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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  2004r.  Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie realizował zadania wynikające z : 
 
• ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 

2004r. Nr 64 poz.593 ), 
 
• 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), 

 
• ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2003r. Nr 

228, poz. 2255) 
 
• ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 

ze środków publicznych (Dz.U. z  dnia 27 września 2004 Nr 20, poz.2135) 
 
• ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst 

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

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

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

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

będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2002 r. Nr 
42, poz. 371), 

 
• ustawy z dnia 26 listopada 1998 o finansach publicznych (Dz.. z 1998r. nr 155, 

poz.1014 z późniejszymi zmianami) 
 
• ustawy z dnia 10 czerwca 1994 roku o zamówieniach publicznych (tekst jednolity 

Dz.U. nr 72/2002 poz.664 z późniejszymi zmianami), 
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• 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) 

 
• ustawa z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym 9Dz.U. z 2003r. Nr 

122, poz. 1143) 
 
• ustawa z dnia 9 listopada 2000r. o repatriacji (Dz.U. z 2000r. Nr 106, poz.1118), 
 
• ustawa z dnia 25 czerwca 1997r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 1997r. Nr 114, 

poz.739  z późniejszymi zmianami) 
 
• ustawa  z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu 

terytorialnego (Dz.U. z 2003r. Nr 203, poz. 1966) 
 
• ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie (Dz.U. z 2003r. Nr 127, poz. 1399) 
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1.2. Struktura wydatków  w odniesieniu do realizowanych zadań      
          ustawowych 
 
OGÓLNY KOSZT WYDATKÓW MOPR W  2004 ROKU WYNIÓSŁ -  93.966.323 zł 
(w tym: 359.551 zł wydatki niewygasające z 2003 roku)   tj. 97,9 % planu  (plan na 
2004 rok wynosił 95.585.220 zł). 
 
Koszt obejmuje wydatki na realizację zadań ustawowych 80.189.053 zł oraz koszty 
obsługi tych zadań  13.777.270  zł, w tym:  
     Ogółem  świadczenia  obsługa 

 zadania własne gminy 34.669.977  zł 27.779.014  zł       6.890.963  zł 
 zadania zlecone gminie 52.412.551  zł 45.885.795  zł       6.526.756  zł 
 zadania własne powiatu   6.852.508  zł   6.852.508  zł          359.551  zł 
 zadania zlecone powiatu        31.287  zł                31.287  zł           -   

 
   

Wydatki na świadczenia  określone w ustawach,  
do realizacji których zobowiązany jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 

 
 ZADANIA OKREŚLONE W USTAWIE O POMOCY SPOŁECZNEJ 

 
Ogólny  koszt 38.290.717 zł obejmuje wypłatę świadczeń na realizację świadczeń z 
zakresu  :  
       

▪  zadania własne gminy   27.080.834  zł  
▪  zadania zlecone gminie     4.685.639  zł 
▪  zadania własne powiatu     6.492.957  zł  
▪  zadania zlecone powiatu               31.287   zł 

                   
 

 ZADANIA OKREŚLONE W USTAWACH O SYSTEMIE UBEZPIECZEŃ 
SPOŁECZNYCH I POWSZECHNYM UBEZPIECZENIU ZDROWOTNYM 

 
Ogólny koszt  1.273.783   zł  obejmuje wypłatę zasiłków na pokrycie składek na  : 

 
▪ ubezpieczenie społeczne  804.587  zł 
▪ ubezpieczenie zdrowotne  469.196  zł   

 
 

 ZADANIA OKREŚLONE W USTAWIE O ZASIŁKACH RODZINNYCH I 
PIELĘGNACYJNYCH I WYCHOWAWCZYCH 

 
Wydatkowany koszt 246.986 zł. obejmuje wydatki na: 

 zasiłki rodzinne dla  osób na łączną kwotę       114.190 zł 
 zasiłki pielęgnacyjne dla  osób na łączną kwotę 132.796 zł 

 
Całość wydatków została pokryta środkami z dotacji celowej budżetu państwa. 
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 ZADANIA OKREŚLONE W USTAWIE O ŚWIADCZENIACH  

RODZINNYCH 
 
Wydatki na świadczenia ogółem      39.679.387 zł, 

w tym na: 
- Zasiłki rodzinne                 7.837.434   zł, 
- Dodatki do zasiłków rodzinnych  28.957.930   zł, 
- Świadczenia opiekuńcze     2.884.023   zł. 

 
 ZADANIA OKREŚLONE W USTAWIE O WYCHOWANIU W 

TRZEŹWOSCI I PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLIZMOWI 
 
Środki w wysokości  698.180 zł  pozyskane ze Społecznego Funduszu 
Przeciwdziałania  Alkoholizmowi zostały przeznaczone na realizację „Programu 
pomocy rodzinom z problemem alkoholowym”, z tego: 
 

o na zapewnienie następujących świadczeń dla rodzin przeznaczono 
347.702  zł, w tym : 

 posiłki dla dzieci     130.153  zł 
 wyjazdy terapeutyczne dla osób    28.971  zł 
 psychoterapia dla rodzin      10.587  zł 
 zakup materiałów specjalistycznych               5.183  zł  
 kolonie i półkolonie dla   dzieci                      99.368  zł 
 akcja świąteczna                                            35.116 zł 
 wyrównywanie szans w edukacji                    38.324 zł 

o remont i wyposażenie bazy lokalowej          81.951 zł 
o na wypłatę wynagrodzeń 9 specjalistów, pochodne od wynagrodzeń, 

delegacje, szkolenia, ubezpieczenie i ZFŚS przeznaczono   268.527  zł 
     

 
 ZADANIA OKREŚLONE W USTAWIE O REHABILITACJI 

ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
 
W 2004r. wydatkowano z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych kwotę 8.453.700 zł na : 

 dofinansowanie 9 Warsztatów Terapii Zajęciowej 3.771.274  zł 
 dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych   1.829.089  zł 
 dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych    1.150.624  zł    
 dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny   106.725  zł 
 dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt ortopedyczny  1.113.259  zł 
 dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki        482.729  zł 

 
W budżecie MOPR nie są ujęte wydatki na pomoc udzieloną osobom 
niepełnosprawnym ze środków Państwowego Funduszu Osób  
Niepełnosprawnych. 
 

 W 2004 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 

 2003 

 
rok 

 2004 
 

rok 
2004 : 2003

zadania własne gminy - ogółem 26 106 626 27 779 014 106,4 
  świadczenia z pomocy społecznej 25 299 600 26 254 724 103,8 
  program Przeciwdziałanie Alkoholizmowi 296 676  698 180 235,3 
  dotacja rządowa na dożywianie 510 350 534 473 104,7 
 odpłatność za pobyt w DPS poza powiatem x 291 637 x 
zadania zlecone gminy - ogółem 17 651 636 45 885 795 260,0 
  świadczenia z pomocy społecznej 14 578 535 4 675 152 32,1 
 świadczenia rodzinne x 39 679 387 x 
  składki na ubezpieczenie społ. i zdrowotne 1 809 110 1 273 783* 70,4 
  zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne 1 233 963 246 986 20,0 
  dotacja rządowa na wyprawki szkolne 26 370 x x 
 odszkodowania dla rolników - susza 3 658 10 487 286,7 
zadania własne powiatu – ogółem 6 724 984 6 492 957 96,5 
  rodziny zastępcze 6 312 675 6 153 991 97,5 
  placówki opiekuńczo - wychowawcze 412 309 335 443 81,4 
 program wsparcia rodzin naturalnych x 3 523 x 
zadania zlecone powiatu – ogółem 15 269 31 287 x 
  pomoc dla uchodźców 15 269 517 3,4 
 program wsparcia rodzin naturalnych x 30 770 x 
utrzymanie ośrodka 11 398 156 13 417 719 117,7 

 w ramach realizacji zadań gminnych 10 710 207 13 178 989** 123,1 
 w ramach realizacji zadań powiatowych 528 188 x x 

 wydatki inwestycyjno - remontowe 159 761 238 730 149,4 
dodatki mieszkaniowe 5 118 x x 

 
wydatki ogółem 61 901 789 93 606 772 151,2 

*   składki na ubezpieczenie społecznej i zdrowotne, w tym :       
 469.196 składki na ubezpieczenie zdrowotne w ramach realizacji świadczeń pomocy społecznej 
 336.062 składki na ubezpieczenie społeczne w ramach realizacji świadczeń pomocy społecznej 
 468.525 składki na ubezpieczenie społeczne w ramach realizacji świadczeń rodzinnych 

 
** utrzymanie ośrodka w ramach realizacji zadań gminnych, w tym : 

 11.403.593 zł koszty utrzymania w ramach realizacji świadczeń pomocy społecznej (6.002.193 zadania 
własne gminy; 5.401.400 zadania zlecone gminie ) 

 1.775.396 zł koszty utrzymania w ramach realizacji świadczeń rodzinnych  ( 650.040 zadania własne 
gminy; 1.125.356 zadania zlecone gminie ) 
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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, 
• bezrobocia, 
• niepełnosprawności, 
• długotrwałej choroby, 
• przemocy w rodzinie, 
• potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, 
• bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzeniu 

gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,  
• braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki 

opiekuńczo-wychowawcze, 
• trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy, 
• alkoholizmu lub narkomanii, 
• trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego, 
• zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, 
• klęski żywiołowej lub ekologicznej. 
 
Do dnia 30.04.2004r. prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej 
przysługiwało osobom i rodzinom, których dochód na osobę w rodzinie nie 
przekraczał: 

- 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 z dnia 12 marca 2004r. wprowadziła zmianę w 
sposobie obliczania progów dochodowych kwalifikujących do skorzystania ze 
świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, tj. od 1 maja 2004r. kryterium 
dochodowe wynosi : 

- dla osoby samotnie gospodarującej – 461,-zł, 
- dla gospodarstw domowych wieloosobowych – 316,-zł na 

osobę w rodzinie 
 
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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2.1.1  Realizacja świadczeń pomocy społecznej 
 
  

Porównanie wydatków na świadczenia pomocy społecznej przyznane w 
ramach zadań zleconych i własnych gminy w  2003 i 2004 roku 

 
         Kwota udzielonych świadczeń Wyszczególnienie 

  2003 rok 2004 rok 2004:2003

 
Świadczenia przyznane w ramach zadań 
zleconych i własnych 
 

 
40 388 543 

 
31 596 342 

 
78,2 

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

 
14 578 534 

 
4 672 867* 

 
32,0 

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

 
25 810 009 

 
26 923 475* 

 
104,3 

 
* kwoty zgodne ze sprawozdaniem MPiPS-03 za rok 2004 
 
 
Liczba osób korzystających z pomocy materialnej MOPR w porównaniu do 2003 roku  
spadła o  17 %, a wydatkowana kwota na zadania gminy spadła o około 21,8%. 
Spadek kwoty dotyczy tylko zadań zleconych i w tym rodzaju świadczeń jest na 
poziomie 68,0% wydatków w roku ubiegłym. 
Sytuacja ta wiąże się ze: 
• zmianą  ustawy o pomocy społecznej w 2003 roku, w wyniku której sprawy 

związane z wypłatą renty socjalnej zostały przekazana od października 2003 
roku do ZUS, 

• nowa ustawa o pomocy społecznej, z dnia 12 marca 2004 r. wprowadziła duże 
zmiany w sposobie przyznawania świadczeń; między innymi następujące rodzaje 
świadczeń realizowanych do 30.04.04r. w ramach zadań zleconych przeszły do 
świadczeń rodzinnych : zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek macierzyński; 
natomiast zasiłek okresowy, zasiłek na bilety kredytowane od 1.05.04r. stały się 
zadaniami własnymi gminy 
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2.1.1.1. Zadania zlecone 
 

Struktura wydatków na zadania zlecone gminie w  2004r 

    LICZBA OSÓB,         

FORMY POMOCY   KTÓRYM LICZBA KWOTA  LICZBA  LICZBA 

    PRZYZNANO ŚWIADCZEŃ ŚWIADCZEŃ RODZIN OSÓB  

     DECYZJĄ   W ZŁ   W RODZINACH

    ŚWIADCZENIA         
0   1 2 3 4 5 

RAZEM (wiersz 2-9) 1 2 083 x 4.672.867 2.083 4.667 
         
ZASIŁKI STAŁE (do 30.04.04r.) 2 394 1 543 640.940 394 1 147 
ZASIŁKI STAŁE WYRÓWNAWCZE  +        
ZASIŁKI STAŁE  od 01.05.2004r.   3 971 9 435 2 888 8671 966 1 558 
         
ZASIŁEK OKRESOWY GWARANTOWANY 4 264 970 393 1392 264 702 
do 30.04.04r.       
        
ZASIŁKI OKRESOWE 3 5 x x 0 x x 
ZASIŁKI Z TYTUŁU OCHRONY        
MACIERZYŃSTWA – ogółem 6 x x 360 9754 x x 
MACIERZYŃSKI         
ZASIŁEK OKRESOWY – ogółem 7 288 1 047 317 442 288 884 
ZASIŁKI CELOWE W FORMIE         
BILETU KREDYTOWANEGO 5 8 x x 0 x x 

SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE        
PRZYSŁUGUJĄCE NA PODST.PRZEPISÓW 9 72 55 170 387 1056 70 89 
O OCHRONIE  ZDROWIA PSYCHICZNEGO       

ZASIŁKI RODZINNE I PIELĘGNACYJNE        
razem / wiersz 16+17 / 10 x 3 332 246 9867

x x 
       
ZASIŁKI RODZINNE 11 433 2 406 114 190 294 836 
        
ZASIŁKI PIELĘGNACYJNE 12 280 926 132 796 206 460 

SKŁADKI  ZUS 13 x x 627 191 x x 
       
1 w wierszu tym wykazane są koszty zasiłków stałych wyrównawczych wypłacane do 30.04.04r., które  
  od 1.05.04r. przekształciły się  w zasiłki stałe, 
2 od 1.05.04r. świadczenie to przeszło ze świadczeń pomocy społecznej  do świadczeń rodzinnych, 
3 kwota wydatkowana w okresie I-IV’04 w wysokości 1.360,-zł wykazana została w zadaniach      
  własnych gminy,  
4 wykazana kwota obejmuje także jednorazowe zasiłki z tytułu ochrony macierzyństwa, które z dniem  
  1.05.04r. przeszły do świadczeń rodzinnych, 
5 kwota wydatkowana na bilety kredytowe wydane w okresie I-IV’04r została wykazana w zadaniach  
  własnych gminy,  
6 faktyczny koszt specjalistycznych usług opiekuńczych w 2004 wyniósł 388.945,-zł (kwota 1.840,-zł za  
  usługi opiekuńcze wykonane w grudniu 2004 zostanie zapłacona w styczniu 2005r.)   
7 wykazany koszt obejmuje zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne dotyczące okresu I-IV’04;od 1.05.04r.    
  zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne przeszły do świadczeń rodzinnych,   
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PORÓWNANIE WYDATKÓW  NA  ZADANIA  ZLECONE  GMINIE 
w  2003 i  2004 roku 

 
 

Wyszczególnienie 2003 rok 2004 rok  2004 : 2003

1 
 
zasiłki z pomocy społecznej 14 177 535 4 283 921 30,2 

2 
 
składki na ubezpieczenie - ogółem 1 809 110 627 191 34,7 

a składki na ubezpieczenie społeczne  990 900 336 062 33,9 
b składki na ubezpieczenie zdrowotne 818 210 291 129 35,6 

3 
 
specjalistyczne usługi opiekuńcze 401 000 387 105 96,5 

4 
 
zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne 1 233 963 246 985 20,0 

5 
 
pomoc dla kombatantów 0 0 0 

6 
 
Wydatki ogółem / 1+2+3+4+5/ 17 621 608 5 545 202 31,5 

 
Na zadania zlecone gminy wydatkowano ogółem 5.545.202,-zł, z czego najwięcej 
środków wydatkowano na zasiłki. 
 
W porównaniu do 2003 roku wydatki na każdą z form pomocy były znacząco 
mniejsze. Jedynie wydatki na realizację zadania zleconego gminie w postaci 
specjalistycznych usług opiekuńczych, świadczonych na podstawie przepisów o 
ochronie zdrowia psychicznego były na podobnym poziomie, co w roku ubiegłym. 
Pomocą w tej formie objęto 72 osoby, na co wydatkowano 387.105,-zł. Faktyczny 
koszt usług specjalistycznych w 2004 roku wyniósł 388.945,-zł (kwota 1.840,-zł za 
usługi opiekuńcze wykonane w grudniu 2004 zostanie zapłacona w styczniu 2005r.). 
 
Spadek wielkości kwot wydatkowanych na pozostałe formy pomocy  wiąże się z: 
 
1) nowelizacją ustawy o pomocy społecznej w 2003 roku, w wyniku której sprawy  
    związane z wypłatą renty socjalnej zostały przekazane od października 2003 roku     
    do  ZUS, 
2) nowa ustawą o pomocy społecznej z 12 marca 2004r. , która spowodowała, że: 

- dotychczasowe zasiłki stałe, gwarantowane zasiłki okresowe, macierzyński 
zasiłek okresowy, macierzyński zasiłek jednorazowy od 1.05.2004r. przeszły 
do świadczeń rodzinnych wypłacanych na mocy ustawy o świadczeniach 
rodzinnych z dnia 28 listopada 2003r.  

- zasiłki okresowe oraz bilety kredytowane stały się zadaniem własnym gminy, 
3) nowa ustawa o świadczeniach rodzinnych zlikwidowała dotychczasowe zasiłki  
     rodzinne i  pielęgnacyjne oraz przejęła wypłatę składek na ubezpieczenie od  
     niektórych świadczeń pobieranych z pomocy społecznej. 
 
W rezultacie zapisy ustawowe spowodowały zmniejszenie liczby osób 
korzystających z dotychczasowych świadczeń pomocy społecznej w ramach zadań 
zleconych gminie. 
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W 2004 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 Kombatancki. 
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2.1.1.2.  Zadania własne   
           
 Struktura wydatków na  świadczenia  pomocy społecznej 
 w ramach zadań własnych gminy w  2004 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+4+6+7+8+9+10+11+12/        1 15 245 x 26 923 475 13 351 29 912 
       
ZASIŁKI OKRESOWE - OGÓŁEM 2 4 401 18 125 5 134 4331 4 401 10 258 
         
SCHRONIENIE 3 25 2 365 24 577 25 42 
         
POSIŁEK OGÓŁEM   w tym : 4 5 561 1 347 672 4 224 217 4 002 9 837 
    dla dzieci i młodzieży w okresie       
    nauki w szkole 5 4 142 1 098 314 2 891 7292 2 521 8 251 
         
UBRANIE 6 0 0 0 0 0 
         
USŁUGI OPIEKUŃCZE – OGÓŁEM 7 1 745 779 309 5 105 2173 1 721 2 108 
ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE        
 
W  PUBLICZNYCH ZAKŁADACH  OPIEKI  ZDROW. 8 53 62 11 936 53 96 
        
ZDARZENIA LOSOWEGO 9 18 18 12 280 18 35 
       
BILET KREDYTOWANY  10 371 395 9 8344 371 409 

         
SPRAWIENIE POGRZEBU 11 91 91 180 528 91 92 
INNE  ZASIŁKI  CELOWE  I  W  NATURZE         
OGÓŁEM 12 11 132 x 12 220 453 10 164 23 468 
w tym :        
   zasiłki celowe specjalne 13 2 507 7 088 1 239 030 2 411 4 891 
POMOC NA EKONOMICZNE         
USAMODZIELNIENIE  14 0 0 0 0 0 
 

1) w tym: 1.360,-zł kwota zasiłków okresowych wypłacona w okresie I-IV’04 w ramach zadań zleconych,
2) w tym: 534.473,-zł dotacja na dożywianie ze środków rządowych i 130.152,-zł opłacanie dożywianie 

z funduszu przeciwdziałanie alkoholizmowi, 
3) faktyczny koszt usług opiekuńczych świadczonych w 2005r. wynosi 5.147.970,-zł (kwota 30.790,-zł 

zostanie zapłacona w styczniu’05 za usługi wykonane w grudniu’04, natomiast kwota 11.963,-zł  to 
zwroty z innych gmin za usługi świadczone przez MOPR dla ich mieszkańców) 

4) w tym: 2.765,-zł koszt biletów zrealizowanych w okresie I-IV’04 w ramach zadań zleconych 
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Na zadania własne gminy wydatkowano ogółem 26.923.475,- zł, z czego największe 
wydatki poniesione zostały na: 
 

1. inne zasiłki celowe i w naturze, które stanowią 45,4% ogółu kosztów 
poniesionych przez Miasto na wsparcie osób i rodzin w trudnych sytuacjach 
(tj. 12.220.453,- zł); są to zasiłki przeznaczone głównie na czynsz, energię, 
gaz, opał, żywność, leki , 

 
2. zapewnienie jednego ciepłego posiłku, tj. kwotę 4.224.217-zł, która stanowi 

15,7% ogółu wydatków, 
 

3. usługi opiekuńcze - stanowią  19,0% ogółu wydatków (faktyczny koszt usług 
świadczonych w 2004 roku jest większy i wynosi 5.147.970,-zł; (kwota 
30.790,-zł zostanie zapłacona w styczniu’05 za usługi wykonane w 
grudniu’04, natomiast kwota 11.963,-zł  to zwroty z innych gmin za usługi 
świadczone przez MOPR dla ich mieszkańców) 

 
4. zasiłki okresowe, które są realizowane jako zadanie własne od 1.05.2004r., 

stanowią 19,1% ogółu wydatków, tj. 5.134.433,-zł 
 
 
 
Świadczenie usług opiekuńczych jest zadaniem obowiązkowym gminy.  
W 2004 roku tą formą pomocy objęto 1.745 osób, w tym 1.408 to osoby samotne, 
337 osoby żyjące w rodzinie.  
Realizacja powyższych świadczeń umożliwia osobom starszym, niepełnosprawnym 
fizycznie pozostanie w swym środowisku zamieszkania.  
 
Do 30 kwietnia 2004 roku usługi świadczyły opiekunki zatrudniane przez: 

1) Firmę Gwarant na terenie Filii Grunwald, 
2) Polski Komitet Pomocy Społecznej na terenie Filii Nowe Miasto i Filii Jeżyce, 
3) Polski Czerwony Krzyż na terenie Filii Stare Miasto, Filii Wilda i Filii Piątkowo 

Od 1 maja 2004 roku po rozstrzygnięciu przetargu usługi opiekuńcze wykonywały na 
terenie wszystkich Filii MOPR opiekunki zatrudniane przez Polski Komitet Pomocy 
Społecznej. 
 
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 ciągu 2004 roku skorzystało 1.419 osób (nie obejmuje 
to osób bezdomnych zamieszkujących w placówkach dla bezdomnych 
funkcjonujących na terenie miasta ). Poniesiony wydatek na ten cel za okres 2004 
roku wynosił 1.332.488,-zł. Kontrahent realizujący bony obiadowe dla klientów 
MOPR został wyłoniony zgodnie z  procedurami wynikającymi z ustawy o 
zamówieniach publicznych. 
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Pomoc w formie dożywiania przyznawana jest nieodpłatnie dzieciom z rodzin, 
których dochód na osobę nie przekracza 200% kryterium dochodowego określonego 
zgodnie z art. 8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (Uchwała 
Nr LXXXIX/1022/III/2002 Rady Miasta Poznania z dn. 11 czerwca 2002 w sprawie 
trybu i szczegółowych zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej 
w zakresie zadań własnych gminy). 
Jeżeli dochód na osobę w rodzinie ucznia przekracza kryterium dochodowe 
uprawniające do korzystania z bezpłatnych posiłków, rodzina ponosi pełen koszt 
zakupu posiłków, natomiast w sytuacjach szczególnych może zostać zwolniona z 
ponoszenia odpłatności.  

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 lub firmami kateringowymi. 
Rozliczenie wydanych posiłków odbywało się w systemie miesięcznym.  
  

Z pomocy w formie posiłków w szkole w 2004 roku skorzystało 4.142 dzieci. 
Ogólny koszt dożywiania wyniósł  2.891.729,- zł, z tego  kwota 130.152,-zł z 
funduszu przeciwdziałania alkoholizmowi i 534.473,-zł – dotacja na dożywianie ze 
środków  .  

          
Ogółem wydano 1 098 314 posiłków, z tego : 

 obiadów  619.459 posiłków 
 śniadań 478.855 posiłków 

 
 
Szczegółowa struktura wydatków na dożywianie dzieci w szkołach w 2004 roku 
 
 
Wyszczególnienie 
 

 
Ogółem 

 
Ogółem liczba uczniów objętych dożywianiem  

 
4 142 

 
Koszt posiłków – ogółem : 

 
2.891.729 

         ze środków własnych gminy 2.357.256 
         ze środków dodatkowych z rezerwy budżetowej 534.473 
 
Liczba posiłków 

 
1.098.314 

         pełen obiad 619.459 
         mleko, bułka/kanapka 478.855 
Średni koszt jednego posiłku 2,63 
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2.1.1.3.  Charakterystyka społeczno-demograficzna gospodarstw     
              domowych objętych pomocą materialną 
 
W 2004r. z różnych form świadczeń pomocy społecznej w ramach zadań własnych i 
zleconych skorzystało   31.358 osób z 14.093 rodzin. Stanowiło to około 5,5 % ogółu 
mieszkańców Poznania (573.336 osób) .  
W porównaniu do 2003 roku nastąpił spadek liczby osób korzystających z pomocy 
materialnej MOPR o  17 % (w okresie   I-XII 2003 roku udzielono pomocy dla 6,6 % 
mieszkańców Poznania, tj. dla 37.787 osób). Wiąże się to ze zmianą  ustawy o 
pomocy społecznej w 2003 roku, w wyniku której sprawy związane z wypłatą renty 
socjalnej zostały przekazana od października 2003 roku do ZUS. 
  
 
 

Powody przyznania pomocy oraz dynamika ich zmian 
 

Liczba rodzin* Liczba osób w 
rodzinach 

Powód trudnej sytuacji 
życiowej 

2003r. 2004r.  
2004:2003 

2003r. 2004r. 
Ubóstwo 12 366 10 822 88 28 475 23 913

Sieroctwo 59 81 137 156 203

Bezdomność 422 513 122 505 621

Potrzeba ochrony 
macierzyństwa 

592 363 61 2 061 1 264

Bezrobocie 6 870 7 234 105 16 178 16 785

Niepełnosprawność 5 937 4 306 73 10 528 8 412

Długotrwała choroba 4 294 4 266 99 8 735 9 069

Bezradność w sprawach 
opiekuńczo – wychowaw. 
i prowadzenia gosp. dom.  4 086 3 425 84

 

12 855 9 827

Przemoc w rodzinie Brak danych 357 x Brak danych 1 000

Alkoholizm 1 068 831 78 1 666 1 912

Narkomania 58 81 140 124 142

Trudność w przystosowaniu 
do życia po opuszczeniu 
zakładu karnego 365 306 84

 

586 534

Brak umiejętności w 
przystosowaniu do życia 
młodzieży opuszczającej 
placówki opiekuńczo-
wychowawcze 

 
Brak danych 23 x

 
Brak danych 37

Zdarzenie losowe 32 18 56 74 35
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Sytuacja kryzysowa brak danych 225 x brak danych 577

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. 

 
Najczęstszymi powodami korzystania z pomocy społecznej w 2004 r. było: 

 ubóstwo rozumiane jako dochody na poziomie kryterium dochodowego 
ustawy o pomocy społecznej lub poniżej tego kryterium  -    

             10.822  rodzin  
 bezrobocie -              7.234 rodzin 
 niepełnosprawność –       4.306 rodzin 
 długotrwała choroba –      4.266 rodzin 
 bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzeniu 

gospodarstwa domowego –   3.425 rodzin 
 alkoholizm -           831 rodzin 

 
Pomoc z powodu bezrobocia otrzymywało 7.234 rodziny. Dotyczyło ono 7.931 osób 
zamieszkałych w tych rodzinach. W porównaniu do 2003 roku liczba osób 
bezrobotnych,  korzystających z pomocy społecznej z powodu bezrobocia utrzymuje 
się na tym samym wysokim poziomie (2003r.- 7.944 bezrobotnych). 
Z analiz wynika, że około 50% ogółu bezrobotnych klientów MOPR to osoby 
długotrwale bezrobotne (pozostające bez pracy powyżej 24 miesięcy). Częstokroć w 
tych środowiskach pojawiały się także inne problemy, takie jak: długotrwała choroba, 
niepełnosprawność, problemy opiekuńczo-wychowawcze.  
  
Szczegółowe dane dotyczące struktury demograficznej świadczeniobiorców  
objętych pomocą materialną zawiera poniższa tabela : 
 

Struktura demograficzna świadczeniobiorców 

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

1. Jednoosobowe 5.912 5.912 
2. Dwuosobowe (tylko dorośli) 1.351 2.702 
3. Rodzinne (wieloosobowe) 6.363 22.202 
4. Bezdomni 467 542 

 
Ogółem 

 
14.093 

 
31.358 
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Z różnych form pomocy materialnej w okresie 2004 roku skorzystały także 4.500  
osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, w tym: 
 
 
 

Osoby niepełnosprawne 

Stopień niepełnosprawności  Liczba osób 

Lekki  1 327 

Umiarkowany  1 660 

Znaczny  1 095 

Dzieci niepełnosprawne 418 

Ogółem 4 500 

 
Wsparcie materialne uzyskało także 3.324 rodzin emerytów i rencistów, w których : 

• emerytura i renta jest jedynym źródłem utrzymania –   2.488 rodzin 
• posiadają dochód mieszany (emerytura i dochód z pracy) –    836 rodzin 
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2.1.2. Realizacja świadczeń rodzinnych 
 
 
Realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003r o świadczeniach 
rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 z późniejszymi zmianami) powierzono 
Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Poznaniu na mocy porozumienia 
zawartego w dniu 4 kwietnia 2004 pomiędzy Urzędem Miasta Poznania a Miejskim 
Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Poznaniu. Zgodnie z zarządzeniem zatwierdzającym 
zmiany w statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu w strukturach 
MOPR utworzono Dział ds. Realizacji Świadczeń Rodzinnych. 
 
 
 Zadania określone w ustawie o świadczeniach rodzinnych  

 
Ustawa z dnia 28 listopada 2003r o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228 poz. 
2255 z późniejszymi zmianami) określa warunki nabywania prawa do świadczeń 
rodzinnych oraz zasady ustalania, przyznawania i wypłacania tych świadczeń. 
Świadczeniami rodzinnymi są: 

• zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego 
• świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne 

 
Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami ma na celu częściowe pokrycie wydatków na 
utrzymanie dziecka. Prawo do zasiłku oraz dodatków przysługuje osobom, jeżeli 
dochód w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 504zł lub 583zł w 
przypadku, gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne. 
Przyznanie świadczeń rodzinnych następuje na wniosek osoby zainteresowanej 
poprzez wydanie decyzji administracyjnej. 
 
W związku ze zmianą ustawy o pomocy społecznej i ustawą z dnia 28 listopada 
2003r o świadczeniach rodzinnych oraz w ramach realizacji ustaw o powszechnym 
ubezpieczeniu społecznym i zdrowotnym MOPR kontynuuje wypłatę składek na 
ubezpieczenie społeczne osobom otrzymującym świadczenia pielęgnacyjne ( zasiłki 
stałe, gwarantowane zasiłki okresowe) oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne 
opłacane osobom otrzymującym zasiłki stałe i gwarantowane zasiłki okresowe. 
 
W efekcie działań podjętych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w celu 
realizacji zadania, na terenie miasta Poznania łącznie przygotowano 13 punktów 
informacyjnych, których zadaniem było udzielanie informacji osobom 
zainteresowanym. Dodatkowo uruchomiona została linia telefoniczna z dyżurującym 
pracownikiem udzielającym informacji telefonicznej o świadczeniach. Dla potrzeb 
realizacji świadczeń rodzinnych przeprowadzono medialną kampanię informacyjną w 
zakresie obsługi klientów na terenie miasta Poznania. 
Opracowano również i wydrukowano materiały informacyjne (np. ogólnodostępna 
ulotka) na temat zasad i sposobu ubiegania się o świadczenia rodzinne w Poznaniu. 
Informacja o świadczeniach rodzinnych została również zamieszczona na stronach 
internetowych Miejskiego Informatora Multimedialnego oraz stronie internetowej 
MOPR-u.  
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Przygotowano również materiały informacyjne dla nowozatrudnionych pracowników 
obsługujących świadczenia rodzinne oraz zorganizowano dla nich szkolenia. 
Od 05.04.2004 rozpoczęto wydawanie wniosków klientom ubiegającym się o 
świadczenia.  
Od 13.04.2004 rozpoczęto procedurę przyjmowania i weryfikacji wniosków w 
Delegaturach Urzędu Miasta i na Antresoli w Urzędzie Miejskim. 
 
W okresie od 13 kwietnia 2004 do 31 grudnia 2004 łącznie przyjęto i zarejestrowano 
20. 814 wniosków klientów ubiegających się o świadczenia rodzinne.  
Łącznie zarejestrowano 16.717 klientów – jedna teczka klienta może zawierać więcej 
niż jeden wniosek – stąd różnica między ilością przyjętych wniosków a ilością 
klientów.  
  

Liczba przyjętych wniosków z podziałem na obszar działania Delegatur 
Urzędu Miasta Poznania 

 
 

 Wyszczególnienie 
 

rok 2004 
Grunwald 4.797 
Jeżyce 3.049 
Wilda 2.886 
Nowe Miasto 4.366 
Stare Miasto 5.716 

 
Ogółem 

 
20. 814 

 
 

 
Liczba złożonych wniosków  

wg rodzajów świadczeń rodzinnych 
 

Lp. Wyszczególnienie 
 

Ilość 

1 Liczba wniosków na zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków 
rodzinnych 
 

18 935 

2 Liczba wniosków na świadczenia opiekuńcze 
 

1 879 

3 
 

Ogółem 20.814 

 
 
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w związku z powierzonym zadaniem opracował 
oraz przygotował procedurę administracyjną związaną z rozpatrywaniem wniosków i 
przyznawaniem świadczeń rodzinnych. 
Zgodnie z terminem określonym w ustawie o świadczeniach rodzinnych do dnia 
15.czerwca 2004r. klientom ubiegającym się o świadczenia rodzinne wydano decyzje 
przyznające i wypłacono przyznane świadczenia. 
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Dane dotyczące realizacji wniosków na świadczenia rodzinne 

 
Lp. 

 
Wyszczególnienie Ilość 

1 
 

Liczba złożonych wniosków 20 814 

2 
 

Liczba wydanych decyzji 22 113 

2.1 
 

Liczba decyzji przyznających świadczenie 19 626 

2.1.1 
 

w tym Liczba decyzji zrealizowanych do 
30.06.2004r 

10 407 
 

2.2 
 

w tym 

Liczba decyzji odmownych 2 487 

 
 

W związku z nowelizacją ustawy o świadczeniach rodzinnych w zakresie wysokości 
dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka dla osób pobierających 
wcześniej świadczenia z funduszu alimentacyjnego (70% otrzymywanego 
świadczenia z FA), konieczna stała się weryfikacja uprawnień osób pobierających 
dodatek i wydanie nowych decyzji. Wobec 8.972 świadczeniobiorców wszczęto 
postępowanie administracyjne w zakresie ustalenia uprawnień wynikających ze 
zmienionych przepisów. W sumie wysłano 6.130 zawiadomień o wszczęciu 
postępowania oraz 1.486 wezwań o dostarczenie dokumentów niezbędnych do 
ustalenia uprawnień. W przypadku niektórych świadczeniobiorców posiadaliśmy 
dane niezbędne do wydania decyzji. W związku z nowelizacją ustawy wydano 
decyzje zmieniające dla klientów pobierających dodatek oraz decyzje przyznające 
lub odmawiające prawa do dodatku dla klientów, wobec których kryterium 
dochodowe wynikające z nowelizacji wynosiło 612 zł na osobę. 
 
 
Dane dotyczące realizacji świadczeń  rodzinnych: 
 
Lp. Wyszczególnienie Ilość 
1. Liczba wysłanych zawiadomień i wezwań 7.616
2. Liczba wydanych decyzji zmieniających wysokość 

dodatku z tytułu samotnego wychowywania 
dziecka (z kwoty 170zł na 70% świadczenia z FA) 

2.527

3. Liczba wydanych umorzeń postępowania 4.809
4.  Liczba decyzji odmownych 1.112
5. Liczba nowych wniosków (kryterium 612zł) 

klientów 
75

6.  Liczba decyzji przyznających (kryterium 612 zł) 75
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Struktura wydatków na świadczenia rodzinne w 2004 roku 
 

 
 

Lp. 
 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
LICZBA 

ŚWIADCZEŃ 
KWOTA 

ŚWIADCZEŃ 
W ZŁ 

 
I. ZASIŁKI RODZINNE WRAZ Z DODATKAMI 

 
1. Zasiłki rodzinne 454 627 7 837 434,00 
2. Dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z 

tytułu: 
419 154 28 957 930,00

2.1. Urodzenia dziecka 1 967 406 500,00 
2.2. Opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z 

urlopu wychowawczego 
45 582 7 508 031,00 

2.3. Samotnego wychowywania dziecka i utraty 
prawa do zasiłku dla bezrobotnych 

4 522 621 186,00 

2.4. Samotnego wychowywania dziecka 306 218 18 726 825,00
2.5. Kształcenia i rehabilitacji dziecka 

niepełnosprawnego 
17 547 441 945,00 

2.5.1. Kształcenia i rehabilitacji dziecka 
niepełnosprawnego do 5 roku życia 

1 071 18 780,00 

2.5.2. Kształcenia i rehabilitacji dziecka 
niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia 

16 476 423 165,00 

2.6. Rozpoczęcia roku szkolnego 41 133 1 240 043,00 
2.7. Podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza 

miejscem zamieszkania: 
2 185 13 400,00 

2.7.1. Na pokrycie wydatków związanych z 
zamieszkaniem w miejscowości, w której 
znajduje się szkoła 

162 6 880,00 

2.7.2. Na pokrycie wydatków związanych z dojazdem 
do miejscowości, w której znajduje się szkoła 

2 023 6 520,00 

3. Zasiłki rodzinne z dodatkami (w.1 + w.2) 873 781 36 795 364,00
 

II. ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE 
 

4. Zasiłki pielęgnacyjne 25 253 1 400 149,00 
5. Świadczenie pielęgnacyjne 9 228 1 483 874,00 
6. Świadczenia opiekuńcze (w.4 + w.5) 34 481 2 884 023,00 
 

7. 
 
Ogółem świadczenia rodzinne (w. I + w. II) 

 
908 262 

 
39 679 387,00
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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 662 dzieci na kwotę 4.694.642 zł 
 wypłacie jednorazowych świadczeń w momencie przyjmowania dziecka do 

rodziny zastępczej (pomoc na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z 
potrzebami przyjmowanego dziecka) dla 53 dzieci na kwotę 65.108 zł ; 

 
Z w/w pomocy w 2004 r. skorzystało 662 dzieci przebywających w 521 rodzinach 
zastępczych. Najwięcej dzieci (525) jest umieszczonych w spokrewnionych rodzinach 
zastępczych. W 2004 roku do MOPR zgłosiło się z wnioskiem o przyznanie pomocy 
finansowej 67 nowych rodzin zastępczych (52 rodziny spokrewnione i 15 
niespokrewnionych), w których umieszczono 80 dzieci (63 dzieci w rodzinach 
spokrewnionych i 17 w niespokrewnionych). 
Ogółem pomoc finansową (wraz z wynagrodzeniami dla pogotowi rodzinnych) 
udzielono na kwotę  4.883.871 zł.  
 
W 2004 roku funkcjonowały 4 rodziny zastępcze pełniące zadania pogotowia 
rodzinnego, w których zostało umieszczonych 24 dzieci. Stanowią one alternatywną 
do placówek opiekuńczo-wychowawczych formę opieki zastępczej nad dziećmi. 
 

Ilość rodzin zastępczych z podziałem na poszczególne typy rodzin 

 
Wyszczególnienie 

 

 
rok 2000

 
rok 2001 

 
rok 2002 rok 2003 

 
rok 2004

Ilość dzieci w 
rodzinach 
zastępczych 

 
808 

 
647 

 
672 675 

 
 

662 
Ilość rodzin ogółem 644 529 529 536 521 
   - spokrewnione  - 428 434 440 427 
   - niespokrewnione  - 98 91 92 90 
   - pogotowia    
      rodzinne  - 3 4 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 zawodowych niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych) oraz tworzenia 
warunków do powstawania nowych rodzinnych domów dziecka, w wyniku czego 
dzieci nie będą umieszczane w dużych placówkach opiekuńczo – wychowawczych. 
 
W 2004 roku 97 dzieci przestało być wychowankiem rodziny zastępczej, czego 
powodem było: 

- w 54 przypadkach osiągnięcie pełnoletności przez wychowanka, 
- w 25 przypadkach rozwiązanie rodziny zastępczej, 
- w 5 przypadkach zgon opiekuna, 
- w 13 przypadkach adopcja dziecka.  
 

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 typu rodzinnego i 
socjalizacyjnego, dom pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych 
intelektualnie, dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schronisko 
dla nieletnich, zakład poprawczy, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy i 
młodzieżowy ośrodek wychowawczy.  
 
Pomoc ta polegała na:  

 wypłacie stałej miesięcznej pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki dla 
285 osób na kwotę 1.223.481 zł; 

 wypłacie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie dla 25 osób na kwotę 
121.575 zł; 

 przyznaniu pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 47 osób 
na kwotę 236.705  zł; 

 Ogółem udzielono pomoc na kwotę 1.581.761 zł.  
 
Istnieje potrzeba pozyskiwania lokali dla usamodzielniających się wychowanków 
rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych (w 2004 roku 
pełnoletność osiągnęło 54 wychowanków rodzin zastępczych, a instytucjonalne 
formy opieki opuściło 28 wychowanków pochodzących z terenu miasta Poznania) 
oraz konieczność pomocy w podjęciu zatrudnienia  przez pełnoletnich wychowanków 
zastępczych form opieki. 
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2.2.1.2  Instytucjonalna opieka nad dzieckiem 
 
Do zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu należy także kierowanie 
dzieci pozbawionych opieki i wychowania rodziców (na podstawie postanowień sądu 
rodzinnego lub na wniosek rodziców) do instytucjonalnych form opieki.  
 
Do placówek opiekuńczo – wychowawczych dzieci kieruje powiat właściwy ze 
względu na miejsce zamieszkania dziecka. W uzasadnionych przypadkach pobyt 
dziecka bez skierowania w placówce może nastąpić na wniosek dziecka, jego 
rodziców lub opiekuna prawnego (przepis nie dotyczy placówki resocjalizacyjnej). 
Podstawą skierowania do placówki jest: 
1) orzeczenie sądu, 
2) wniosek rodziców, opiekunów prawnych lub małoletniego. 
 
Powiat kieruje dziecko do odpowiedniej placówki przy pomocy Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie (Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie). 
Właściwy powiat jest zobowiązany do realizacji orzeczeń sądowych zarządzających 
umieszczenie dziecka w placówce. Jeżeli właściwy powiat nie może skierować 
dziecka do placówki z powodu braku placówki określonego typu lub z powodu braku 
miejsca w placówce niepublicznej tego typu na jego terenie, zwraca się do innego 
powiatu w granicach województwa z wnioskiem o skierowanie dziecka do 
odpowiedniej placówki. Powiat, który otrzymał wniosek, nie może odmówić 
skierowania dziecka do placówki, jeżeli: 
1)  placówka dysponuje wolnymi miejscami, 
2) rodzaj placówki jest zgodny z wnioskiem rodziców (opiekuna prawnego) lub 

orzeczeniem sądu oraz opinią powiatowego centrum pomocy rodzinie, 
3 ) do wniosku o skierowanie załączona jest dokumentacja. 
 
Na terenie Poznania w 2004 roku funkcjonowały następujące typy placówek 
opiekuńczo-wychowawczych : 

- 2 publiczne placówki socjalizacyjne (Domy Dziecka), 
- 2 niepubliczne placówki socjalizacyjne (Dom Opiekuńczo – Wychowawczy dla 

Dziewcząt, Ochronka „Jurek”), 
- 6 placówek rodzinnych (Rodzinne Domy Dziecka) 
- 1 placówka interwencyjna (Pogotowie Opiekuńcze), 
- 1 miejska placówka dziennego wsparcia – Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci 

i Młodzieży KLUB. 
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Liczba osób umieszczonych i oczekujących na umieszczenie   
w placówkach opiekuńczo – wychowawczych  

– wg stanu na 31 grudnia   
 

 
L.p. 

 
Wyszczególnienie 

 
Rok 
2001 

 
Rok 
2002

Rok 
2003 

 
Rok 
2004 

Ogólna liczba dzieci wymagających 
umieszczenia w placówkach 
opiekuńczo-wychowawczych 

 
373 

 
396 

 
434 

 
271 

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

 
198 

 
224 

 
243 

 
179 

Dom Dziecka 57 79 91 115 
Pogotowie Opiekuńcze 130 132 131 48 
Rodzinny Dom Dziecka 1 4 5 - 
Specjalny Ośrodek Szkolno – 
Wychowawczy 

6 3 - - 

1. 

Dom Opiekuńczo-Wychowawczy 
dla Dziewcząt 

4 6 16 16 

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

 
54 

 
86 

 
103 

 
72 

Dom Dziecka 24 59 73 67 
Pogotowie Opiekuńcze 0 1 3 5 
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 

 
20 

Dom Dziecka lub Rodzinny 
Dom Dziecka 

33 32 35 20 

Młodzieżowy Ośrodek 
Wychowawczy 

80 54 53 - 

 
3. 

Specjalny Ośrodek Szkolno-
Wychowawczy 

8 0 - - 

 
 

 
Z uwagi na brak wystarczającej liczby miejsc w placówkach działających na terenie 
Poznania MOPR wnioskuje o skierowanie dzieci do placówek w innych powiatach. 
Pomimo tego nadal duża grupa dzieci oczekuje na wolne miejsca. Wg danych na 
dzień 30 grudnia 2004r. dotyczyło to 20 dzieci (tj. 7% ogółu wymagających 
umieszczenia). Znaczący spadek liczby dzieci (prawie 38%) wymagających 
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umieszczenia w placówkach opiekuńczo-wychowawczych pomiędzy rokiem 2003 
(jak również okresem wcześniejszym) a rokiem 2004  wynika z faktu przejścia od 1 
stycznia 2004 roku młodzieżowych ośrodków wychowawczych do systemu oświaty – 
przestały być one placówkami opiekuńczo – wychowawczymi typu resocjalizacyjnego 
funkcjonującymi w systemie pomocy społecznej. Tym samym ogólna liczba dzieci 
wymagających umieszczenia w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w 2004r. 
nie obejmuje już osób wymagających umieszczenia zgodnie  z postanowieniem 
Sądu w MOW.    

Zaznaczyć jednak przy tym należy, że Poznań nie dysponuje placówką typu 
młodzieżowy ośrodek wychowawczy. Utrudnieniem w skierowaniu nieletniego do 
MOW jest brak miejsc w tych placówkach w skali kraju oraz ich sprofilowanie 
edukacyjne (prowadzenie szkół tylko na określonym poziomie).  

Brak w Poznaniu MOW powoduje nie realizowanie wielu postanowień Sądu i 
postępującą demoralizację osób, które powinny tam przebywać (na dzień 
31.12.2003r. bez skierowania pozostawało 53 wychowanków – mieszkańców 
Poznania). 

Zatem w Poznaniu istnieje potrzeba utworzenia placówki pełniącej rolę 
młodzieżowego ośrodka wychowawczego (np. w porozumieniu z powiatem 
ziemskim). Na terenie województwa wielkopolskiego funkcjonują tylko 4 publiczne 
placówki tego typu. Od 1 stycznia 2004 roku są to placówki wchodzące w skład 
systemu oświaty, ale wychowankowie oczekują na umieszczenie w MOW w 
placówkach opiekuńczo – wychowawczych typu interwencyjnego (w których zgodnie 
z ustawą o pomocy społecznej nie powinni przebywać) lub pozostają w dalszym 
ciągu w swym środowisku. 
 
Aktualnie na terenie Poznania działa tylko jedna miejska placówka opiekuńczo -  
wychowawcza dziennego wsparcia - Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci i 
Młodzieży KLUB - która nie zaspokaja istniejących potrzeb. W związku z tym istnieje 
konieczność tworzenia większej liczby placówek tego typu. 
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2.2.2   Domy Pomocy Społecznej 
 
MOPR realizuje zadania w zakresie kierowania mieszkańców Poznania i 
umieszczania osób w domach pomocy społecznej. 
W zakresie kierowania osób do domów pomocy społecznej i ustalania odpłatności za 
pobyt (art. 17 ust. 1 pkt 16 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy 
społecznej) od 1.01.2004r. zadanie to zostało przekazane gminom (wcześniej 
należało do zadań powiatu).  
Do zadań powiatu należy umieszczanie osób skierowanych do nich (art. 19 pkt 10 
cyt. ustawy) 

 
Domy Pomocy Społecznej na terenie Poznania 

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

1. ul. Bukowska 27/29 155 dla osób w podeszłym wieku 
2. ul. Ugory 18/20 166 dla osób w podeszłym wieku 
3. ul. Pokrzywno 1 35 dla osób w podeszłym wieku (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 planowane uruchomienie 4 
miejsc dla chłopców) 

8. 
DPS Interwencji Kryzysowej , 
Dolne Chyby 10 

18 ( miejsca tylko 
czasowego 

pobytu) 
dla osób znajdujących się w sytuacjach 
kryzysowych 

9. OGÓŁEM 704  
 
 

W okresie od dnia 01.01.2004r. do dnia 31.12.2004r. zarejestrowano 2 983 sprawy 
dotyczące osób ubiegających się o umieszczenie w domu pomocy społecznej oraz 
mieszkańców domów pomocy społecznej (w roku 2003 – 2 739) . 
 
Były to wnioski o skierowanie do domu pomocy społecznej –  665 wnioski, (w roku 
2003 było 881) a także wnioski o przeniesienie do innego domu pomocy społecznej, 
wnioski o ustalenie odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej (na podstawie 
których wydano w 2004 roku 2 259 decyzji dotyczących odpłatności), dotyczące 
wierzytelności z tytułu zadłużenia w odpłatności i inne –   2 318  (w roku 2003 było 
1858). 
 
Po rozpatrzeniu spraw w okresie od 01.01.2004r. do 31.12.2004r. wydano 3 645 
decyzji administracyjnych, w tym decyzji kierujących osobę do domu pomocy 
społecznej - 622 (w roku 2003 wydano ogółem 2 611 decyzji administracyjnych).  
W 2004 roku w porównaniu z rokiem 2003 nastąpił wzrost liczby wydanych decyzji 
administracyjnych o 140%. 
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Wejście w życie ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek 
samorządu terytorialnego oraz (nowej) ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy 
społecznej spowodowały konieczność ponownego wydania decyzji mieszkańcom 
domów pomocy społecznej i osobom oczekującym na umieszczenie, stąd wzrost ich 
liczby w stosunku do 2003 roku. 

 
Wydano 31 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.  
 

 

 

Ilość osób umieszczonych i oczekujących na umieszczenie  w domach 
pomocy społecznej – stan na 31 grudnia  

 

 
L.p. 

 
Wyszczególnienie 

 

 
Rok 
2001 

 
Rok 
2002 

 
Rok 
2003 

 
Rok 2004

1. Ogółem: osoby umieszczone 
 

292 280 254 256 

Osoby umieszczone w DPS na 
terenie Poznania, w tym: 

193 193 180 180 2. 

 mieszkańcy innych powiatów 35 23 7 4 
Osoby umieszczone w DPS w 
innych powiatach, w tym: 

99 87 74 76 3. 

dla osób przewlekle psychicznie 
chorych 

12 16 10 14 

4.  Ogółem: osoby oczekujące na 
umieszczenie 

243 331 379 255 

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

 
160 

 
240 

 
288 

 
222 

 
5. 

 mieszkańcy innych powiatów 26 16 13 7 
Osoby oczekujące na 
umieszczenie w DPS w innych 
Powiatach, w tym: 

83 91 91 33 6. 

dla osób przewlekle chorych 
psychicznie  

27 30 29 5 

 

W roku 2004 w porównaniu z rokiem 2003 nie nastąpiła istotna zmiana ilości osób 
umieszczonych w domach pomocy społecznej. 
 
W roku 2004 w porównaniu z rokiem 2003 nastąpił spadek liczby osób oczekujących 
na umieszczenie w domach pomocy społecznej o 33% (przy czym liczba osób 
oczekujących na umieszczenie w dps-ach poza Poznaniem zmniejszyła się o 64%). 
Jest to związane ze zmianą przepisów w zakresie finansowania pobytu w domach 
pomocy społecznej oraz obowiązku partycypowania rodziny i gminy w opłatach za 
pobyt osoby w domu pomocy społecznej. 
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W celu umieszczenia mieszkańców Poznania w Domu Pomocy Społecznej  w roku       
2004 podejmowano niżej wymienione działania: 

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

umieszczenie osób skierowanych do domów pomocy społecznej.  
 
Wykaz ilości postępowań zmierzających do umieszczenia osób w domach pomocy 
społecznej poza Poznaniem przedstawia poniższa tabela: 
 

 
Rodzaj sprawy 

 
Rok 2003 

 
Rok 2004 

Występowanie do Powiatów o umieszczenie 
w DPS mieszkańców Poznania 

 
237 

 
141 

Prośba o pilne umieszczenie w DPS 25    3 

Razem                                       252 144 

 
W roku 2004 występowano do innych powiatów 144 razy, co skutkowało 
umieszczeniem 76 osób w domach pomocy społecznej poza naszym powiatem.  
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu przeznaczył w 2004r. środki 
finansowe w kwocie 305.400,00 zł na pokrycie odpłatności za pobyt mieszkańców 
Poznania w domach pomocy społecznej w innych powiatach. 
 
 
 

Średni okres oczekiwania na umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej  
dla osób przewlekle chorych somatycznie i w podeszłym wieku  

(na terenie Poznania)   
 

Wyszczególnienie Rok 2001 Rok 2002 Rok 2003 Rok2004 

kobiety 1-1,5 roku około 2lat Około 1 rok Około 10 
mies. 

Mężczyźni 2 lata około 3 lat Około 2 lata 2,5 roku 

 
Przy czym dla kobiet najkrótszy okres oczekiwania na umieszczenie jest w Domu 
Pomocy Społecznej w Poznaniu przy ul. Bukowskiej 27/29 i wynosi około 1 
miesiąca, natomiast najdłuższy okres oczekiwania jest w Domu Pomocy 
Społecznej w Poznaniu, ul. Sielska 13 – powyżej 2 lat. 
Dla mężczyzn najkrótszy okres oczekiwania jest w Domu Pomocy Społecznej 
przy ul. Bukowskiej 27/29 i wynosi około 1,5 roku a najdłuższy okres oczekiwania 
jest w Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu przy ul. Ugory 18/10 – około 4 lat. 

 
 
 
 
 

 32



 
Średni okres oczekiwania na umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej 

dla osób przewlekle chorych psychicznie (tylko poza Poznaniem) 
 

Wyszczególnienie Rok 2001 Rok 2002 Rok 2003 Rok 2004 

 kobiety 5,5 roku 3,5 roku 4 lata 4-5 
miesięcy 

 mężczyźni 8,5 roku     5,5 roku  6 lat 3-4 
miesiące 

 

Pomimo skrócenia się okresu oczekiwania w domach pomocy społecznej jest on 
jednak terminem zbyt długim dla osób, które powinny być umieszczone 
natychmiastowo. Głównie dotyczy to osób przewlekle chorych somatycznie i osób w 
podeszłym wieku.  
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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 2004 roku udzielono pomocy na pokrycie kosztów utrzymania jednemu uchodźcy, 
było to jedno świadczenie pieniężne na kwotę 517,00 zł. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 34



 
2.2.4.      Rehabilitacja Społeczna Osób Niepełnosprawnych 
 
 
 
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i 

społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych / Dz.U. nr 123 poz.776 z 

późniejszymi zmianami/ do zadań powiatu realizowanych przez Miejski Ośrodek 

Pomocy Rodzinie należy: 

1. dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii 
zajęciowej, 

2. dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w 
turnusach rehabilitacyjnych, 

3. dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty 
ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom 
niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów, 

4. dofinansowanie sportu, kultury, turystyki i rekreacji osób 
niepełnosprawnych, 

5. dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i 
technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób 
niepełnosprawnych,  

 
W roku 2004 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 XL/541/IV/2004  z dnia 27 kwietnia 2004 r. 
przeznaczyła środki w wysokości  6.960.272 zł. 
 
W związku z otrzymaniem dodatkowych środków z Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, uchwałą Rady Miasta Poznania z dnia 
14.09.2004 r. zwiększono środki na realizację zadań z zakresu rehabilitacji 
społecznej osób niepełnosprawnych o kwotę 1.702.261 zł, co w konsekwencji dało 
kwotę 8.662.533 zł. Uchwałami z dnia 23 listopada 2004r. i 15 grudnia 2004 r. 
dokonano jedynie przeniesień między zadaniami. 
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Podział środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

w 2004 roku 
 
L. p. Nazwa zadania Kwota na realizację 

zadania w zł. 
 

1 
 
Finansowanie w części lub całości kosztów 
tworzenia i działania warsztatów terapii 
zajęciowej 

 
               3.771.274 

 
2 

  
Dofinansowanie uczestnictwa osób 
niepełnosprawnych i ich opiekunów w 
turnusach rehabilitacyjnych 

 
               1.926.753 
 

 
3 

 
Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt 
rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i 
środki pomocnicze 

 
                1.220.000 

 
4 

 
Dofinansowanie sportu, kultury, turystyki i 
rekreacji osób niepełnosprawnych 

 
                   500.000 

 
5 

 
Dofinansowanie likwidacji barier 
architektonicznych, w komunikowaniu się i 
technicznych na wnioski indywidualnych 
osób niepełnosprawnych 
 

 
 
               1.244.506  
 
 

 
6 

 
RAZEM 

               
8.662.533 
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2.2.4.1 FINASOWANIE W CZĘŚCI LUB CAŁOŚCI KOSZTÓW 

TWORZENIA I DZIAŁANIA WARSZTATÓW TERAPII 
ZAJĘCIOWEJ 

 
W roku 2004 r. na terenie miasta Poznania funkcjonowało 9 warsztatów terapii 
zajęciowej. W zajęciach prowadzonych w tych warsztatach uczestniczyło 241 osób. 
W roku sprawozdawczym zwiększono liczbę uczestników o dalsze 10 osób. 

Wszystkie warsztaty działające na terenie miasta Poznania  prowadzone są 
przez organizacje pozarządowe, tj: 
 

• Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym 
 Warsztat Terapii Zajęciowej przy ul. Św. Trójcy 22      - 20 miejsc 
 Warsztat Terapii Zajęciowej na os. Lecha 40         - 35 miejsc                                 

• Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Zespołem Downa ,  
 Warsztat Terapii Zajęciowej  na os. B.Śmiałego 106       - 21 miejsc                             
 Warsztat Terapii Zajęciowej  ul. Ognik 20 C   - 25 miejsc 

 
• Stowarzyszenie Pomocy Upośledzonym Umysłowo „Nadzieja”- Warsztat 

Terapii Zajęciowej ul. Grunwaldzka 88 B    - 30 miejsc       
                                                                     

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

• Stowarzyszenie na Rzecz Młodzieży Sprawnej Inaczej „Śmiałek”  
      Warsztat Terapii Zajęciowej na os. Marysieńki 25- 35 miejsc / w tym w roku  
                                                                     2004  zwiększono liczbę miejsc o 5/    
                                                                        
• Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin „Amikus” 
       Warsztat Terapii Zajęciowej  na os. Rusa 6 - 25 miejsc / w tym w roku 2004  
                                                                               zwiększono liczbę miejsc o 5/ 
• Stowarzyszenie Ludzi z Epilepsją, Niepełnosprawnych i Ich Przyjaciół 

„Koniczynka”  Warsztat Terapii Zajęciowej przy ul. Swobody 22/24  - 35 miejsc 
 

 
W roku 2004 na działalność 9 warsztatów terapii zajęciowej ze środków PFRON 
przeznaczono kwotę 3 771274 ( w 2003 r. – 3 190 900 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. 

 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22.05.2003 r. w 

sprawie turnusów rehabilitacyjnych / Dz.U. nr 100 poz.926/  określa 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 zgodnie z w/w rozporządzeniem, 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 , 
ZUS i KRUS 

Wysokość dofinansowania uzależniona jest od stopnia niepełnosprawności i stanowi 
określony procent od przeciętnego wynagrodzenia ogłaszanego w Monitorze Polskim 
przez Prezesa GUS- u. 
  W 2004 roku  wpłynęły  3 364  wnioski  o dofinansowanie do pobytu na 
turnusie rehabilitacyjnym, w tym 318 dotyczyło dzieci i młodzieży. Dofinansowanie 
otrzymało 2 680 osób , w tym 288  dotyczyło dzieci i młodzieży  niepełnosprawnej.   
Różnica między złożonymi wnioskami a  dofinansowaniem faktycznie wypłaconym 
osobom zainteresowanym przedmiotowym świadczeniem wynika z tego, że klienci 
przed i po otrzymaniu decyzji o przyznaniu dofinansowania rezygnowali z 
uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym, jak również z tego, powodu ,że nie spełniali 
kryteriów określonych w rozporządzeniu o turnusach rehabilitacyjnych.   
Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Poznania na dofinansowanie turnusów 
rehabilitacyjnych przeznaczono  kwotę w wysokości 1.926.753 zł. Łącznie w okresie 
sprawozdawczym wykorzystano kwotę 1.829.089 zł. 
 

Wyszczególnienie 
 

Rok 2002 Rok 2003 Rok 2004 

Liczba przyjętych 
wniosków 

3 407 2 875 3 364 
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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 zakupu, 
- posiadają aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane przez 

Miejski Zespół  Orzekania o Niepełnosprawności , ZUS lub KRUS 
W okresie sprawozdawczym złożono 985 wniosków , w tym 156 dotyczyło młodzieży 
i dzieci. Rozpatrzono pozytywnie 691 wniosków , w tym 129  dotyczyło dzieci i 
młodzieży niepełnosprawnej. 
 
 
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  ZUS lub KRUS. 
W okresie sprawozdawczym złożono na dofinansowanie sprzętu rehabilitacyjnego 71 
wniosków , w tym 23 dotyczyło dzieci i młodzieży. Rozpatrzono pozytywnie 55 
wniosków w tym 19 dotyczyło 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 okresie sprawozdawczym złożono 7 wniosków . Rozpatrzono pozytywnie 3 
wnioski. 
 
 
Na realizację zadania w roku 2004 przekazano dotację w wysokości 1.220.000 zł   
 
W okresie sprawozdawczym wpłynęło na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt 
rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze ogółem 1063 wnioski, 
w tym 179 dotyczących niepełnosprawnych dzieci i młodzieży. 
Pozytywnie załatwiono 897 wniosków , w  tym  149  wnioski  dotyczyły dzieci  i  
młodzieży.  W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1.219.984 zł. 
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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. 

Zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki 
pomocnicze w latach 2002, 2003, 2004 

 
Wyszczególnienie 

 

     

Rok 2002 

      

Rok 2003 

      

Rok 2004 
 
Liczba przyjętych wniosków 

       
          359 

 
         817 

 
1063 

 
 
 
 
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 okresie 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 2004 wnioski złożyło 66 podmiotów. W okresie sprawozdawczym 
rozpatrzono pozytywnie 44 wnioski. Na realizację przedmiotowego zadania 
przeznaczono ze środków PFRON kwotę 500.000 zł. Wydatkowano kwotę 482.730 
zł. 
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2.2.4.5. DOFINANSOWANIE  LIKWIDACJI BARIER  

ARCHITEKTONICZNYCH, W KOMUNIKOWANIU SIE, 
              I TECHNICZNYCH 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  dofinansowanie to 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  ZUS lub KRUS. 
 

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 124 wnioski , w tym 8 dotyczyło dzieci i 
młodzieży. 
Rozpatrzono pozytywnie 68 wniosków w tym 5 dotyczyło 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  dofinansowanie to 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 , ZUS lub KRUS. 
W okresie sprawozdawczym złożono 272 wnioski , w  tym 70 dotyczyło dzieci i 
młodzieży. Pozytywnie załatwiono 265 wniosków , w tym 65 dotyczyło dzieci i 
młodzieży. 
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Podpisane z wnioskodawcami umowy w zakresie likwidacji barier w komunikowaniu 
się i technicznych to zakup komputerów, aparatów telefonicznych i 
radiomagnetofonów. 

 
W planie finansowym na rok 2004  przewidziano na likwidację barier 

architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych dla  indywidualnych osób 
niepełnosprawnych  łączną kwotę 1.244.506 zł. , natomiast została  wydatkowana 
kwota 1.150.624 zł. 
Łącznie w okresie sprawozdawczym  załatwiono pozytywnie 332 wnioski , w tym 73 
dotyczyło dzieci i młodzieży. 

 
Likwidacja barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych 

 
 

Wyszczególnienie 
 

     

Rok 2002 

 
 

Rok 2003 

 
 

Rok 2004 
 
Liczba przyjętych wniosków 

 
367 

 
390 

 
396 

 
 

 

Reasumując, należy stwierdzić, 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 8.662.533 zł wydatkował łącznie kwotę w wysokości 
8.453.701 zł tj. 98% przyznanej kwoty. 
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, 
3. dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i 

technicznych. 
 

Ze sprawozdania finansowego wynika, że w zakresie zadania- dofinansowanie 
likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych wartość 
zawartych umów opiewała na kwotę 1.243.190 zł .Wnioskodawcy z różnych 
powodów w ostatniej chwili / np. brak wkładu własnego mimo uprzedniej deklaracji/ 
wycofywali się z zawartych umów i ostatecznie zrealizowano umowy na kwotę  
1.150.624 zł. Ze względu na zbliżający się koniec roku wykorzystanie 
zaoszczędzonych środków na realizację innych zadań z zakresu rehabilitacji 
społecznej osób niepełnosprawnych było niemożliwe. 
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Udało się to w przypadku w przypadku dofinansowania do turnusów 
rehabilitacyjnych. Na początku grudnia wiadomo było już , że przeniesienie środków  
w wysokości 50.000 zł na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny i 
przedmioty ortopedyczne pozwoli zaspokoić potrzeby wszystkich wnioskodawców, 
którzy spełniali kryteria wynikające z rozporządzenia o turnusach rehabilitacyjnych i 
przed i po przyznaniu dofinansowania nie zrezygnowali z uczestnictwa w turnusie. W 
konsekwencji i tak nie udało się zaspokoić potrzeb wszystkich wnioskodawców 
ubiegających się o dofinansowanie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. 
Przyczyną takiego stanu było to, że Narodowy Fundusz Zdrowia masowo rozpoczął 
dofinansowywać przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze i klienci składali do 
końca roku wnioski o dofinansowanie pozostałej kwoty ze środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.    

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 43



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 12 marca 2004r. 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 interację. 
 
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. Zmiany organizacyjne w strukturze MOPR 
 
3.1.1.1.      Utworzenie Działu ds. Realizacji Świadczeń Rodzinnych 
 
W związku ze zmianą ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych 
Prezydent Miasta Poznania powierzył dyrektorowi MOPR realizację zadania 
dotyczącego przyznawania i wypłacania świadczeń rodzinnych oraz zobowiązał do 
podjęcia działań organizacyjnych i wdrożeniowych zapewniających przygotowanie 
MOPR do przejęcia zadania z dniem 1 maja 2004 r. 
Na mocy porozumienia zawartego w dniu 2 kwietnia 2004 r. ustalono podział zadań 
pomiędzy Urzędem Miasta Poznania a MOPR w zakresie realizacji ustawy o 
świadczeniach rodzinnych. 
W wyniku podjętych działań utworzono w MOPR dział ds. realizacji świadczeń 
rodzinnych, w którym od kwietnia br. zatrudniono 43 pracowników. We współpracy z 
POZSERWIS-em Gospodarstwem Pomocniczym UM Poznania przygotowano bazę 
lokalową dla nowo utworzonego Działu, w tym punkty obsługi klienta mieszczące się 
w delegaturach Urzędu Miasta. Jednocześnie rozpoczęto przygotowania do przejęcia 
budynku przy ul. Cześnikowskiej 18 B, w którym od 5 lipca br. znajduje się siedziba 
działu ds. realizacji świadczeń rodzinnych.  
Wspólnie z Wydziałem Informatyki UM w Poznaniu przygotowano oprogramowanie i  
zapewniono wyposażenie  w sprzęt komputerowy niezbędny do obsługi świadczeń 
rodzinnych. 
W strukturze organizacyjnej Działu wyodrębniono: 

1) kierownika i zastępcę kierownika działu, 
2) Zespół Obsługi Klienta, w tym kierownika zespołu, 
3) 2 Zespoły Merytoryczne, w tym 2 kierowników zespołów 
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3.1.1.2.  Utworzenie Zespołu ds. Osób Bezdomnych 
 
W/w zespół został utworzony we wrześniu 2004r.  Funkcjonuje  na terenie Filii MOPR 
– Nowe Miasto jako jedna z komórek organizacyjnych tej Filii, natomiast działaniami 
swoimi obejmuje teren całego Miasta Poznania. Celem tego Zespołu jest 
skoordynowanie działań miejskich służb pomocy społecznej na rzecz osób 
bezdomnych.  
Cel jest  realizowany w następujący sposób:  
w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa socjalnego: 
• utrzymanie stałego kontaktu z placówkami i organizacjami świadczącymi pomoc 

osobom bezdomnym na terenie Poznania i Wielkopolski ( w celu aktualizowania 
informacji nt. możliwości zapewnienia schronienia) 

• zapewnienie jednego gorącego posiłku dziennie 
• zapewnienie niezbędnej odzieży, obuwia i środków czystości wg rozpoznanych 

potrzeb 
• zapewnienie niezbędnych leków 
• motywowanie osób uzależnionych  do podjęcia leczenia w placówkach lecznictwa 

odwykowego 
• zapewnienie dostępu do bezpłatnych świadczeń leczniczych 
• rozpatrywanie  wniosków dotyczących pokrycia kosztów pobytu w szpitalu osób 

bezdomnych, nie posiadających ubezpieczenia zdrowotnego 
• zapewnienie pomocy w formie biletu kredytowanego na przejazdy PKP do 

miejsca schronienia lub gdy dojazd liniami PKP jest niemożliwy- zasiłku celowego  
z przeznaczeniem na zakup biletu autobusowego 

• zapewnienie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych 
osobom bezdomnym wymagającym opieki w placówkach zapewniających 
schronienie, kompletowanie dokumentacji niezbędnej do skierowania do domu 
pomocy społecznej osób wymagających stałej opieki. 

• pomoc w załatwianiu spraw osobistych i urzędowych 
• udzielanie informacji i porad w zakresie możliwości korzystania z pomocy innych 

organizacji i instytucji 
• pomoc w uzyskaniu dokumentu tożsamości 
• przekazywanie do rozpatrzenia wniosków osób bezdomnych do właściwych 

miejscowo gmin 
• udzielanie pomocy osobom bezdomnym zagrożonym zamarznięciem, 

wskazanych przez policję, straż miejską i inne źródła, w tym prowadzenie patroli 
ze strażą miejską w celu rozpoznania potrzeb takich osób 

• kompletowanie dokumentacji niezbędnej do sprawienia pochówku osobom 
bezdomnym 

w zakresie  tworzenia warunków wychodzenia z bezdomności 
• udzielanie pomocy w regulowaniu spraw prawnych 
• przeciwdziałanie powstawaniu i utrwalaniu się wyuczonej bezradności 
• aktywizowanie w kierunku podjęcia zatrudnienia 
• rozbudzanie motywacji do wyjścia z bezdomności (podjęcie działań 

zmierzających do uzyskania własnych dochodów- świadczeń rentowych, 
emerytalnych, wynagrodzenia za pracę) 

• wskazywanie możliwości ubiegania się o lokal socjalny (pomoc w redagowaniu 
pism w tych sprawach) 

• kierowanie osób bezdomnych do Centrum Integracji Społecznej 
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• utrzymywanie stałego kontaktu z placówkami zapewniającymi miejsca 
schronienia w ramach opracowywanych programów wychodzenia z bezdomności 

 
Liczba środowisk objętych działaniami zespołu: 
• objętych świadczeniami pomocy społecznej: 416 osób 
• objętych pracą socjalną ( w tym zapewnienie miejsca schronienia): 290 osób 
 
Rezultaty (wrzesień - grudzień 2004r.) 
• Monitorowanie koczowisk osób bezdomnych 

- wskazanych przez Straż Miejską: 15 
- innych: 12 

• Znalezienie miejsc schronienia dla osób bezdomnych: 67 
• Pomoc w zakupie biletów PKP: 

- kartkowych 212 o łącznej wartości 1 841 zł. 
- kredytowanych 300 

• Liczba wydanych skierowań do Centrum Integracji Społecznej: 10 
 
 
3.1.2. Kontrola wewnętrzna 
 
3.1.2.1. Kontrola merytoryczna 
  

W okresie od 01.01.2004r. do 31.12.2004r. na podstawie § 8 pkt.1 rozporządzenia 
MPiPS z dnia 17 października 2001r. przeprowadzono 5 kontroli (4 kwartalne, 1 
doraźna) w Rodzinnym Domu Pomocy „ Przystań” w Poznaniu przy ul. Dziedzickiej 
38 w zakresie: 
 

- sposobu świadczenia usług opiekuńczych i bytowych, 
- przestrzegania praw człowieka, w tym w szczególności prawo do godności, 

intymności i poczucia bezpieczeństwa oraz zapewnienia dostępu do informacji 
o tych prawach 

- współdziałanie osoby prowadzącej rodzinny dom pomocy z pensjonariuszami i 
ich rodzinami lub prawnymi opiekunami. 

 
Terminy kontroli : 

1. 02 kwietnia 2004 r. - kwartalna 
2. 23 czerwca 2004 r. - kwartalna 
3. 12 sierpnia 2004 r. – doraźna  
4. 21 września 2004 r. - kwartalna 
5. 16 grudnia 2004 r. – kwartalna  

 
Wszystkie kontrole zostały zakończone protokołami pokontrolnymi, które zostały 
przekazane do Prezydenta Miasta Poznania i prowadzącej Rodzinny Dom Pomocy. 
       
W okresie od 01.01.04r. do 31.12.04r. podejmowano następujące czynności 
kontrolne w zakresie zadań realizowanych przez Filie MOPR: 
 

- prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach o przyznanie 
świadczenia w formie gorącego posiłku w latach 2002 – 2003  
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Kontrole zostały zakończone protokołami pokontrolnymi. 
 

- prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach o skierowanie i 
ustalenie odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w 2004 roku oraz 
działań podejmowanych w celu zawarcia umów z członkami rodzin osób 
kierowanych o odpłatności za ich pobyt z DPS. 

        

3.1.2.2. Kontrola finansowa 
 

Zgodnie z art. 35a  Ustawy o finansach publicznych z dnia 26 listopada 1998 r. 
(Dz.U. nr 155 poz.1014 ze zm.) w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie  zostały 
wprowadzone procedury kontroli finansowej w zakresie: prawidłowego wydatkowania 
środków finansowych w ramach kwot określonych w zatwierdzonym planie 
finansowym, dokonywania zakupów dostaw, usług i robót budowlanych zgodnie z 
Ustawą „Prawo Zamówień Publicznych” , kontroli wewnętrznej każdego wydatku. 
Kierownik jednostki zobowiązał wszystkich kierowników do sprawowania 
bezpośredniego nadzoru w zakresie gospodarowania środkami publicznymi pod 
względem legalności, gospodarności, celowości i oszczędności oraz zachowania 
następujących zasad dokonywania wydatków: uzyskiwania najlepszych efektów z 
danych nakładów, umożliwienia terminowej realizacji zadania, przestrzegania 
wysokości i terminów wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.  
 

Wewnętrzna kontrola finansowa realizowana jest w formie: 

- samokontroli własnej pracy wynikającej  z zakresów czynności, 
- kontroli funkcjonalnej wykonywanej przez pracowników na stanowiskach 

kierowniczych,  
- kontroli instytucjonalnej sprawowanej przez pracowników na stanowiskach ds. 

kontroli. 
Stanowisko kontroli finansowej podlega bezpośrednio Dyrektorowi Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Rodzinie. Tryb przeprowadzania kontroli finansowej reguluje plan 
kontroli, zatwierdzony przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w 
Poznaniu w  dniu 29.03.2004 r.  
Do zadań kontroli należy również kontrola finansowa Warsztatów Terapii Zajęciowej, 
przeprowadzana na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 25.03.2004 r. (Dz.U. Nr 63, poz. 587).  
  

W okresie objętym sprawozdaniem w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie 

przeprowadzono następujące kontrole finansowe:  

• Filii Piątkowo w zakresie  wartości przechowywanych w kasie, 
• Filia Jeżyce    w zakresie   wartości przechowywanych w kasie, 
• Filia Nowe Miasto    w zakresie   wartości przechowywanych w kasie, 
• Filia Grunwald    w zakresie   wartości przechowywanych w kasie, 
• Filia Wilda    w zakresie   wartości przechowywanych w kasie, 
• Filia Stare Miasto    w zakresie   wartości przechowywanych w kasie, 
• MOPR, ul. Czesnikowska 18 – dokumentacja księgowa, zamówień 

publicznych, funduszu płac, FZŚS, 
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• Dział Ds. Realizacji Świadczeń Rodzinnych w zakresie  zgłoszenia do ZUS, 
naliczenia i odprowadzenia składek emerytalno-renttowych i zdrowotnych, 

• MOPR, ul. Cześnikowska 18 – kontrola kasy głównej, biletów MPK, 
 

W zakresie kontroli Warsztatów Terapii Zajęciowej przeprowadzono kontrolę:  

• Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonych przez Stowarzyszenie Osób 
Niepełnosprawnych i ich Rodzin „Amikus” Os. Rusa 6/10 w Poznaniu, 

• Warsztatów Terapii Zajęciowej „Krzemień” prowadzonych przez 
Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Zespołem Downa ul. Ognik 20c. w 
Poznaniu, 

• Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonych przez Polskie Stowarzyszenie 
Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Os. Lecha 40 w Poznaniu.  

 

W  wyniku przeprowadzonych kontroli wydano zalecenia pokontrolne, które zostały 
wykonane lub są w trakcie realizacji.   
 

3.1.2.3. Audyt wewnętrzny 
 
Zgodnie z art. 35d punkt 2-4 oraz art.35e Ustawy o finansach publicznych z dnia 26 
listopada 1998 r. (Dz.U. nr 155 poz.1014 ze zm.) oraz zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie określenia kwot przychodów 
oraz wydatków środków publicznych dokonywanych w ciągu roku kalendarzowego, 
których przekroczenie powoduje obowiązek prowadzenia audytu wewnętrznego w 
jednostkach sektora finansów publicznych (Dz.U. nr 234, poz. 1970) w dniu 1 
kwietnia 2004 r. zostało utworzone w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w 
Poznaniu stanowisko: audytor wewnętrzny. 
Audytor wewnętrzny podlega bezpośrednio Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Rodzinie, który zapewnia organizacyjną odrębność wykonywania przez audytora 
wewnętrznego zadań określonych w w/w ustawie. Osoba zajmująca stanowisko 
audytora wewnętrznego spełnia warunki określone w art. 35k ustawy o finansach 
publicznych.  
 
Audytem wewnętrznym jest ogół działań, przez które Dyrektor Miejskiego Ośrodka 
Pomocy rodzinie uzyskuje obiektywną i niezależną ocenę funkcjonowania Jednostki 
w zakresie gospodarki finansowej pod względem legalności, gospodarności, 
celowości, rzetelności a także przejrzystości i jawności. Celami audytu 
wewnętrznego są: 

- identyfikacja i analiza ryzyka związanego z działalnością MOPR, a w 
szczególności ocena efektywności zarządzania ryzykiem oraz ocena systemu 
kontroli wewnętrznej, 

- wyrażenie opinii na temat skuteczności mechanizmów kontrolnych w badanym 
systemie, 

- dostarczenie Dyrektorowi MOPR, w oparciu o ocenę systemu kontroli 
wewnętrznej, racjonalnego zapewnienia, że jednostka działa prawidłowo, 

- składanie sprawozdań z poczynionych ustaleń oraz tam, gdzie jest to 
właściwe, przedstawienie uwag i wniosków dotyczących poprawy 
skuteczności działania MOPR w danym obszarze. 
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Szczegółowy tryb przeprowadzania audytu wewnętrznego w Miejskim Ośrodku 
Pomocy Rodzinie w Poznaniu reguluje Instrukcja przeprowadzania audytu 
wewnętrznego, wprowadzona zarządzeniem nr 18/04 Dyrektora Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Rodzinie w Poznaniu z dnia 7 maja 2004 r. 
Audyt wewnętrzny przeprowadza się na podstawie rocznego planu audytu 
wewnętrznego, za wyjątkiem uzasadnionych przypadków, gdzie audyt przeprowadza 
się poza wspomnianym planem audytu. Plan audytu wewnętrznego Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Rodzinie na rok 2004 został przekazany do Biura Audytu 
Wewnętrznego i Kontroli Urzędu Miasta Poznania.  
 
W roku 2004 został przeprowadzony audyt dotyczący następujących zadań: 

- planowanie, realizacja i zmiany w budżecie MOPR-u, 
- zarządzanie zmianami organizacyjnymi, 
- planowanie potrzeb zamówień publicznych, przygotowanie i prowadzenie 

procedur w trybach przetargowych i zapytania o cenę, 
- kierowanie i umieszczanie Klientów MOPR w domach pomocy społecznej – 

audyt poza planem audytu wewnętrznego, 
- udzielanie świadczeń rodzinnych – audyt poza planem audytu wewnętrznego. 

 
Zgodnie z Zarządzeniem nr 38/2004/K Prezydenta Miasta Poznania z dnia 16 
sierpnia 2004 r. w sprawie zarządzania ryzykiem w wydziałach Urzędu Miasta 
Poznania oraz niektórych miejskich jednostkach organizacyjnych, zidentyfikowano 
ryzyko w obszarach działalności MOPR i dokonano jego analizy. Na podstawie 
przeprowadzonej analizy ryzyka audytor wewnętrzny w porozumieniu z Dyrektorem 
MOPR przygotował plan audytu wewnętrznego na rok 2005.  
 
 
3.1.3. Kontrola zewnętrzna 
 
1) Kontrola problemowa  przeprowadzona przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w  
    Poznaniu w zakresie:  

- poziomu kwalifikacji kadry, organizacji pracy, 
- wykorzystania środków finansowych na zadania zlecone w 2003 r. 
 

2) Kontrola problemowa przeprowadzona przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w     
    Poznaniu w filiach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu  w zakresie   
    realizacji merytorycznej świadczeń pomocy społecznej w ramach zadań zleconych    
    gminie. 
 
3) Dwie kontrole przeprowadzone przez Ośrodek Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób  
    Niepełnosprawnych Urzędu Miasta Poznania w zakresie kontroli stanowisk pracy    
    osób niepełnosprawnych refundowanych ze środków PFRON. 
 
4) Kontrola przeprowadzona przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu  
    Miasta Poznania w zakresie zapewnienia usług opiekuńczych i specjalistycznych     
    usług opiekuńczych - rodzaj, zakres i zasady ich przyznawania w 2003 r. 
 
5) Kontrola przeprowadzona przez Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli Urzędu    
    Miasta Poznania w zakresie wydatków zrealizowanych w m-cu kwietniu 2004 r. w    
    Rodzinnych Domach Dziecka nr 1, 3, 4. 
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6) Kontrola przeprowadzona przez Wydział Kontroli Płatników Składek ZUS w  
    Poznaniu w zakresie: 

- zgłaszania do ubezpieczeń społecznych, 
- prawidłowości naliczania składek, 
- ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych oraz z budżetu 

państwa, 
- prawidłowości opracowywania wniosków emerytalno-rentowych, 
- wystawiania zaświadczeń do celów ubezpieczeń społecznych. 
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3.2. Działalność edukacyjno- szkoleniowa MOPR 
 
 
 

3.2.1.   Szkolenia  pracowników 
 

 
Tematyka szkoleń/ konferencji oraz liczba osób biorących w nich udział: 
 

1. Standardy i uwarunkowania nowoczesnej pracy socjalnej- konferencja 
organizowana przez Fundację  MATRA SIC!- 18 osób 

2. Wyzwania dla nowoczesnej pracy socjalnej; Skuteczne działania na rzecz 
rozwiązywania problemów społecznych- konferencja zorganizowana przez 
Fundację MATRA SIC!- 35 osób 

3. Dynamika rodziny w kryzysie- szkolenie zorganizowane przez Centrum 
Psychoterapii i Szkoleń Psychologicznych- 15 osób 

4. Zjawiska patologii społecznej wśród młodziezy- seminarium organizowane 
przez WWK Ochotniczych Hufców Pracy- 1 osoba 

5. Rola Europejskiego Funduszu Społecznego na rzecz projektów i programów 
w zakresie pomocy społecznej dla ośrodków pomocy społecznej- szkolenie 
organizowane przez Centrum Przedsiębiorczości Sp. z o.o.- 1 osoba 

6. Szkolenie z zakresu ustawy o działalności pożytku publicznego i 
wolontariacie- zorganizowane przez WZiSS UMP i Centrum Wolontariatu w 
Poznaniu - 2 osoby 

7. Diagnoza i pierwsza interwencja w przypadkach przemocy seksualnej wobec 
dzieci i młodzieży- szkolenie zorganizowane przez Komitet Ochrony Praw 
Dziecka- 9 osób 

8. Program wdrażania modelu partnerstwa lokalnego- cykl szkoleń 
organizowanych przez Instytut Współpracy i Partnerstwa Lokalnego . W 
wyniku szkoleń 4 pracowników MOPR uzyskało certyfikaty Powiatowych 
Specjalistów  Partnerstwa Lokalnego 

9. Osoby starsze we współczesnym świecie- seminarium zorganizowane przez 
Fundację SAMARITANUS - 2 osoby 

10. Cykl szkoleń w zakresie terapii krótkoterminowej skoncentrowanej na 
rozwiązaniu BSFT- zorganizowany przez Centrum Terapii Krótkoterminowej 
w Łodzi- 2 osoby 

11. Tworzenie nowego systemu wsparcia społecznego w kontekście integracji 
Polski z Unią Europejską- konferencja zorganizowana przez Fundację 
Oświatową Europejskie Centrum Edukacyjne - 1 osoba 

12. Programy samorządowe. Jak skutecznie przygotować i zrealizować projekt-  
szkolenie zorganizowane przez Centrum Szkolenia Służb Społecznych - 7 
osób 

13. Europejski Fundusz Społeczny- szkolenie zorganizowane przez Instytut 
Doradztwa Regionalnego i Europejskiego - 1 osoba 

14. Szkolenie z zakresu zapisów nowej ustawy o pomocy społecznej- 
zorganizowane przez MOPR- 105 osób 

15. Seminarium z zakresu strukturalnej polityki UE ( w tym funduszy 
strukturalnych)- zorganizowane przez UMP, PISOP - 3 osoby 
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16. Europejski Fundusz Społeczny dla zaawansowanych - aspekty praktyczne- 
szkolenie zorganizowane przez Instytut Doradztwa Regionalnego i 
Europejskiego - 1 osoba 

17. IV Konferencja Pracowników Socjalnych zorganizowana przez Ośrodek 
Kształcenia Służb Publicznych i Socjalnych - 2 osoby 

18. Spotkanie poświęcone programom rozwoju społecznego i integracji 
społecznej zorganizowane przez FPW "BARKA" i Wyższą szkołę Nauk 
Humanistycznych i Dziennikarstwa - 43 osoby 

19. Metody pracy w rozwiązywaniu problemów społecznych- mediacje, 
partnerstwo lokalne - konferencja zorganizowana przez ROPS - 7 osób 

20. Zintegrowany system środowiskowej pomocy rodzinie w sytuacji kryzysowej- 
konferencja zorganizowana przez ROPS - 7 osób 

21. Działania na rzecz  przeciwdziałaniu bezrobociu- dobre praktyki na 
przykładzie programu "Bezrobocie- co robić"- seminarium zorganizowane 
przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu - 8 osób 

22. Szkolenie z zakresu konsekwencji nowej ustawy o pomocy społecznej dla 
pracy zespołów pracy socjalnej MOPR, ze szczególnym uwzględnieniem 
pracy z osobami bezrobotnymi- szkolenie zorganizowane przez MOPR - 18 
osób 

23. Dobre praktyki. Samorząd i organizacje pozarządowe- konferencja 
zorganizowana przez Ośrodek Regionalnego Fundacji Rozwoju Demokracji 
Lokalnej - 4 osoby. 

24. Promowanie mediacji oraz współpracy instytucji w systemie pomocy 
dzieciom i rodzinie w systemie przeciwdziałania przemocy- konferencja 
zorganizowana przez Fundację "Dziecięce listy do Świata"- 1 osoba 

25.   Zasady zawierania umów o pracę po nowelizacji kodeksu pracy od    
        01.01.2004 roku” – 1 osoba  
26.   Studium Profilaktyki Uzależnień – 1 osoba  
27.    VIII Konferencja nt. Reformy Systemu Pomocy Dziecku i Rodzinie Domy dla                       

dzieci – 2 osoby  
28.   Audyt wewnętrzny w sektorze publicznym – 1 osoba 
29.   Likwidacja barier funkcjonalnych  – szkolenie – 1 osoba 
30.   Tworzenie , kontrola i dofinansowanie działalności warsztatów terapii 

zajęciowej – 2 osoba 
31.  Szkolenie z zakresu problemu uzależnień – 1 osoba  
32.  Forum Kierowników Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie - 1 osoba  
33.  Konferencja „ Samorząd terytorialny , a organizacje pozarządowe” - 1 osoba  
34.  Zmiana w ustawie o świadczeniach rodzinnych – 33 osoby 
35. „Miejsce osób bezdomnych w poszerzonej Unii Europejskiej” – konferencja 

zorganizowana przez Ministerstwo Polityki Społecznej i Caritas Kielecką – 2 
osoby; 

36. „Integracja uchodźców”  szkolenie – 2 osoby; 
37. „Aktywizacja i rozwój w pracy instytucji lokalnych” – seminarium organizowane 

przez Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich „Opus” – 2 osoby; 
38. „Ustawa o pomocy społecznej w praktyce” – szkolenie zorganizowane przez 

IDRiE – 2 osoby; 
39. „Agresja i Przemoc a zdrowie psychiczne” – konferencja zorganizowana przez 

Oddział Wielkopolski Polskiego Towarzystwa Higieny Psychicznej – 2 
pracowników MOPR wygłosiło referaty; 
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40. „Profilaktyka i wczesne rozpoznawanie zaburzeń łaknienia” – szkolenie 
organizowane przez MOPR, prowadzone przez p. Małgorzatę Wąsik-Sibrecht, 
mgr psychologii – 19 osób; 

41. „Nowe zadania Ośrodków Pomocy Społecznej – kontrakt socjalny” – szkolenie 
zorganizowane przez Szkołę Administracji Samorządowej S.A. – 2 osoby; 

42. „Przełam stereotyp, bądź kobietą aktywną” – konferencja zorganizowana 
przez Polskie Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Zawodowego – 20 osób; 

43. „Negocjacje i doskonalenie umiejętności społecznych” – szkolenie 
zorganizowane przez MOPR, prowadziła p. Anna Łukasiewicz z Ośrodka 
Doskonalenia Umiejętności Menedżerskich; 

44. „Przemoc emocjonalna wobec dzieci” – organizator KOPD – 8 osób; 
45. „Promocja, szkolenie i monitoring w zakresie realizacji zadań ustawy o 

zatrudnieniu socjalnym” – 3 osoby; 
46. Szkolenie z zakresu problematyki handlu ludźmi zorganizowane przez 

Ministerstwo Polityki Społecznej – 1 osoba; 
47. „Ustawa o pomocy społecznej” – szkolenie zorganizowane przez MOPR,  

prowadzenie p. Grabowska, uczestniczyło 101 osób, 
48. Warsztaty poświęcona zatrudnieniu socjalnemu oraz Tworzeniu Centrów 

Integracji Społecznej zorganizowane przez Wielkopolską Radę Koordynacyjną 
– 7 osób; 

49. „Przemoc seksualna wobec dzieci” – szkolenie zorganizowane przez KOPD  – 
7 osób. 

 
 

 
3.2.2. Współpraca z uczelniami 
 

W 2004 roku na podstawie umów zawartych pomiędzy poznańskimi uczelniami a 
MOPR praktyki w naszej instytucji odbyło  246 studentów studiujących na 
następujących uczelniach:  
 
1. Wydział Teologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 
2. Wydział Promocji Zdrowia i Psychoterapii Uniwersytetu im. Adama 

Mickiewicza w Poznaniu 
3. Wydział Nauk Edukacyjnych UAM 
4. Instytut Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 
5. Instytut Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 
6. Zakład Resocjalizacji UAM 
7. Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu 
8. Policealna Szkoła Pracowników Służb Społecznych w Poznaniu 
9. Centrum Kształcenia Kadr "PROFESJA" 
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3.3. Realizacja Programu Pomocy Rodzinom z Problemem 

Alkoholowym 
 
 Niniejszy 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 specjalistów 
z zakresu problematyki uzależnień (psychologów i pedagogów) z pracownikami 
socjalnymi. Umożliwia to lepsze rozpoznanie potrzeb rodzin i zapewnienie 
kompleksowej pomocy rodzinie. 
Kryteria doboru rodzin do Programu (spełnienie jednego ze wskazanych niżej): 

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

 rodzina, w której występuje problem alkoholowy, a dzieci przebywają w 
zastępczych formach opieki 

 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  
 konsekwencje dorastania w rodzinie z problemem alkoholowy- dorosłe dzieci 

alkoholików 
Adresaci Programu: 

 w roku 2004 uczestnictwo w Programie zadeklarowało 120 rodzin 
kontynuujących współpracę w ramach Programu oraz 121 nowych rodzin 
zakwalifikowanych do uczestnictwa w 2004r. (łącznie 241 rodzin) 

 12 szkół podstawowych i gimnazjalnych  realizujących szkolne programy 
profilaktyczne 

 słuchacze Centrum Kształcenia Służb Medycznych, ul. Mostowa w Poznaniu 
 pracownicy socjalni MOPR oraz zatrudnieni w organizacjach pozarządowych 

współpracujących z Urzędem Miasta Poznania 
 około 50 wolontariuszy deklarujących uczestnictwo w realizacji Programu 

 
Do realizacji Programu zatrudniono 12 specjalistów w ramach 10,5 etatów ( 6 
psychologów, 6 pedagogów), którzy od stycznia 2004 r. współpracowali z 241 
rodzinami ( z terenu Filii Stare Miasto- 38 rodzin, Nowe Miasto- 20 rodzin, Wilda- 28 
rodzin, Grunwald- 25 rodzin, Jeżyce- 31 rodzin, Piątkowo- 19 rodzin, Działu Rodzin 
Zastępczych- 81 rodzin), w tym: 
- 344 dorosłych członków rodzin,  
- 197 osób z problemem alkoholowym (150 mężczyzn i 47 kobiet) 
- 383 dzieci do 18 r.ż. ( 339 uczących się) 
- 84 dzieci powyżej 18 r.ż.  
W liczbie 241 rodzin: 
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- 162 rodziny uzależniona jest jedna osoba 
- 16 rodzin, w których uzależnione są 2 osoby 
-   2 rodziny, w której uzależnione są 3 osoby 
- 50 rodzin uczestniczy w programie po izolacji od osoby uzależnionej, bądź też 
izolacja nastąpiła w trakcie realizacji Programu 
-  pozostałe rodziny to rodziny zastępcze żyjące bez osoby uzależnionej oraz 
rodziny, w których przynajmniej jeden z dorosłych członków jest Dorosłym Dzieckiem 
Alkoholika. 
 
W 2005 r. w Programie pozostają 162 rodziny ( z terenu Filii Stare Miasto- 28 rodzin, 
Nowe Miasto- 11 rodzin, Wilda- 19 rodzin, Grunwald- 13 rodzin, Jeżyce- 21 rodzin, 
Piątkowo- 11 rodzin, Dział Rodzin Zastępczych- 59 rodzin). 79 rodzin nie będzie 
uczestniczyło w dalszej realizacji programu ze względu: 
- wyłączenia z powodu braku współpracy lub przeprowadzki z Poznania- 67 rodzin 
- uzyskania stabilnej sytuacji- 12 rodzin 
 
W ramach Programu w 2004 roku realizowane były następujące zadania: 

      1. Zatrudnienie specjalistów do zadań z zakresu: 

1.1. Diagnoza nowych rodzin w Programie bądź ewentualna weryfikacja 
diagnozy rodzin     uczestniczących w Programie w 2003r. 

1.2. Praca terapeutyczna z rodzinami objętymi Programem 
1.3. Działania z zakresu profilaktyki domowej- rodzinnej 
1.4. Działania opiekuńczo- wychowawcze 
1.5. Sporządzenie informacji dotyczących sytuacji rodzin z problemem 

alkoholowym w       Poznaniu oraz bazy danych o dostępnych formach 
pomocowych dla osób uzależnionych  i członków ich rodzin 

1.6. Doradztwo metodyczne dla pracowników socjalnych 
1.7. Przygotowanie wolontariuszy do pracy w Programie 
1.8. Poszerzenie współpracy ze szkołami o zajęcia profilaktyczne w ramach 

szkolnego programu profilaktycznego 
1.9. Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia dla słuchaczy szkoły 

policealnej o profilu społecznym i medycznym z zakresu problematyki 
uzależnienia i współuzależnienia 

2.Organizacja wyjazdów terapeutyczno- wypoczynkowych. 
3. Psychoterapii rodzin. 
4. Szkolenia z zakresu problematyki uzależnień i metod pracy terapeutycznej. 
5. Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży objętych Programem. 
6. Akcja świąteczna. 
7. Dożywianie dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo- 

wychowawczych i socjoterapeutycznych. 
8. Wyposażenie MOPR w materiały specjalistyczne. 
9. Zapewnienie bazy lokalowej do realizacji Programu przy ul. Mielżyńskiego 23 w   

Poznaniu. 
10. Organizacja czasu wolnego- półkolonii w okresie letnim.  
11. Wyrównywanie szans w dostępie do edukacji i możliwości rozwoju 

umiejętności. 
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Efekty ilościowe uzyskane przy realizacji Programu: 
1. Zwiększenie umiejętności radzenia sobie z uzależnieniem i jego skutkami w 
rodzinie 

- 40 osób uczestniczyło w terapii dla osób uzależnionych w Poradniach 
Odwykowych; 31 osób uczestniczyło w spotkaniach grup AA; 8 osób odbyło 
leczenie w ośrodku stacjonarnym, natomiast w abstynencji bez leczenia 
pozostało 15 osób uzależnionych, 

- w terapii dla osób współuzależnionych uczestniczyło 41 osób, w spotkaniach 
grup Al.-Anon 10 osób, 

- w terapii dla Dorosłych Dzieci Alkoholików uczestniczyły 1osoba, 
- 1 osoba brała udział w grupie dla ofiar przemocy organizowanej przez 

TKOPD,  
- 1 osoba uczestniczyła w prowadzonym przez TPD środowiskowym ognisku 

wychowawczym, 
- 25 wniosków o przymusowe leczenie zostało skierowanych do Miejskiej 

Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 
- 13 osób podjęło leczenie psychiatryczne, 
- 63 sprawy zostały skierowane do sądu ( 17 spraw o znęcanie się psychiczne i 

fizyczne, 27 spraw o rozwód lub separację, 19 spraw o alimenty), 
- w 29 rodzinach podjęto starania o odizolowanie alkoholika- agresora od reszty 

rodziny, 
- 54 osoby podjęły współpracę z policją, 
- 18 rodzin korzystało z pomocy wolontariusza, 
- w programie Starszy Brat Starsza Siostra uczestniczy 18 dzieci, 
- 55 dzieci uczestniczyło w zajęciach w świetlicach socjoterapeutycznych, 

natomiast 13 w Pracowni Działań Twórczych, 
- 71 osób podjęło współpracę z psychologiem lub pedagogiem szkolnym, 
- 33 rodziny podjęły starania o zmianę warunków mieszkaniowych (w tym 7 

rodzin skutecznie), 
- 6 wniosków zostało złożonych do ZKZL, 
- 8 dzieci podjęło przerwaną naukę, 
- 90 osób podjęło aktywność w poszukiwaniu zatrudnienia, 
- 70 osób podjęło pracę (w tym także dorywczą i sezonową), 
- 1 rodzina nawiązała kontakt z Komitetem Ochrony Praw Dziecka, 
- 3 rodziny podjęły kontakt z Fundacją Pomost  

2. Zadanie: Działania opiekuńczo- wychowawcze 
 W ramach Programu w roku 2004 było prowadzonych 7 grup 

rozwojowych dla dzieci i młodzieży. Łącznie uczestniczyło w nich 98 
osób w tym: 

- 23 osób w grupie wiekowej 7- 9 lat 
- 45 osób w grupie wiekowej 10- 13 lat 
- 18 osób w grupie wiekowej 14- 16 lat 
- 12 osób powyżej 16 r.ż.  

 Prowadzone były 3 grupy dla rodziców (w tym jedna grupa dla rodziców 
zastępczych, 2 dla osób współuzależnionych). Były to: grupy wsparcia oraz 
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treningowe kształtujące umiejętności wychowawcze  i społeczne. Łącznie 
uczestniczyło w nich 51 osób. 

3. Zadanie: Organizacja wyjazdów terapeutyczno- wypoczynkowych 
 W organizowanych 5 wyjazdach łącznie wzięło udział 137 osób (29 dorosłych, 

108 dzieci i młodzieży). Cztery wyjazdy odbyły się na terenie Domu Pomocy 
Społecznej w Chojnie, piąty natomiast w Gospodarstwie Agroturystycznym w 
Zajączkowie. 

 
 
4. Zadanie: Psychoterapia rodzin 

 Zespół Psychologów Praktyków w Poznaniu w okresie od stycznia do grudnia 
2004r. objął terapią 16 rodzin, odbyło się 68 sesji terapeutycznych. 

 cztery osoby (młodzież) wzięły udział w organizowanej w dniach 5- 7.11.2004 
przez Profilaktyczno- Rozwojowy Ośrodek Młodzieży i Dzieci- PROM 
konferencji na temat: „Wspólnota Al.- Aten alternatywą powrotu do zdrowia dla 
dzieci alkoholików” 

 dwie osoby wzięły udział w szkoleniu liderów młodzieżowych Al- Ateen 
organizowanym przez Centrum Usług Szkoleniowo- Wypoczynkowych 
„Skrzat” w dniach 3- 512. 2004 

 dwie osoby wzięły udział w obozie socjoterapeutycznym dla dzieci z rodzin 
dotkniętych alkoholizmem w Zaborówcu w dniach 27.12- 02.01.2005 
organizowanym przez Centrum Usług Szkoleniowo- Wypoczynkowych 
„Skrzat”. 

 
5. Zadanie: Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży objętych 
Programem 

 W koloniach specjalistycznych wzięło udział 160 dzieci z rodzin z problemem 
alkoholowym. Kolonie odbyły się w dwóch turnusach: 
- pierwszy w Stegnie (nad morzem) w dniach 28.06.- 11.07.2004, organizator- 
firma AGRAFKA Psychologia. Edukacja. Rehabilitacja, uczestniczyło 80 osób 
- drugi w Stargardzie Szczecińskim (nad jeziorem) w dniach 09.08- 
22.08.2004, organizator- Przedsiębiorstwo Usługowo- Handlowe „Babex-2 
Tour”, uczestniczyło 80 osób 

 43 dzieci wzięło udział w koloniach organizowanych przez Miejską Komisję 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, świetlice oraz Program Starszy 
Brat Starsza Siostra 

6. Zadanie: Akcja Świąteczna 
 40 dzieci w styczniu wzięło udział w baliku noworocznym organizowanym 

przez doktoranta i studentów AWF w Poznaniu 
 

 18 grudnia w Teatrze Muzycznym przy ul. Niezłomnych 2 odbyło się 
przedstawienie pt. „Wigilijne Biesiady” . w którym wzięło udział 332 dzieci z 
rodzin z problemem alkoholowym. Wszystkie zaproszone dzieci zostały 
obdarowane przez Świętego Mikołaja podarunkiem. 

 202 gimnazjalistom zostały przekazane materiały edukacyjne służące 
rozwijaniu zainteresowań u dzieci 
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7. Zadanie: Dożywianie dzieci 
 dożywianiem było objętych 218 dzieci 

8. Zadanie: Organizacja czasu wolnego- półkolonii w okresie letnim 
 W ramach organizowanych w okresie od 01.07.- 31.08. 2004 półkolonii 

uczestniczyło łącznie 97 dzieci (tygodniowo 43 dzieci). W czasie półkolonii 
organizowane były zajęcia terapeutyczne, pogłębiające umiejętności 
interpersonalne u uczestników, budujące zaufanie i otwartość oraz 
wypoczynkowe sprzyjające przełamywaniu się do rzeczy trudnych, ułatwiające 
wyrażanie siebie poprzez zabawę i sztukę. 

 

9. Zadanie: Wyrównywanie szans w dostępie do edukacji i możliwości rozwoju 
umiejętności 

 121 dzieci i młodzieży wzięło udział w zajęciach organizowanych w II półroczu 
2004r.,  w tym: 
- 45 osób uczestniczyło w kursach językowych organizowanych przez 

Centrum Językowe Idea s.c.  
- 28 osób uczestniczyło w nauce pływania oraz doskonaleniu pływania 
- 10 osób uczestniczyło w treningach piłki nożnej 
- 10 osób uczestniczyło w zajęciach tanecznych 
- 2 osoby uczestniczyły w kursie AIKIDO 
- 1 osoba pobierała naukę gry na gitarze 
- 10 osób uczestniczyło w plastycznych pracowniach Centrum Kultury 

Zamek 
- 1 osoba pobierała naukę w Centrum Edukacji Kadr  
- 2 osoby brały udział w nauce jazdy 
- 1 osoba uczestniczyła w kursie fryzjerskim 
- cztery kluby sportowe umożliwiły bezpłatny udział w zajęciach 

sportowych dla 9 osób ( Taekwondo- 2 osoby, Capoelra- 2 osoby, 
pływalnia- 3 osoby, rolki i golf- 2 osoby) 

- 2 osoby uczestniczyły w bezpłatnych konsultacjach z rysunku i 
malarstwa na ASP w Poznaniu oraz w pracowni Jerzego Kopcia 

10. Zadanie: Przygotowanie wolontariuszy do pracy w Programie 
 Przygotowanie wolontariuszy do pracy w Programie obejmowało rozmowy 

kwalifikacyjne, przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych (tematyka: zajęcia 
integracyjne, alkoholizm, rodzina, współuzależnienie, role rodzinne, 
wspomagający wolontariusz), spotkania superwizyjne, przygotowanie 
wolontariuszy do pracy pomocowej w trakcie wyjazdów terapeutycznych. 
Wolontariusze byli pozyskiwani ze Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu, 
organizacji kościelnych, liceum o profilu socjalnym, Wydziału Nauk 
Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, osób 
prywatnych, a także uczestników Programu. Do zadań wolontariuszy należało: 
opieka nad dziećmi, organizacja czasu wolnego, pomoc w nauce, praca z 
grupą terapeutyczną, praca wychowawcy grupowego.  
Do wolontariatu zostało przyjętych 25 osób, natomiast aktywnie zaangażowało 
się w pracę 10 osób.  
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11. Zadanie: Poszerzenie współpracy ze szkołami o zajęcia profilaktyczne w 
ramach szkolnego programu profilaktycznego 

 współpracowano z 12 szkołami, w których przeprowadzono prelekcje i 
warsztaty szkoleniowe dla kadry pedagogicznej oraz prelekcje i warsztaty dla 
rodziców. Łączna liczba nauczycieli uczestniczących w warsztatach to 90 
osób, natomiast rodziców- 50 osób.  
Szkoły współpracujące to: 
- SP nr 5, ul. Traugutta 42 
- Zespół Szkół Specjalnych nr 103, ul. Rycerska 43 
- Zespół Szkół Specjalnych, ul. Ognik 20 
- Zespół Szkół Specjalnych, ul. Św. Floriana 
- Gimnazjum nr 44, ul. Jesionowa 14 
- SP nr 79, ul. Jesionowa 14 
- SP nr 51, Os. Lecha 37 
- Gimnazjum nr 33, ul. Wyspiańskiego 27 
- SP nr 42, ul. Różana 1/3 
- SP nr 88, ul. Swoboda 53- odbyła się tylko jedna edycja warsztatów dla 

nauczycieli, brak współpracy 
- Gimnazjum nr 41, ul. Prądzyńskiego 
- Gimnazjum nr 61, ul. Słowackiego 58/ 60 

12. Zadanie: Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia dla słuchaczy szkoły 
policealnej o profilu społecznym i medycznym z zakresu problematyki 
uzależnienia i współuzależnienia 

 Pracownicy Programu przeprowadzili szkolenie w Centrum Kształcenia Służb 
Medycznych przy ul. Mostowej w Poznaniu w dniach: 27- 28.11.2004 oraz 03- 
05.12.2004. Adresatami szkolenia były osoby przygotowujące się do pracy 
zawodowej związanej z pomaganiem ludziom, które z racji wykonywanego w 
przyszłości zawodu mogą spotykać się z problematyka uzależnienia od 
alkoholu (Opiekunka Środowiskowa, Opiekunka DPS, Ratownicy Medyczni).  
Szkolenie zostało przeprowadzone dla 4 grup, czas szkolenia dla jednej grupy 
wynosił 17 godz. W szkoleniu łącznie wzięło udział 47 osób.  
Zajęcia prowadzone były metodami aktywnego udziału uczestników- 
warsztaty, praca własna oraz mikrowykłady.  

13. Zadanie: Szkolenia z zakresu problematyki uzależnień i metod pracy 
terapeutycznej 

 W trzecim etapie szkolenia z zakresu problematyki uzależnień (dwa 
poprzednie odbyły się w 2003r.) organizowanego przez Fundację Profilaktyki i 
Leczenia Uzależnień WYBÓR w Chojnie uczestniczyło 32 pracowników 
socjalnych (w tym 8 pracowników z organizacji pozarządowych) 

 trzy osoby uczestniczyły w Kursie Podstawowym Terapii Systemowej 
Rodzinnej, Małżeńskiej, Indywidualnej i Grupowej organizowanym przez 
Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej 

 jedna osoba wzięła udział w Studium Profilaktyki Uzależnień w Towarzystwie 
Psychoprofilaktycznym o/ Warszawa 

 9 osób wzięło udział w konferencji naukowo- szkoleniowej, pt.: „ADHD- 
rozpoznanie i co dalej” w dniu 10.12.2004r.  
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14. Zadanie: Doradztwo metodyczne dla pracowników socjalnych 
 Doradztwo metodyczne obejmowało: 

- prelekcje i pogadanki z zakresu uzależnienia, współuzależnienia, metod 
pracy z rodziną 

- omawianie poszczególnych przypadków, konsultowanie możliwości 
podejmowania działań, interwencji 

- informowanie o procedurze postępowania w sprawie składania 
wniosków do MKRPA, informowanie o etapach jakie podejmuje 
MKRPA w sprawie zastosowania obowiązku poddania się przez 
uzależnionego leczeniu odwykowemu 

- informowanie o placówkach specjalistycznych, zajmujących się 
leczeniem odwykowym, grupach AA, Al-Anon, Al-Ateen 

- zachęcanie do wypożyczania fachowej literatury 
- porady dot. wypalenia zawodowego, stresu w pracy 

Doradztwo było prowadzone przez cały rok, głównie podczas dyżurów 
konsultantów na filiach. 

15. Zadanie: Zapewnienie bazy lokalowej do realizacji Programu przy ul. 
Mielżyńskiego 23 w Poznaniu 

 W 2004r. do realizacji Programu została pozyskana siedziba przy ul. 
Mielżyńskiego 23. Przeprowadzono remont oraz wyposażono lokal w sprzęt 
biurowy i specjalistyczny niezbędny do pracy z klientem. Do dyspozycji 
Programu są 3 sale do zajęć grupowych oraz 5 pokoi do dyżurów 
konsultantów i indywidualnych spotkań z klientem.  

16. Interwencje, konsultacje 
 Specjaliści zatrudnieni w Programie uczestniczyli w około 200 interwencjach i 

konsultacjach dla rodzin spoza Programu. 
Efekty jakościowe uzyskane podczas realizacji Programu: 

- podjęcie współpracy przez rodziny, redukcja systemu zaprzeczeń, wzrost 

zaufania w stosunku do realizatorów Programu 

- uzyskanie przez rodziny wiedzy z zakresu uzależnienia, współuzależnienia, 
sposobów radzenia sobie z problemami 

- aktywna praca członów rodzin nad rozwiązaniem istniejących problemów 
- zwiększenie repertuaru umiejętności wychowawczych (ograniczenie 

przemocy, poprawa komunikacji, wprowadzenie konsekwencji w działaniu, 
współpraca z dzieckiem, uświadomienie mocnych i słabych stron dziecka 
respektowanie granic osobowych) 

- wprowadzenie 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 problemów rodzinnych). W trakcie trwania 
Programu uzyskano informacje ze szkół o poprawie funkcjonowania dzieci. 

- wzrost umiejętności konstruktywnego działania w sytuacjach konfliktowych, 
wzrost umiejętności korzystania ze wsparcia społecznego 

- wzmocnienie poczucia wartości u dzieci poprzez uczestnictwo w grupach 
rozwojowych, indywidualnej pracy ze specjalistą, uczestnictwo w koloniach, 
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wyjazdach terapeutycznych oraz w zajęciach w ramach zadania 
Wyrównywanie szans w dostępie do edukacji i możliwości rozwoju 
umiejętności. Część dzieci uczestniczących w kursach językowych znacznie 
poprawiła swoje wyniki w nauce języka obcego w szkole. Specjaliści pracujący 
w Programie oraz rodzice zauważyli u części dzieci uczestniczących w 
proponowanych przez zadanie Wyrównywania szans w dostępie do edukacji i 
możliwości rozwoju umiejętności zajęciach zaangażowanie w pracę, radość z 
niej i z uzyskiwanych efektów, wzrost poczucia własnej wartości i poczucia 
kompetencji. 

 
Powyższe efekty były możliwe do osiągnięcia dzięki aktywnej współpracy osób 
realizujących Program z pracownikami socjalnymi oraz przedstawicielami innych 
organizacji i instytucji (Poradnie Leczenia Uzależnień i Współuzależnień, szpitale, 
MKRPA, Poradnie Zdrowia Psychicznego, Poradnie Psychologiczno- Pedagogiczne, 
szkoły, policja, kuratorzy, sądy, podmioty realizujące zadanie Wyrównywania szans 
w dostępie do edukacji i możliwości rozwoju umiejętności i in.) 
 
W ramach Programu Pomocy Rodzinom z Problemem Alkoholowym realizowanym 
przez MOPR w Poznaniu w 2004 roku udzielono wsparcia rodzinom, w których 
występuje problem alkoholowy pozyskując środki z rozdziału 85154- 
Przeciwdziałanie alkoholizmowi. 
Plan na rok 2004- 700 000,00 zł 
Wykonanie planu- 698 179,77 tj. 99,7 % 
Pozostałe środki w wysokości 1 820,23 zł zostały zwrócone na konto Urzędu Miasta 
Poznania. 
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3.4. 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 
- Fundacja „BIEDA” – Domy Integracji Społecznej 
- Komisariat Dworcowy Policji Poznań Główny 
- Komenda Miejska Policji w Poznaniu 
- Straż Miejska w Poznaniu 
- Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych UMP 
- Wydział Polityki Społecznej WUW 
 
Prowadzone działania: 
 

1. Cykliczne spotkania organizacji i instytucji zajmujących się udzielaniem 
pomocy osobom bezdomnym. W okresie od stycznia do grudnia br. odbyło się  
5 roboczych spotkań.  

  
W spotkaniach uczestniczyli przedstawiciele: 
- Podmiotów udzielających wsparcia osobom bezdomnym (schroniska,   
      noclegownie ), 
- Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych UMP,  
- Wydziału Polityki Społecznej WUW, 
- Komendy Miejskiej Policji, 
- Straży Miejskiej, 
- Szpitali  

 
      Spotkania miały  na celu: 

- analizę sytuacji osób bezdomnych w Poznaniu, 
- ustalenie zasad współpracy podczas okresu jesienno-zimowego  

(sprawne podejmowanie interwencji ), 
- przekaz informacji dotyczących uregulowań prawnych. 

 
2. Aktualizacja i wyposażenie w ulotki informacyjne o działających schroniskach i      

      noclegowniach. 
 
3. Dyżury pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu w 

Punkcie Informacyjnym Monar – Markot znajdującym się na Dworcu Głównym 
PKP (informowanie o możliwości uzyskania pomocy, wolnych miejscach w 
schroniskach i noclegowniach). 
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4. Przekazywanie bieżących informacji dotyczących uruchamianych doraźnych 
punktów w schroniskach oraz  

- dodatkowych miejsc interwencyjnych, 
- doraźnych punktów wydawania ciepłych posiłków.  

 
5. Monitorowanie koczowisk osób bezdomnych i podejmowanie interwencji 

celem zapewnienia pomocy osobom pozbawionym schronienia 
- zadanie wykonywane przy współpracy ze Strażą Miejską i Policją. 

 
6. Sporządzanie raportów dotyczących stanu wolnych miejsc w schroniskach.   

- 2 razy w tygodniu kontakt telefoniczny z  instytucjami celem pozyskania 
aktualnych danych, 

- przekazywanie aktualnych raportów do Bezpłatnej Infolinii – OdB, 
Straży Miejskiej, Policji Kolejowej, Sekcji Prewencji Policji, Wydziału 
Zdrowia i Spraw Społecznych UMP, Wydział Polityki Społecznej 
Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.    

 
7. Indywidualne Programy Wychodzenia z Bezdomności : 

- realizowano 7 programów w tym 4 zawarte w 2004 r. 
 
8. Utworzenie w strukturze MOPR Zespołu ds. Osób Bezdomnych  

Cel : 
- skoordynowanie działań miejskich służb pomocy społecznej na rzecz 

zapewnienia bezpieczeństwa socjalnego osobom bezdomnym, 
przebywającym na terenie gminy Poznań oraz tworzenie szans i 
warunków wychodzenia z bezdomności. 

            Założenia organizacyjne Zespołu : 
- Zespół funkcjonuje w MOPR Filia Nowe Miasto  
- Działaniami Zespołu są osoby bezdomne przebywające na terenie 

gminy Poznań.  
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3.5. Prowadzenie kampanii „Żebractwo to wybór, nie konieczność” 
 

Misja patroli:  
Stworzenie  warunków, aby każda osoba zajmująca się procederem żebractwa miała 

możliwość uzyskania pomocy niezbędnej do tego, aby zaprzestać tego zajęcia.   
Cel: 
Zapobieganie procederowi żebractwa w Poznaniu poprzez :  

1. Rozpoznanie środowiska osób żebrzących i udzielenie niezbędnej 
pomocy, 

2. Ochrona dzieci wykorzystywanych do procederu żebractwa, 
3. Oddziaływanie na społeczność lokalną. 

 
Zadania patroli: 

1. Monitorowanie ulic miasta Poznania, 
2. Dotarcie do osób żebrzących, 
3. Diagnozowanie środowisk osób żebrzących, 
4. Udzielenie pomocy osobom i rodzinom żebrzącym, 
5. Zwrócenie uwagi społeczności lokalnej na konieczność zapobiegania 

procederowi żebractwa. 
 
Partnerzy:  

1. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu, 
2. Straż Miejska w Poznaniu, 
3. Policja – Komenda Miejska w Poznaniu , Sekcja Prewencji, 
4. Organizacje pozarządowe. 

 
Zadania poszczególnych partnerów:  

1. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu : 

- koordynacja działań, 
- wyznaczenie pracowników do patroli ze Strażą Miejską,  
- stworzenie harmonogramu działań,  
- regularne patrole ze Strażą Miejską, 
- spisanie danych osoby żebrzącej,  
- współpraca ze Strażą Miejską i Policją,  
- reagowanie na zgłoszenia – dotarcie do osoby żebrzącej poprzez 

interwencję, 
- dalsza realizacja zadań  podjętych przez patrole , tzn. wejście w 

środowisko zamieszkania osoby żebrzącej przez rejonowego pracownika, 
socjalnego, zdiagnozowanie sytuacji i rozpatrzenie możliwości objęcia 
pomocą,  

- przekazywanie kopii kart informacyjnych ze wskazanym adresem 
zamieszkania osoby żebrzącej, do właściwego miejscowo ośrodka 
pomocy, 

- monitorowanie skuteczności prowadzonych działań, 
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- comiesięczne sprawozdania z przebytych patroli, 
- zdiagnozowanie problemu procederu żebractwa w Poznaniu. 

 
2. Straż Miejska w Poznaniu : 

- wspólne patrole z pracownikami MOPR , dotarcie do osób żebrzących , 
pomoc w wylegitymowaniu  w celu  spisania danych osoby żebrzącej, 

- informowanie na bieżąco pracowników MOPR o pobycie osób żebrzących 
w celu podjęcia natychmiastowej, wspólnej  interwencji, 

- przekazywanie do MOPR danych pozyskanych z samodzielnych patroli  o 
osobach  żebrzących  w Poznaniu, celem podjęcia przez MOPR dalszych 
działań,   

- w  razie potrzeby udostępnienie patroli samochodowych 
 

3. Policja – Komenda Miejska : 

- przekazywanie oraz wskazywanie miejsc gdzie przebywają osoby 
żebrzące w celu podjęcia odpowiednich działań,  

- przejmowanie spraw dotyczących żebrzących obcokrajowców 
przebywających w Poznaniu bez prawa pobytu na terenie Rzeczpospolitej 
Polskiej, 

- w razie konieczności udostępnienie patroli samochodowych. 
 

4. Organizacje pozarządowe : 

- udzielanie pomocy doraźnej osobom i rodzinom osób żebrzących, 
- informowanie o możliwościach uzyskania pomocy. 

 
Opis działania patroli:  
W 2004 roku został przyjęty swobodny i elastyczny harmonogram pracy patroli. 
Pracownicy MOPR wspólnie ze Strażą Miejską monitorowali ulice miasta Poznania w 
różnych dniach tygodnia, natomiast częstotliwość patroli była stała. Patrole 
podchodziły do osób żebrzących, w trakcie rozmów pozyskiwano informacje o 
sytuacji rodzinnej, powodach żebractwa, informowano o możliwościach uzyskania 
pomocy wskazując odpowiednią instytucję.  
W 2004 roku łącznie odbyło się 36 patroli (w okresie maja i czerwca). 
Pomocą zostało objętych 9 osób, w tym 6 osób z Poznania. 
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3.6.   Realizacja programu „Ku międzypokoleniowej solidarności”  
 
Partnerzy : 
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu 
- Szkoła Pracowników Służb Społecznych 
 
Działania : 

Celem realizowanego do września 2004r. projektu było 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 był 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 była promocja zawodu pracownika socjalnego oraz 
wolontariatu w środowisku lokalnym, a także wytworzenie w młodych 
wolontariuszach poczucia solidarności i więzi ze starszym pokoleniem. 
W projekcie uczestniczyła grupa 21 osób starszych i 21 słuchaczy  I roku PSPSS 
w Poznaniu specjalizacji opiekun osoby niepełnosprawnej. 
Wolontariusze w trakcie realizacji projektu  systematycznie odwiedzali osoby 
starsze, realizując jego główny cel, a więc zapobieganie izolacji społecznej tych 
osób. Na podstawie przeprowadzonej ewaluacji stwierdzono, że beneficjentami 
korzyści z realizacji projektu były zarówno osoby starsze, wolontariusze, jak i 
pracownicy socjalni. 
Osoby korzystające z pomocy jako korzyści wymieniały nawiązanie i utrzymanie 
kontaktu z drugim człowiekiem, możliwość atrakcyjnego spędzenia czasu 
wolnego, zwiększenie aktywności, zmniejszenie poczucia osamotnienia. 
Jednocześnie w przeważającej większości (20 przypadkach na 21) wysoko 
oceniono stopień zadowolenia ze współpracy z wolontariuszami oraz poziom 
wykonywanych przez nich zadań. 
Badani podczas ewaluacji wolontariusze wskazali na nabycie umiejętności pracy 
z osobą starszą, osiągnięcie satysfakcji z podejmowanych działań wspierających. 
Pracownicy socjalni jak wynika z badań,  dzięki realizacji projektu pozyskali 
pogłębioną informację na temat sytuacji osób korzystających z pomocy 
społecznej, również w zakresie ich faktycznych potrzeb. Zaobserwowali także 
wzrost aktywności wytypowanych do projektu seniorów. 
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3.7. Realizacja programu "Wsparcie rodzin dzieci 
przebywających w zastępczych formach opieki" 
   
 

Cele główne: 
  
1. Tworzenie w rodzinie naturalnej warunków wychowawczych  

       i opiekuńczych oraz usuwanie lub łagodzenie przeszkód w prawidłowym 
przebiegu procesów rozwoju i socjalizacji dziecka, wobec którego      rodzice 
mają wyrokiem sądu ograniczoną władzę rodzicielską. 

2. Powrót dziecka z zastępczych form opieki do rodziny naturalnej. 
 

Cele szczegółowe /operacyjne/: 
 
1. Poprawa komunikacji i relacji pomiędzy rodzicami i dziećmi oraz rodzicami, a 

instytucjami wychowawczymi i wspierającymi rodzinę. 
2. Pozytywne zmiany nastawień, postaw, sposobów wyrażania emocji, poprawy 

więzi rodzinnych. 
3. Zwiększenie umiejętności rozwiązywania problemów i konfliktów 

wewnątrzrodzinnych. 
4. Poprawa wizerunku rodziny w środowisku lokalnym. 
 
Partnerzy: 
 
1.  Domy Dziecka, w których umieszczone są dzieci rodzin naturalnych  

biorących udział w programie 
2.  Pogotowie Opiekuńcze w Poznaniu 
3.  Pedagodzy szkolni 
4.  Komitet Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu 
5. Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa w Poznaniu 
6.  Towarzystwo Przywracania Rodziny w Poznaniu  Ośrodek Adopcyjno – 

Mediacyjny „PRO-FAMILIA” 
7.  Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy w Poznaniu 
8.  Centrum Wolontariatu w Poznaniu 

 
Adresaci: 
 
1.  Rodzice naturalni, wobec których Sąd orzekł ograniczenie władzy 

rodzicielskiej 
2.  Dzieci i młodzież przebywająca w zastępczych formach opieki, wobec 

których rodzice naturalni mają ograniczoną władzę rodzicielską 
3.  Rodzice zastępczy, którym Sąd powierzył opiekę nad dziećmi wymienionymi 

w pkt. 2 
 

Okres realizacji programu: 
     od m-ca czerwca 2004 r. do czerwca 2005 r. 
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Zadania : 
1. Przeprowadzenie diagnozy problemu występującego na terenie 

poznańskiej dzielnicy – Nowe Miasto / skala problemu, powody  
ograniczenia władzy rodzicielskiej, sytuacja materialna rodzin natural- 
nych, formy opieki zastępczej zapewnione dzieciom z tych rodzin / 

2. Zatrudnienie specjalistów do zadań z zakresu: 
• doboru rodzin uczestniczących w programie, 
• opracowania programu terapeutycznego dla rodzin, 
• prac terapeutycznych z rodzinami, 
• działań z zakresu profilaktyki domowej – rodzinnej, 
• działań opiekuńczo-wychowawczych, 
• przygotowania wolontariuszy do pracy w programie, 
• współpracy z rodzinami zastępczymi i placówkami opiekuńczo-

wychowawczymi, 
• zainicjowania powstania grupy samopomocowej rodziców naturalnych, 
• monitorowania zmian w funkcjonowaniu rodziny, 

3. Organizacja wyjazdów terapeutyczno – wypoczynkowych, 
4. Prowadzenie psychoterapii rodzin, których członkowie wymagają 

indywidualnie dobranego systemu pomocy, 
5. Szkolenie dla pracowników socjalnych, 
6. Ewaluacja programu z zastosowaniem, 
 
 
 

3.8.    Innowacyjne formy pracy z klientem  
 

3.8.1. 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 różnych instytucji 
współpracujących z rodziną (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 2004r.  systemem tym objęto 4 rodziny 
 
 
Ponadto elementy w/w metody pracy z rodziną stosowane są przez Zespół ds. 
Rodzin Specjalnej Troski w pracy z pozostałymi 56 środowiskami, z którymi 
współpracuje zespół. Efekty tej pracy to 
 
1. Podjecie pracy przez 10 osób ( na ogółem 36 osób bezrobotnych) 
2. Wynajęcie pokoju, a w konsekwencji odciążenie budżetu domowego przez 3 

rodziny 
3. Uregulowanie spraw spadkowych w przypadku 1 rodziny 
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4. Orzeczenie stopnia niepełnosprawności, a w konsekwencji- własnego źródła 
dochodu przez 6 osób 

5. Intensyfikacja kontaktu pomiędzy rodziną naturalną a dziećmi przebywającymi w 
placówkach opiekuńczo- wychowawczych- w  przypadku 5 rodzin 

6. Uczestnictwo w Programie Pomocy Rodzinom z Problemem Alkoholowym - 2 
rodziny 

8. Podjęcie leczenia w poradni uzależnień- 2 osoby. 
9. Uczestnictwo w programie "Starszy brat, starsza siostra" - 1 rodzina 
10. Pozyskanie opiekuna prawnego dla osoby ubezwłasnowolnionej w przypadku 1 

osoby 
11. Uregulowanie sytuacji mieszkaniowej . 
 
 

3.8.2. Terapia krótkoterminowa skoncentrowana na     
rozwiązaniu (BSFT) 

 
Realizowana jest na terenie Filii Piątkowo i Nowe Miasto 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 czy status ekonomiczny. Terapią obejmowane są osoby z 
całego Poznania. 

  
W 2004r. pracę z wykorzystaniem terapii BSFT podjęły osoby borykające się z 
problemami  takimi jak: przemoc domowa, konflikty małżeńskie, rodzinne, 
uzależnienie alkoholowe współmałżonka, hazard, bezrobocie, problemy 
wychowawcze z dziećmi, molestowanie  
Z omawianej formy pracy  we wskazanym okresie skorzystały 54 osoby.  

 
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, hazardu 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 
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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.  
 
 

3.8.3. Terapia systemowa 
 

Jej istota opiera się na założeniu, że rodzina to system, grupa osób mających 
wzajemny wpływ na swój los. ponadto do systemu należą inne ważne osoby mające 
wpływ na losy rodziny. Rola terapeuty polega na ingerencji w ten układ oraz podjęcie 
próby rozpoznania dynamiki międzygeneracyjnych uwikłań oraz identyfikacji tam 
występujących. Terapeuta ma coś zidentyfikować i poukładać. Stara się, by klient z 
miłością i respektem zwrócił się w kierunku ważnych dla siebie osób, uznał ich los, 
potwierdził odpowiedzialność za ich własne życie, oddał przynależną im winę jeśli 
taka istnieje; aby wina ta pozostała przy sprawcy, a nie była "dziedziczona" przez 
innych. 
Terapia skierowana jest zwłaszcza do osób uzależnionych, współuzależnionych oraz 
ofiar przemocy ( w tym wykorzystania). Jest to terapia krótkoterminowa; jej 
podstawowa forma pracy jest  "ustawienie rodziny". zakłada istnienie nadrzędnego, 
pierwotnego porządku, który wyznacza funkcjonowanie wszelkich systemów 
społecznych. 
Elementy w/w metody pracy wykorzystywane były w 2004r.  w pracy z 7 rodzinami, a 
dotyczyły szczególnie zasad zbierania i pozyskiwania informacji, umiejętności 
prowadzenia rozmowy, zadawania pytań cyrkularnych. 
 
 

3.8.4. Punkt konsultacyjny dla osób bezrobotnych 
 
Prowadzony jest  w Filii Nowe Miasto MOPR przez konsultanta psychologa. Jego 
celem głównym jest uzyskanie zatrudnienia przez osoby długotrwale bezrobotne, 
korzystające z pomocy MOPR poprzez  
 

- pozyskanie przez osoby bezrobotne umiejętności niezbędnych do pozyskania 
zatrudnienia, 

- wzmocnienie psychologiczne osób długotrwale bezrobotnych, 
- wzmocnienie motywacji do poszukiwania pracy. 

 
Adresaci tej formy pomocy to osoby długotrwale bezrobotne, korzystające z pomocy 
MOPR. 
W 2004r.   ze wsparcia Punktu skorzystało 14 osób długotrwale bezrobotnych. 2 z 
nich podjęły zatrudnienie stałe, a 3- dorywcze i sezonowe.  
 

3.8.5. Program Pracy z Rodziną i Profilaktyki Społecznej 
 
Prowadzony jest przez konsultantów pedagoga i psychologa Filii Wilda MOPR. 
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Jego celem jest mobilizacja zasobów własnych rodziny i środowiska oraz realna i 
trwała poprawa funkcjonowania osób i rodzin na miarę ich możliwości. 
Najczęściej zgłaszane przez rodziny problemy to  

- kryzysy małżeńskie, rodzinne, wychowawcze 
- niewydolność opiekuńczo- wychowawcza i niezaradność życiowa 
- przemoc wewnątrzrodzinna 
- uzależnienia i współuzależnienia 
- kryzysy psychiczne 
- bezrobocie 
- zadłużenia. 
W roku 2004 zespół objął systematycznymi działaniami 33 środowiska rodzinne. 
Ponadto psycholog i pedagog prowadzą indywidualną pracę z 61 środowiskami. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.9.    Udział MOPR w ważnych inicjatywach społecznych  
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3.9.1. 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 Centrum 
Interwencji Kryzysowej, Komenda Miejska Policji, UAM Wydział Socjologii, Zakład 
Medycyny Sądowej AM w Poznaniu oraz organizacje i instytucje zajmujące się tym 
problemem w  Poznaniu. 

 
3.9.2. Udział w tworzeniu projektu Reintegracji Osób 

Długotrwale Bezrobotnych i Bezdomnych w Poznaniu. 
 
W grudniu 2004r. złożono do Departamentu Wdrażania EFS w MGiP projekt 
Reintegracji Społecznej i Zawodowej Osób Bezdomnych i Długotrwale Bezrobotnych 
w Poznaniu. Projektodawcą działań jest Miasto Poznań, a jednym z partnerów 
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu, biorący aktywny udział w jego 
tworzeniu.  
Projekt zakłada objęcie osób długotrwale bezrobotnych i bezdomnych, 
korzystających z systemu społecznego wsparcia działaniami z zakresu szkoleń 
(zawodowych,  podnoszących kompetencje z zakresu umiejętności społecznych, a 
także kształcących umiejętności poruszania się po rynku pracy) doradztwa 
zawodowego, poradnictwa psychologicznego i prawnego. Zakłada on także 
włączenie tej kategorii osób do procesu rozwoju społeczeństwa informatycznego 
poprzez prowadzenie kursów komputerowych, a także zapewnienie stałego dostępu 
do internetu podczas procesu poszukiwania pracy. 
Beneficjenci ostateczni, w celu utrwalania nabywanych umiejętności, a także w celu  
nabycia aktywnych postaw życiowych uczestniczyć będą także w grupach wsparcia. 
Drugą grupą beneficjentów ostatecznych projektu są pracownicy publicznych i 
niepublicznych (NGO) organizacji pomocy społecznej, współpracujący z osobami 
długotrwale bezrobotnymi i bezdomnymi, uczestniczącymi w projekcie. Pracownicy 
odbędą cykl szkoleń z zakresu problematyki osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym i  metod pracy z tą kategorią klientów. Uczestniczyć także będą w 
kursach podnoszących ich umiejętności komunikacji i zapobiegających wypaleniu 
zawodowemu. 
Połączenie w/w oddziaływań skierowanych do tychże grup beneficjentów przyczynić 
się ma do podniesienia jakości i efektywności  pracy z osobami bezrobotnymi i 
bezdomnymi., a w konsekwencji - do wejścia tychże osób na rynek pracy. 
Zrealizowanie tego celu świadczyć będzie o sukcesie przedsięwzięcia. 

 
 
 
 
3.9.3. Udział w tworzeniu miejskiego programu pomocy 

osobom starszym 
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Prezydent Miasta Poznania Zarządzeniem Nr 285/2004/P z dnia 15.04.2004r. 
powołał Zespół roboczy do realizacji „Programu pomocy osobom starszym” pod 
przewodnictwem Dyrektora MOPR – Włodzimierza Kałka. 
 Efektem intensywnej pracy zespołu jest program opracowany w Miejskim Ośrodku 
Pomocy Rodzinie we współpracy z przedstawicielami wielu instytucji i organizacji. 
Celem głównym jest poprawa jakości życia mieszkańców Poznania w wieku 
poprodukcyjnym. 
Proponowane w programie projekty dotyczą następujących zakresów: 

- pomocy socjalno-bytowej, 
- zdrowia, 
- bezpieczeństwa osobistego, 
- aktywizacji fizycznej i psychicznej, 
- edukacji społecznej. 

W grupach zadaniowych wypracowano ogółem 21 projektów, które stały się częścią 
opracowanego „Programu pomocy osobom starszym w Poznaniu”  

 
3.9.4. Udział w tworzeniu miejskiego programu wychodzenia z 

bezdomności 
Od czerwca 2004 roku MOPR brał udział w pracach zespołu roboczego, którego 
przedmiotem działalności było utworzenie efektywnego programu wychodzenia z 
bezdomności osób związanych z Miastem Poznań. Inicjatorem powyższego 
przedsięwzięcia był Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miasta 
Poznania.  
Partnerzy programu : 

1. Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miasta Poznania, 
2. Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania, 
3. Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych, 
4. Wydział Gospodarowania Mieniem Miasta Urzędu Miasta Poznania, 
5. Biura Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miasta Poznania, 
6. Fundacji Pomocy Wzajemnej „Barka” z siedzibą w Poznaniu, 
7. Stowarzyszenia na Rzecz Dostępnego Budownictwa BARKA – DARZYBÓR z 

siedzibą w Poznaniu, 
8. Wielkopolskie Centrum Pomocy Bliźniemu MARKOT z siedzibą w Poznaniu, 
9. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu. 

Adresaci programu :  
Program skierowany jest do osób bezdomnych, posiadających stałe zameldowanie  
lub ostatnie miejsce zamieszkania w Poznaniu, które zostaną zakwalifikowane do 
objęcia powyższym programem i wyraziły na niego zgodę. 
Cel programu : 
Usamodzielnienie osób i rodzin bezdomnym poprzez stworzenie zintegrowanej 
strategii działania umożliwiającego realizację i pomoc w zamieszkaniu w lokalu 
socjalnym.  
Program wychodzenia z bezdomności w dużym stopniu będzie odnosił się do polityki 
mieszkaniowej Miasta Poznania.  
 
 3.9.5.  Udział w Ogólnopolskim Porozumieniu Osób, 
Organizacji  i instytucji pomagających ofiarom przemocy w rodzinie 
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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.  
W 2004r. prowadzono w MOPR działania wynikające z podpisanego porozumienia . 
Bardzo poprawiła się współpraca Policji z pracownikami socjalnymi. Policja zgłosiła 
do filii MOPR 280 przypadków interwencji dotyczących przemocy domowej. W 
rezultacie można mówić o lepszym niż dotychczas rozpoznaniu problemu przemocy 
w rodzinie przez MOPR, a także skuteczniejszej i w porę udzielonej pomocy ofiarom 
przemocy. Efektem podjętej współpracy z Policją jest dokładniejsze zapoznanie się z 
kompetencjami, procedurami obowiązującymi w instytucjach. Dzięki wspólnie 
podejmowanym działaniom pracownicy socjalni coraz częściej identyfikowani są 
przez organy ścigania jako profesjonaliści i zapraszani do współpracy. I tak w roku 
2004 pracownicy socjalni zostali poproszeni do udziału 

- w czynnościach policji doprowadzających do aresztowania sprawcy 
przemocy- 1 przypadek 

- w czynnościach dochodzeniowo- śledczych w sprawie gwałtu- 1 przypadek 
- w mediacjach między stronami konfliktu małżeńskiego- 1 przypadek. 

 
3.9.6.   Projekt  INFO CAFE  - centrum informacyjne dla 

seniorów 
Partnerzy : 
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu 
- Fundacja Samaritanus z Warszawy 
- Zarząd Oddziału Okręgowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i 

Inwalidów w Poznaniu 
 
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”.  
30 maja 2003r. oficjalnie ruszyła pierwsza w Poznaniu „Kawiarenka Informacyjna dla 
seniorów”. Umożliwia poznańskim seniorom zdobywanie niezbędnych informacji, 
wymianę doświadczeń i idei, tworzenie poczucia „bycia potrzebnym”, nawiązywanie 
relacji międzypokoleniowych i wewnątrzpokoleniowych. 
 
Efekty : 
Info-Cafe w Poznaniu, przy ul. Młyńskiej 5 rozpoczęła działalność w 2003r. W  2004r. 
dzięki dotacji z Urzędu Miasta projekt jest kontynuowany, dotychczasowe działania z 
zakresu udzielania informacji są nadal prowadzone. Ponadto obok działalności 
informacyjnej poszerzono ofertę o aktywizację fizyczną, tj. uruchomiono salę do 
ćwiczeń prowadzonych pod nadzorem rehabilitanta. Kawiarenka działa cztery razy w 
tygodniu w godzinach  10.00-14.00. Dziennie z Kawiarenki korzysta około 15 
seniorów. 
 
 

3.9.7.  Współpraca z Uniwersytecką Poradnią Prawną 
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Partnerzy: 
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 
- Studencka Uniwersytecka Poradnia Prawna 

 
Działania: 
Od listopada 2000r. na terenie filii Nowe Miasto i Grunwald MOPR 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 2004. w ramach współpracy z SUPP udzielono 201 porad. 
 
 
 

3.9.8.  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 okresie sprawozdawczym   w Programie uczestniczyło  96 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. 
 
 
 

3.9.9.  Projekt Wolontariat razem z MOPR 
 
W dniu 19 marca 2004r. podpisano pomiędzy Dyrektorem MOPR a Prezesem 
Centrum Wolontariatu dokument określający zasady współpracy partnerów w 
projekcie "Wolontariat razem z MOPR". 
 
Partnerzy: 

- Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Poznaniu 
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu 
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Cel główny:  
Łączenie na poziomie lokalnym ludzi chętnych do niesienia pomocy z ludźmi, 
którzy takiej pomocy potrzebują. 

 
Cele szczegółowe: 

a. Integracja świadczeniobiorców MOPR ze środowiskiem wolontariuszy 
b. 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. 

 
Pożądaną wartością dodaną Projektu jest rozbudzenie w osobach korzystających ze 
wsparcia społecznego  potrzeby niesienia bezinteresownej pomocy innym ludziom                   
( przekształcenie postawy biorcy w postawę dawcy). 
 
Adresaci: 

a. Dzieci/ młodzież  
b. Osoby starsze 
c. Osoby niepełnosprawne  

Planowane efekty: 
a. Objecie pomocą wolontariuszy osób wymagających wsparcia w 

zakresie spędzania czasu wolnego  
b. Integracja odbiorców projektu ze środowiskiem lokalnym 
c. Zaangażowanie odbiorców projektu w poznański wolontariat, 

rozbudzenie postawy „dawcy” wsparcia  
 

W  2004r.  pracownicy MOPR, działając zgodnie z procedurą przyjętą przez 
partnerów, zdiagnozowali i zgłosili potrzebę zatrudnienia wolontariuszy w 47 
środowiskach. Centrum Wolontariatu w odpowiedzi na zgłoszenia MOPR skierowało 
do pracy 7 wolontariuszy, z czego 4 osoby brały  udział w pracach Programu 
Pomocy Rodzinom z Problemem Alkoholowym. Ze względu na małą liczbę osób 
skierowanych do pracy przez Centrum Wolontariatu zrezygnowano ze szczegółowej 
ewaluacji projektu. Na spotkaniu podsumowującym koordynatora CW i 
koordynatorów filii MOPR omówiono przyczyny niskiej skuteczności pośrednictwa. 
Stwierdzono, że poprawy wymaga promocja projektu i motywowanie wolontariuszy 
do pracy w MOPR; ci bowiem (jak wynika z relacji CW) najczęściej spośród 
przedstawianych im przez CW ofert wybierają inne organizacje, nie wymagające 
pracy w środowisku zamieszkania klienta.  

 
 
 
 
 
3.9.10.  Program „Wyrównywanie szans życiowych” 
 

Partnerzy:  
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 

 76



- 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 okresie od stycznia do grudnia 2004r.  uczestniczyło 40 dzieci  
pochodzących z rodzin korzystających z pomocy MOPR. 
 
 
 

3.9.11. 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 2004r. z oferty tej korzystało 50 dzieci, z których 25 pochodzi z rodzin 
korzystających z pomocy Filii Jeżyce MOPR. 

 
 
 

3.9.12. Program oddziaływań socjoterapeutycznych dla 
dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym. 

 
Partnerzy: 

- Parafia Rzymsko- Katolicka im. Maryji 
- Caritas 
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 

 
Działania:  

Głównym celem programu jest zniesienie upośledzenia społecznego, 
integracja z rówieśnikami, korekta urazów wynikających z dysfunkcji rodzin; 
stworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju dzieci pochodzacych z 
rodzin z problemem alkoholowym. 
Programem objetych jest 30 dzieci, w tym 15 dzieci z rodzin objetych pomocą 
MOPR. 

 
 
 
 

3.9.13. Projekt : Tworzenie środowiskowych warunków do 
uruchamiania, wzmacniania i modernizacji na rzecz rozwiązywania 
problemów społecznych. 
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Partnerzy:  
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie  
- Centrum Innowacji Społecznej "MATRA SIC!" 
- Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania 

 
Działania: 
Projekt ma na celu wykorzystanie metody podejścia sieciowego w organizowaniu 
społeczności lokalnej. Obecnie znajduje się w fazie przygotowań, w roku 2004 
odbyło się spotkanie przedstawicieli Fundacji z  członkami rad osiedli w rejonie 
działania Filii Grunwald MOPR w celu przedstawienia metody organizowania 
społeczności lokalnej, jej założeń i korzyści wynikających z jej zastosowania. 

 
   3.9.14.   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” 
- Kuchnia Społeczna Zgromadzenia Sióstr Urszulanek 
- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci (wypoczynek letni dla dzieci) 
- szkoły 
- FPW  "BARKA" 
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" 
- Stowarzyszenie Pomocy w Problemach Życiowych 
- Centrum Wolontariatu 
- poradnie psychologiczno –pedagogiczne  
- Centrum Interwencji Kryzysowej w DPSiK 
- Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci ul. Sienkiewicza 11 
- OPOOPOPwR „Niebieska Linia” 
- policja 
- straż miejska 
- prokuratura 
- 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" 
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- zespoły charytatywne przy parafiach 
- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 
- placówki oświatowe (przedszkola, szkoły) 
- placówki opiekuńcze 
- świetlice socjoterapeutyczne 
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. 
- Spółka Aquanet 
w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień 
- MONAR 
- NZOZ  Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia 
- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
- poradnie odwykowe 
- gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych 
- Fundacja Profilaktyki i Leczenia Uzależnień "WYBÓR" 
w zakresie pomocy osobom bezrobotnym w poszukiwaniu zatrudnienia  
- Powiatowy Urząd Pracy 
- Poznański Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości 
- Centrum Integracji Społecznej Stowarzyszenia Szkoła Barki im. H.Ch. Kofeda 
w zakresie pomocy udzielanej osobom niepełnosprawnym  
- lekarze rodzinni 
- Fundacja ARKA 
- Stowarzyszenie Ludzi z Epilepsją, Niepełnosprawnych i Ich Przyjaciół - 

„Koniczynka” 
- Stowarzyszenie Osób i Rodzin Na Rzecz Zdrowia Psychicznego „Zrozumieć i 

Pomóc” 
- Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodziezy z Mózgowym Porażeniem 

Dziecięcym 
- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 
- Stowarzyszenie Pomocy w Problemach Życiowych  
- Koło Młodych Wolontariuszy (Szkoła Podstawowa nr 51) 
- Centrum Wolontariatu 
- 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 
- kluby seniora 
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3.10.  Organizacja  akcji lokalnych 
 
 
⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ Msza 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

"Kolędowanie z Eleni" miejsce: DPS ul. Bukowska 27/29, data: 27.01.04r 
     liczba uczestników: 150 osób 
 

"Bezpieczny Senior" miejsce: DPSiK  ul. Dolne Chyby 10 , data: 15.06.04r. , 
liczba uczestników: 150 osób 
 

"Senior w Unii Europejskiej" miejsce: Dzienny Dom Pomocy Społecznej nr 2 ul. 
Nowy Świat data: 24.06.04r. 
 

Śniadanie wielkanocne dla Samotnych Rodziców z Dziećmi miejsce: Klub 
Osiedlowy "Krąg", przy współpracy ze słuchaczami PSPSS ul. Borówki 10; data: 
8.04.04r., liczba osób: 53 
 

Dzień Matki i Dziecka ; miejsce: Stowarzyszenie Amici; data: 31.05.04r.; liczba 
uczestników: 32 osoby 
 

Wystawa "W nas masz oparcie"; miejsce: Urząd Miasta Poznania; data: 1-
18.06.04r. 
 

" Uśmiechy Jesieni" miejsce: DPS ul. Ugory 18/20, data: 23.09.04r.; liczba 
uczestników: 150 os. 
 

Św. w intencji poznańskich seniorów; data: 12.10.04r., miejsce: Bazylika 
Archikatedralna  
 

"W krainie operetki"; miejsce: DPS ul. Bukowska 27/29; data: 27.10.04r.; 
adresaci: poznańscy seniorzy 
 

"Biesiady Wigilijne"; miejsce: Teatr Muzyczny w Poznaniu; data: 16.12.04r.; liczba 
uczestników: 372 osoby ( w tym 332 dzieci z rodzin dotknietych problemem 
alkoholowym). 
 

Spotkanie Mikołajkowe dla 50 dzieci w Starym ZOO przy ul. Zwierzynieckiej- 
14.12.04r. 
 

Spotkanie Opłatkowe zorganizowane przez Fundację Pomocy Samotnej Matce w 
dniu 21.12.04r. dla uczestników programu "Starszy brat, starsza siostra". 
 

Wieczerza Wigilijna w DDPS ul. Nowy Świat  dla 55 osób korzystających ze 
wsparcia Filii Jeżyce MOPR 
 

Wieczerza Wigilijna zorganizowana w dniu 17.12.04r. dla 50 osób korzystających 
z pomocy Filii Grunwald MOPR. 
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⇒ 

⇒ 

⇒ 

Spotkanie Gwiazdkowe dla 40 seniorów korzystających ze wsparcia Filii Nowe 
Miasto MOPR- 17.12.04r. 
 

"Gwiazdka przy choince" dla 35 dzieci  z rodzin korzystających z pomocy Filii 
Piątkowo MOPR- 17.12.04r. 
 

Spotkanie Wigilijne dla 43 osób korzystających ze wsparcia Filii Stare Miasto 
MOPR- 20.12.04r. 
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3.11.      Współpraca z ośrodkami  wsparcia 
 
 
Ośrodki wsparcia to środowiskowe formy pomocy półstacjonarnej służące utrzymaniu 
osoby w jej naturalnym środowisku  i przeciwdziałaniu instytucjonalizacji.   
W 2004 usługami świadczonymi przez w/w placówki objęte zostały następujące 
kategorie klientów MOPR 
 
 

3.11.1.  Ośrodki wsparcia dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi 
  
Partnerzy: 
- Środowiskowy Dom Samopomocy w Poznaniu 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 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, 

- Środowiskowy Dom Samopomocy w Kosewie prowadzony przez Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy. 

 
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 2004 roku z usług Środowiskowych Domów Samopomocy, z którymi współpracuje 
MOPR, skorzystało: 
ŚDS „FOUNTAIN HOUSE” -  65 osób 
ŚDS ul. Ognik 20b – 38 osób 
ŚDS RASZEWY  - 1 osoba 
ŚDS ŚRODA WLKP –  2 osoby 
ŚDS KOSEWO – 1 osoba 
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3.11.2. 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 dziennymi Domami Pomocy Społecznej 
oraz Dziennymi Oddziałami Domów Pomocy Społecznej w Poznaniu . 
W 2004r. z oferty tej skorzystało: 
DDPS nr 1 -   66 osób  
DDPS nr 2 -   77 osób  
DDPS nr 3 -   80 osób  
DDPS nr 4 - 132 osób  
DDPS nr 5 -   69 osób 
DDPS nr 6 -   63 osoby 
Oddział Dzienny DPS przy ul. Bukowskiej-   27 osób 
Oddział Dzienny DPS przy ul. Konarskiego-  37 osób 
 
Dzięki współpracy z w/w placówkami udało się zatem 551 osobom zapewnić 
zaspokojenie niezbędnych potrzeb zarówno bytowych jak i społecznych w ich 
środowisku zamieszkania.  
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4.  Współpraca ze środkami masowego przekazu 
 

 
 

Rok 2004 charakteryzuje intensywna współpraca MOPR z mediami. W 
odniesieniu do 5 lat poprzednich, to w roku 2004 odnotowano największą 
częstotliwość kontaktów z dziennikarzami, z którymi współpracowano bezpośrednio  
436 razy. Z Biurem Prasowym Prezydenta Poznania i rzecznikiem prasowym 
Prezydenta w sprawach interwencyjnych kontaktowano się 17 razy. Razem więc 
współpracowano z mediami (w tym za pośrednictwem Biura Prasowego Prezydenta)  
453 razy, co statystycznie daje ponad jeden kontakt dziennie nie wyłączając sobót, 
niedziel i świąt. Na szczególnie intensywne zainteresowanie redaktorów 
działalnością MOPR wpłynęły niewątpliwie fakty: wejścia w życie od 1 maja 2004r. 
nowych Ustaw: o pomocy społecznej i świadczeniach rodzinnych, a także nowych 
regulacji prawnych dotyczących np. uwolnienia czynszów, czy kontynuowania 
rządowego programu dożywiania dzieci w szkołach.   

W 2004 roku zorganizowano łącznie 4 konferencje prasowe - 2 we 
współpracy z Biurem Prasowym Prezydenta w pierwszej połowie 2004 roku, 
poświęcone realizacji przez MOPR świadczeń rodzinnych, które odbyły się w 
Urzędzie Miasta (21.04. i 15.06.05r.) z udziałem Prezydenta R. Grobelnego oraz 2 
następne: 21.09.05r. dotyczące realizowanych przez MOPR usług opiekuńczych (w 
siedzibie MOPR) oraz kolejną 13.12.05r. na terenie MTP, a związaną z 
organizowaną przez MOPR we współpracy z Ministerstwem Polityki Społecznej 
konferencją n.t. „Polityki Społecznej w Narodowym Planie Rozwoju”. Konferencje 
spotkały się z żywym zainteresowaniem ze strony poznańskich mediów 
(każdorazowo w spotkaniu uczestniczyło od kilku do kilkunastu przedstawicieli 
różnych mediów).  

Również wszystkie współpracujące w sposób ciągły z MOPR media (17) 
zostały poinformowane o obchodzonym - 21 listopada - przez pracowników MOPR 
Święcie – Dniu Pracownika Socjalnego.   

Problemy związane ze świadczeniami rodzinnymi wypłacanymi przez 
MOPR na nowych ustawowych zasadach zdominowały kontakty z prasą, radiem, 
telewizją w całym roku 2004. W sprawach tych kontaktowano się 81 razy (poruszano 
problemy samotnego rodzicielstwa i otrzymywanych świadczeń z Funduszu 
Alimentacyjnego).  

Pracownicy MOPR 20 razy dyżurowali w redakcjach różnych mediów,  
odpowiadając na pytania widzów, czytelników i słuchaczy, w tym uczestniczono w 
debatach telewizyjnych poświęconych problemom pomocy społecznej, natomiast w 
drugiej połowie roku tematami, które zdominowały tematykę pomocową były: 
wyprawki szkolne i pomoc rodzinom, w tym szczególnie znajdującym się w nich 
dzieciom, świadczenia rodzinne, pomoc w okresie zimy i świąt dla mieszkańców 
Poznania, mieszkania dla seniorów, skutki dla MOPR uwolnienia czynszów przez 
Miasto, pomoc osobom starszym, zasady udzielania świadczeń (parokrotnie), 
problemy bezdomności.  
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Tak więc w 2004 roku współpracowano bezpośrednio z 39 różnymi środkami 
masowego przekazu, w 436 sprawach. W sprawach interwencyjnych, dotyczących 
klientów MOPR, rzecznik prasowy MOPR współpracował z mediami  106 razy. Inne 
problemy, które wzbudziły największe zainteresowanie dziennikarzy w  ciągu całego 
roku 2004, to między innymi:  

 
• samochody (taxi) dla osób niepełnosprawnych – 8 razy, 
• ogólne informacje o MOPR (zasady działania i udzielania pomocy) – 10 razy, 
• bezdomność – 30 razy, 
• pomoc świadczona ludziom starszym (w tym mieszkania dla seniorów, 

program Bezpieczny Senior) – 13 razy 
• Domy Pomocy Społecznej (koszty utrzymania, zmiany przepisów) – 8 razy 
• niepełnosprawność (w tym nieprzystosowanie filii MOPR dla potrzeb osób 

niepełnosprawnych, odpłatność za turnusy rehabilitacyjne) – 6 razy 
• placówki opiekuńczo-wychowawcze (w tym rodziny zastępcze, rodzinne domy 

dziecka) – 11 razy 
• wybór dyrektora MOPR na Poznaniaka Roku 2003 – 4 razy  
• usługi opiekuńcze – 25 razy 
• przemoc – 3 razy 
• Warsztaty Terapii Zajęciowej „Nadzieja” – 3 razy 
• nowelizacja Ustawy o pomocy społecznej – 3 razy 
• alkoholizm – 3 razy 
• wypoczynek letni dzieci i młodzieży – 6 razy 
• urodziny poznańskich trojaczków - 5 razy 
• żebractwo - 5 razy 
• Rodzinny Dom Pomocy – 3 razy 
• pomoc osobom po opuszczeniu zakładu karnego – 1 raz  
• plebiscyt „Kobieta Prawdziwa” – 1 raz 
• konferencja „Matra SIC!” – 1 raz 
• konieczność zatrudnienia nowych pracowników w MOPR – 1 raz 
• jadłodajnie dla ubogich – 1 raz 
• interwencja kryzysowa – 1 raz 
• zarobki pracowników w MOPR – 1 raz 
• dożywianie dzieci w szkole - 11 raz 
• Dom Pomocy Społecznej w Poznaniu przy ul. Rocha – 1 raz 
• Święta Wielkanocne (bieda, święta, Bank Żywności)  – 1 raz 
• dodatki mieszkaniowe - 3 razy 
• sprostowanie wypowiedzi – 1 raz    
• Warsztaty Terapii Zajęciowej – 3 razy 
• problemy samotnego ojcostwa (z pkt widzenia pomocy społecznej w 

kontekście Dnia Ojca – 1 raz 
• Wyprawki szkolne – 9 razy 
• Konsekwencje dla MOPR uwolnienia przez Miasto opłat czynszowych – 5 razy 
• Jakość życia w oparciu o zasiłki z pomocy społecznej – 1 raz 
• Handel bonami żywnościowymi przyznawanymi przez MOPR – 3 razy 
• Dzień Pracownika Socjalnego – 7 razy 
• Dzień Pracownika Socjalnego – 2 razy 
• Pomoc rodzinom przed Świętami Bożego Narodzenia – 1 raz 
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• Pomoc żywnościowa z krajów Unii dla klientów MOPR – 1 raz 
• Klienci MOPR z tytułu bezrobocia – 4 razy 
• Zasady zwrotu kosztów leczenia dzieci z biednych rodzin – 1 raz 
• Zasady przyznawania zasiłku pielęgnacyjnego dla dzieci niepełnosprawnych z 

rodzin zastępczych – 1 raz 
• Zasady udzielania pełnomocnictw do otrzymania świadczeń z pomocy 

społecznej – 1 raz 
• Zasady otrzymywania opału – 1 raz 
• Potrzeba tworzenia mieszkań chronionych – 1 raz 
• Potrzeba tworzenia Centrów Integracji Społecznej dla bezdomnych i 

bezrobotnych – 1 raz 
• Charakterystyka zasiłków celowych i okresowych przyznawanych w MOPR – 

1 raz 
• Odmawianie świadczeń na podstawie nowych zapisów ustawowych – we 

współdziałaniu z PUP -  1 raz 
• Światowy Dzień AIDS – 1 raz 
• Współpraca MOPR z organizacjami organizującymi zbiórki uliczne – 1 raz 
• Współpraca MOPR z Fundacją „BIEDA” i „BRAT” – 1 raz 
• Mieszkańcy Poznania, w tym klienci MOPR korzystający z komputerów w 

Urzędzie Miasta - 1 raz 
 
 
Od 2 stycznia 2004 roku do końca stycznia 2004 roku Gazeta Poznańska  
prezentowała – w ramach 3. edycji Plebiscytu na Poznaniaka Roku – dwunastu 
laureatów konkursu „Poznaniak Roku 2003”, przedstawiając sylwetki osób, które 
uznane zostały przez dziennikarzy „Poznaniakami miesiąca” w 2003 roku. Natomiast 
już czytelnicy – oddając swoje głosy - wybrali spośród 12 laureatów miesiąca  - 
„Poznaniaka Roku 2003”. Został nim dyrektor MOPR w Poznaniu – Włodzimierz 
Kałek, laureat miesiąca grudnia, który w pracy MOPR stosuje innowacyjne metody 
zarządzania i rozwiązywania problemów społecznych. Natomiast zastępca dyrektora 
MOPR – Izabela Synoradzka zajęła III miejsce w Plebiscycie „Gazety Poznańskiej” 
na „Kobietę Prawdziwą”.   

Wyraz w publikacjach znalazła również  współpraca MOPR ze Strażą Miejską 
w zakresie rozwiązywania problemów bezdomności, żebractwa i rodzin 
eksmitowanych, a z policją w zakresie rozwiązywania problemów przemocy domowej 
i nadużywania alkoholu. 

Rzecznik prasowy MOPR współpracował także z Fundacją Matra SIC! w 
medialnym nagłośnieniu organizowanych przez Fundację konferencji o charakterze 
socjalnym, poświeconych zagadnieniom metodyki pracy socjalnej i jej nowoczesnym 
formom.  

We współpracy z 17 różnymi redakcjami nagłaśniano między innymi działalność 
„Kawiarenek przyjaznych seniorom” oraz przedłużenie terminu wypłat przez Bank 
świadczeń rodzinnych z 15 do 25 czerwca b.r., realizację usług opiekuńczych i 
świadczeń rodzinnych, jak również Obchody Dnia Pracownika Socjalnego. 

Jednocześnie intensywnie współpracowano z dziennikarzami „Gazety 
Poznańskiej” opracowując diagnozę korzystania z samochodów-taxi przez osoby 
niepełnosprawne oraz z dziennikarzami „Głosu Wielkopolskiego” wpisując się w 
ogólnomiejską, poznańską akcję „Oddawania Książek” np. seniorom z Domów 
Pomocy Społecznej czy dzieciom z domów dziecka. 
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Rzecznik prasowy MOPR współpracował równocześnie w zakresie informacji w 
związku ze zmianami ustawowymi w pomocy społecznej i świadczeniami rodzinnymi 
z rzecznikiem prasowym Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz pracownikami 
Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego i Powiatowego Urzędu Pracy. 

W związku z pojawiającymi się materiałami interwencyjnymi w zakresie 
otrzymania mieszkań socjalnych rzecznik prasowy MOPR kontaktował się również z 
ZKZL.  

W wyniku publikacji prasowych, zamieszczanych wywiadów, ukazujących się 
materiałów filmowych i informacji radiowych z rzecznikiem prasowym MOPR 
nawiązują także kontakt mieszkańcy Poznania, chcący uzyskać bardziej 
szczegółowe informacje na temat możliwości otrzymania pomocy. Zupełnym novum 
jest sytuacja, wykorzystywania w tym celu Internetu lub też kiedy w sprawach 
klientów MOPR kontaktują się ich prawnicy, wyjaśniający np. sprawę otrzymania 
bądź odmowy świadczeń rodzinnych.  

W mediach znalazło również odbicie zaangażowanie MOPR w różne uroczystości 
zarówno satysfakcjonujące, jak np. Obchody 10-lecia Pisma Wzajemnej Pomocy 
„Filantrop Naszych Czasów”, jak i gorzkie, np. wypowiedź dla prasy dyrektora MOPR 
w związku ze śmiercią p. Anny Steckiej – Prezes Fundacji Pomocy Samotnej Matce 
w Poznaniu, długoletniego partnera MOPR w rozwiązywaniu problemów społecznych 
tej grupy podopiecznych.  

Satysfakcjonujące dla dyrekcji i pracowników MOPR było również zamieszczenie 
w „Gazecie Poznańskiej” obszernej relacji z wręczenia dzieciom podopiecznych 
MOPR – wyprawek szkolnych ufundowanych przez HIPERMARKET „REAL”, którą to 
akcję swym patronatem objęła właśnie „Gazeta Poznańska”. 

W 2004 roku rzecznik prasowy MOPR współpracował również z dziennikarzami z 
innych miast: ze Szczecina, Wrocławia, Lublina, Warszawy. Wyraźnie dała się 
odczuć tendencja ostatniego roku, że realizacja zadań pomocy społecznej, to 
rozwiązania lokalne, ale myślenie globalne. 

Współpraca MOPR z mediami w roku 2004 układała się w sposób 
satysfakcjonujący. Niewątpliwie w wyniku tej współpracy mieszkańcy Poznania są 
wyposażeni w niezbędną, podstawową wiedzę - gdzie i kiedy szukać pomocy i 
wsparcia w trudnych sytuacjach życiowych.  Stała obecność MOPR w mediach 
„oswaja” Poznaniaków z problematyką pomocy społecznej, uczy, że są służby w 
mieście na pomoc, których można liczyć w sytuacjach trudnych socjalnie i 
egzystencjalnie. MOPR i jego działania sukcesywnie i z coraz lepszymi efektami 
wpisują się w świadomość społeczną mieszkańców miasta.   
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5. Zatrudnienie w MOPR 
 
Wg stanu na 31.12. 2004 r. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu zatrudniał 
366 osoby – bez 7 urlopów wychowawczych i 2 etatów refundowanych  (w 
przeliczeniu na etaty 276,75).  
 
W ogólnej liczbie zatrudnionych : 

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

o 144 osoby   to rejonowi pracownicy socjalni, 
o 37 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. 

 
 42 osoby  to kadra kierownicza : 

Dyrektor MOPR    1 osoba 
Z-cy Dyrektora MOPR   2 osoby 
Kierownicy Filii     6 osób 
Kierownicy Działów    5 osoby 
Kierownicy Sekcji     8 osób 
Kierownicy Zespołów Pracy Socjalnej  17 osób 
Kierownicy Zespołów Merytorycznych 2 osoby 
Kierownik Zespołu Obsługi Klienta 1 osoba 
 

 143 osoby  to obsługa i administracja : 
Dział Organizacyjny            23 osoby  
Dział Ekonomiczny            25 osób 
Sekcje Świadczeń w Filii            31 osób 
Pozostali pracownicy            64 osoby 

 
 
 

Zgodnie z art. 110 ust.11  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 30.06.2004 r. liczba mieszkańców Poznania wynosiła 573 tys. /na 
podstawie danych GUS/. Wg stanu na dzień 30.06.2004 r. w Poznaniu na 1 
rejonowego pracownika socjalnego przypadało ok. 4000 mieszkańców. Braki etatowe 
w tej grupie pracowników wynoszą około 140 etatów.  
 
 
MOPR prowadzi  sprawy związane z ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym :     

 pracowników MOPR      366  
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 wychowanków Rodzinnych Domów Dziecka           27  
 klientów MOPR                         1249  

 
W roku 2004 w ramach zadań dodatkowych prowadzono : 

 
 obsługę finansowo – księgową :  

• 6 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. 

 
 
 
Zgodnie z Zarządzeniem Nr 935/2003/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 
18.12.2003 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Poznaniu Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu od dnia  
1 stycznia 2004 r. przejął obsługę administracyjną Komisji.  
 
W związku z wejściem w życie w dniu 1 maja 2004 r. ustawy o pomocy społecznej 
wspólnie z Wydziałem Organizacyjnym i Wydziałem Zdrowia i Spraw Społecznych 
Urzędu Miasta Poznania przygotowano projekt statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Rodzinie w Poznaniu. Nowy statut MOPR, który obowiązuje od 1 maja 2004 r. został 
nadany Zarządzeniem Nr 312/2004/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 
30.04.2004 r.  
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