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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. 
W  2003 r.  Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie realizował zadania wynikające z : 
• ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 1998 r. Nr 64 

poz. 414 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 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym 

Funduszu Zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 45 poz. 391 z późniejszymi zmianami), 
 
• ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych  

( Dz.U. nr 137/98 poz.887 z późniejszymi zmianami), 
 
• ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 

1994r. Nr 111, poz. 535 z późniejszymi zmianami), 
 
• ustawy z dnia 1 grudnia 1994 r. o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i 

wychowawczych (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 (Dz. U. z 2002 r. Nr 
42, poz. 371), 

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

Dz.U. z 2002r. Nr 72, poz.664 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 z późniejszymi 
zmianami) 

 
• ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2003r., Nr 

122, poz. 1143) 
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1.2. Struktura wydatków  w odniesieniu do realizowanych zadań      
          ustawowych 
 
 
 
OGÓLNY KOSZT WYDATKÓW MOPR W ROKU 2003 WYNIÓSŁ -    61.901.789 zł.   
 tj. 98 % planu  / w odniesieniu do roku 2002 nastąpił 3 % spadek wydatków 
spowodowany przejęciem od X 2003 r. wypłat rent socjalnych przez ZUS./  
 
Koszt obejmuje wydatki na realizację zadań ustawowych 50.503.633 zł oraz koszty 
obsługi tych zadań 11.398.156 zł, w tym  :  
     Ogółem  świadczenia  obsługa 

 zadania własne gminy 32.252.313 zł 26.111.744 zł         6.140.569 zł 
 zadania zlecone gminie 22.381.035 zł 17.651.636 zł         4.729.399 zł 
 zadania własne powiatu   6.724.984 zł   6.724.984 zł       
 zadania zlecone powiatu      543.457 zł                 15.269 zł      528.188 zł   

 
Do 28 lutego 2003 r. MOPR wypłacał klientom ryczałty będące częścią dodatków 
mieszkaniowych przyznanych przez Oddziały Dodatków Mieszkaniowych UMP w 
kwocie 5.118 zł. Wydatki te nie były wliczane do planu budżetowego MOPR. 
 
 
 
 

 ZADANIA OKREŚLONE W USTAWIE O POMOCY SPOŁECZNEJ 
 
Ogólny  koszt 47.158.766 zł. obejmuje wypłatę świadczeń z zakresu  :  
       

▪  zadania własne gminy 25.809.950 zł      
▪  zadania zlecone gminie 14.608.563 zł     
▪  zadania własne powiatu   6.724.984 zł       
▪  zadania zlecone powiatu        15.269 zł            

            
           

 
 ZADANIA OKREŚLONE W USTAWACH O SYSTEMIE UBEZPIECZEŃ 

SPOŁECZNYCH I POWSZECHNYM UBEZPIECZENIU ZDROWOTNYM 
 
Ogólny koszt  1.809.110 zł  obejmuje wypłatę zasiłków na pokrycie składek na  : 

 
▪ ubezpieczenie społeczne  990.900 zł 
▪ ubezpieczenie zdrowotne  818.210 zł   
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 ZADANIA OKREŚLONE W USTAWIE O ZASIŁKACH RODZINNYCH I 
PIELĘGNACYJNYCH I WYCHOWAWCZYCH 

 
Wydatkowany koszt 1.233.963 zł. obejmuje wydatki na : 

 zasiłki rodzinne dla 636 osób na łączną kwotę 294.195 zł 
 zasiłki pielęgnacyjne dla 759 osób na łączną kwotę 939.768 zł 

Całość wydatków została pokryta środkami z dotacji celowej budżetu państwa 
 
 
 

 ZADANIA OKREŚLONE W USTAWIE O WYCHOWANIU W 
TRZEŹWOSCI I PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLIZMOWI 

 
Środki w wysokości  296.676 zł  pozyskane ze Społecznego Funduszu 
Przeciwdziałania  Alkoholizmowi zostały przeznaczone na realizację „Programu 
pomocy rodzinom z problemem alkoholowym”. 
 
z tego :  

o 147.250 zł przeznaczono na zapewnienie następujących świadczeń dla 
rodzin : 

 kolonie specjalistyczne dla 129 dzieci -   63.210 zł 
 wyjazdy terapeutyczne dla 142 osób -   31.504 zł 
 akcja świąteczna dla 530 dzieci -    30.389 zł 
 psychoterapia dla 16 rodzin -     4.336 zł 
 szkolenia dla 61 pracowników socjalnych – 13.702 zł 
 zakup materiałów specjalistycznych -    4.109 zł 

o 149.426 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń dla 7 specjalistów 
ds. rodzin alkoholowych 

 
 
 

 ZADANIA OKREŚLONE W USTAWIE O REHABILITACJI 
ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ ORAZ ZATRUDNIENIU OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

 
 
W budżecie MOPR nie są ujęte wydatki na pomoc udzieloną osobom 
niepełnosprawnym  ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji  Osób 
Niepełnosprawnych – w roku 2003 wydatkowano na ten cel  łącznie 6.474.123 zł.  
 
 

 W roku 2003 nie realizowano świadczeń w ramach ustawy o 
kombatantach i osobach represjonowanych z uwagi na brak dotacji 
na ten cel z  Państwowego Funduszu  Kombatantów. 
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1.3  Struktura wydatków z uwzględnieniem podziału na zadania    
       gminy i powiatu (zlecone i własne) 
 

 
Wyszczególnienie 

 
rok 2002 rok 2003 2003 : 2002

zadania własne gminy - ogółem 31 190 166 32 252 313 103,4  
  zasiłki obligatoryjne 10 096 234 9 994 110 99,0 
  zasiłki fakultatywne 13 951 218 15 815 840 113,4  
  program Przeciwdziałanie Alkoholizmowi 198 247 296 676 149,6  
 wydatki inwestycyjno - remontowe 846 958 159 761 18,9 
 utrzymanie ośrodka 6 044 176 5 980 808 98,9 
 dodatki mieszkaniowe 53 333 5 118 9,6 
zadania zlecone gminy - ogółem 25 053 364 22 381 035 89,3 

* zasiłki obligatoryjne 15 688 972 13 863 021 88,4 
** zasiłki fakultatywne 1 215 727 715 514 58,8 

 wyprawki szkolne – program rządowy 30 060 26 370 87,7 
  składki na ubezpieczenie społ. i zdrowotne 2 561 733 1 809 110 70,6 
  zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne 1 383 573 1 233 963 89,2 
 odszkodowania dla rolników 0 3 658 x 
 utrzymanie ośrodka 4 173 299 4 729 399 113,3 
zadania własne powiatu – ogółem 6 795 795 6 724 984 98,9 
  wydawanie legitymacji osobom niepełnospra. 155 962 0 x 
  rodziny zastępcze 6 107 771 6 312 675 103,3 
  placówki opiekuńczo - wychowawcze 308 976 412 309 133,4 
  interwencja kryzysowa 114 224 0 x 
 pomoc osobom niepełnosprawnym  108 862 0 x 
zadania zlecone powiatu – ogółem 727 648 543 457 74,7 
  orzekanie o stopniu niepełnosprawności 524 448 0 x 
  pomoc dla uchodźców 6 000 15 269 254,5 
 utrzymanie ośrodka 197 200 528 188 267,8 

 
wydatki ogółem 63 766 973 61 901 789 97,1 

 
* zasiłki obligatoryjne : zasiłek stały, zasiłek stały wyrównawczy, gwarantowany zasiłek okresowy, renta 

socjalna, zasiłek z tytułu ochrony macierzyństwa ( okresowy i jednorazowy ), specjalistyczne usługi 
opiekuńcze przysługujące na podstawie przepisów o ochronie zdrowia psychicznego  

 
**  zasiłki fakultatywne : zasiłek okresowy, zasiłek okresowy specjalny, zasiłek celowy w formie biletu 

kredytowanego, zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku klęski żywiołowej lub 
ekologicznej 
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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 31.12.03r): 

- na osobę samotnie gospodarującą  - 461 zł 
- na pierwszą osobę w rodzinie – 418 zł 
- na drugą i dalsze osoby w rodzinie powyżej 15 lat – 294 zł 
- na każdą osobę w rodzinie poniżej 15 lat – 210 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  2002 i w  2003 roku 

 
         Kwota udzielonych świadczeń Wyszczególnienie 

  2002 rok 2003 rok 2003:2002

 
Świadczenia przyznane w ramach zadań 
zleconych i własnych 
 

 
40.952.150 

 
40.388.543 

 
98,6 

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

 
16.904.699 

 
14.578.534 

 
86,2 

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

 
24.047.451 

 
25.810.009 

 
107,3 

 
 
Liczba gospodarstw domowych korzystających w 2003 roku z pomocy materialnej w 
ramach zadań gminnych (własnych i zleconych) wzrosła w stosunku do 2002 roku o 
4,7% , a wydatkowana kwota zmalała o 1,4% .  
 
Wzrost liczby klientów związany jest z utrzymującym się wysokim poziomem 
bezrobocia. Coraz większa grupa  bezrobotnych to osoby długookresowo bezrobotne 
lub trwale bezrobotne ( powyżej 2 lat), bardzo często żadna z osób dorosłych w 
rodzinie nie ma pracy. Taka kategoria rodzin staje się zasiłkobiorcami pomocy 
społecznej. Uzyskują one zwłaszcza pomoc celową związaną z utrzymaniem 
mieszkania i zapewnieniem wyżywienia. 
Niewielki  ogólny spadek wydatków w stosunku do 2003 roku wynika ze zmniejszenia 
się wydatków na zadania zlecone gminy, co wiąże się z przekazaniem spraw 
związanych z rentami socjalnymi do ZUS. 
 
 

Ilość gospodarstw domowych korzystających z pomocy MOPR 
w ramach zadań gminy 
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2.1.1 Realizacja świadczeń z zakresu zadań zleconych gminie 

 
 

Struktura wydatków na zadania zlecone gminie w  2003 roku 
    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 1 + 11) 1 5 927 85 643 14 578 534 5 890 12 772 

ZASIŁKI STAŁE - ogółem 2 466 4 647 1 927 480 466 1 333 

ZASIŁKI STAŁE WYRÓWNAWCZE - ogółem 3 1 011 10 201 3 107 148 1 008 1 637 

ZASIŁEK OKRESOWY GWARANTOWANY 4 348 3 065 1 234 899 348 930 

ZASIŁEK OKRESOWY SPECJALNY 5 0 0 0 0 0 
 

ZASIŁKI OKRESOWE 6 1 027 2 827 706 030 1 027 2 566 

RENTA SOCJALNA 7 1 973 16 443 6 368 647 1 960 4 035 
ZASIŁEK Z TYTUŁU OCHRONY 
MACIERZYŃSTWA - ogółem 8 655 2 915 823 846 655 2 024 
ZASIŁKI CELOWE W FORMIE  
BILETU KREDYTOWANEGO 9 420 428 9 484* 420 431 

ZASIŁKI CELOWE NA POKRYCIE 

WYDATKÓW POWST. W WYNIKU KLĘSKI 
ŻYWIOŁOWEJ LUB EKOLOGICZNEJ 10 0 0 0 0 0 

SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE 

PRZYSŁUGUJĄCE NA PODST.PRZEPISÓW 
O OCHRONIE ZDROWIA PSYCHICZNEGO 11 60 45 117 401 000** 52 66 

ZASIŁKI RODZINNE I PIELĘGNACYJNE 
razem / wiersz 21+22 / 12 x 13 224 1 233 963 X X 

ZASIŁKI RODZINNE 13 636 6 489 294 195 387 1 023 

ZASIŁKI PIELĘGNACYJNE 14 759 6 735 939 768 743 1 464 

SKŁADKI   ZUS 15 X X 1 809 110 X X 
 
* wykazany koszt stanowi wartość zakupu biletów kredytowych w 2003 roku, wartość biletów  
  wydanych w 2003 roku wynosi 10.097,-zł i jest powiększona o kwotę biletów wydanych z zasobów     
  2002 roku, 
**faktyczny koszt specjalistycznych usług opiekuńczych w 2003 roku wyniósł 388.002,-zł (kwota  
    12.998,- zł stanowi przedpłatę za styczeń 2004r.)  
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PORÓWNANIE WYDATKÓW  NA  ZADANIA  ZLECONE  GMINIE 

w  2002  i  w  2003 roku 
 

 
Wyszczególnienie 2002 rok 2003 rok  2003 : 2002

1 
 
zasiłki obligatoryjne 15 415 045 13 462 021 87 

2 Zasiłki fakultatywne  1 206 854 715 514 59 

3 
 
składki na ubezpieczenie ogółem 2 561 733 1 809 110 71 

a składki na ubezpieczenie społeczne  1 413 000 990 900 70 
b składki na ubezpieczenie zdrowotne 1 148 733 818 210 71 

4 
 
specjalistyczne usługi opiekuńcze 282 800 401 000 142 

5 
 
zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne 1 383 573 1 233 963 89 

6 
 
pomoc dla kombatantów 0 0 0 

7 
 
Wydatki ogółem / 1+2+3+4+5+6 / 20 850 005 17 621 608 85 

 
 
Na zadania zlecone gminie wydatkowano ogółem 17.621.608,- 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 11.403.275,-zł , co stanowiło łącznie 64,7% ogółu kosztów poniesionych 
na realizację zadań zleconych gminie. 
 W związku ze zmianą ustawy o pomocy społecznej - art. 18 i art. 26 ust 4    i 
 ustawą z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej  Dz. U. z 2003 r. poz.135   
 poz. 1268 / MOPR  z dniem 31.08.2003 r. przekazał  z dniem 1.10.2003r.sprawy   
 związane z   przyznawaniem rent socjalnych do ZUS. W głównej mierze 
 przyczyniło się to do ogólnego spadku wydatków na zadania zlecone  o 15%. 
 

• Do świadczeń o charakterze okresowym należą takie formy pomocy, jak zasiłki 
okresowe, okresowe specjalne, okresowe gwarantowane, z tytułu ochrony 
macierzyństwa . 

 
• W ramach realizacji ustaw o powszechnym ubezpieczeniu społecznym i 

zdrowotnym MOPR wypłacał składki na ubezpieczenie społeczne osobom 
otrzymującym zasiłki  stałe, gwarantowane zasiłki okresowe,  oraz składki na 
ubezpieczenie zdrowotne opłacane osobom otrzymującym zasiłki stałe , stałe 
wyrównawcze, gwarantowane zasiłki okresowe, rentę socjalną, osobom objętym 
indywidualnym programem wychodzenia z bezdomności. 

 
Ogólne wydatki  1.809.110,- zł  obejmują wypłatę zasiłków na pokrycie składek  
na  : 

ubezpieczenie społeczne  990.900,- zł 
ubezpieczenie zdrowotne  818.210,- zł 
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Duży spadek wydatków na składki na ubezpieczenie w stosunku do 2002r. wiąże 
się ze zmianą podstawy naliczania wysokości składek  (do 31.12.01 była to kwota 
najniższego wynagrodzenia, od 2002 wysokość zasiłku stałego); ze 
zmniejszeniem się liczby osób  uprawnionych do pobierania zasiłków stałych w 
związku z koniecznością orzekania stopnia niepełnosprawności dla dzieci; z 
przekazaniem do ZUS od 1.października 2003r. wypłaty składek 
ubezpieczeniowych przysługujących osobom pobierającym renty socjalne, 
  

• W 2003 roku kontynuowano realizację zadania zleconego gminie, w postaci    
specjalistycznych usług opiekuńczych, świadczonych na podstawie   przepisów o   

      ochronie zdrowia psychicznego. Pomocą w tej formie objęto 60 osób, na co  
wydatkowano  401.000 zł.   

       
• 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 1.233.963,- zł,  z tego : 
- zasiłki rodzinne   294.195,- zł 
- zasiłki pielęgnacyjne          939.768,- zł 
 

• W 2003 roku nie były realizowane zadania z zakresu administracji rządowej 
nałożone na powiaty wynikające z ustawy o kombatantach oraz niektórych 
osobach  będących ofiarami represji wojennych i   okresu powojennego, z 
powodu braku środków z Państwowego Funduszu Kombatanckiego  

 
 
 

Zgodnie z uchwałą Nr 19/2003 Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2003 MOPR 
przystąpił do realizacji rządowego programu wyrównywania warunków startu 
szkolnego  uczniów „Wyprawka szkolna”.  

 
Celem programu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów 

podejmujących naukę w pierwszej klasie szkoły podstawowej w roku 2003. 
Bezpośrednimi adresatami są uczniowie klas pierwszych z rodzin znajdujących się w 
trudnej sytuacji materialnej, którym należy udzielić pomocy w zakresie zakupu 
podręczników i przyborów szkolnych. 

 
 Pomoc w formie wyprawki przyznaje się uczniom z rodzin, w których dochód 
na osobę w rodzinie nie przekracza 100 % kryterium dochodowego określonego 
zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej. 
W szczególnie uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość objęcia pomocą dzieci 
z rodzin, w których kryterium dochodowe na osobę w rodzinie nie przekracza 110 % 
kryterium ustawowego. 

Przyznanie wyprawki następuje na wniosek osoby zainteresowanej ( rodziców 
ucznia, jego opiekuna prawnego, rodziców zastępczych ), bądź z urzędu – na 
postawie zgłoszenia dyrektora szkoły lub pracownika socjalnego.  
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Realizatorami programu są : 

• Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, który  po rozpoznaniu 
sytuacji materialnej rodziny przyznaje w drodze decyzji administracyjnej część 
wyprawki o wartości 90 zł, obejmującą : plecak, kostium gimnastyczny oraz 
przybory szkolne  

• Szkolna komisja do spraw pomocy materialnej – na podstawie listy dzieci,   
którym MOPR przyznał zasiłek celowy, Komisja przyznaje pomoc w części 
obejmującej komplet podręczników szkolnych do klasy pierwszej o wartości   do 
100,-zł. W uzasadnionych przypadkach Komisja może przyznać podręczniki 
uczniom, którzy nie otrzymali zasiłku celowego z MOPR. 
Zgodnie z założeniami programu zakup oraz przekazanie pełnej wyprawki uczniom 
jest zadaniem szkoły  

 
Po rozpoznaniu potrzeb w zakresie zapotrzebowania na tę formę pomocy 

MOPR złożył w Wydziale Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu 
Wojewódzkiego wniosek na przyznanie 313 wyprawek szkolnych w części 
obejmującej plecak, kostium gimnastyczny oraz przybory szkolne   / 313 x 90 zł = 
28.170 zł / 
w tym : 286  dla dzieci z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie  

przekracza 100 % kryterium dochodowego  
27 dla dzieci z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie wynosi 

od 100 - 110 % kryterium dochodowego  
 

Przyznana przez Wojewodę w 2003 roku  dotacja w kwocie 26.550 zł została 
zrealizowana w wysokości 26.370 zł i pozwoliła na rozdysponowanie przez szkoły  
293 wyprawek. Pozostała kwota została zwrócona na konto Wojewody. 
 
 

Porównanie średnich rocznych wydatków na jedno gospodarstwo domowe 
W ramach zadań zleconych w latach 2000, 2001, 2002, 2003 

(podział na zadania obligatoryjne i fakultatywne) 
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2.1.2.  Realizacja  świadczeń z zakresu zadań własnych gminy  
            (obligatoryjne i fakultatywne) 

     
     
 Struktura wydatków na zadania własne gminy w  2003 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+13/ 1 14 612 x 25 810 009 13 211 31 433 
              
SCHRONIENIE 2 26 3 030 35 539 26 42 
              
POSIŁEK OGÓŁEM 3 5 497 1 249 470 3 643 649 1 3 955 10 189 
w tym :             
    dla dzieci i młodzieży w okresie 4 4 009 1 009 568 2 369 741* 2 592 8 654 
    nauki w szkole           
              
UBRANIE 5 607 684 65 840 606 1 916 
              
USŁUGI OPIEKUŃCZE - OGÓŁEM 6 1 754 748 714 5 950 000 2 1 717 2 42 
w tym :             
    specjalistyczne usługi opiekuńcze 7 0 0 0 0 0 
WYDATKI  NA  ŚWIADCZENIA            
ZDROWOTNE  W  PUBLICZNYCH 8 127 168 55 966 127 181 
ZAKŁADACH  OPIEKI  ZDROWOTNEJ           
ZASIŁKI  CELOWE  NA  POKRYCIE             
WYDATKÓW  POWST.  W  WYNIKU 9 32 34 18 365 32 74 
ZDARZENIA LOSOWEGO             
              
SPRAWIENIE POGRZEBU 10 102 102 224 765 102 106 
INNE  ZASIŁKI  CELOWE  I  W  NATURZE             
OGÓŁEM 11 11 102 x 15 815 840 10 857 25 129 
w tym :           
   zasiłki celowe specjalne 12 2 366 6 733 1 203 133 2 346 5 422 
POMOC NA EKONOMICZNE              
USAMODZIELNIENIE - OGÓŁEM 13 0 0 0 0 0 
*   w tym dotacja w wysokości 510.350,-zł ze środków rządowych    
1) faktyczny koszt bonów wydanych w okresie I-XII’03 wynosi 1.273.953 zł ; wykonanie księgowe jest powiększone o kwotę  
    834 zł – nadpłata za XII’03; 1.408 zł – przedpłata na I’04; 58 zł – zwrot z innej gminy, 
2) faktyczny koszt usług opiekuńczych świadczonych od I-XII’03 wynosi 5.937.267 zł ;                                                                  
    kwota 12.733 zł stanowi przedpłatę za I’04 
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Na zadania własne gminy wydatkowano ogółem 25.810.009,- zł, z czego najwięcej 
środków przeznaczono na świadczenia fakultatywne, tj. zasiłki celowe i w naturze. 
Stanowiły one 61,3 % ogółu kosztów poniesionych przez Miasto na wsparcie osób i 
rodzin w trudnych sytuacjach (tj. 15.815.840,-zł.)  
 

 
 

ZADANIA OBLIGATORYJNE 
 
Wydatki na świadczenia obligatoryjne gminy w  2003 roku 
 
Rodzaj świadczenia          Kwota 
 
usługi opiekuńcze  5.950.000
posiłek w szkole  2.369.741  
pozostałe posiłki (bony do baru) 1.273.953  
zasiłki na ubranie 65.840
pokrywanie kosztów pogrzebu 224.765
świadczenia zdrowotne 55.966
zdarzenie losowe 18.365
schronienie 35.539

 
ogółem 9.994.169
 
Na zadania obligatoryjne z budżetu miasta wydatkowano 9.994.169,- zł., 
z czego największe wydatki poniesione zostały na: 

1. usługi opiekuńcze - stanowią  59,5 % ogółu wydatków na zadania 
obligatoryjne, 

2. zapewnienie jednego ciepłego posiłku  
a) posiłki w szkole 23,7 % 
b) pozostałe posiłki (bony) 12,7 % 

3. pozostałe 4,1 % wydatków stanowiły zasiłki na ubranie, pokrycie kosztów 
pogrzebu, pokrywanie kosztów   świadczeń zdrowotnych, zdarzenia losowego,   

     schronienia. 
 
 
Świadczenie usług opiekuńczych jest zadaniem obowiązkowym gminy. Usługi 
opiekuńcze w ramach zawartych przez MOPR umów wykonywały opiekunki 
Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej, Polskiego Czerwonego Krzyża, Firmy 
Gwarant z Głogowa na bezpośrednie zlecenie Filii Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Rodzinie. Wykonawcy usług zostali wyłonieni zgodnie z  procedurami wynikającymi z 
ustawy o zamówieniach publicznych.  
 W 2003 roku tą formą pomocy objęto 1.754 osoby, w tym 1.388 to osoby samotne, 
324 osoby żyjące w rodzinie.  
Realizacja powyższych świadczeń umożliwia osobom starszym, niepełnosprawnym 
fizycznie pozostanie w swym środowisku zamieszkania.  
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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 2003 roku skorzystało 1.488 osób (nie obejmuje to osób 
bezdomnych zamieszkujących w placówkach dla bezdomnych funkcjonujących na 
terenie miasta ). Poniesiony wydatek na ten cel za okres I-XII’03 wynosił 1.273.953zł, 
natomiast faktyczny koszt   bonów wydanych  w okresie I-XII’03 wynosił 1.271.711 zł  
Kontrahent realizujący bony obiadowe dla klientów MOPR został wyłoniony zgodnie 
z  procedurami wynikającymi z ustawy o zamówieniach publicznych. 

 
 

Zgodnie z uchwałą Nr 5/2003 Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 2003 r., MOPR 
przystąpił do realizacji „Rządowego Programu Wspierania Gmin w Dożywianiu 
Uczniów”, którego celem strategicznym jest ograniczenie zjawiska niedożywienia 
dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej 
sytuacji.  

Pomoc w formie dożywiania przyznawana jest nieodpłatnie dzieciom z rodzin, 
których dochód na osobę nie przekracza 200% kryterium dochodowego określonego 
zgodnie z art. 4 ust.1 ustawy o pomocy społecznej z dnia 29 listopada 1990 r.  
Jeżeli dochód na osobę w rodzinie ucznia przekracza kryterium dochodowe 
uprawniające do korzystania z bezpłatnych posiłków, udzielanie pomocy w formie 
posiłku może odbywać się na zasadach zwrotu przez rodzinę części lub całości 
poniesionych wydatków, ustalonych w uchwale rady gminy.  

Przyznanie pomocy w formie posiłku następuje poprzez wydanie decyzji 
administracyjnej poprzedzonej przeprowadzeniem wywiadu środowiskowego w 
miejscu zamieszkania osób ubiegających się o pomoc. 

Powyższa pomoc może być udzielona na wniosek osoby zainteresowanej ( w 
tym przypadku rodziców, opiekuna prawnego , rodziców zastępczych ) 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 w 2003 roku skorzystało 4.009 dzieci ze 
132 szkół. Ogólny koszt dożywiania wyniósł  2.369.741,- zł , z tego :  

 środki własne gminy 1.859.391,-zł 
 dotacja rządowa     510.350,-zł  

          
Ogółem wydano 1.009.568 posiłków, z tego : 

 obiadów  555.439 posiłków 
 śniadań 454.129 posiłków 
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Szczegółowa struktura wydatków na dożywianie dzieci w szkołach w 2003 roku 
 
Wyszczególnienie Ogółem 
 
Ogółem liczba uczniów objętych dożywianiem  

 
4.009 

 
Koszt posiłków – ogółem : 

 
2.369.741 

         ze środków własnych gminy 1.859.391 
         ze środków dodatkowych z rezerwy budżetowej 510.350 
Środki przeznaczone na zakup sprzętu – ogółem : 30.000* 
 
Liczba posiłków 

 
1.009.568 

         pełen obiad 555.439 
         mleko, bułka/kanapka 454.129 
Średni koszt jednego posiłku 2,35 

 
*środki wydatkowane przez Wydział Oświaty UMP przeznaczono na utworzenie punktów wydawania 
posiłków 

 
 

 
Struktura wydatków na świadczenia obligatoryjne gminy 

 realizowane przez MOPR w 2003 roku 
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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 2003 roku 
 
Rodzaj świadczenia      Kwota 
Zasiłki na czynsz       4 754 186 
Zasiłki na żywność       4 152 733 
Zasiłki na energię, gaz      2 523 481 
Zasiłki  na opał       1 547 859 
Zasiłki na kolonie dla 434 dzieci        190 088 
Zasiłki na wyposażenie szkolne        524 974 
Zasiłki na przedszkole/żłobek        166 578 
Zasiłki na leki          766 888 
Zasiłki na ubranie wg art.32        381 339 
Zasiłki inne           807 617 
 
Ogółem               15 815 840 
 
  
         
Z zasiłków celowych i w naturze skorzystało 25.129 osób, w 10.857 gospodarstwach 
domowych. Świadczenia w tej formie służą zaspokojeniu  podstawowych   potrzeb.  
W ramach świadczeń fakultatywnych najwięcej środków przeznaczono na: 

 
 zapewnienie ochrony przed utratą mieszkania, tj. 57% ogółu kosztów 

na   pokrywanie kosztów czynszu, energii, gazu, opału, niezbędne 
remonty czy zakup sprzętu gospodarstwa domowego, a także pomoc w 
spłacie zadłużenia czynszowego za mieszkania zajmowane w 
zasobach komunalnych  
  

 żywność, tj. 26,3% ogółu kosztów na zasiłki celowe, 
 

 zapewnienie prawidłowych warunków rozwoju dla dzieci i młodzieży, 
tj.5,6%; są to głównie koszty pobytu dzieci w żłobku i przedszkolu, 
pomoc dla dzieci w formie zasiłków na wyposażenie szkolne, 
wypoczynek letni,  

 
 pozostałe 11,1% środków wydatkowano na zakup ubrania, leków,  

dopłaty do turnusów rehabilitacyjnych,  zakup środków  czystości,     
biletów MPK 

 
Ogółem wydatki na świadczenia fakultatywne w 2003 roku wyniosły  15.815.840,- zł. 
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Struktura wydatków na świadczenia fakultatywne gminy 

realizowane przez MOPR w 2003 roku 
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2.1.3  Charakterystyka społeczno-demograficzna gospodarstw     
          domowych objętych pomocą materialną 
 
 
W 2003 roku z różnych form świadczeń pomocy społecznej w ramach zadań 
własnych i zleconych skorzystało   37.787 osób z 16.404 rodzin. Stanowiło to około 
6,6 % ogółu mieszkańców Poznania (575.500 osób) . 
 W porównaniu do 2002 roku nastąpił wzrost liczby osób korzystających z pomocy 
materialnej MOPR o  3 % (w okresie   2002 roku udzielono pomocy dla  6,4 % 
mieszkańców Poznania, tj.36.669 osób). Natomiast liczba rodzin korzystających z 
pomocy  materialnej MOPR wzrosła o 4,7% w porównaniu do roku ubiegłego. 
  

Powody przyznania pomocy oraz dynamika ich zmian 
 

Liczba rodzin* 
 

Liczba osób w rodzinach
 

Powód trudnej sytuacji 
życiowej  

2002 rok 
 

2003 rok 

 
% 

wzrostu

 
2002 rok 

 
2003 rok 

Ubóstwo 11 827 12 366 4,6 28 041 28 475

Sieroctwo 50 59 18,0 132 156

Bezdomność 402 422 5,0 624 505

Potrzeba ochrony 
macierzyństwa 

488 592 21,3 1 517 2 061

Bezrobocie 5 898 6 870 16,5 13 086 16 178

Niepełnosprawność 6 511 5 937 - 8,8 12 482 10 528

Długotrwała choroba 4 487 4 294 - 4,3 10 502 8 735

Bezradność w sprawach 
opiekuńczo – wychowaw. 
i prowadzenia gosp. dom.  3 720 4 086 9,8

 

12 237 12 855

Alkoholizm 1 006 1 068 6,2 2 671 1 666

Narkomania 59 58 - 1,7 111 124

Trudność w przystosowaniu 
do życia po opuszczeniu 
zakładu karnego 331 365 10,3

 

583 586

Klęska żywiołowa lub 
ekologiczna 

x x x x x

 
* 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, że jedna rodzina może korzystać z pomocy z powodu kilku 
przesłanek. 
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Najczęstszymi powodami korzystania z pomocy społecznej w  2003 r. było: 

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

              12.366  rodzin  
 bezrobocie -               6.870 rodzin 
 niepełnosprawność –        5.937 rodzin 
 długotrwała choroba –       4.294 rodzin 
 bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzeniu 

gospodarstwa domowego –    4.086 rodzin 
 alkoholizm -         1.068 rodzin 

 
Pomoc z powodu bezrobocia otrzymywało 6.870 rodzin. Dotyczyło ono 7.944 osób 
zamieszkałych w tych rodzinach, tj. 21% ogółu klientów MOPR. W porównaniu do  
2002 roku (5.898 gospodarstw domowych) nastąpił  wzrost liczby gospodarstw 
domowych korzystających z pomocy społecznej z powodu bezrobocia o około 
16,5%, natomiast liczba osób bezrobotnych wzrosła o około 32 % w porównaniu do 
ubiegłego roku (2002r.-6.019 osób bezrobotnych). Jest zauważalny  stały wzrost 
osób i rodzin z problemem bezrobocia, które trafiają do pomocy społecznej.  
 
Osoby długotrwale bezrobotne (pozostające bez pracy powyżej 24 miesięcy) 
stanowiły około 50% ogółu bezrobotnych klientów MOPR, tj.3.971 osób. Wśród tych 
osób przeważały kobiety, tj. 2.237osób. 
Częstokroć w tych środowiskach pojawiały się także inne problemy, takie jak: 
długotrwała choroba, problemy opiekuńczo-wychowawcze, problem alkoholowy.  
 
 

Ogólna liczba osób bezrobotnych korzystających ze wsparcia  MOPR 
 

1 070
863

1 167
3 973

871

osoby bezrobotne poniżej 24 miesięcy kobiety bezrobotne od 24 do 36 miesięcy
mężczyźni bezrobotni od 24 do 36 miesięcy kobiety bezrobotne 36 miesięcy i powyżej
mężczyźni bezrobotni 36 miesięcy i powyżej
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Szczegółowe dane dotyczące struktury demograficznej świadczeniobiorców  
objętych pomocą materialną w 2003 roku zawiera poniższa tabela : 
 

Struktura demograficzna świadczeniobiorców 

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

1. Jednoosobowe 6.734 6.734 
2. Dwuosobowe (tylko dorośli) 1.688 3.376 
3. Rodzinne (wieloosobowe) 7.560 27.172 
4. Bezdomni 422 505 

 
Ogółem 

 
16.404 

 
37.787 

 
 

Struktura  demograficzna gospodarstw domowych w latach 2000-2003 
L.p. 

 
Typ gospodarstw domowych 2000 2001 2002 2003 

1. Jednoosobowe 5.306 5.632 6.343 6.734 
2. Dwuosobowe (tylko dorośli) 1.466 1.574 1.580 1.688 
3. Rodzinne (wieloosobowe) 4.761 6.194 7.348 7.560 
4. Bezdomni 319 332 402 422 

 
Ogółem 

 
11.852 

 
13.732 

 
15.673 

 
16.404 

 
Na przestrzeni lat 2000-2003 występuje ciągły wzrost liczby gospodarstw domowych 
korzystających z pomocy materialnej MOPR. Zwłaszcza wśród jednoosobowych 
gospodarstw domowych, wraz ze wzrostem ich liczby, nastąpiła zmiana struktury 
wiekowej. W 2003 roku osoby w wieku produkcyjnym stanowiły 63%, a w wieku 
poprodukcyjnym 37%. Ilustruje te zmiany poniższa tabela. 
 

Struktura wiekowa jednoosobowych gospodarstw domowych 
 
L.p. 

 
Wyszczególnienie 2000 2001 2002 2003 

1. Ogółem - liczba gospodarstw 
domowych jednoosobowych 

5.306 5.632 6.343 6.734 

2. Osób w wieku 
produkcyjnym 

2.870 3.290 4.107 4.220 

3. 

W tym: 

Osób w wieku 
poprodukcyjnym 

2.436 2.342 2.236 2.514 

4. Udział %  g. domowych osób w wieku 
produkcyjnym do ogółu 

54 58 65 63 

5. Udział %  g. domowych osób w wieku 
poprodukcyjnym do ogółu 

46 42 35 37 

 
Przyrost jednoosobowych gospodarstw domowych osób w wieku produkcyjnym 
niewątpliwie wiąże się z rosnącą liczbą bezrobotnych korzystających z pomocy 
MOPR. Fakt utraty pracy oznacza utratę jedynego źródła utrzymania, co powoduje, 
że po wyczerpaniu pomocy finansowej oferowanej przez Urząd Pracy osoby te stają 
się klientami pomocy społecznej. 
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Z różnych form pomocy materialnej w okresie 2003 roku skorzystały także 6.503  
osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, w tym: 
 

Osoby niepełnosprawne 

Stopień niepełnosprawności  Liczba osób 

Lekki  1.401 

Umiarkowany  2.730 

Znaczny  1.819 

Dzieci niepełnosprawne 553 

Ogółem 6.503 

 
 
Wsparcie materialne uzyskało także 4.308 rodzin emerytów i rencistów, w których : 

• emerytura i renta jest jedynym źródłem utrzymania –   3.409 rodzin 
• posiadają dochód mieszany (emerytura i dochód z pracy) –    899 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  dla 675 dzieci na kwotę 4.584.524 zł 
 wypłacie jednorazowych świadczeń w momencie przyjmowania dziecka do 

rodziny zastępczej (pomoc na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z 
potrzebami przyjmowanego dziecka) dla 79 dzieci na kwotę 94.138 zł . 

 
Z w/w pomocy w 2003 r. skorzystało 675 dzieci przebywających w 536 rodzinach 
zastępczych. Najwięcej dzieci (533) jest umieszczonych w spokrewnionych rodzinach 
zastępczych. W 2003 roku do MOPR zgłosiło się z wnioskiem o przyznanie pomocy 
finansowej 67 rodzin zastępczych (53 rodziny spokrewnione i 14 niespokrewnionych), 
w których umieszczono 104 dzieci (65 dzieci w rodzinach spokrewnionych i 39 nie- 
spokrewnionych). 
Ogółem pomoc finansową udzielono na kwotę  4.678.663,-zł (z wynagrodzeniem dla 
pogotowi rodzinnych 4.786.664,-zł).  
 
W 2003 roku funkcjonowały 4 rodziny zastępcze pełniące zadania pogotowia 
rodzinnego, w których zostało umieszczonych 33 dzieci. Stanowią one alternatywną 
do placówek opiekuńczo-wychowawczych formę opieki zastępczej nad dziećmi. 
 

Liczba rodzin zastępczych z podziałem na poszczególne typy rodzin 
 

 
Wyszczególnienie 

 

 
rok 2000 

 
rok 2001 

 
rok 2002 rok 2003 

Liczba dzieci w 
rodzinach zastępczych 

 
808 

 
647 

 
672 675 

Liczba rodzin ogółem 644 529 529 536 
   - spokrewnione  - 428 434 440 
   - niespokrewnione  - 98 91 92 
   - pogotowia    
      rodzinne  - 3 4 4 
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Z uwagi na dokonaną pomiędzy rokiem 2001 a 2002 zmianę przepisów prawnych 
regulujących działalność rodzin zastępczych, nie można porównywać danych 
dotyczących liczby dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych. 
 
 
Istnieje konieczność dalszego promowania niespokrewnionych  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. 
 
W 2003r. 122 dzieci przestało być wychowankami rodziny zastępczej, czego 
powodem było: 

- w 67 przypadkach osiągnięcie pełnoletności przez wychowanka, 
- w 11 przypadkach adopcja dziecka,  
- w 38 przypadkach rozwiązanie rodziny zastępczej, 
- w 5 przypadkach zgon opiekuna, 
- w 1 przypadku zgon dziecka, 

Ponadto w 7 przypadkach nastąpiło przekazanie spraw rodziny zastępczej wg 
właściwości do innego powiatu w związku ze zmianą miejsca zamieszkania przez 
rodzinę zastępczą. 

 
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 
246 osób na kwotę 1.139.914 zł; 

 wypłacie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie dla 98 osób na kwotę 
460.364 zł; 

 przyznaniu pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 66 osób 
na kwotę 319.230 zł; 

 Ogółem udzielono pomocy na kwotę 1.919.508 zł.  
 
Istnieje potrzeba pozyskiwania lokali dla usamodzielniających się wychowanków 
rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych (w 2003r. pełnoletność 
osiągnęło 67 wychowanków rodzin zastępczych, a instytucjonalne formy opieki 
opuściło 33 wychowanków pochodzących z terenu miasta Poznania) oraz 
konieczność pomocy w podjęciu zatrudnienia  przez pełnoletnich wychowanków 
rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo- wychowawczych 
 
W 2003r. Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa przeprowadziło na zlecenie 
MOPR szkolenie dla 33 rodzin zastępczych borykających się z problemami 
opiekuńczo – wychowawczymi. Dobry odbiór szkolenia przez rodziny zastępcze 
sprawił, że współpraca z organizacjami pozarządowymi (głównie w dziedzinie 
szkoleń i wspierania rodzin zastępczych) będzie kontynuowana. 
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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 dotyczył 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 2003r. funkcjonowały następujące typy placówek opiekuńczo-
wychowawczych : 

- 2 placówki socjalizacyjne (Domy Dziecka), 
- 5 placówek rodzinnych (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.  
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Liczba osób umieszczonych i oczekujących na umieszczenie   
w placówkach opiekuńczo – wychowawczych  

– wg stanu na 31 grudnia danego roku  
 

 
L.p. 

 
Wyszczególnienie 

 
Rok 
2001 

 
Rok 
2002 

Rok 
2003

Ogólna liczba dzieci wymagających 
umieszczenia w placówkach opiekuńczo-
wychowawczych 

 
373 

 
396 

 
434

Osoby umieszczone w placówkach 
opiekuńczo -wychowawczych na 
terenie Poznania, w tym: 

 
198 

 
224 

 
243 

Dom Dziecka 57 79 91 
Pogotowie Opiekuńcze 130 132 131 
Rodzinny Dom Dziecka 1 4 5 
Specjalny Ośrodek Szkolno – 
Wychowawczy 

6 3 - 

1. 

Dom Opiekuńczo-Wychowawczy dla 
Dziewcząt 

4 6 16 

Osoby umieszczone w placówkach 
opiekuńczo-wychowawczych w innych 
powiatach, w tym: 

 
54 

 
86 

 
103 

Dom Dziecka 24 59 73 
Pogotowie Opiekuńcze 0 1 3 
Rodzinny Dom Dziecka 2 0 1 
Specjalny Ośrodek Szkolno – 
Wychowawczy 

9 3 2 

2. 

Młodzieżowy Ośrodek Szkolno-
Wychowawczy 

19 23 24 

 
Osoby oczekujące na umieszczenie w 
placówkach opiekuńczo-
wychowawczych  

 
121 

 
86 

 
88 

Dom Dziecka lub Rodzinny Dom 
Dziecka 

33 32 35 

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy 80 54 53 

 
3. 

Specjalny Ośrodek Szkolno-
Wychowawczy 

8 0 - 

 
 
Porównując lata 2002 i 2003, widoczny jest ponad 9% wzrost liczby osób 
wymagających umieszczenia w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (w 
porównaniu do 2001 roku ponad 16% wzrost).  
Z roku na rok wzrasta liczba osób umieszczonych w placówkach z 252 w 2001 r. do 
310 w 2002 r. (wzrost o 23 %), oraz 346 w 2003 r. (wzrost o 37 % w stosunku do 
2001 r. i o 12 % w stosunku do 2002 r.). Z uwagi na brak wystarczającej liczby miejsc 
w placówkach działających na terenie Poznania MOPR wnioskuje o skierowanie 
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dzieci do placówek w innych powiatach. Pomimo tego nadal duża grupa dzieci 
oczekuje na wolne miejsca. Wg danych na ostatni dzień 2001r. dotyczyło to 121 
dzieci (tj. 32 % ogółu wymagających umieszczenia), w 2002 r. - 86 dzieci (tj. 22 % 
ogółu wymagających umieszczenia), w 2003 r. 88 dzieci (tj. 20 % ogółu 
wymagających umieszczenia).   
 
W Poznaniu istnieje potrzeba utworzenia placówki pełniącej funkcję młodzieżowego 
ośrodka wychowawczego (np. w porozumieniu z powiatem ziemskim). Na terenie 
województwa wielkopolskiego funkcjonują tylko 4 publiczne placówki tego typu. Od 1 
stycznia 2004 roku są to placówki wchodzące w skład systemu oświaty. 
 
Aktualnie na terenie Poznania działa tylko jedna miejska placówka opiekuńczo -  
wychowawcza dziennego wsparcia – Klub Profilaktyczno - Wychowawczy na 
os.Zwycięstwa - która nie zaspokaja istniejących potrzeb. W związku z tym istnieje 
konieczność tworzenia większej liczby placówek tego typu. 
   
 
 
 

Instytucjonalne formy długoterminowej opieki nad dziećmi w 2003 roku 
(stan na 31.12.2003r.) 

 
 
 
 

Dom Dziecka Młodzieżowy
Ośrodek

Wychowawczy

Specjalny
Ośrodek
Szkolno-

Wychowawczy

liczba dzieci umieszczonych w Poznaniu

liczba dzieci umieszczonych poza
Poznaniem

liczba dzieci oczekujących na
umieszczenie

35 53
0

74 24
2

96 16 0
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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 35 dla osób starych (tylko kobiety) 
4. ul. Konarskiego 11/13 96 dla osób przewlekle chorych somatycznie

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

6. ul. Sielska 13 139 
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 01.01.2003r. do dnia 31.12.2003r. zarejestrowano 2739 spraw 
dotyczących osób ubiegających się o umieszczenie w domu pomocy społecznej oraz 
mieszkańców domów pomocy społecznej (w roku 2002 - 1738) . 
 
Były to wnioski o skierowanie do domu pomocy społecznej – 881 wnioski, (w roku 
2002 było 634), wnioski o ustalenie odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej 
(na podstawie których wydano w 2003 roku 1451 decyzji dotyczących odpłatności), 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 – 1858 (w roku 2002 było 1104). 
 
Po rozpatrzeniu spraw w okresie od 01.01.2003r. do 31.12.2003r. wydano 2.637 
decyzji administracyjnych, (w roku 2002 – 1938). W 2003 roku w porównaniu z 
rokiem 2002 nastąpił wzrost liczby wydanych decyzji administracyjnych o 36%.  

 
 

Wydano 7 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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Liczba osób umieszczonych i oczekujących na umieszczenie  w domach 
pomocy społecznej – stan na 31 grudnia  

 

 
L.p. 

 
Wyszczególnienie 

 

 
Rok 2001 

 
Rok 2002 

 
Rok 2003 

1. Ogółem: osoby umieszczone 
 

292 280 254 

Osoby umieszczone w DPS na terenie 
Poznania, w tym: 

193 193 180 2. 

 mieszkańcy innych powiatów 35 23 7 
Osoby umieszczone w DPS w innych 
powiatach, w tym: 

99 87 74 3. 

dla osób przewlekle psychicznie chorych 12 16 10 
4.  Ogółem: osoby oczekujące na 

umieszczenie 
243 331 379 

 
Osoby oczekujące na umieszczenie w 
DPS na terenie Poznania ,w tym: 

 
160 

 
240 

 
288 

 
5. 

 mieszkańcy innych powiatów 26 16 13 
Osoby oczekujące na umieszczenie w 
DPS w innych Powiatach, w tym: 

83 91 91 6. 

dla osób przewlekle chorych psychicznie  27 30 29 
 

W 2003 roku w porównaniu z rokiem 2002 liczba osób oczekujących na 
umieszczenie w DPS wzrosła o 48 osób, tj. o 14,5%  (liczba oczekujących w 2002r. – 
331 osób, w 2003r. – 379 osób). 
 
 

Liczba osób umieszczonych i oczekujących na umieszczenie 
w Domach Pomocy Społecznej w 2003 roku 

(stan na 31.12.2003r.) 
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W celu umieszczenia mieszkańców Poznania w Domu Pomocy Społecznej  w roku       
2002 i 2003 podejmowano niżej wymienione działania: 

 pozyskiwano miejsca w domach pomocy społecznej poza Poznaniem, 
 występowano do Powiatowych Centrów Pomocy  Rodzinie o skrócenie 

czasu oczekiwania osób zakwalifikowanych do domów pomocy społecznej.  
Wykaz ilości postępowań zmierzających do skrócenia okresu oczekiwania 
przedstawia poniższa tabela: 
 

 
Rodzaj sprawy 

 
Rok 2002 

 
Rok 2003 

Występowanie do powiatów o umieszczenie 
w DPS mieszkańców Poznania 227 

 
237 

Prośba o skrócenie okresu oczekiwania 20  
25 

 
Razem                                       

 
247 

 
252 

 
W roku 2003  występowano do innych powiatów 252 razy, co skutkowało 
umieszczeniem 74 osób w domach pomocy społecznej poza naszym powiatem.  
W porównaniu z rokiem 2002 w roku 2003 nastąpił wzrost ilości wysłanych spraw do 
innych powiatów w celu umieszczenia mieszkańców Poznania i przyspieszenia 
terminu umieszczenia w Domach Pomocy Społecznej na terenie innych powiatów o 
10% (w roku 2003 – 252 spraw, w roku 2002 – 247 spraw). 
 

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

Wyszczególnienie Rok 2001 Rok 2002 Rok 2003 

kobiety 1-1,5 roku około 2lat około 1 rok 

mężczyźni 2 lata około 3 lat około 2 lata 

 
Średni okres oczekiwania na umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej  

dla osób przewlekle chorych psychicznie (tylko poza Poznaniem) 
Wyszczególnienie Rok 2001 Rok 2002 Rok 2003 

 kobiety 5,5 roku 3,5 roku 4 lata 

 mężczyźni 8,5 roku     5,5 roku  6 lat 

 

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 (dla kobiet – średnio 4 lata, dla mężczyzn-średnio 6 lat)  
oraz utrzymująca się liczba mieszkańców Poznania oczekujących na 
umieszczenie (w roku 2002 – 30 osób, a w 2003 roku – 29 osób). 
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2.2.3.  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 pokrycie kosztów utrzymania  
2. świadczenia pieniężne na pokrycie wydatków związanych z nauką języka 
      polskiego, nauką zawodu.  

 
W 2003 roku udzielono pomocy na pokrycie kosztów utrzymania 2 uchodźcom (23 
świadczenia pieniężne) na łączną kwotę 15.269,00 zł. 
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2.2.4.      Rehabilitacja Społeczna Osób Niepełnosprawnych 
 

W roku 2003 Rada Miasta Poznania na zadania z zakresu rehabilitacji 
społecznej osób niepełnosprawnych finansowanych ze środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i realizowanych przez Miejski 
Ośrodek Pomocy Rodzinie uchwałą nr XXIV/268/IV/2003  z dnia 8 lipca 2003 r. 
przeznaczyła środki w wysokości        5 217 824 zł. 
 W związku z niewykorzystaniem środków przeznaczonych na zadania z 
zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych, uchwałą Rady Miasta 
Poznania z dnia 14 października 2003 r. zwiększono środki na zadania z zakresu 
rehabilitacji społecznej o kwotę  780 000 zł. 
 Ostatecznie, w związku z otrzymaniem dodatkowych środków z Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , uchwałą Rady Miasta Poznania z 
dnia 18 listopada 2003 r. zwiększono środki na realizację zadań z zakresu 
rehabilitacji społecznej  osób  niepełnosprawnych o kwotę  754 348 zł, co w  
konsekwencji  dało  kwotę    6 752 172 zł. 
 

Podział środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

w 2003 roku 
  

L. p. Nazwa zadania Kwota na realizację 
zadania w zł. 

 
1 

 
Finansowanie w części lub 
całości kosztów tworzenia i 
działania warsztatów terapii 
zajęciowej 

 
               3 190 900 

 
2 

  
Dofinansowanie uczestnictwa 
osób niepełnosprawnych i ich 
opiekunów w turnusach 
rehabilitacyjnych 

 
               1 691 174 
 

 
3 

Dofinansowanie zaopatrzenia w 
sprzęt rehabilitacyjny, 
przedmioty ortopedyczne i 
środki pomocnicze 

 
                  852 000 

 
4 

 
Dofinansowanie sportu, kultury, 
rekreacji i turystyki osób 
niepełnosprawnych 

 
                  323 098 

 
5 

 
Dofinansowanie likwidacji barier 
funkcjonalnych na wnioski 
indywidualnych osób 
niepełnosprawnych  

 
 
                  695 000 
 
 

6 RAZEM                6 752 172 
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2.2.4.1. FINASOWANIE W CZĘŚCI LUB CAŁOŚCI KOSZTÓW 

TWORZENIA I DZIAŁANIA WARSZTATÓW TERAPII 
ZAJĘCIOWEJ 

 
Środki przeznaczone w 2003 r na działalność warsztatów terapii zajęciowej 

pozwoliły na utworzenie od 1.11.2003 r. nowego warsztatu. Warsztat ten jest 
prowadzony przez Stowarzyszenie Ludzi z Epilepsją, Niepełnosprawnych i Ich 
Przyjaciół - „ Koniczynka” przy ul. Swobody 22/24 i swoją działalnością objął 35 
uczestników. Ponadto w istniejących już warsztatach zwiększono liczbę uczestników 
o 35 osób. W roku sprawozdawczym działało więc 9 warsztatów terapii zajęciowej. 
Wszystkie warsztaty działające na terenie miasta Poznania  prowadzone są przez 
organizacje pozarządowe. Są to : 
 

• Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, które 
prowadzi 2 warsztaty w obiektach : 

 ul. Św. Trójcy 22 „ Pomost”      - 20 miejsc 
 os. Lecha 40           - 35 miejsc /  w tym  , w  roku  2003          
zwiększono  liczbę miejsc o 15 /                                                                                  

• Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Zespołem Downa , które prowadzi dwa 
warsztaty w obiektach : 

 Pracownia Terapii Zajęciowej „Przylesie”  
na os. Śmiałego 106                      - 21 miejsc                                                               

 WTZ-„Krzemień” ul. Ognik 20 C   - 25 miejsc 
 

• Stowarzyszenie Pomocy Upośledzonym Umysłowo „Nadzieja”- Warsztaty 
Terapii Zajęciowej ul. Grunwaldzka 88    - 30 miejsc / w tym , w roku 2003        
                                                                    zwiększono liczbę miejsc  o 5/ 

• Stowarzyszenie Przyjaciół Niewidomych i Słabowidzących - Warsztaty Terapii 
Zajęciowej ul. Ognik 20 B       - 25 miejsc 

• Stowarzyszenie na Rzecz Młodzieży Sprawnej Inaczej „Śmiałek” - Warsztaty 
Terapii Zajęciowej os. Marysieńki 25      - 30 miejsc / w tym , w roku 2003    
                                                                       zwiększono  liczbę miejsc o 5/ 

• Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin „Amikus” Warsztaty 
Terapii Zajęciowej os. Rusa 6                - 20 miejsc 

• Stowarzyszenie Ludzi z Epilepsją, Niepełnosprawnych i Ich Przyjaciół 
„Koniczynka”  Warsztat Terapii Zajęciowej przy ul. Swobody 22/24  - 35 miejsc 

 
 
W roku 2003 na działalność 9 warsztatów terapii zajęciowej ze środków PFRON 
przeznaczono kwotę 3 190 900 ( w 2002 r. – 2 547 756 zł ). 
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2.2.4.2. DOFINANSOWANIE UCZESTNICTWA OSÓB  
NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH OPIEKUNÓW W 
TURNUSACH REHABILITACYJNYCH 

 
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 mogły ubiegać się o dofinansowanie do uczestnictwa 
w turnusie rehabilitacyjnym ze środków PFRON jeden raz w roku kalendarzowym. 

 
Z tych samych środków finansowych mógł być także dofinansowany pobyt 

opiekuna osoby / dziecka niepełnosprawnego w przypadku, gdy jego obecność na 
turnusie wynikała z wyraźnego i uzasadnionego zalecenia lekarza. 

 
Do maja 2003 r. zasady ubiegania się o dofinansowanie pobytu osób 

niepełnosprawnych i ich opiekunów  na turnusie rehabilitacyjnym określało 
rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 25. 06. 2002 r. w sprawie 
określenia rodzajów zadań, które mogą być finansowane ze środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych / Dz. U. nr. 96/02 poz.861 , z 2003 
r. Dz.U. nr 100 poz.930/). Natomiast rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 22.05.2003 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych / Dz.U. nr 100 
poz.926/  określiło w sposób szczegółowy warunki, jakie powinny spełniać osoby 
ubiegające się o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym , tryb 
składania,  rozpatrywania wniosków o dofinansowanie, wysokość oraz sposób 
przekazywania tego dofinansowania ze środków Funduszu.  

O dofinansowanie ze środków Funduszu do uczestnictwa w turnusie 
rehabilitacyjnym mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne , jeżeli: 

- spełniają określone kryterium dochodowe , 
- posiadają aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności 

wydane przez Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności 
lub ZUS. 

Wysokość dofinansowania uzależniona jest od stopnia niepełnosprawności i stanowi 
określony procent od przeciętnego wynagrodzenia ogłaszanego w Monitorze Polskim 
przez Prezesa GUS- u. 
  

W 2003 roku  wpłynęło  2.875  wniosków  o dofinansowanie do pobytu na 
turnusie rehabilitacyjnym, w tym  498 dla dzieci i młodzieży. Dofinansowanie 
otrzymało 2.820 osób , w tym 454 dzieci i młodzieży  niepełnosprawnej. Różnica 
między złożonymi wnioskami a faktycznie dofinansowaniem wypłaconym osobom 
zainteresowanym przedmiotowym świadczeniem wynika z tego , że klienci przed i po 
otrzymaniu decyzji o przyznaniu dofinansowania zrezygnowali z uczestnictwa w 
turnusie rehabilitacyjnym, jak również z tego, że nie spełniali kryteriów określonych w 
rozporządzeniu o turnusach rehabilitacyjnych. 
 
Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Poznania na dofinansowanie turnusów 
rehabilitacyjnych przeznaczono  kwotę w wysokości 1.691.174 zł. Łącznie 
wykorzystano kwotę 1.528.694 zł. 
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. 

Turnusy rehabilitacyjne  w latach 2001, 2002, 2003 

 
Wyszczególnienie 

 

 

Rok 2001 

 

Rok 2002 

 

Rok 2003 
 
Liczba przyjętych 
wniosków 

 

3572 

 

3407 

 

2875 

 
% zaspokojonych potrzeb 

 
41, 49 

 
46, 61 

 
98 
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2.2.4.3. DOFINANSOWANIE ZAOPATRZENIA  W SPRZĘT 
REHABILITACYJNY, PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE I 
ŚRODKI POMOCNICZE 

 
 
Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 
 

O dofinansowanie ze środków Funduszu zaopatrzenia w przedmioty 
ortopedyczne i środki pomocnicze mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeżeli:  

- spełniają określone kryterium dochodowe , 
- przedstawią fakturę określającą kwotę opłacaną w ramach ubezpieczenia 

zdrowotnego oraz kwotę udziału własnego w poniesionych kosztach , 
- posiadają aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane przez 

Miejski Zespół  Orzekania o Niepełnosprawności lub ZUS. 
W okresie sprawozdawczym złożono 745 wnioski , w tym 114 wniosków dla 
młodzieży i dzieci. Rozpatrzono pozytywnie 699 wniosków , w tym 107 dla dzieci i 
młodzieży. 
 
 
Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny 
 

O dofinansowanie ze środków Funduszu zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny 
mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeżeli : 

- spełniają określone kryterium dochodowe , 
- posiadają aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane przez 

Miejski Zespół  Orzekania o Niepełnosprawności lub ZUS. 
W roku 2003 złożono na dofinansowanie sprzętu rehabilitacyjnego 65 wniosków , w 
tym 19 dla dzieci i młodzieży. Rozpatrzono pozytywnie 47 wniosków, w tym 11 dla 
dzieci i młodzieży.  
 
Ustawodawca przewidział również możliwość ubiegania się o przedmiotowe 
świadczenie osoby fizyczne prowadzące działalności gospodarczą , osoby prawne i 
jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej , jeżeli prowadzą 
działalność związaną z rehabilitacją osób niepełnosprawnych przez okres co 
najmniej 2 lat przed złożeniem wniosku oraz udokumentują posiadanie środków 
własnych na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej 
dofinansowaniem ze środków Funduszu. 
W roku 2003 złożono 7 wniosków . Wszystkie zostały rozpatrzone pozytywnie. 
 
 
Na realizację zadania w roku 2003 przekazano dotację w wysokości  852 000 zł .  
W roku sprawozdawczym wpłynęło na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt 
rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze ogółem 817 wniosków, 
w tym 140 dotyczących niepełnosprawnych dzieci i młodzieży. 
Pozytywnie załatwiono 753 wnioski , w  tym  125  wnioski  dotyczące dzieci  i  
młodzieży.  Realizacja wniosków wyczerpała w 100 % przyznaną dotację. 
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Wydatkowane środki przeznaczono głównie na dofinansowanie zakupu : 
aparatów słuchowych, wkładek usznych, obuwia ortopedycznego,  pieluchomajtek i 
cewników, wanien z hydromasażem, wózków inwalidzkich , 
parapodiów/pionizatorów/, rowerów rehabilitacyjnych, rowerów trójkołowych dla 
dzieci itp. 
Z uwagi na wyczerpanie dotacji, 64  wnioski nie mogły zostać rozpatrzone 
pozytywnie.  

 

Zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki 
pomocnicze w latach 2001, 2002, 2003 

 
Wyszczególnienie 

 

 

Rok 2001 

 

Rok 2002 

 

Rok 2003 
 
Liczba przyjętych wniosków 

 
640 

 
359 

 
817 

 
% zaspokojonych potrzeb 

 
98,9 

 
90,8 

 
93,0 
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2.2.4.4. DOFINANSOWANIE SPORTU, KULTURY, REKREACJI I 
TURYSTYKI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

 
 
 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25.06.2002 r. w 
sprawie określenia rodzajów zadań, które mogą być finansowane ze środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych / Dz.U. Nr 96/02 
poz.861/, wprowadziło możliwość dofinansowywania , organizowanych przez osoby 
prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające  osobowości prawnej,  imprez dla 
osób niepełnosprawnych w dziedzinie  sportu, kultury, rekreacji i turystyki . 

W roku sprawozdawczym o dofinansowanie przedmiotowego zadania 
występowały głownie Stowarzyszenia, organizując na rzecz osób niepełnosprawnych 
wycieczki, spotkania okolicznościowe, imprezy kulturalne, rajdy itp. 
 
Warunki ubiegania się o dofinansowanie  : 

 prowadzenie działalności statutowej na rzecz osób niepełnosprawnych przez 
okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku, 

 udokumentowanie zapewnienia odpowiednich do potrzeb osób 
niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania, 

 udokumentowanie posiadania środków własnych lub pozyskanych z innych 
źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej 
dofinansowaniem ze środków Funduszu. 

 
Przedsięwzięcia zgodnie z literą prawa mogły być dofinansowane do wartości 60% 
kosztów . 
 
W roku 2003 wnioski złożyły 23 podmioty. Wszystkie wnioski zostały rozpatrzone 
pozytywnie. 
Na realizację przedmiotowego zadania przeznaczono ze środków PFRON kwotę 
323.098 zł. Wydatkowano kwotę 208.060 zł. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 40



  
2.2.4.5. DOFINANSOWANIE  LIKWIDACJI BARIER          

FUNKCJONALNYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
 
 
 
1. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych 
  

O dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych mogą ubiegać się osoby 
niepełnosprawne , które mają trudności w poruszaniu się , jeżeli są właścicielami  
nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo posiadają zgodę 
właściciela budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkują. 
 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dofinansowanie nie może obejmować 
kosztów zakupu sprzętu lub wykonania usług związanych z likwidacją barier, 
poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy między 
Prezydentem Miasta Poznania a Wnioskodawcą o dofinansowanie ze środków 
Funduszu. Równocześnie ustawodawca podkreśla , że dofinansowanie nie 
przysługuje osobom, które w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku uzyskały na 
ten cel dofinansowanie ze środków Funduszu. Osoba ubiegająca się o przedmiotowe 
świadczenie musi posiadać aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności 
wydane przez Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności lub ZUS. 
 

Wysokość dofinansowania wynosi do 80% kosztów zakupu sprzętu lub 
wykonania usługi, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego 
przeciętnego wynagrodzenia ogłaszanego w Monitorze Polskim przez Prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego. 
W okresie sprawozdawczym złożono 193 wnioski , w tym 17 dla dzieci i młodzieży. 
Rozpatrzono pozytywnie 111 wniosków , w tym 17 dla dzieci i młodzieży. 
 
 
2. Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych 
 

O dofinansowanie na likwidację barier w komunikowaniu się i technicznych 
mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne , jeżeli jest to uzasadnione potrzebami 
wynikającymi z niepełnosprawności. 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami dofinansowanie nie może obejmować kosztów 
zakupu sprzętu lub wykonania usług związanych z likwidacja barier poniesionych 
przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy między Prezydentem 
Miasta Poznania a Wnioskodawcą o dofinansowanie ze środków Funduszu. 
Równocześnie stwierdza się , że dofinansowanie nie przysługuje osobom, które w 
ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku uzyskały na ten cel dofinansowanie ze 
środków Funduszu. Osoba ubiegająca się o przedmiotowe świadczenie musi 
posiadać aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane przez Miejski 
Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności lub ZUS. 
 
 
W okresie sprawozdawczym złożono 197 wniosków , w  tym 43 dla dzieci i 
młodzieży. Pozytywnie załatwiono 91 wniosków , w tym 22 dla dzieci i młodzieży. 
 

 41



W planie finansowym na rok 2003  przewidziano na likwidację barier 
funkcjonalnych dla  indywidualnych osób niepełnosprawnych  łączną kwotę 
695.000,00 zł. , natomiast została  wydatkowana kwota 694.469,00 zł. 
Łącznie w 2003 roku załatwiono pozytywnie 202 wnioski , w tym dla dzieci i 
młodzieży 32. 
Podpisane z wnioskodawcami umowy pozwoliły na: przystosowanie mieszkań do 
potrzeb osoby niepełnosprawnej, zakup specjalnych podjazdów, zakup kuchenek 
gazowo-elektrycznych, faksów, radiomagnetofonów, komputerów, kuchenek 
mikrofalowych, ciśnieniomierzy głośno mówiących , budzików z lampą błyskową itp. 

 
Likwidacja barier funkcjonalnych 

 
 

Wyszczególnienie 
 

Rok 2001  
Rok 2002 

 
Rok 2003 

 
Liczba przyjętych wniosków 

 
649 

 
367 

 
390 

 
% zaspokojonych potrzeb 

 
29, 9 

 
3,8* 

52 

* finansowane ze środków samorządowych 
 

Reasumując, należy zaznaczyć, że Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie z 

przyznanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

środków na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób 

niepełnosprawnych w kwocie 6.752.172,00 zł wydatkował łącznie kwotę w wysokości 

6.474.123,00 zł, tj. 96%. 

Niezaspokojone zostały w pełni potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie 
zadania : 
1. dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i 

technicznych, 
2. dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i 

środki pomocnicze, 
 
a  z  drugiej strony pozostały niewykorzystane środki w zakresie realizacji zadania: 
1. dofinansowanie organizacji sportu, kultury, turystyki i rekreacji, 
2. dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusach 

rehabilitacyjnych, 
 

Sytuacja ta dotyczy okresu pomiędzy ostatnią uchwałą Rady Miasta Poznania 
z dnia 18 listopada 2003 r. a ostatecznym terminem rozliczenia, tj. 23 grudnia 2003 r.  

Mimo istnienia formalnych możliwości wnioskowania do Rady Miasta o 
przesunięcie środków pomiędzy zadaniami, zwiększenie środków na dofinansowanie 
likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych nie dawało 
jednak żadnej gwarancji ich wykorzystania z powodu zbyt krótkiego terminu 
realizacji, w związku z zastosowaniem niezbędnych procedur obowiązujących przy 
rozpatrywaniu wniosków / wizja lokalna w celu określenia zakresu prac, 
przedstawienie kosztorysu przez wnioskodawcę, dostarczenie stosownych zezwoleń 
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1 528 694 
tj.23,6%

852 000 tj.13,2%

208 060 tj.3,2% 3 190 900 
tj.49,3% 

694 469 tj.10,7%

warsztaty terapii zajęciowej
turnusy rehabilitacyjne
sprzęt rehablitacyjny, przedmioty ortopedyczne, śodki pomocnicze
sport, kultura, rekreacja i turystyka osób niepełnosprawnych
likwidacja barier funkcjonalnych

na prowadzenie prac , weryfikacja kosztorysu przez inspektora nadzoru, podpisanie 
umowy, poszukanie przez wnioskodawcę wykonawcy, rozpoczęcie prac, odbiór 
techniczny,  rozliczenie przedstawionych rachunków, wypłacenie dofinansowania /. 

Natomiast w przypadku dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, 
przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze szczególne nasilenie złożonych 
wniosków nastąpiło w  pierwszych dniach grudnia, co praktycznie czyniło 
przeniesienie środków, a potem ich wydatkowanie, niemożliwym.  

 
 
 
 
 

Struktura wydatków na zadania  
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

realizowanych przez MOPR w 2003 roku 
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3.   Ważniejsze inicjatywy Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Rodzinie, zmierzające do poprawy warunków życia 
mieszkańców Poznania 

 
 
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu, zgodnie z celami pomocy społecznej 
określonymi w ustawie z dnia 29 listopada 1990r. o pomocy społecznej, a także z 
zadaniami wynikającymi  z Programu Strategicznego Rozwoju Miasta Poznania, 
podejmuje działania ukierunkowane na pomoc mieszkańcom  Miasta Poznania w 
pokonaniu trudnych sytuacji życiowych, w jakich się znajdują. 
Jest to najogólniej  wyrażony cel pomocy społecznej, zawierający w sobie jej 
najważniejsze funkcje, a więc ratownictwo, kompensację, prewencję i promocję. 
 
 
Realizacja tychże zadań nie byłaby możliwa bez ustawicznego wyposażania 
pracowników MOPR w specjalistyczną wiedzę dotyczącą  problemów społecznych,   
a także  bez nabycia przez pracowników umiejętności pracy w grupie, w kooperacji z  
innymi podmiotami realizującymi te same lub zbliżone cele. 
 
 
 
3.1. Rozwiązania organizacyjne w Miejskim Ośrodku Pomocy 

Rodzinie  
 
 

3.1.1. Certyfikat jakości ISO 9001 : 2000 
 

MOPR 30 września 2003 r. wdrożył system zarządzania jakością, jednocześnie 
określając „Politykę jakości MOPR”. W trakcie wdrażania systemu zidentyfikowano 2 
procesy: „ Praca socjalna” i „ Udzielanie świadczeń”. W ramach procesów 
zidentyfikowano 43 procedury, określono cele, wskaźniki do procesów, wartość 
wskaźników i okres monitorowania. W grudniu odbył się audit zewnętrzny, w wyniku 
którego MOPR otrzymał certyfikat jakości zgodny z normą ISO 9001:2000.  
W konsekwencji przyjęte przez MOPR zobowiązania wynikające z Polityki jakości  
służą jak najpełniejszemu zaspakajaniu potrzeb mieszkańców Poznania, poprzez : 

 orientację na klienta, rozpoznanie jego oczekiwań i wymagań, 
 zagwarantowanie terminowości i fachowości świadczonych usług, 
 ustalenie i wdrożenie jednoznacznych i skutecznych procedur realizacji 

procesów, 
 poprawę w zakresie komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej, 
 podnoszenie kwalifikacji przez pracowników, 
 ustanowienie przejrzystej struktury zadań, uprawnień i odpowiedzialności 

na wszystkich szczeblach zarządzania. 
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3.1.2. Cykliczne spotkania dyrektora MOPR z zespołami 

pracy socjalnej  
 

W celu dokonania ewaluacji pracy powołanych w roku 2002 zespołów pracy 
socjalnej, a także analizy procesów zachodzących w MOPR oraz określenia 
czynników wpływających na jakość świadczonych przez MOPR usług, określenia 
słabych i mocnych stron funkcjonowania instytucji, w miesiącu marcu 2003r.  
rozpoczęto cykl spotkań dyrektora MOPR z  poszczególnymi zespołami pracy 
socjalnej. 

Spotkania odbywały się w okresie od marca do września 2003r., z przerwą 
letnią  w miesiącach: lipcu i sierpniu; wzięło w nich udział 17 zespołów (w tym 2 
specjalistyczne), a w nich 117 pracowników socjalnych  i 17 kierowników zps. 
Rozmowy miały charakter swobodnych  wypowiedzi, podczas których pracownicy 
wypowiedzieli się na temat 9 analogicznych we wszystkich zespołach  zagadnień  
związanych z realizacją celu przedsięwzięcia. 
Dotyczyły one m.in. następujących tematów: 

1. Zmiany struktury MOPR wprowadzającej zespoły pracy socjalnej- oceny 
konsekwencji zmian przez pracowników socjalnych. 

2. Komunikacji w zespołach. 
3. Obserwowanych przez pracowników zmian w strukturze osób korzystających 

z pomocy społecznej. 
4. Odczuwanych przez pracowników jako najdotkliwsze problemów w codziennej 

pracy. 
5. Oceny współpracy z innymi podmiotami. 
6. Postulatów pracowników dotyczących funkcjonowania MOPR. 
7. Poczucia  uczestnictwa w funkcjonowaniu MOPR, wpływu na działanie 

instytucji i na jej wizerunek zewnętrzny. 
 

Wnioski z przeprowadzonych spotkań pozwalają stwierdzić, że udało się 
osiągnąć podstawowe zakładane cele powstania zespołów.  

W ocenie zdecydowanej większości pracowników wywołało to pozytywne 
zmiany jakościowe w ich pracy. Wśród czynników mających wpływ na tę ocenę 
wymieniano najczęściej: 
1. Szybszy i skuteczny dostęp do bezpośredniego przełożonego. 
2. Możliwość wzajemnego wsparcia w zespole oraz wymiany doświadczeń.  
3. Możliwość szybszego podejmowania decyzji. 
4. Lepszy przepływ informacji i ogólną poprawę komunikacji. 
5. Zwiększenie odpowiedzialności poszczególnych pracowników za budżet, który              

w większości przypadków podzielony jest między pracowników socjalnych. 
Kierownika zespołu wymieniano również najczęściej  jako osobę, na której wsparcie 
można liczyć w sytuacjach trudnych. 
Spotkania stały się także źródłem informacji o obserwowanych przez pracowników 
zmianach w sytuacji świadczeniobiorców, jak i w funkcjonowaniu MOPR jako 
instytucji.  
 
Zapytani o obserwowane przez nich  zmiany w strukturze osób korzystających z 
pomocy społecznej, pracownicy wskazali przede wszystkim:  
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1. Wzrost poziomu bezrobocia, zwłaszcza wśród osób z niskim wykształceniem, w 
tym bezrobocia długoterminowego ( faktyczny wzrost w porównaniu z rokiem 
ubiegłym wyniósł 32%). 

2. Wzrost liczby rodzin rozbitych (faktyczny wzrost 7,8%) - mężczyzn i  matek 
wychowujących samotnie dzieci; z obserwacji pracowników socjalnych wynika, że 
osoby takie gorzej radzą sobie z problemami życiowymi, również z bezrobociem, 
niż rodziny pełne. 

3. Wzrost liczby osób z zaburzeniami psychicznymi i uzależnionych, zwłaszcza od 
alkoholu (faktyczny wzrost liczby osób uzależnionych wyniósł 3,2%).  

4. Wzrost liczby osób opuszczających zakłady karne, w tym z tytułu zaległości 
alimentacyjnych (faktyczny wzrost 10,3%).  
Na podstawie późniejszych badań statystycznych stwierdzono, że obserwacje 

pracowników socjalnych są adekwatne do faktycznych tendencji  wzrostowych w tych 
kategoriach świadczeniobiorców. Ponadto pracownicy wskazują, iż rośnie grupa 
klientów agresywnych, przy czym zmieniają się typy takich zachowań; osoby coraz 
częściej świadomie obrażają pracowników, są w stosunku do nich aroganckie, 
używają coraz dosadniejszych epitetów; ponadto pojawiają się ataki fizyczne i groźby 
(również telefoniczne- na prywatne numery pracowników), kradzieże w 
samochodach i ich zniszczenia. 

 
Odczuwane przez pracowników jako najdotkliwsze problemy w codziennej pracy 

to m.in., poza niskimi zarobkami i zbyt małą ilością etatów, skutkującą nadmiernym 
obciążeniem pracowników : 
1. Brak poczucia bezpieczeństwa. 
2. Brak czasu na wykonywanie pracy socjalnej w wymiarze adekwatnym do potrzeb 

klientów  i umiejętności pracowników. 
3. Niewystarczająca ilość środków na świadczenia pieniężne. 
4. Brak adekwatnej do potrzeb infrastruktury (trudności lokalowe zwłaszcza na 

Starym Mieście i Piątkowie, brak możliwości prowadzenia intymnych rozmów z 
klientem, brak wystarczającej ilości komputerów- zwłaszcza w odniesieniu do 
wymogów nowego programu komputerowego). 

5. Zbyt niskie nakłady na dokształcanie pracowników. 
6. Brak umiejętności radzenia sobie z własnymi emocjami (zabieranie ich „do 

domu”, brak umiejętności rozładowania agresji, a także prowadzenia 
efektywnych rozmów z trudnymi klientami). 

 
Pracownicy socjalni dostrzegają pozytywne zmiany we współpracy z podmiotami 

zewnętrznymi: organizacjami pozarządowymi, które wspomagają ich w prowadzeniu 
pracy z klientem; coraz lepsze kontakty posiadają również z policją i strażą miejską, 
które to służby (m.in. dzięki współpracy we wspólnych patrolach) posiadają wiedzę 
na temat pracy MOPR i chętnie nawiązują współpracę, również poprzez wspólne 
wejścia w środowiska szczególnie niebezpieczne. 

 
Obszerne opracowanie omawianego cyklu spotkań (zawierające również uwagi na 
temat wewnętrznego funkcjonowania instytucji i postulowanych zmian) zostało 
przeanalizowane przez dyrektora MOPR, a także przedstawione bezpośrednim 
przełożonym pracowników socjalnych. Dane te zostaną uwzględnione w trakcie 
planowania szkoleń dla pracowników MOPR i ewentualnych zmian organizacyjnych . 
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3.1.3. Konkurs na projekt „Programu pracy 
środowiskowej z udziałem wolontariatu” 

 
W celu zachęcenia zespołów pracy socjalnej do myślenia w kategoriach 
społeczności lokalnych, nabywania umiejętności rozpoznawania  i wykorzystania ich 
sił społecznych, a także nabycia nawyku projektowania działań z zakresu  
rozwiązywania problemów  społecznych, dnia 1.04.2003r. dyrektor MOPR ogłosił 
konkurs na najlepszy program pracy środowiskowej z udziałem wolontariatu. 
Zarządzeniem dyrektora MOPR powołano Komisję Konkursową, w skład której 
weszły p. Izabela Synoradzka- z-ca dyrektora MOPR, p. Zofia Andrószowska- 
dyrektor Policealnej Szkoły Pracowników Służb Społecznych w Poznaniu oraz  
p. Grażyna Kałek- prezes Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu w Poznaniu.  
W okresie od kwietnia do 31 maja 2003r. wpłynęły 3 oferty konkursowe, z których 
najlepszy okazał się projekt „Ku międzypokoleniowej solidarności”, zakładający 
udział wolontariatu  w tworzeniu osobom starszym możliwości uczestnictwa w życiu 
społecznym. 
Realizację programu rozpoczęto w październiku 2003r. Opis jego funkcjonowania 
zawarto w rozdziale 3.5., realizacja programu „Ku międzypokoleniowej solidarności". 
 
 

3.1.4.  Konkurs na hasło określające misję działania MOPR 
 
W dniu 8 kwietnia 2003r. dyrektor MOPR ogłosił konkurs kierowany do wszystkich 
pracowników  Ośrodka na stworzenie hasła wyrażającego misję MOPR. 
Rozstrzygnięcia dokonano 9.czerwca, kiedy to nagrodzono pracę zespołową 
pracowników Filii Nowe Miasto za hasło:  

„Szukaj siły w sobie, w nas masz oparcie”. 
 
 

3.1.5.   Szkolenia  pracowników 
 

W  2003 roku wprowadzono nową formę podnoszenia kwalifikacji zawodowych:  
szkolenia wewnętrzne prowadzone w formie grup samokształceniowych.    W 
okresie sprawozdawczym przeprowadzono 5 szkoleń w zakresie poniższej tematyki, 
w których udział brało średnio 17 pracowników (z założenia po 1 pracowniku z 
każdego zespołu pracy socjalnej) : 
- Bezrobocie jako problem klientów pomocy społecznej – praca socjalna z 

osobą bezrobotną, współdziałanie z innymi organizacjami i instytucjami. 
- Kontraktowanie w pracy socjalnej. 
- Reforma systemu opieki zastępczej – teoria i praktyka dochodzenia placówek 

opiekuńczo – wychowawczych do standardów. 
- Organizowanie społeczności lokalnej. Współpraca pomiędzy instytucjami i 

organizacjami, zmierzająca do integracji środowiska lokalnego i pobudzania 
aktywności i inicjatyw lokalnych. 

- Terapia krótkoterminowa skoncentrowana na rozwiązaniu  – w pracy z 
ofiarami przemocy domowej.  
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 1. Szkolenie zorganizowane przez MOPR  
 
Zorganizowano w sześciu terminach szkolenie dla pracowników socjalnych z 
zakresu  WYPALENIA ZAWODOWEGO ( SPOSOBY RADZENIA SOBIE ORAZ 
ZAPOBIEGANIA). W dwudniowych spotkaniach wyjazdowych wzięło udział łącznie 
63 pracowników socjalnych.   
Cele szkolenia: 

- zdobycie umiejętności radzenia sobie ze wszystkimi komponentami 
psychologicznymi, które pojawiają się w sytuacji wypalenia zawodowego 

- poszerzenie i pogłębianie psychospołecznych kompetencji osobistych, 
ważnych w sytuacji kontaktu z innymi ludźmi 

- profilaktyka wypalenia zawodowego – ekologia wykonywania zawodu 
pracownika socjalnego.  

 
2. Szkolenia zorganizowane przez inne podmioty (w których udział wzięło łącznie  48 
pracowników MOPR) z zakresu: 
 

- profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 19 osób, 
- pierwszej interwencji w przypadkach przemocy seksualnej wobec dzieci i 

młodzieży – 16 osób, 
- koordynacji pracy wolontariuszy – 7 osób, 
- przemocy domowej – poszukiwania rozwiązań dla ofiar i sprawców – 2 osoby, 
- warsztatów dla pracowników socjalnych (zarządzanie, jednostka pomocy 

społecznej, pracownik socjalny wobec HIV/AIDS, prawo rodzinne, handel 
żywym towarem, budowanie programów) – 2 osoby, 

- zadań i szans związanych z wejściem Polski do UE (programy UE, instytucje 
wdrażające i zarządzające programami UE, wypełnianie wniosków) – 1 osoba 

- tworzenia nowoczesnej, lokalnej infrastruktury społecznej – wspierającej 
trwałe metody zwalczania problemów socjalnych oraz demokratyczne formy 
aktywności obywatelskiej na poziomie lokalnym i stałą poprawę jakości życia – 
1 osoba 

 
 

3.1.6.   Kontrola wewnętrzna i zewnętrzna 
 
W roku 2003r. podejmowano następujące czynności w ramach kontroli 
wewnętrznej w zakresie zadań realizowanych przez Filie MOPR: 
 

- prowadzenia postępowań administracyjnych o przyznanie usług opiekuńczych 
i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi, w latach 2001 – 2002, 

- prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawach o przyznanie zasiłku 
stałego w latach 2002 – 2003. 

 
             W zakresie prowadzenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług 
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi kontrolę przeprowadzono  
w okresie od 08.11.02r.do 10.03.03r. Skontrolowano łącznie 63 akta.  
Podsumowaniem kontroli było sporządzenie protokołów pokontrolnych i przekazanie 
ich do kierowników filii.  
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     W zakresie postępowań administracyjnych w sprawach o przyznanie zasiłku 
stałego  kontrolę przeprowadzono w okresie od 09.06.03r. do 21.07.03r. 
Skontrolowano łącznie 36 akt. Podsumowaniem kontroli było sporządzenie 
protokołów pokontrolnych oraz zaleceń pokontrolnych i przekazanie ich do 
kierowników filii. 
 
    Ponadto na podstawie §8 pkt.1 rozporządzenia MPiPS z dnia 17 października 
2001r.  przeprowadzono kontrolę w Rodzinnym Domu Pomocy „Przystań” w 
Poznaniu przy ul. Dziedzickiej 38,  w następujących terminach: 23.06.03r., 
25.09.03r., 22.12.03r. 
Zakres kontroli obejmował:  

- sposób świadczenia usług opiekuńczych i bytowych, 
- przestrzeganie praw człowieka, w tym w szczególności prawo do godności, 

intymności i poczucie bezpieczeństwa oraz zapewnienie dostępu do informacji 
o tych prawach, 

- współdziałanie osoby prowadzącej rodzinny dom pomocy z podopiecznym i jej 
rodziną lub opiekunem prawnym. 

Kontrole zakończone były protokołami pokontrolnymi zawierającymi wyniki kontroli, 
zaleceniami oraz terminami ich realizacji. Powyższe dokumenty przekazano do 
Prezydenta Miasta Poznania i prowadzącej Rodzinny Dom Pomocy. 
        
W 2003 roku odbyły się następujące kontrole zewnętrzne: 
 
1) Kontrola przeprowadzona przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych UMP w   
    zakresie:  

- wydawania decyzji o skierowanie do środowiskowych domów samopomocy, 
- zbierania dokumentacji, współpracy z podmiotami prowadzącymi 

środowiskowe domy samopomocy 
 
2) Kontrola inspektora ds. kontroli Biura Zamówień Publicznych UMP w zakresie  
    prawidłowości przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia  
    publicznego w jednostce organizacyjnej MOPR na dostarczenie mebli dla MOPR    
    w    Poznaniu. 
 
3) Kontrola przeprowadzona przez ZUS O/Poznań w zakresie kontroli dokumentów  
    kontrahenta MOPR. 
 
4) Kontrola sprawdzająca, przeprowadzona przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w  
    zakresie realizacji zaleceń pokontrolnych Wojewody Wielkopolskiego z dnia  
    24.01.2002r. PS.II.0932-4/15/02. 
 
5) Kontrola przeprowadzona przez Wydział Budżetu i Analiz Urzędu Miasta Poznania  
    w zakresie wykonania planu finansowego wydatków zrealizowanych w m-cu  
    wrześniu 2003 roku. 
 
6) Kontrola przeprowadzona przez ZUS O/Poznań w zakresie zasadności,  
    prawidłowości i terminowości kompletowania wniosków o ustalenie kapitału  
    początkowego. 
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3.2. Realizacja Programu Pomocy Rodzinom z Problemem 

Alkoholowym 
 

 
Program jest kontynuacją realizowanego przez MOPR w Poznaniu od 2002 roku 

„Programu pomocy rodzinom z problemem alkoholowym” (wcześniej w latach 2000 – 
2001 Programu Pomocy Rodzinom Wielodzietnym).  

Głównym celem Programu jest redukcja oraz zapobieganie szkodom 
spowodowanym występowaniem w rodzinie problemu alkoholowego, poprzez objęcie 
rodzin kompleksową pomocą o charakterze zarówno naprawczym, jak i 
profilaktycznym.     
 

Formą realizacji określonych w Programie zadań jest współpraca terapeutów, 
psychologów i pedagogów z pracownikami socjalnymi. Umożliwia to lepsze 
rozpoznanie potrzeb rodzin i zapewnienie kompleksowej pomocy dzięki ścisłej 
współpracy na różnych szczeblach współdziałania z rodziną jako systemem.  
 

K R Y T E R I A   D O B O R U   D O   P R O G R A M U  
(spełnienie jednego ze wskazanych niżej) 
 

- przemoc w rodzinie oraz osłabienie więzi rodzinnych w rodzinie z problemem 
alkoholowym, 

- problemy opiekuńczo – wychowawcze  występujące w rodzinie z problemem 
alkoholowym,   

- współuzależnienie pozostałe po izolacji od osoby uzależnionej,  
- trzeźwiejący alkoholik w rodzinie – zdrowiejący system rodzinny, 
- problem spożywania alkoholu przez dzieci i młodzież w rodzinie. 

  
 
 Do realizacji Programu zatrudniono (w ramach 7 etatów)  4 psychologów, 5 
pedagogów oraz 1 instruktora terapii uzależnień, którzy od lutego  2003 roku 
współpracowali z 149 rodzinami, w składzie:  
- 260 dorosłych członków rodziny, w tym: 124 osób z problemem alkoholowym  

(81  mężczyzn i 43  kobiety), 
- 409 dzieci , w tym 50 pełnoletnich. 
 
Wśród 149 rodzin objętych programem 53 to nowe rodziny, spełniające kryteria 
doboru do Programu – wskazane przez pracowników socjalnych.    
 
43 rodziny nie będą kontynuowały Programu w roku 2004 
- 18 rodzin zakończyło udział w Programie ze względu na uzyskanie stabilnej i 
samodzielnej pozycji w środowisku 
- 24 rodzin zrezygnowało z Programu z powodu nie przełamanego zaprzeczenia 
istnienia problemu   
- 1 rodzina wyprowadziła się z Poznania  
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Cele pracy Zespołu :  

• permanentna diagnoza rodzin wraz z definiowaniem przyczyn zaburzeń 
ich funkcjonowania , 

• planowanie i przeprowadzanie działań pomocowych i terapeutycznych, 
zmierzających do niwelowania problemów związanych z alkoholizmem w 
rodzinach oraz samej choroby alkoholowej. 

 
 
PROGRAM ZAKŁADAŁ REALIZACJĘ NASTĘPUJĄCYCH ZADAŃ : 

 
1. Działania podejmowane przez zatrudnionych do realizacji Programu 

specjalistów:  
- diagnoza nowych rodzin wchodzących do Programu (w przypadku rodzin  
kontynuujących udział   w programie – ewentualna weryfikacja diagnozy po 
ocenie efektów podejmowanych wcześniej  działań ),  
-    praca terapeutyczna z nowymi rodzinami objętymi Programem,  
-    działania w zakresie profilaktyki domowej – rodzinnej, 
-    działania opiekuńczo-wychowawcze,  
-   doradztwo metodyczne dla pracowników socjalnych (około 20 konsultacji 
miesięcznie na każdej  Filii MOPR), 
-    sporządzanie informacji dot. sytuacji rodzin z problemem alkoholowym     
(stworzenie bazy danych o dostępnych formach pomocowych). 

 
2. Profesjonalna psychoterapia: 

Zespół Psychologów Praktyków w Poznaniu przy ul. Gwarnej 13/43 w okresie od 
czerwca do grudnia 2003 roku objął terapią 16 rodzin – 32 sesje terapeutyczne.  

 
3. Organizacja wypoczynku letniego dzieci i młodzieży z rodzin z problemem 

uzależnień  
Z kolonii specjalistycznych skorzystało ogółem 129 dzieci z rodzin z problemem 
alkoholowym. W trakcie wypoczynku  - organizowanego przez kontrahenta 
wybranego przez MOPR w trybie ustawy o zamówieniach publicznych - realizowany 
został program socjoterapeutyczny,zawierający elementy profilaktyki uzależnień.  
 

4. Organizacja wyjazdów terapeutyczno – wypoczynkowych: 
W 5 wyjazdach weekendowych uczestniczyło łącznie 118 dzieci i 24 rodziców: 
- w Ośrodku Szkoleniowo – Wypoczynkowym Sp. z o.o. „Błażejewko” k/Kórnika w   
   czterech  terminach:  29-31.08.2003r., 5-7.09.2003r., 12-14.09.2003r.,  
   19-21.09.2003r. 
- w Gospodarstwie Agroturystycznym w Zajączkowie  w terminie 12-14.12.2003 r.   
 

5. Wyposażenie MOPR w materiały specjalistyczne 
- Wskazane do stosowania w pracy z rodzinami z problemem uzależnień 
- Materiały edukacyjne dla pracowników MOPR z zakresu problematyki uzależnień    
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6. Szkolenia dla pracowników socjalnych: 
W szkoleniu z zakresu profilaktyki uzależnień organizowanym przez Fundację 
Profilaktyki i Leczenia Uzależnień WYBÓR w Chojnie uczestniczyło łącznie 61 
pracowników socjalnych (w tym 14 pracowników z organizacji pozarządowych). 

 
7. Zorganizowanie akcji świątecznej  

 
- W dniu 8-12-2002 roku zorganizowano akcję świąteczną - w spektaklu teatralnym 
zorganizowanym   w sali widowiskowej Grunwald w Poznaniu pt. „Tańczącą choinka”  
wzięło udział 330 dzieci z   rodzin z problemami uzależnień . Wszystkie zaproszone 
dzieci zostały obdarowane przez Świętego Mikołaja drobnym upominkiem i   
poczęstunkiem. 
- Dla 200 gimnazjalistów zostały przekazane materiały edukacyjne, rozwijające 
zainteresowania dzieci, mogące tworzyć alternatywę wobec dysfunkcyjnych form 
spędzania czasu wolnego.  
 

8. Przygotowanie wolontariuszy do pracy w Programie w roku 2004   (realizacja 
zadania od 1-11-2003r.)  

 
Przeprowadzono rekrutację wolontariuszy (pozyskując wstępnie do współpracy 10 
osób) – w trakcie jest natomiast opracowanie i przeprowadzenie szkolenia z zakresu 
pracy z dziećmi z rodzin, w których występuje problem alkoholowy, określenie 
zakresu pracy wolontariuszy oraz  przygotowanie do realizacji opracowanych zadań, 
w celu : 
- umożliwienia udziału rodziców opiekujących się małymi dziećmi w treningach 

umiejętności wychowawczych czy psychoterapii,  
- umożliwienia najmłodszym dzieciom bezpiecznego dojazdu na zajęcia grupowe, 
- prowadzenia grupy zabaw podczas opieki nad najmłodszymi dziećmi, 
- świadczenia pomocy edukacyjnej (np. w odrabianiu lekcji), 
- pomocy w monitorowaniu rodzin , które zakończyły uczestnictwo w Programie.   
  

9. Poszerzenie współpracy ze szkołami, do których uczęszczają dzieci objęte 
Programem  (realizacja zadania od 1.11.2003 roku)  

Rozpoznając potrzeby w zakresie opracowania i przeprowadzenia zajęć 
profilaktycznych adresowanych do  rodziców uczniów oraz kadry pedagogicznej 
szkoły – wpisujących się w szkolny program profilaktyczny - nawiązano kontakt z 25 
szkołami, do których uczęszczają dzieci  objęte Programem. Zainteresowanie 
współpracą wyraziło 15 szkół. Uwzględniając bazę kadrową, dla realizacji niniejszego 
w roku 2003 zadania zorganizowano: 
- 7 spotkań z kadrą pedagogiczną, 
- 5 spotkań z rodzicami uczniów.  

W roku 2004 wstępnie założono współpracę w ramach realizowanych 
szkolnych programów profilaktycznych z 7 szkołami.     

 
 
Efekty ilościowe uzyskane przy realizacji Programu    

- zwiększenie umiejętności radzenia sobie z uzależnieniem i jego skutkami w 
rodzinie: 

• motywowanie do leczenia odwykowego –  29 osób podjęło uczestnictwo w 
grupach AA, natomiast 36 osób w spotkaniach terapeutycznych  
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organizowanych przez Poradnie Odwykowe, 5 osób skierowano na 
leczenie zamknięte, 11 osób utrzymuje abstynencję bez leczenia   

• 55 osób podjęło uczestnictwo w spotkaniach dla osób współuzależnionych       
• 12 wniosków o przymusowe leczenie zostało skierowanych do Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
• łącznie 20 dzieci uczestniczy w zajęciach org. przez Centrum Wolontariatu 

(17), Pracowni Działań Twórczych (3),  
• w sprawie 47 rodzin podjęte zostały przez specjalistę kontakty z 

psychologiem /pedagogiem szkolnym  
• 12 dzieci uczestniczy w realizacji Programu Starszy Brat Starsza Siostra  
• łącznie 41 dzieci uczestniczy w zajęciach świetlic socjoterapeutycznych  
• 16 rodzin uczestniczy w spotkaniach psychoterapeutycznych  
• 10 dzieci uczestniczy w grupach Al.-Ateen 
• 2 osoby uczestniczą w spotkaniach DDA 
• 21 dzieci uczestniczyło w wyjeździe edukacyjno – sportowym – 

zorganizowanym przez słuchaczy Policealnej Szkoły Pracowników Służb 
Społecznych w Poznaniu  

• 75 dzieci uczestniczących w grupach terapeutyczno – rozwojowych zostało  
zaproszonych przez studentów AWF do udziału we wspólnych konkursach 
i zabawach sportowych  

• 3 osoby podjęły przerwaną naukę 
• 37 osób podjęło aktywność w poszukiwaniu zatrudnienia 
• 31 osób podjęło pracę (w tym także sezonową i dorywczą) 
• 13 osób podjęło działania w zakresie poprawy warunków mieszkaniowych 

(w tym 6 wniosków kierowanych do ZKZL) 
• 34 sprawy zostały skierowane do sądu (8 o znęcanie się fizyczne i 

psychiczne, 11 spraw rozwodowych i o separacje, 15 spraw 
alimentacyjnych) 

• w 8 rodzinach odseparowano alkoholika – agresora od rodziny   
• w sprawach 39 rodzin specjaliści podjęli kontakt z policją/kuratorem 
• 19 osób (w tym 2 dzieci) podjęło leczenie psychiatryczne 
 
 

- uczestnictwo w zajęciach grup rozwojowych dla dzieci oraz treningów 
umiejętności wychowawczych i umiejętności społecznych dla rodziców 

 
• 5 grup dla dzieci i młodzieży , w których uczestniczyło łącznie 84 osób, w tym 

(19 dzieci w  wieku od 7-9 lat,  49 dzieci w wieku od 10-13 lat,    16 osób w 
wieku   od 14-18 lat ) 

• 2 grupy dla rodziców – łącznie bierze udział 30 osób 
 
-    kwalifikowanie dzieci na obozy i kolonie – łącznie wyjechało 187 dzieci: 

• 129 dzieci wzięło udział w koloniach specjalistycznych organizowanych 
przez MOPR 

• 3 dzieci wzięło udział  w obozie socjoterapeutycznym organizowanym 
przez Firmę TABOR 

• 5 dzieci wyjechało na kolonie organizowane przez Gminną Komisję 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
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• 40 osób uczestniczyło w koloniach dla dzieci z rodzin z problemem 
alkoholowym, organizowanych przez Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży   

• 10 dzieci uczestniczyło w obozie sportowym organizowanym dla dzieci z 
rodzin alkoholowych przez klub Lech Poznań w Mieszkowicach  

  

Efekty jakościowe uzyskane podczas realizacji Programu: 
- podjęcie współpracy przez rodziny – wyrażanie pozytywnych intencji dot. 

efektywności Programu, redukcja systemu zaprzeczeń – wzrost zaufania w 
stosunku do realizatorów Programu, 

- budowanie pozytywnych relacji/komunikacji ze wszystkimi członkami rodzin, 
sąsiadami (także poprzez pracę nad poprawą komunikacji w zakresie potrzeb i 
emocji), 

- uzyskanie przez rodziny wiedzy z zakresu uzależnień, 
- zwiększenie repertuaru umiejętności wychowawczych (ograniczanie przemocy, 

poprawa komunikacji, wprowadzenie konsekwencji w działaniu, współpraca z 
dzieckiem, uświadamianie mocnych i słabych stron dziecka, respektowanie granic 
osobowych, angażowanie dziecka w role wychowawcze), 

- wprowadzanie metod świadomego wspierania dzieci  - zainteresowanie rozwojem 
dzieci, modelowanie i wzmacnianie pozytywnych zachowań, rozwijanie 
zainteresowań, zwiększenie dbałości o zdrowie, osłabienie reakcji nerwicowych, 
poprawa komunikacji (podejmowanie trudnych tematów dot. uzależnień i 
wiążących się z tym  kryzysów rodzinnych); w trakcie trwania Programu 
uzyskiwano informacje ze szkół o poprawie funkcjonowania dzieci,           

- wykształcenie umiejętności konstruktywnego działania, podejmowanego  w 
sytuacjach konfliktowych, oraz nabywanie umiejętności korzystania ze wsparcia 
społecznego. 

 
Powyższe efekty były możliwe do osiągnięcia dzięki wzajemnej współpracy osób 
realizujących Program Pomocy Rodzinom z Problemem Alkoholowym zarówno z 
pracownikami socjalnymi, jak i z przedstawicielami organizacji i instytucji 
podejmującymi tematykę związaną z problematyką uzależnień.  
Szczególnie efektywna współpraca została nawiązana :   
- z Policją i kuratorami (w 28 sprawach),  
- Stowarzyszeniem Centrum Wolontariatu (12 spraw),  
- psychologami i pedagogami szkolnymi (24 sprawy).    
 

 
W ramach Programu Pomocy Rodzinom z Problemem Alkoholowym,  realizowanego 
przez MOPR w Poznaniu w 2003 roku - udzielono wsparcia rodzinom, w których 
występuje problem alkoholowy, pozyskując środki z rozdziału 85154 – 
Przeciwdziałanie alkoholizmowi. 
Plan na rok 2003 – 300 000,00 zł 
Wykonanie planu – 296 675,78 tj. 98,9 %  
Pozostałe środki w wysokości 3.324,22 zł zostały zwrócone na konto Urzędu Miasta 
Poznania w dniu 7.01.2004 roku. 
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3.3. Organizowanie i poszerzanie oferty pomocy osobom 

bezdomnym 
 

Partnerzy : 
 
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu 
- Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka 
- Wielkopolskie Centrum Pomocy Bliźniemu Markot 
- Ośrodek dla Bezdomnych w Poznaniu 
- Fundacja Pomocy Samotnej Matce 
- Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia 
- Towarzystwo Św. Brata Alberta w Poznaniu 
- Ogólnospołeczna Fundacja dla Dzieci Bezdomnych Betlejemka 
- Komisariat Dworcowy Policji Poznań Główny 
- Komenda Miejska Policji w Poznaniu 
- Straż Miejska w Poznaniu 
- Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych UMP 
- Wydział Polityki Społecznej WUW 
 
Podejmowane działania: 
 
- Cykliczne spotkania organizacji i instytucji zajmujących się udzielaniem pomocy 

osobom bezdomnym. W spotkaniach uczestniczą przedstawiciele Wydziału 
Zdrowia i Spraw Społecznych UMP, Wydziału Polityki Społecznej WUW. 
Spotkania mają na celu: 

o poszerzanie doświadczeń,  
o lepsze poznanie się podmiotów pracujących na rzecz tej samej grupy 

odbiorców, 
o zapoznanie się z ofertą świadczeń poszczególnych placówek (spotkania 

odbywają się w różnych placówkach stacjonarnych) 
o omawianie indywidualnych przypadków, dyskusję nad merytorycznymi 

zagadnieniami związanymi z problematyką wychodzenia z bezdomności. 
  
- Nawiązanie współpracy z Komisariatem Dworcowym Policji Poznań Główny oraz  

Świetlicą  MONARU, utworzoną w  dawnej  poczekalni  PKP 
o Zorganizowanie dyżurów pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Rodzinie w Poznaniu na Dworcu Głównym (informowanie o możliwości 
uzyskania pomocy, wolnych miejscach w schroniskach i noclegowniach) 

o Wydawanie w Filiach MOPR biletów kartkowych PKP na przejazdy do 
schronisk lub noclegowni w Wielkopolsce 1 

 
- Opracowanie i realizowanie wspólnie z osobami bezdomnymi i osobami     
      wspierającymi z placówek dla bezdomnych 11 Indywidualnych Programów  
      Wychodzenia z Bezdomności dla osób bezdomnych, nieubezpieczonych, które 
nie mogą zostać objęte ubezpieczeniem zdrowotnym z innego tytułu. 

                                                 
1 W 2003 roku we wszystkich Filiach MOPR wydano łącznie 428 biletów kartkowych na przejazdy PKP 
dla osób udających się do schronisk, noclegowni, a także do swojego miejsca zameldowania. 
Z pomocy tej skorzystało łącznie 420 osób. 
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Placówki świadczące pomoc stacjonarną osobom bezdomnym  
 

 
 

Nazwa placówki 
 
 

 
 
     Adres

 
 

Jednostka prowadząca

 
 

Odbiorcy 
usług

 
 

Liczba 
miejsc

 
Zakres 

świadczeń 

Fundacja „Barka” Ul. Św. 
Wincentego 6/9 

Fundacja Pomocy 
Wzajemnej „Barka”  
Ul. Św. Wincentego 6/9 
Poznań 

Osoby 
samotne, 
rodziny 

250 Noclegi, posiłek, 
odzież, usługi 
sanitarne, poradnictwo 
prawne, socjalne, 
pedagogiczne, 
pomoc medyczna 
edukacja 
 

Dom Readaptacji 
Społecznej 
MARKOT w 
Rożnowicach 

Rożnowice 33,  Wielkopolskie Centrum 
Pomocy Bliźniemu 
„Markot” 
Rożnowice 33,  

Osoby 
samotne, 
rodziny 

240 Noclegi, posiłek, 
odzież, usługi 
sanitarne, poradnictwo 
prawne, socjalne, 
pedagogiczne,  
pomoc medyczna 
edukacja 

Dom Readaptacji 
Społecznej dla 
Rodzin 
Eksmitowanych w 
Poznaniu 

Ul. Starołęcka 
36/38 
 

Wielkopolskie Centrum 
Pomocy Bliźniemu Markot 

Rodziny 70 Noclegi, posiłek, 
odzież, usługi 
sanitarne, poradnictwo 
prawne, socjalne, 
pedagogiczne,  
pomoc medyczna 
edukacja 

Schronisko Św. 
Brata Alberta w 
Poznaniu 

ul. Widłakowa 3, 
Poznań 

Towarzystwo Św. Brata 
Alberta w Poznaniu, ul. 
Widłakowa 3 

Samotni 
mężczyźni 

48 Noclegi, posiłek, 
odzież, usługi 
sanitarne, poradnictwo 
socjalne,  
pomoc medyczna 

Ośrodek dla 
Bezdomnych w 
Poznaniu 

ul. Michałowo 68 
w Poznaniu  

Samodzielna jednostka 
budżetowa miasta 
Poznania 

Samotni 
mężczyźni 

125 Noclegi, posiłek, 
odzież, usługi 
sanitarne, poradnictwo 
prawne, socjalne, 
pedagogiczne, 
psychologiczne, 
pomoc medyczna 
edukacja 

Noclegownia dla 
Mężczyzn 

ul. Darzyborska 8 Wielkopolskie Centrum 
Pomocy Bliźniemu 
„Markot” 
Roznowice 33, Rożnowo 

Samotni 
mężczyźni 

50 Noclegi, posiłek, 
odzież, usługi 
sanitarne  

Wielkopolski Dom 
Pomocy Samotnej 
Matce w 
Wiktorowie 

Wikotorowo 
62-025 Kostrzyn 
Wielkopolski 

Fundacja Pomocy 
Samotnej Matce , ul. 
Garbary 22, w Poznaniu 

Samotne 
matki, 
rodziny 

40 Noclegi, posiłek, 
odzież, usługi 
sanitarne,  socjalne, 
pedagogiczne  

Dom dla Matki i 
Dziecka 
„Betlejemka”w 
Rozstarzewie 

ul. Rzemieślnicza 
7, Rostarzewo 

Ogólnopolska Fundacja dla 
Dzieci Bezdomnych 
„Betlejemka”, ul. 
Rzemieślnicza 7, 
Rostarzewo 

Samotne 
matki 

30 Noclegi, posiłek, 
odzież, usługi 
sanitarne, edukacja 

 56



Dom dla 
Bezdomnych Matek 
oraz Dom Złotej 
Jesieni 
Wielkopolskiego 
Centrum Pomocy 
Bliźniemu 
MARKOT,  
 

ul. 
Wypoczynkowa 
4,  Łódź 
k/Stęszewa 

Wielkopolskie Centrum 
Pomocy Bliźniemu 
„Markot” 
Roznowice 33, Rożnowo 

Samotne 
matki, osoby 
starsze 

52  

Dom dla Samotnych 
Matek w Kiekrzu 

Ul. Kierska 10, 
Kiekrz 

Zgromadzenie Sióstr Matki 
Bożej Miłosierdzia w 
Kiekrzu, ul. Kierska 10 

Samotne 
matki 

45 Noclegi, posiłek, 
odzież, usługi 
sanitarne, poradnictwo 
socjalne, duchowe 
 

    950  
 
 

ODBIORCY USŁUG W PLACÓWKACH DLA BEZDOMNYCH – MIEJSCA 
NOMINALNE 

 
 

Odbiorcy usług Liczba miejsc w 
2000/2001 

Liczba miejsc w 
2001/2002 

Liczba miejsc 
w 2002/2003 

Liczba miejsc w placówkach (ogółem) 900 913 950 
Rodziny  64 70 
Samotne matki, samotni ojcowie 
(rodziny niepełne) 

145 175 1671

Samotni mężczyźni 183 214 223 
Miejsca w placówkach prowadzonych 
dla wszystkich osób bezdomnych 
(samotni i rodziny) 

572 460 490 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Liczba miejsc faktycznie zwiększyła się w porównaniu z ubiegłym rokiem – ponieważ jednak Hotel 
Schronisko Provita jest ośrodkiem interwencji kryzysowej, nie został ujęty w powyższym zestawieniu – 
co daje faktycznie 22 dodatkowe miejsca w Poznaniu dla samotnych matek. 
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3.4. Prowadzenie kampanii „Żebractwo to wybór, nie konieczność” 
 
 
Partnerzy : 
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu 
- Straż Miejska w Poznaniu 
- Komenda Miejska Policji w Poznaniu 
- Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych UMP 
 
Misja działań: 
- Żebractwo to wybór, nie konieczność. Należy tworzyć takie warunki, aby każda 

osoba zajmująca się żebractwem miała możliwość uzyskania pomocy niezbędnej 
do tego, aby zaprzestać tego zajęcia.  

- Dzieci, które zasługują na szczególną opiekę – muszą być chronione przed 
żebractwem, nie mogą być wykorzystywane przez dorosłych o tego celu. 

 
Cel :  
Zmniejszenie rozmiarów żebractwa w Poznaniu poprzez ;  

o Rozpoznanie środowiska osób żebrzących i udzielenie niezbędnej pomocy 
o Ochronę dzieci wykorzystywanych do żebractwa 
o Oddziaływanie na społeczność lokalną 

 
Zadania : 

o Diagnoza środowisk osób żebrzących 
o Udzielenie pomocy osobom i rodzinom żebrzącym 

 
OPIS DZIAŁAŃ PODJĘTYCH PRZEZ MOPR 
 
PATROLE 
W celu  rozpoznania  środowiska  osób  żebrzących  pracownicy  MOPR  i  Straż  
Miejska  stworzyły   patrole, które  monitorowały   rejony  miasta  Poznania,  starając  
się  dotrzeć  do  największej  liczby  osób  żebrzących. Patrole  podchodziły  do  
osób  żebrzących, w  trakcie  rozmowy  uzyskiwały  informacje  o  ich  sytuacji, 
powodach  żebractwa, informowały  o  możliwości  uzyskania  pomocy, wskazując  
odpowiednią  instytucję. W  przypadku  gdy  osoba  żebrząca  podawała  swój  adres  
pobytu, pracownik  socjalny MOPR kontynuował kontakt  ze  środowiskiem.  
Wszystkie  osoby  żebrzące  otrzymały  ulotki  informacyjne, zawierające  dane  o  
organizacjach  świadczących  różne  formy  pomocy.  
Na  początku  kampanii  patrole  były  przeprowadzane  regularnie, jednak w  
dalszych  etapach,  ze  względu  na  zgłoszoną  przez  pracowników  konieczność  
wprowadzenia  zmiennych  godzin  dyżurów  w  środowisku, nie  ustalono  stałego  
harmonogramu,  a  uzgadniano  terminy  patroli  na  bieżąco.  
 
W  roku  2003   zauważono  spadek  liczby  osób  żebrzących  w  Poznaniu , w  
związku  z  tym  częstotliwość  patroli  zmniejszyła  się. Jednak  pracownicy  MOPR  
we  współpracy  ze  Strażą  Miejską  odpowiadają  na  każde  zgłoszenie  o  
pojawieniu  się  osoby  żebrzącej, podejmując  natychmiastową  interwencję.   
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3.5.  Realizacja programu „Ku międzypokoleniowej  
solidarności” 

 
Partnerzy : 
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu 
- Szkoła Pracowników Służb Społecznych 
 
Działania : 

Celem projektu jest wsparcie osób starszych i niepełnosprawnych w 
podtrzymaniu lub pobudzeniu ich aktywności życiowej  oraz przeciwdziałanie 
izolacji społecznej i konieczności udzielania im instytucjonalnych form opieki. 
Cel ten realizowany jest poprzez objęcie tych środowisk działaniami 
wolontariuszy, wykonujących następujące zadania: 
- systematyczne odwiedziny w środowisku, 
- zapewnienie możliwości aktywnego  spędzania czasu wolnego w formach 

dostosowanych do sprawności psychofizycznej odbiorców, 
- prowadzenie rozmów towarzyskich z osobami objętymi programem, 
- pomoc w drobnych czynnościach życia codziennego, 
- działania zmierzające do integracji osoby starszej ze społecznością lokalną. 

 
Wartością dodaną jest promocja zawodu pracownika socjalnego oraz 
wolontariatu w środowisku lokalnym, a także wytworzenie w młodych 
wolontariuszach poczucia solidarności i więzi ze starszym pokoleniem. 
W roku 2003r. odbiorcami programu było 20 osób, w tym 17 seniorów i 3 osoby 
niepełnosprawne. 
 
Zakończenie i analizę efektów programu planuje się na wrzesień 2004r. 
 
 
 

3.6.    Innowacyjne formy pracy z klientem  
 
 

3.6.1. Zintegrowany system wsparcia rodziny 
wieloproblemowej 

 
Program realizowany jest przez specjalistyczny Zespół ds. Rodzin Specjalnej Troski 
w Filii Nowe Miasto MOPR. 
Działania ukierunkowane są na kompleksowe spojrzenie na problemy rodziny przez 
interdyscyplinarny zespół składający się z pracowników instytucji z rodziną 
współpracujących (np. pracownik socjalny, pedagog szkolny, wychowawca, kurator, 
inspektor ds. nieletnich). Każdy członek zespołu realizuje konkretne zadania, których 
cele, plan, a także efekty konstruowane i omawiane  są  na wspólnych cyklicznych 
spotkaniach zespołu. 
W roku 2003 systemem tym objęto 5 rodzin. 
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Efekty: 
1. Utrzymanie abstynencji przez osobę uzależnioną w 2 rodzinach 
2. Uregulowanie sytuacji zdrowotno - edukacyjnej dziecka- 1 rodzina 
3. Uregulowanie sytuacji zdrowotno- zawodowej, uzyskanie własnego świadczenia - 

1 rodzina 
4. Zintensyfikowanie kontaktu z dziećmi przebywającymi w placówkach opiekuńczo- 

wychowawczych przez rodziny naturalne- 3 rodziny 
5. Przystąpienie do programu  „Starszy Brat Starsza Siostra"- 1 rodzina. 
 

3.6.2. Terapia krótkoterminowa skoncentrowana na     
rozwiązaniu (BSFT) 

Realizowana jest na terenie Filii Piątkowo MOPR. Jej istotą jest  w pierwszej 
kolejności zdiagnozowanie początkowego typu relacji występującego pomiędzy   
terapeutą a klientem. Następnie konieczne staje się ukształtowanie relacji 
współdziałania, będącej podstawą dalszej pracy w formułowaniu celu klienta, 
ustalaniu kolejnych kroków jego realizacji, badaniu i analizowaniu czynionych 
postępów, wydobywaniu sił i zasobów klienta,  „ sprzedawaniu” informacji na temat 
dotychczasowych sposobów radzenia sobie z problemem.  

Czas pracy z poszczególną jednostką lub rodziną zależny jest od wstępnie 
ustalonego typu relacji klient - terapeuta, a także stopnia determinacji osoby w 
osiąganiu postawionego celu. Spotkania mogą mieć zatem charakter jednorazowej 
wizyty, tzw. terapia jednej sesji, 2 spotkań, bądź też systematycznie odbywających 
się spotkań w stałych odstępach czasowych. 

Terapia krótkoterminowa skoncentrowana na rozwiązaniu adresowana jest do 
wszystkich osób zainteresowanych w/w formą pomocy bez względu na rodzaj 
zgłaszanego problemu, status ekonomiczny, miejsce zamieszkania. 

  
W okresie I – XII. 2003r. pracę z wykorzystaniem terapii BSFT podjęły osoby 
borykające się z problemami  takimi jak: przemoc domowa, konflikty małżeńskie, 
rodzinne, uzależnienie alkoholowe współmałżonka, bezrobocie, problemy 
wychowawcze z dziećmi.  
Z omawianej formy pracy  we wskazanym okresie skorzystało 38 osób.  

 
Efekty: 
Efektem działań jest realizacja założonego indywidualnego celu klienta w stopniu dla 
niego satysfakcjonującym. Wśród pozytywnych następstw stosowanej terapii BSFT 
można wymienić: powstrzymanie zachowań przemocowych, uregulowanie 
wzajemnych stosunków między małżonkami, członkami rodziny, podjęcie pracy, 
powstrzymanie się od nadużywania alkoholu. Ważnym efektem pracy terapeutycznej 
staje się każdorazowo podnoszenie jakości funkcjonowania psychicznego jednostki, 
wyzwalanie aktywnej postawy życiowej, ukształtowanie wewnątrzsterowanego 
poczucia umiejscowienia kontroli, zwiększenia odpowiedzialności za efekty własnej 
aktywności życiowej, wzrost poczucia wpływu na proces rozwiązywania problemów, 
ulepszanie kontaktów interpersonalnych w rodzinie.  
Dodatkowym następstwem stosowania tej formy pracy z klientem i rodziną jest  
zauważalny wzrost liczby osób zgłaszających się z prośbą o pomoc w rozwiązywaniu 
problemów życiowych, a w szczególności  w przezwyciężaniu trudności dotyczących 
konfliktów małżeńskich, stosowania zachowań przemocowych w interakcjach 
rodzinnych . W coraz większej liczbie są to osoby , które pragną skorzystać 
wyłącznie z pomocy niematerialnej.  
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3.7.    Udział MOPR w ważnych inicjatywach społecznych  
 
 
 

3.7.1. Ogólnopolskie Porozumienie Osób Organizacji i 
Instytucji  Pomagających Ofiarom Przemocy w Rodzinie 
„Niebieska Linia” 

 
W dniu 25 czerwca 2003r., z inicjatywy Zespołu ds. Wsparcia w Kryzysie  

Dyrektor MOPR podpisał deklarację woli przystąpienia MOPR  do Porozumienia 
„Niebieska Linia”. Tym samym podjęto zobowiązanie działania na rzecz osób 
dotkniętych przemocą domową, które przekazane zostało  na adres Porozumienia w 
Warszawie. 
 
 

3.7.2. Udział w tworzeniu Miejskiego Programu 
Przeciwdziałania Zjawisku Przemocy Domowej 

 
Od listopada 2003r. MOPR bierze udział w pracach zespołu roboczego, 

którego celem jest  utworzenie spójnego, efektywnego systemu przeciwdziałania 
przemocy domowej w Mieście Poznaniu. Inicjatorem powyższego przedsięwzięcia 
jest Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania, a partnerami 
Komenda Miejska Policji, UAM Wydział Socjologii, Polskie Towarzystwo Higieny 
Psychicznej oraz organizacje i instytucje zajmujące się tym problemem w  Poznaniu. 

 
 
3.7.3. Program KINO FAMILIJNE 

 
Partnerzy : 
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu 
- Fundacja Familijny Poznań 
 
W 2003r. roku Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu, dzięki inicjatywie 
Fundacji Familijny Poznań, umożliwił rodzinom korzystającym z pomocy MOPR 
udział w bezpłatnych seansach filmowych. 
Zadaniem programu jest wskazywać rodzinom z problemami opiekuńczo – 
wychowawczymi pozytywne wzorce spędzania wolnego czasu. Stwarza on 
możliwość dostępu rodzinom, dzieciom i młodzieży do życia kulturalnego i 
społecznego miasta Poznania oraz utrwalenie pozytywnych postaw prorodzinnych.  
 
W 2003 odbyły się 3 seanse , w których uczestniczyło ok. 360 osób. 
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3.7.4.   Projekt  INFO CAFE dla seniorów 

 
Partnerzy : 
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu 
- Fundacja Samaritanus z Warszawy 
- Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów 
 
Działania : 

Celem projektu Info-Cafe jest przeciwdziałanie marginalizacji i izolacji seniorów w 
społeczeństwie, zwiększenie fizycznej i psychicznej aktywności ludzi starszych, 
ich reintegracja ze społeczeństwem, upowszechnienie wśród seniorów idei 
wolontariatu . 
Projekt Info-Cafe jest częścią ogólnopolskiego projektu AS (Aktywizacja 
Seniorów), którego autorem jest Fundacja „Samaritanus”. W jego ramach 
30 maja 2003r. oficjalnie zainicjowała swe działania pierwsza w Poznaniu 
„Kawiarenka informacyjna dla seniorów”. Realizacja projektu umożliwia 
poznańskim seniorom zdobywanie niezbędnych informacji, wymianę 
doświadczeń i idei, daje poczucie „bycia potrzebnym”, pozwala nawiązywać 
relacje międzypokoleniowe i wewnątrzpokoleniowe.  
 
Projekt opiera się na wykorzystaniu potencjału tkwiącego w osobach starszych do 
wspierania siebie nawzajem. 

 
Efekty : 
Info-Cafe w Poznaniu, przy ul. Młyńskiej 5, rozpoczęła działalność w marcu 2003 – 
oficjalne otwarcie odbyło się 30 maja 2003. Dziennie z kawiarenki korzysta około 15 
seniorów. 
 
 
 

3.7.5.  Współpraca z Uniwersytecką Poradnią Prawną 
 
Partnerzy: 

- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 
- Studencka Uniwersytecka Poradnia Prawna 

Działania: 
Od listopada 2000r. na terenie filii Nowe Miasto i Grunwald udzielane są porady 
prawne z zakresu prawa cywilnego, prawa pracy i prawa administracyjnego klientom 
MOPR przez studentów IV i V roku prawa Wydziału Prawa i Administracji UAM.  
Na życzenie klienta studenci przedstawiają pisemne stanowisko w poruszanej 
sprawie z uwzględnieniem wskazań dotyczących trybu dalszego jej załatwienia. 
Wszystkie opinie są konsultowane i zatwierdzane przez opiekuna SUPP. 
W 2003r. w ramach współpracy z SUPP udzielono 225 porad. 
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3.7.6.  Program Starszy Brat- Starsza Siostra 
 

Partnerzy:  
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 
- Fundacja Pomocy Samotnej Matce „Pro- Vita” 

Działania: 
Program jest adresowany do dzieci w wieku 7-12 lat, żyjących w rodzinach objętych 
świadczeniami pomocy społecznej, w których obserwuje się występowanie 
problemów społecznych i dysfunkcjonalność.  
W roku 2003 w Programie uczestniczyło  65  dzieci, z których każde uzyskuje 
wsparcie „programowego” starszego brata lub siostry. Monitorując przebieg 
programu i losy objętych nim uczestników, pracownicy MOPR obserwują korzystne 
zmiany w funkcjonowaniu objętych nim dzieci, jak i ich rodzin. Dzieci uzyskują 
wsparcie i akceptację wolontariuszy i ich rodzin, obserwują  funkcjonowanie rodzin 
prawidłowo realizujących swe funkcje, uczą się aktywnych i konstruktywnych form 
spędzania czasu wolnego, uzyskują pomoc w edukacji,  a także możliwość zmiany 
dotychczasowego systemu wartości; obserwacji korzyści, jakie wynikają z edukacji, 
przyjaźni, rozwijania własnych zainteresowań. Istotnym walorem Programu jest to, że 
jego cele osiągane są w sposób naturalny, spontaniczny, a więc  najbardziej 
efektywny . W konsekwencji korzystne działania Programu przenoszone są na całą 
rodzinę objętego nim dziecka. 
 
 

3.7.7.  Program „Wyrównywanie szans życiowych” 
 

Partnerzy: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 
        Stowarzyszenie Pracownia Działań Twórczych 
Działania: 
Program ten, skierowany do dzieci i ich rodzin, ma na celu wyrównywanie zaniedbań 
środowiskowych i edukacyjnych, wspieranie rozwoju dzieci oraz  aktywizowanie , 
edukowanie i wspieranie rodziców, by zwiększyć  ich wrażliwość  na potrzeby dzieci, 
a także  wykształcić umiejętności wychowawcze. 
W programie w roku 2003 uczestniczyło 50 dzieci  pochodzących z rodzin 
korzystających z pomocy MOPR. 
 
 

3.7.8. Program „Praca z rodziną” 
 

Partnerzy:  Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 
Kuratorski Ośrodek Pracy z Młodzieżą „Pod serduszkiem” 

Działania: 
Program wykorzystuje metodę videotreningu, mającą na celu poprawę komunikacji w 
rodzinie, a także system tworzenia samopomocowych grup wsparcia. 
W roku 2003 z oferty tej korzystało 50 dzieci, z których 25 pochodzi z rodzin 
korzystających z pomocy Filii Jeżyce MOPR. 
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3.7.9.  Punkt Konsultacyjny dla Osób Bezrobotnych 
 

Partnerzy: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 
         Powiatowy Urząd Pracy 
Działania: 
Punkt  prowadzony jest w Filii Nowe Miasto MOPR i skoncentrowany na działaniach 
pomocowych skierowanych do osób długotrwale bezrobotnych. 
Zakres działań: 

- praca nad motywacją  do wyjścia z  sytuacji kryzysowej (podjęcia działań) 
- motywowanie do korzystania z oferty pomocowej PUP (Klub Pracy, doradca 

zawodowy) 
- nauka umiejętności  niezbędnych do powrotu na rynek pracy. 

W roku 2003r. z usług oferowanych przez Punkt skorzystało 20 osób długotrwale 
bezrobotnych. Siedem z nich podjęło stałe zatrudnienie. 
 

 
3.7.10. Program: Resocjalizacja, profilaktyka i terapia 

najuboższych dzieci i młodzieży 
 

Partnerzy: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 
        Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej „SALOS” 
Program skierowany jest do dzieci i młodzieży zagrożonej problemami społecznymi, 
zwłaszcza uzależnieniami. 
Działania: 

- prowadzenie indywidualnej terapii 
- tworzenie samopomocowych grup wsparcia 
- telefon zaufania. 

 
 
3.7.11.  Program: Wolontariat razem z MOPR 
 

Partnerzy: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 
        Centrum Wolontariatu 
Działania: 

W październiku 2003r.  podjeto inicjatywy mające na celu objęcie 
działaniami wolontariuszy środowiska korzystające z pomocy MOPR. 
Do końca roku 2004r. MOPR opracował zasady współpracy z CW oraz dokumenty 
programowe. 
Określono cel główny projektu, którym jest łączenie na poziomie lokalnym ludzi 
chętnych do niesienia pomocy z ludźmi, którzy takiej pomocy potrzebują, 
oraz cele szczegółowe, a więc: 
1. Integrację świadczeniobiorców MOPR ze środowiskiem wolontariuszy. 
2. Tworzenie i wspieranie możliwości rozwoju osobistego osób objętych pomocą 

MOPR poprzez przedstawienie im wzorców i motywowanie do aktywnego, 
twórczego sposobu spędzania czasu wolnego, ułatwienie kontaktu ze 
środowiskiem lokalnym, jego instytucjami i organizacjami, pomoc w 
rozwiązywaniu problemów dnia codziennego oraz zapewnienie wsparcia 
emocjonalnego w życiu codziennym. 
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Jako adresatów wskazano: 
1. Dzieci/ młodzież  
2. Osoby starsze 
3. Osoby niepełnosprawne. 
 
Pożądaną wartością dodaną projektu jest rozbudzenie w osobach korzystających ze 
wsparcia społecznego  potrzeby niesienia bezinteresownej pomocy innym ludziom                   
( przekształcenie postawy biorcy w postawę dawcy). 
 
Działania w ramach projektu prowadzone będą od stycznia  2004r. 
 
 
 
 

3.7.12. Inne formy współpracy 
 

Poza opisanymi powyżej programami pracownicy MOPR w toku codziennych działań 
podejmują współpracę z organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami w 
ramach pracy socjalnej prowadzonej z osobą/ rodziną. Najczęściej wskazywane 
przez pracowników MOPR placówki, z którymi podejmowana jest regularna 
współpraca, to: 

w zakresie wskazywania możliwości uzyskania pomocy rzeczowej ⇒ 

⇒ 

- Polski Komitet Pomocy Społecznej 
- Polski Czerwony Krzyż 
- CARITAS 
- Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” 
- Fundacja Pomocy Samotnej Matce „Pro- Vita” 
- Dom Charytatywny „Przystań”  
- Kuchnia Społeczna Zgromadzenia Sióstr Urszulanek 
- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci (wypoczynek letni dla dzieci) 
- szkoły 
w zakresie rozwiązywania problemów rodzinnych 
- Archidiecezjalna Poradnia Rodzinna ul. Fredry 11 
- Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka 
- Pozarządowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej dla Ofiar Przemocy  „Pro- Vita" 
- Stowarzyszenie „Rodzina Rodzinie" 
- Centrum Wolontariatu 
- poradnie psychologiczno –pedagogiczne  
- Centrum Interwencji Kryzysowej w DPSiK 
- OPOOPOPwR „Niebieska Linia” 
- policja 
- sądy rodzinne 
- Punkt Konsultacyjno- Informacyjny dla ofiar Przemocy w Rodzinie- Familijny 

Poznań 
- kluby i osiedlowe domy kultury 
- Fundacja „Głos dla Życia” 
- Fundacja Pomocy Samotnej Matce „Pro Vita" 
- zespoły charytatywne przy parafiach 
- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 
- placówki oświatowe (przedszkola, szkoły) 
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w zakresie rozwiązywania spraw mieszkaniowych ⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

- Stowarzyszenie Ochrony Praw Lokatorów 
- spółdzielnie mieszkaniowe 
- administracje nieruchomości o różnych formach własności 
- rady osiedli 
- ZKZL 
- WZISS Oddział ds. Dodatków Mieszkaniowych 
- Energetyka Poznańska S.A. 
w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień 
- MONAR 
- NZOZ  Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia 
- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
- poradnie odwykowe 
- gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych 
w zakresie pomocy osobom bezrobotnym w poszukiwaniu zatrudnienia  
- Powiatowy Urząd Pracy 
- Poznański Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości 
w zakresie pomocy udzielanej osobom niepełnosprawnym  
- lekarze rodzinni 
- Fundacja ARKA 
- Stowarzyszenie Ludzi z Epilepsją, Niepełnosprawnych i Ich Przyjaciół - 

„Koniczynka” 
- Stowarzyszenie Pomocy Upośledzonym Umysłowo „Nadzieja" 
- Stowarzyszenie Osób i Rodzin Na Rzecz Zdrowia Psychicznego „Zrozumieć i 

Pomóc” 
- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 
- Stowarzyszenie Pomocy w Problemach Życiowych 
- Poradnia Opieki Paliatywnej i Zwalczania Bólu 
- Wielkopolskie Stowarzyszenie Wolontariuszy Opieki Paliatywnej „Hospicjum 

Domowe” 
- Stowarzyszenie  na Rzecz Osób z Chorobą Alzheimera 
- Miejski Zespół Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności 
- ZUS. 
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3.8.      Udział  MOPR w akcjach socjalnych 

 
3.8.1.  „Gwiazdkowa niespodzianka” 

 
Partnerzy : 
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu 
- Pierwszy Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów w Poznaniu  
 
Działania : 
W grudniu 2003 roku do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu zwrócił 
się Pierwszy Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów z zaproszeniem do udziału w akcji 
„Gwiazdkowa Niespodzianka”. We współpracy z amerykańską organizacją 
charytatywną Samaritan’s Purse przygotował paczki rzeczowe (zawierające zabawki, 
pomoce szkolne, coś z odzieży, słodyczy i kosmetyków), które zostały na 
spotkaniach świątecznych przekazane dzieciom podopiecznych Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Rodzinie.  
 
Efekty : 
Paczki trafiły do 66 dzieci z rodzin korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Rodzinie. 
 

3.8.2.  Akcja „Pogotowie Świętego Mikołaja” 
 
Partnerzy : 
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu 
- Wielkopolski Bank Żywności w Poznaniu 
- Wydział Oświaty w Poznaniu 
- Szkoły podstawowe i gimnazjalne (ok. 60 placówek) 
Działania : 
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu włączył się w prowadzoną przez 
Wielkopolski Bank Żywności akcję „Pogotowie Św. Mikołaja”. Celem akcji było: 
- uwrażliwienie dzieci i młodzieży na problem ubóstwa dotykającego ich 

rówieśników,  
- zwiększenie aktywności  najmłodszych i uczenie ich zachowań proobywatelskich, 
- udzielenie wsparcia tej grupie dzieci i młodzieży, które z różnych przyczyn mogą 

zostać pozbawione radości otrzymywania „prezentu od Św. Mikołaja”. 
W ramach akcji podjęte zostały następujące działania: 
- zbieranie przez dzieci darów, upominków, zabawek dla rówieśników, 
- wskazywanie przez pedagogów szkolnych oraz pracowników socjalnych dzieci, 

które powinny otrzymać paczkę świąteczną, 
- przygotowywanie paczek przez WBŻ, zawierających zebrane dary, 
- dystrybucja paczek poprzez MOPR ( w celu uniknięcia stygmatyzacji ubóstwem 

w szkołach). 
Efekty : 
W wyniku akcji paczki świąteczne zawierające zabawki, przybory szkolne, słodycze 
itp. trafiły do 2.246 dzieci z terenu  Poznania. 
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3.8.3. Paczki żywnościowe dla podopiecznych MOPR 
 
 
Partnerzy : 
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu 
- Wielkopolski Bank Żywności w Poznaniu 
 
Działania : 
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu we współpracy z Wielkopolskim 
Bankiem Żywności przygotował 100 paczek z podstawowymi produktami 
żywnościowymi, takimi jak mąka, makaron, cukier itp. Przygotowane paczki trafiły do 
Filii MOPR, aby w okresie  Świąt Wielkanocnych uruchomić pomoc doraźną dla tych 
osób, które po raz pierwszy zgłaszają się do MOPR, lub które przez dłuższy czas nie 
korzystały z żadnej pomocy i ich sytuacja uległa ponownie pogorszeniu. Ze względu 
na niezbędny czas potrzebny do przeprowadzenia wywiadu i uruchomienia pomocy 
finansowej dla rodzin, takie bezpośrednie, udzielane natychmiast wsparcie ma duże 
znaczenie dla zwiększania poczucia bezpieczeństwa i zaspokojenia podstawowych 
potrzeb najuboższych mieszkańców Poznania. 
 
Efekty : 
Paczki żywnościowe jako element podstawowej pomocy doraźnej otrzymało 100 
rodzin. 
 
 

3.8.4. „Program nieodpłatnego przekazywania żywności z 
zapasów Agencji Rynku Rolnego w 2003 roku” 
 
Partnerzy : 
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu 
- Wielkopolski Urząd Wojewódzki  
- Urząd Miasta Poznania 
- Wielkopolski Bank Żywności 
 
Cel: 
Program „Nieodpłatnego przekazywania żywności z zapasów Agencji Rynku 
Rolnego w 2003 roku” przeznaczony był na potrzeby jednostek organizacyjnych 
pomocy społecznej i organizacji pozarządowych wykonujących zadania z zakresu 
pomocy społecznej.  
 
Działania: 
 
Dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie  zostało przeznaczonych  
4.929 kg konserw  mięsnych, w następującym asortymencie:  
 
Konserwa  tyrolska : 986 kg,   tj.  3.286  puszek 
Gulasz  wieprzowy : 2218 kg,  tj. 2.609 puszek 
Pasztet : 493 kg, tj. 1.297 puszek 
Mielonka : 1232 kg, tj. 4.107 puszek 
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Konserwy zostały dostarczone do poszczególnych Filii MOPR celem przekazania 
rodzinom znajdującym się z trudnej sytuacji finansowej. 
 Akcja wydawania żywności obejmowała miesiące listopad i grudzień 2003 roku.   
 Z powyższej pomocy skorzystało łącznie 2.215 rodzin.  

 
 
3.7.5.  Organizacja  akcji lokalnych 

 
Organizowanie spotkań dla seniorów: 
 
⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

Biesiada Seniorów: miejsce: DPS ul. Ugory 20, data: 17.09.03r 
     liczba uczestników: 150 osób 
 

miejsce: DPS  ul. Bukowska , data: 18.11.03r , liczba uczestników: 100 osób 
 

miejsce: Klub Osiedlowy „Złota Jesień" os. Powstań Narodowych, data: 24.11.03r 
      liczba uczestników: 30 seniorów 
 
Organizowanie spotkań wigilijnych dla osób samotnych i starszych: 
 

miejsce: Hotel Wielkopolski, data: 19.12.03r, liczba uczestników: 40 osób. 
 

miejsce: DDPS ul. Nowy Świat,  data: 21.12.03r, liczba uczestników: 55 osób 
 

miejsce: Klub Kalina ul. Czechosłowacka data: 19.12.03r liczba uczestników:  
      40 osób 
 

miejsce: Klub Osiedlowy „Na Pięterku" os. Orła Białego, data: 17.12.03r. , 
     liczba uczestników: 51 osób 
 

miejsce: Klub Osiedlowy „Krąg”, data: 15.12.03r., liczba uczestników: 60 osób 
 
Spotkania świąteczne dla dzieci: 
 

Spotkanie wigilijne uczestników Programu „Starszy Brat, Starsza Siostra", 
     data: 19.12.03r., liczba uczestników: 10 dzieci z rodzin objętych pomocą MOPR  
 

Impreza Mikołajkowa , data: 11.12.03r., miejsce: Dom Kultury Wierzbak, 
      liczba uczestników: 80 dzieci 
 

Impreza Gwiazdkowa dla dzieci „Gwiazdka przy Choince" , data: 19.12.03r. 
      miejsce: Klub Seniora „Hetman" Piątkowo , liczba uczestników:  60 dzieci (5-9 lat) 
 

Dzień Wolontariusza. Spotkanie pracowników MOPR z koordynatorami i      
      wolontariuszami Programu „Starszy Brat, Starsza Siostra", data: 5.12.03r, 
      miejsce: Filia Nowe Miasto MOPR, liczba uczestników: 20 osób  
 
 

 69



 
3.9.      Współpraca z ośrodkami  wsparcia 
 
 
Ośrodki wsparcia to środowiskowe formy pomocy półstacjonarnej, służące 
utrzymaniu osoby w jej naturalnym środowisku  i przeciwdziałaniu instytucjonalizacji.   
W roku 2003 usługami świadczonymi przez w/w placówki objęte zostały następujące 
kategorie klientów MOPR: 

 
 
3.9.1. Ośrodki wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi    
                   i niepełnosprawnymi intelektualnie 
 
 
PARTNERZY: 
- Środowiskowy Dom Samopomocy FOUNTAIN HOUSE w Poznaniu przy  
     ul. Rawickiej 51, prowadzony przez Stowarzyszenie Osób i Rodzin na Rzecz  
     Zdrowia Psychicznego  „Zrozumieć i Pomóc”, 
- Środowiskowy Dom Samopomocy w Poznaniu, ul. Ognik 20b, prowadzony przez 

Stowarzyszenie Przyjaciół Niewidomych i Słabowidzących 
- Środowiskowy Dom Samopomocy NADZIEJA, prowadzony przez Stowarzyszenie 

Pomocy Upośledzonym Umysłowo „Nadzieja” 
- Środowiskowy Dom Samopomocy w Raszewach, gmina Żerków (na mocy 

porozumienia zawartego w dniu 17.09.2001r.  pomiędzy MOPR w Poznaniu 
reprezentowanym przez dyrektora MOPR, p. Włodzimierza Kałka a ŚDS w 
Raszewach, reprezentowanym przez dyrektora, p. Romana Roszaka). 

- Środowiskowy Dom Samopomocy w Środzie Wielkopolskiej, prowadzony przez 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej. 

 
W tych ośrodkach skierowane osoby korzystały ze wsparcia psychologicznego, 
terapeutycznego, usług z zakresu rehabilitacji społecznej oraz pomocy w dostępie do 
specjalistycznych świadczeń psychiatrycznych.  
 
Do ŚDS w Raszewach, ze względu na jego stacjonarny charakter i realizację usług 
mieszkaniowych,  skierowano osoby, które  z powodu  aktualnej sytuacji życiowej nie 
mogły pozostać w miejscu dotychczasowego zamieszkania. Zadaniem Domu jest 
przygotowanie przebywających tam osób do samodzielnej egzystencji lub 
funkcjonowania w DPS .  
 
W 2003 roku z usług Środowiskowych Domów Samopomocy, z którymi współpracuje 
MOPR, skorzystało: 
ŚDS „FOUNTAIN HOUSE” – 63 osób 
ŚDS ul. Ognik 20b –  35 osób 
ŚDS „NADZIEJA” – 33 osoby  
ŚDS RASZEWY  - 4 osób 
ŚDS ŚRODA WLKP – 2 osoby 
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3.9.2.  Ośrodki wsparcia dla osób starszych, samotnych 
 
W celu zapewnienia osobom starszym i samotnym niezbędnej pomocy usługowej, 
spożywania pełnowartościowych posiłków, a także umożliwienia im utrzymania 
kontaktu z otoczeniem,  współpracowano z Domami Dziennego Pobytu oraz 
Dziennymi Oddziałami Domów Pomocy Społecznej w Poznaniu. 
 
W 2003r. z oferty tej skorzystało: 

DDPS nr 1 -   71 osób 
DDPS nr 2 -   91 osób 
DDPS nr 3 -   99 osób 
DDPS nr 4 - 149 osoby 
DDPS nr 5 -   73 osób 
Oddział Dzienny przy ul. Bukowskiej –  44 osoby 
Oddział Dzienny przy ul. Konarskiego –  35 osób 
 

Dzięki współpracy z w/w placówkami udało się łącznie 562 osobom zapewnić 
zaspokojenie niezbędnych potrzeb zarówno bytowych, jak i społecznych  w ich 
środowisku  zamieszkania. 
 
 
3.9.3.  Ośrodki wsparcia dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych 

problemami opiekuńczo-wychowawczymi, problemem 
alkoholizmu, itd. 

 
Na terenie Miasta Poznania funkcjonuje 29 świetlic środowiskowych i 
terapeutycznych. W ramach współdziałania z ośrodkami wsparcia Miejski Ośrodek 
Pomocy Rodzinie w Poznaniu podejmuje następujące działania: 
- ustalanie wspólnie z placówkami możliwości przyjęcia dziecka i objęcie 

programem terapeutycznym – jako dodatkowy element pracy socjalnej na rzecz 
rodziny, 

- rozpoznawanie sytuacji rodzin dzieci objętych wsparciem świetlic – na wniosek 
specjalistów z placówki – i udzielanie niezbędnego wsparcia. 
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4.  Współpraca ze środkami masowego przekazu 
 

 
 

W 2003 roku kontynuowano działania propagujące idee pomocy społecznej w 
środkach masowego przekazu. Z dziennikarzami ścisły kontakt cały czas utrzymuje 
rzecznik prasowy MOPR. Koordynując współpracę z mediami, przygotowuje 
informacje, zajmuje się sprawami wymagającymi interwencji, promuje inicjatywy 
MOPR. Dbając o wizerunek społeczny instytucji, odpowiada na pytania dziennikarzy 
zainteresowanych pracą bieżącą MOPR - realizacją świadczeń na rzecz 
mieszkańców Poznania znajdujących się w sytuacjach trudnych społecznie, ale też 
zmianą prawa, generującą zmiany w sposobach zaspokajania potrzeb społecznych 
mieszkańców Poznania.  

I tak np. „wyjście” ze świadczeń pomocy społecznej renty socjalnej do ZUS-u, 
który wypłaca to świadczenie od 1 października 2003 roku, wzbudziło duże 
zainteresowanie mediów. Publicyści zainteresowani są również podejmowanymi 
przez MOPR działaniami pozaustawowymi, np. zorganizowaną (we współpracy z 
DPS-ami) z okazji Dnia Seniora - Biesiadą „Uśmiechy jesieni” , uroczystą Mszą 
Świętą, jak również popieranymi przez MOPR działaniami PTG i UTW, będących 
organizatorami szkolenia „Opiekuńcza rodzina” – dla rodzin opiekujących się ludźmi 
starymi i chorymi w domu. Redaktorzy różnych mediów interesowali się również 
funkcjonowaniem MOPR – kondycją finansową czy też płacami pracowników MOPR, 
a także uroczystymi obchodami Dnia Pracownika Socjalnego. Dziennikarze wyrazili 
jednocześnie swoje zainteresowanie otrzymaną w 2003 roku przez dyrektora MOPR 
nagrodą ministra Jerzego Hausnera. Dyrektor MOPR Włodzimierz Kałek został 
ogłoszony „Człowiekiem Grudnia 2003 roku” przez „Gazetę Poznańską” i wziął udział 
w plebiscycie „Na Poznaniaka Roku 2003” (również ogłoszonego przez „Gazetę 
Poznańską”).   

 
Rzecznik prasowy MOPR utrzymuje równocześnie stałą współpracę z Biurem 

Prasowym i Rzecznikiem Prasowym Prezydenta Miasta Poznania, z którymi w  roku 
2003 kontaktowano się 15 razy – w 8 przypadkach informacyjnie, 4 razy 
interwencyjnie – najczęściej w sprawie nowo powstałego Rodzinnego Domu 
Pomocy, oraz w 3 sprawach, dotyczących: okoliczności publikacji prasowej w „NIE”, 
finansów na likwidację barier architektonicznych oraz skargi złożonej na działania 
MOPR przez psychicznie chorego klienta.  

 
Zadaniem rzecznika jest także prowadzenie polityki informacyjnej wewnątrz 

MOPR. W tym celu korzystano z wydanego przez MOPR „Vademecum świadczeń 
Pomocy Społecznej dla osób niepełnosprawnych” (styczeń 2003), będącego 
kompendium wiedzy z zakresu zadań powiatowych realizowanych przez MOPR, a 
dotyczącej rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych. Vademecum zostało 
przekazane wszystkim pracownikom socjalnym MOPR, po to, aby tryb i warunki 
przyznawania świadczeń mogły dotrzeć do osób, które bezpośrednio kontaktują się z 
klientami. Po jednym egzemplarzu Vademecum otrzymały również wszystkie media, 
współpracujące z MOPR, zainteresowane problematyką wspierania osób 
niepełnosprawnych. 
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W celu usprawnienia uzyskania i przepływu informacji o działalności MOPR 
jako instytucji, w roku 2003 podjęto  działania mające na celu utworzenie strony 
internetowej.  

 
Z rzecznikiem prasowym MOPR kontaktują się także osoby pragnące uzyskać 

pomoc czy bliższe informacje po przeczytanym artykule albo obejrzanej lub 
wysłuchanej audycji telewizyjnej lub radiowej, np. mieszkańcy Poznania chcący 
przekazać dary dla rodziny, której urodziły się trojaczki, sąsiedzi pragnący pomóc w 
organizowanym przez MOPR pogrzebie osoby, która zginęła w pożarze; ludzie 
zamierzający uzyskać kontakt z organizacjami i stowarzyszeniami, np. Polskim 
Związkiem Niewidomych czy punktami interwencji kryzysowej (często kobiety „z 
przemocy”).  

Nierzadko rzecznikowi prasowemu MOPR zgłaszane są przez inne instytucje 
sytuacje wymagające interwencji MOPR, np. sprawa osoby bezdomnej koczującej na 
ulicy zgłoszona przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki, czy też problem eksmisji 
rodziny z trójką adoptowanych dzieci, zgłoszona również przez WUW.  

Rzecznik prasowy ZUS kilkakrotnie wyraziła zainteresowanie także  
uzyskaniem informacji nt. zasad świadczonej pomocy przez MOPR, m. in. kobietom 
bezrobotnym, będącym w ciąży lub wychowującym małe dzieci.   

W sytuacjach społecznie trudnych kontakt z rzecznikiem prasowym MOPR 
nawiązują również radni Rady Miasta Poznania, którym również zależy – po 
publikacjach w mediach - na pozytywnym rozwiązaniu przedstawionych problemów, 
np. sprawa pomocy inwalidzie ( I grupa) eksmitowanemu na bruk /radny 
W.Wośkowiak/. W wyniku interwencji radnych media zainteresowane są 
wyjaśnieniem wielu problemów, np. w wyniku interwencji radnej L.Dudziak – W.T.K. 
przygotowała w MOPR materiał nt. konieczności funkcjonowania mieszkań 
socjalnych dla rodzin i osób będących w trudnych sytuacjach życiowych. 

 
W trzech przypadkach rzecznik prasowy MOPR odpowiadał na pisma 

interwencyjne z Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych, związane z publikacjami 
prasowymi, jak również udzielał informacji dla potrzeb WZiSS nt. poznańskich 
seniorów, będących klientami MOPR i świadczonej im pomocy. 

 
Ścisła współpraca pomiędzy MOPR a mediami zaowocowała w 2003r. 387 

kontaktami z 30 różnymi redakcjami, co daje średnio dziennie kontakt w 2 różnych 
sprawach. Dziennikarze zainteresowani byli przede wszystkim takimi  tematami, jak:  

• dożywianie dzieci w szkołach,  
• pomoc osobom niepełnosprawnym ze środków PFRON – ze 

szczególnym uwzględnieniem turnusów rehabilitacyjnych i likwidacji 
barier architektonicznych, 

• żebractwo dzieci i kobiet z małymi dziećmi, 
• bezdomność oraz problemy rodzin eksmitowanych 
• ilość miejsc wolnych w noclegowniach i schroniskach w okresie 

zimowym 
• system opieki zastępczej w Poznaniu 
• koszty utrzymania wychowanka w Domu Dziecka 
• adoptowanie się do życia usamodzielniających się wychowanków 

Domów Dziecka 
• „wyprawki szkolne” 
• paczki wielkanocne dla osób potrzebujących 
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• paczki świąteczne dla dzieci i seniorów 
• „Pogotowie Św.Mikołaja” 
• imprezy noworoczne dla dzieci 
• problem ubóstwa i wzrost liczby klientów w okresie przedświątecznym 
• letni wypoczynek dzieci i młodzieży 
• dożywianie dzieci podczas wakacji 
• różne rodzaje form pracy socjalnej  
• zakres działań podjętych przez MOPR na rzecz mieszkańców miasta 

Poznania będących w trudnej sytuacji społecznej – materialnej i 
rodzinnej, oraz zasady udzielania świadczeń; najczęstsze pytanie: „Kto 
może starać się o pomoc, jakie są warunki jej otrzymania?” 

• otwarcie i zasady funkcjonowania Info Cafe, 
• otwarcie Rodzinnego Domu Pomocy (zasady kierowania i odpłatności), 
• budżet miasta na pomoc społeczną, wystarczalność środków 

finansowych na zasiłki przyznawane przez MOPR,  
• pozyskiwanie opiekunów prawnych dla ubezwłasnowolnionych klientów 

MOPR, 
• renty socjalne, 
• usługi opiekuńcze i przetargi na usługi opiekuńcze, 
• specjalna pomoc dla osób niepełnosprawnych w Roku Osób 

Niepełnosprawnych, 
• samochody („taxówki”) do przewozu osób niepełnosprawnych, 
• przemoc w rodzinie,  
• przemoc wobec osób starszych w rodzinie,  
• pomoc bezrobotnym klientom MOPR, 
• profilaktyka antyalkoholowa, 
• problem „dzikich lokatorów” – klientów MOPR, 
• otrzymywanie żywności przez klientów MOPR z zasobów Agencji Rynku 

Rolnego Skarbu Państwa, 
• zasady kierowania do domów pomocy społecznej, 
• sprawianie pogrzebu – gdzie?, komu? za ile? 
• zatrudnienie wolontariuszy w MOPR, 
• zastępcza służba wojskowa w MOPR, 
• otrzymanie nagrody Ministra GPiPS przez dyrektora MOPR za 

innowacyjne działania i rozwiązania stosowane w pomocy społecznej. 
 
W 2003 roku najczęstszy kontakt z mediami miał charakter : 

• informacyjny   –  228    
• interwencyjny  –    76    
• promocyjny     -      83    
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5. Zatrudnienie w MOPR 
 
 
Wg stanu na 31.12. 2003 r. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu zatrudniał 
302 osoby – bez urlopów wychowawczych i etatów refundowanych  (w przeliczeniu 
na etaty 295,15 ).  
 
W ogólnej liczbie zatrudnionych : 

 175 osób stanowią pracownicy bezpośrednio kontaktujący się z klientami, 
w tym : 

o 137 osób   to rejonowi pracownicy socjalni, 
o 39 osób to pracownicy socjalni niepracujący w rejonach 

opiekuńczych oraz specjaliści z różnych dziedzin  : konsultanci    
psycholodzy, socjolodzy, pedagodzy, prawnicy,  specjaliści, 
realizujący program pomocy rodzinom z problemem alkoholowym. 

 
 39 osób  to kadra kierownicza : 

Dyrektor MOPR    1 osoba 
Z-cy Dyrektora MOPR   2 osoby 
Kierownicy Filii     6 osób 
Kierownicy Działów    4 osoby 
Kierownicy Sekcji     9 osób 
Kierownicy Zespołów Pracy Socjalnej  17 osób 
 

 87 osoby  to obsługa i administracja : 
Dział Organizacyjny            12 osób  
Dział Ekonomiczny            20 osób 
Sekcje Świadczeń w Filii            32 osoby 
Pozostali pracownicy            20 osób 

 
 
 

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. 
Wg stanu na 30.09.2003 r. liczba mieszkańców Poznania wynosiła 575.491 tys./ 
informacja uzyskana z GUS/. Wg stanu na dzień 30.09.2003 r. w Poznaniu na 1 
rejonowego pracownika socjalnego przypadało 4.200 mieszkańców. Braki etatowe w 
tej grupie pracowników wynoszą około 150 etatów.  
 
 
MOPR prowadzi  sprawy związane z ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym :     

 pracowników MOPR                        302 pracowników 
 wychowanków Rodzinnych Domów Dziecka                  32 wychowanków 
 klientów MOPR    do 31.08.03                       ok.2.551 klientów MOPR 

                                            na dzień 31.12.03                          1.303  klientów MOPR 
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W roku 2003 w ramach zadań dodatkowych prowadzono : 

 
 obsługę finansowo – księgową :  

• 5 Rodzinnych Domów Dziecka 
• Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego 

 
 pobieranie odpłatności rodziców  naturalnych za pobyt dzieci w   

     placówkach opiekuńczo – wychowawczych : 
• Domu Dziecka nr 1 
• Domu Dziecka nr 2 
• Pogotowia Opiekuńczego 
• Klubu Profilaktyczno – Wychowawczego. 
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6. Potrzeby  w zakresie pomocy społecznej 
 

1. Zmiana zasad wyboru realizatora usług opiekuńczych w miejscu 
zamieszkania dla klientów MOPR 

 
Świadczenie usług opiekuńczych wobec osób, które z powodu wieku, choroby 
lub innych przyczyn wymagają pomocy, jest obligatoryjnym zadaniem 
własnym gminy. Zgodnie ze statutem zadanie to w całości jest realizowane 
przez MOPR; jako jednostka sektora finansów publicznych jest zobowiązany 
do stosowania ustawy „prawo zamówień publicznych”. Z uwagi na wielkość 
zamówienia kontrahenci byli wyłaniani w drodze przetargu nieograniczonego. 
Okres zawarcia umowy, zgodnie z ustawą o finansach publicznych, nie mógł 
przekroczyć roku kalendarzowego. Taki sposób realizacji usług opiekuńczych 
skutkuje coroczną zmianą podmiotów wykonujących usługi, co ma 
niekorzystny wpływ na poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji osób 
korzystających z usług.    
Art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej wprowadził 
możliwość zlecenia realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej w drodze 
konkursu ofert : 
a) organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność w zakresie 

pomocy społecznej, 
b) osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym działającym na podstawie 

przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej 
Polskiej, stosunku Państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych 
oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe 
obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej. 

Takie rozwiązanie nadal zapewniałoby wysoką jakość usług świadczonych 
przez przeszkolony personel, posiadający doświadczenie w wykonywaniu 
czynności opiekuńczych, a co najważniejsze -  możliwość podpisania umowy 
z kontrahentem na 5 lat. 

 
 
 

2. Tworzenie i rozwijanie programów pomocy dla osób zagrożonych 
wykluczeniem, zwłaszcza z powodu bezrobocia 
 
W 2003 r. z pomocy materialnej MOPR skorzystało 6.870 rodzin, w których 
występował problem bezrobocia, dotyczący 7.944 osób ( w porównaniu do 
2002 r. nastąpił ponad 32% wzrost liczby osób bezrobotnych). 
Przeprowadzona analiza wykazała, że 3.971 tj. 50 % spośród tych osób to 
długotrwale bezrobotni - powyżej 24 miesięcy ( 2.237 kobiet i 1.734 
mężczyzn). 
Kwalifikacje zawodowe tych osób ( dominującą grupę stanowią bezrobotni z 
wykształceniem podstawowym i zawodowym ) oraz pojawiające się, często 
niezależne od możliwości osoby bezrobotnej, powody pozostawania bez pracy 
- utrudniające powrót na rynek pracy po długiej na nim nieobecności -  
wskazują na konieczność podjęcia działań w kierunku wsparcia tej grupy 
beneficjentów, jako grupy szczególnie wysokiego poziomu ryzyka wykluczenia 
społecznego.  
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3. Poprawa infrastruktury socjalnej niezbędnej do realizacji zadań z 
zakresu usług świadczonych przez domy pomocy społecznej oraz 
zapewnienie opieki zastępczej dzieciom pozbawionym opieki 
rodzicielskiej : 

 
a. Tworzenie kolejnych Rodzinnych Domów Dziecka na terenie 

Miasta Poznania. 
 
W 2003 r. na terenie Poznania funkcjonowało 5 rodzinnych domów dziecka. 
Placówka rodzinna zapewnia całodobową opiekę i wychowanie dzieciom 
pozbawionym opieki rodzicielskiej, w warunkach zbliżonych do domu 
rodzinnego. Zapewnienie takiej formy opieki nad dziećmi jest zatem 
korzystniejsze z punktu widzenia rozwoju dziecka.  
Wg danych na dzień 31.12.2003 r. na umieszczenie w Domu Dziecka lub 
Rodzinnym Domu Dziecka oczekiwało 35 dzieci, co odpowiada utworzeniu co 
najmniej 5 placówek rodzinnej opieki zastępczej. 
 

 
b. Wspieranie inicjatyw promujących rodzinne formy opieki 

zastępczej nad dzieckiem. 
 
Zdecydowaną większość wśród poznańskich rodzin zastępczych stanowią 
rodziny spokrewnione z dzieckiem ( ok. 82%), chociaż zauważa się tendencję 
spadkową (w ubiegłym roku stanowiły 90% ogółu rodzin zastępczych). W 
związku z koniecznością przeprowadzenia zmian w placówkach opiekuńczo-
wychowawczych, do czego zobowiązują standardy zawarte w przepisach, 
występuje konieczność powoływania rodzin zastępczych niespokrewnionych. 
W ten sposób dzieci, zamiast trafić do dużych placówek opiekuńczo-
wychowawczych, mogłyby być umieszczone w rodzinnych formach opieki. 
Istnieje zatem potrzeba kontynuowania działań promujących tworzenie rodzin 
zastępczych niespokrewnionych. 

 
 
 
 

4. Opracowanie programu pomocy osobom niewidomym i słabowidzącym 
 
W zakresie rehabilitacji społecznej istnieje pilna potrzeba opracowania 
programu pomocy osobom niewidomym  i słabowidzącym, dzięki któremu 
będzie możliwe zatrudnienie osób drugich w roli tzw. tłumacza – przewodnika 
osoby niepełnosprawnej w załatwieniu codziennych spraw życiowych (sprawy 
urzędowe, uczestnictwo w pokazach sprzętu dla osób niepełnosprawnych, 
poruszanie się po mieście, wyjazd do innego miasta, także pomoc w pracy 
zawodowej, np. nauczyciela akademickiego). 

 
 
 
 

 78



 
 
 
 
 

5. Zwiększenie możliwości pozyskiwania mieszkań z komunalnych 
zasobów lokalowych dla usamodzielniających się wychowanków rodzin 
zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz dla osób 
realizujących program wychodzenia z bezdomności 
 
MOPR w trakcie realizacji zadania związanego z usamodzielnianiem 
wychowanków napotyka na problemy w tym zakresie, zwłaszcza w 
odniesieniu do osób opuszczających domy dziecka, które zmuszone są 
wracać do poprzednich środowisk. Tylko w roku 2003 pełnoletniość osiągnęło 
67 wychowanków rodzin zastępczych, a 33 wychowanków pochodzących z 
terenu Poznania opuściło placówki opiekuńczo-wychowawcze.  
W roku 2003 MOPR realizował 10 programów wychodzenia z bezdomności, a 
w ramach Programu Mieszkań Readaptacji Społecznej w Poznaniu pozyskano 
dla osób wychodzących z bezdomności 3 mieszkania.   

 
 

6. Zwiększenie liczby pracowników socjalnych MOPR 
 

W Poznaniu nie jest realizowany ustawowy zapis mówiący o jednym      
pracowniku socjalnym przypadającym na 2.000 mieszkańców (wg stanu na 
31.12.03r. liczba mieszkańców Poznania wynosiła 575.491 osób; na 
rejonowego pracownika socjalnego przypadało 4.200 mieszkańców ). Braki 
etatowe w tej grupie wynoszą 150 etatów. 
 
Nadal wzrasta liczba klientów korzystających z pomocy materialnej MOPR 
( między 2002 a 2003 rokiem nastąpił wzrost liczby gospodarstw domowych o 
4,7%  ), głównie w zakresie świadczeń celowych, których procedura 
przyznania jest bardzo pracochłonna (wymagają kilka razy w roku 
przeprowadzania postępowania administracyjnego).  
Pozostawienie zatrudnienia na stałym poziomie przy wzroście liczby osób 
korzystających ze wsparcia MOPR może doprowadzić w konsekwencji do 
obniżenia jakości świadczonych usług. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Opracowanie zbiorcze przygotowała : Bernarda Gan  
Tel. kontaktowy : 860-99-05 
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