzieci. Jako potrzebę wskazujemy utworzenie 
Rodzinnego Domu Dziecka, jako  korzystniejszej z punktu widzenia rozwoju 
dziecka, formy opieki. 
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d. Utworzenie   Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego. 
Na terenie Miasta Poznania funkcjonuje tylko  Dom Opiekuńczo- 

Wychowawczy dla Dziewcząt. Ze względu na specyfikę placówki, która przyjmuje 
wyłącznie dziewczęta w czasie pobierania nauki w gimnazjum, w roku 2001 
umieszczono w niej 4 osoby, podczas gdy liczba dzieci oczekujących na 
umieszczenie w MOW w dniu 31.12.br. wynosiła 80. 

e. Wspieranie inicjatyw promujących rodzinne formy opieki zastępczej nad 
dzieckiem. 

 
3. Zwiększenie możliwości uzyskania mieszkania z lokalnych zasobów 

lokalowych przez usamodzielniających się wychowanków placówek 
opiekuńczych. 
MOPR w trakcie realizacji zadania związanego z usamodzielnianiem 
wychowanków napotyka na problemy w tym zakresie, zwłaszcza w odniesieniu 
do osób opuszczających Domy Dziecka. 
 

4. Zwiększenie środków na realizację zadań MOPR finansowanych z 
Państwowego Funduszu  Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 
W roku 2001r. ze względu na brak wystarczających środków MOPR nie był w 
stanie w pełni zaspokoić potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie 
- udziału w warsztatach Terapii Zajęciowej- na miejsce w WTZ oczekiwało na 

dzień 31.12.01r. 120 osób 
- dofinansowania turnusów rehabilitacyjnych - na 3 572 złożonych wniosków, 

środki pozwoliły na dofinansowanie 1 382. 
- likwidacji barier architektonicznych-  zrealizowano 200 z 655 złożonych 

wniosków. 
 

5. Zwiększenie liczby pracowników socjalnych MOPR. 
 
W Poznaniu nie jest realizowany ustawowy zapis mówiący o jednym      
pracowniku socjalnym przypadającym na 2.000 mieszkańców ( na  rejonowego 
pracownika socjalnego wg stanu na 31.12.01r. przypadało 3 891 mieszkańców ). 

 
Wzrasta liczba klientów korzystających z pomocy materialnej MOPR , głównie w 
zakresie świadczeń celowych, których procedura przyznania jest bardzo 
pracochłonna (wymagają kilka razy w roku przeprowadzania postępowania 
administracyjnego). W 2001r. liczba klientów korzystających z pomocy w ramach 
zadań własnych wzrosła o około 33%. 

 
Realizujemy coraz więcej nowych zadań;  w 2001 r. był to rządowy program 
dożywiania oraz indywidualne programy wychodzenia z bezdomności. 
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