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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  2005 r.  Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie realizował zadania wynikające z: 
 
• ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U.  

z 2004 r. 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), 

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

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

finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2004 r.  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 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 r. o finansach publicznych (Dz.. z 1998 r. nr 155, 

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

jednolity Dz.U. nr 72/2002 poz.664 z późniejszymi zmianami), 
 
• ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu 

Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1118 z późniejszymi 
zmianami) 

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

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

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

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

i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 127, poz. 1399) 
 
• ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231) 
 
• ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 

(Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) 
 
• ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U.  

z 2005 r. Nr 180, poz. 1493) 
 
• ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników 

alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz.U. z 2005 r. Nr 86, poz. 732) 
 
• ustawy z dnia 8 sierpnia 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, 

poz. 1591) 
 
• ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. 

Nr 142, poz. 1593) 
 
• ustawy z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach 

odwoławczych (Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 856) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 7

 
1.2. Struktura wydatków  w odniesieniu do realizowanych 

zadań ustawowych 
 
OGÓLNY KOSZT WYDATKÓW MOPR W 2005 ROKU WYNIÓSŁ -  107.215.281 zł.   
tj. 95,07% planu  (plan na 2005 rok wynosi 112.770.220 zł). 
Koszt obejmuje wydatki na realizację zadań ustawowych 91.409.272 zł oraz koszty 
obsługi tych zadań 15.806.009 zł, w tym:  
 
     Ogółem  świadczenia  obsługa 

 zadania własne gminy 39.303.409 zł 24.938.561 zł      14.364.848 zł* 
 zadania zlecone gminie 61.017.434 zł 59.576.273 zł        1.441.161 zł 
 zadania własne powiatu   6.894.438 zł   6.894.438 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 33.965.963 zł obejmuje wypłatę świadczeń z zakresu:  
       

▪  zadania własne gminy  24.173.198 zł  
▪  zadania zlecone gminie    2.898.328 zł 
▪  zadania własne powiatu    6.894.438 zł  

                   
 

 
 ZADANIA OKREŚLONE W USTAWACH O SYSTEMIE UBEZPIECZEŃ 

SPOŁECZNYCH I POWSZECHNYM UBEZPIECZENIU ZDROWOTNYM 
 
Ogólny koszt  1.154.493 zł  obejmuje opłacanie składek na: 

 
▪ ubezpieczenie społeczne             674.787 zł 
▪ ubezpieczenie zdrowotne             479.706 zł   

 
 
 

 ZADANIA OKREŚLONE W USTAWIE O ŚWIADCZENIACH  
RODZINNYCH 

 
Ogólny koszt 55.523.452 zł obejmuje wypłatę świadczeń z zakresu: 

w tym na: 
- zasiłki rodzinne                13.881.047 zł, 
- dodatki do zasiłków rodzinnych   35.308.133 zł, 
- świadczenia opiekuńcze      6.334.272 zł. 

 
 
* wykazany koszt obsługi zadań własnych obejmuje koszty związane z realizacją zadań własnych gminy i powiatu 
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 ZADANIA OKREŚLONE W USTAWIE O WYCHOWANIU W 
TRZEŹWOŚCI I PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLIZMOWI 

 
Środki w wysokości  765 363 zł  pozyskane ze Społecznego Funduszu 
Przeciwdziałania  Alkoholizmowi zostały przeznaczone na realizację „Programu 
pomocy rodzinom z problemem alkoholowym”, z tego: 
 

o na zapewnienie świadczeń dla rodzin przeznaczono  
356 982 zł, w tym: 

 posiłki dla dzieci     140 311 zł 
 wyrównywanie szans w edukacji                   50 428 zł 
 wyjazdy terapeutyczne dla osób       9 081 zł 
 półkolonie                                                       10 635 zł 
 wypoczynek letni                                            89 248 zł 
 bilety MPK dla dzieci i rodzin                           4 777 zł 
 psychoterapia dla rodzin        3 800 zł 
 zakup materiałów specjalistycznych                8 468 zł 
 akcja świąteczna                                            40 234 zł                      

  
 

o na wypłatę wynagrodzeń 11 specjalistów, pochodne od wynagrodzeń, 
delegacje, ubezpieczenie, szkolenia, badania lekarskie i ZFŚS 
przeznaczono 329.258 zł 

 
o na zapewnienie bazy lokalowej (czynsz, energia, materiały i wyposażenie, 

konserwacje pomieszczeń) 79.123 zł 
 

 
 ZADANIA OKREŚLONE W USTAWIE O REHABILITACJI 

ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
 
W 2005 roku na pomoc osobom niepełnosprawnym wydatkowano środki z PFRON w 
łącznej wysokości 8.497.776 zł, z tego: 

 dofinansowanie 9 Warsztatów Terapii Zajęciowej          3.366.852 zł 
 dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych           2.119.879 zł 
 dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych         1.097.953 zł 
 dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny  128.916 zł 
 dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne      1.529.982 zł 
 dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki                    254.194 zł 

 
W budżecie MOPR nie są ujęte wydatki na pomoc udzieloną osobom 
niepełnosprawnym ze środków Państwowego Funduszu Osób  
Niepełnosprawnych. 
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1.3  Struktura wydatków z uwzględnieniem podziału na 
zadania gminy i powiatu (zlecone i własne) 
 
 

 
Wyszczególnienie 

 
rok 

2004 

 
rok 

2005 
 

rok 
2005 : 2004

udział % 

zadania własne gminy - ogółem 27 779 014 24 938.561 89,77 
  świadczenia  pomocy społecznej 26 254 724 19 841 682 75,57 
  „Program Pomocy rodzinom z problemem alkoholowym” 698 180 765 363 109,62 
 program „Posiłek dla potrzebujących” 534 473 2 599 294 486,33 
 odpłatność za pobyt w DPS  291 637 1 732 222 593,97 
zadania zlecone gminy - ogółem 45 885 795 59.576.273 129,84 
  świadczenia pomocy społecznej 4 675 152 2.898.328 61,99 
 świadczenia rodzinne 39 679 387 55.523.452 139,93 
  składki na ubezpieczenie społ. i zdrowotne 1 273 783 1.154.493* 90,63 
  zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne 246 985 0 - 
 usuwanie skutków klęski żywiołowej  10 487 0 - 
zadania własne powiatu – ogółem 6 492 957 6.894.438 106,18 
  rodziny zastępcze 6 153 991 6.405.804 104,09 
  placówki opiekuńczo - wychowawcze 335 443 426.640 127,19 
 program „Wsparcie rodzin dzieci przebywających w  
zastępczych formach opieki” 3 523 61 994 1.759,69 

zadania zlecone powiatu – ogółem 31 287 0 - 
pomoc dla uchodźców 517 0 - 

  
program „Wsparcie rodzin dzieci przebywających w  
zastępczych formach opieki” 30 770 0 - 

utrzymanie ośrodka 13 417 719 15.806.009 117,80 
 w ramach realizacji zadań gminnych 13 178 989 14.847.795** 112,66 
 w ramach realizacji zadań powiatowych -   
 wydatki inwestycyjno - remontowe 238 730 958.214 401,38 

 
wydatki ogółem 93 606 772107 215.281 114,54 

* składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, w tym: 
- 227 736 zł składki na ubezpieczenia zdrowotne w ramach realizacji świadczeń pomocy 

społecznej 
-  251 970 zł składki na ubezpieczenia zdrowotne w ramach realizacji świadczeń rodzinnych 
- 2 055 zł składki na ubezpieczenia społeczne w ramach realizacji świadczeń pomocy 

społecznej 
-  672 732 zł składki na ubezpieczenia społeczne w ramach realizacji świadczeń rodzinnych 
 
** utrzymanie ośrodka w ramach realizacji zadań gminnych, w tym: 
- 12.575.673 zł koszty utrzymania w ramach realizacji świadczeń pomocy społecznej, 
- 2.272.122 zł. koszty utrzymania w ramach realizacji świadczeń rodzinnych (830.961 zł.   
zadania własne gminy, 1.441.161 zł 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 lub ciężkiej choroby, 
• przemocy w rodzinie, 
• potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, 
• bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia 

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. 
 
Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje osobom  
i rodzinom, których dochód ( netto ) na osobę w rodzinie nie przekracza: 

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

na osobę w rodzinie 
przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednej z w/w okoliczności (określa to  
Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r.)  
 
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 2004 i w  2005 roku 

 
         Kwota udzielonych świadczeń Wyszczególnienie 

 2004 2005 2005:2004

 
Świadczenia przyznane w ramach zadań 
zleconych i własnych 
 

 
 

31 596 342* 

 
 

31 826 491* 

 
 

100,7 

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

 
4 672 867* 

 
3 376 488* 

 
72,3 

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

 
26 923 475* 

 
28 450 003* 

 
105,7 

 
* kwoty zgodne ze sprawozdaniem MPiPS-03  
 
Liczba osób korzystających z pomocy materialnej MOPR w porównaniu do 2004 roku  
spadła o  10,3 %, natomiast wydatkowana kwota na zadania gminy utrzymała się na 
tym samym poziomie co w roku ubiegłym.  
Zwiększenie udziału procentowego w wydatkach na świadczenia Pomocy społecznej 
po stronie zadań własnych gminy jest wynikiem wprowadzenia od 1 kwietnia 2004 r. 
nowej ustawy o pomocy społecznej.  Zgodnie z jej zapisami przyznanie pomocy w 
formie zasiłku okresowego lub zasiłku kredytowanego włączono do zadań własnych 
gminy. Świadczenia te stanowią ok. 30 % wydatków poniesionych w roku 2005 na 
realizację zadań własnych gminy. 
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2.1.1.1. Zadania zlecone 
 

Struktura wydatków na zadania zlecone gminie w 2005 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 1 1 025 x 3 376 488 1 015 1 296 
         
ZASIŁKI STAŁE  2 951 8 841 2 896 488 947 1 211 
       
w tym przyznane dla osoby:        
           samotnie gospodarującej 3 778 7 456 2 630 342 778 778 
           pozostającej w  rodzinie 4 173 1 385 266 146 169 433 
       
       
ZASIŁKI CELOWE NA POKRYCIE 
WYDATKÓW        
ZWIĄZANYCH Z KLĘSKĄ ŻYWIOŁOWĄ LUB 5 0 0 0 0 0 
EKOLOGICZNĄ       
       
SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE        
PRZYSŁUGUJĄCE NA PODST.PRZEPISÓW 6 74 60 000 480 0001 68 85 
O OCHRONIE  ZDROWIA PSYCHICZNEGO       
       
1 wykazany koszt realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych  nie jest wydatkiem MOPR. Plan finansowy na 
realizację tego zadania znajduje się w budżecie Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu   Miasta 
Poznania. MOPR jest jedynie podmiotem odpowiedzialnym za dokonanie rozliczenia  
faktycznie wykonanych godzin. 
 
Na zadania zlecone gminy wydatkowano ogółem 3.376.488,-zł. 
Dotyczyły one dwóch rodzajów pomocy: wypłaty zasiłków stałych oraz świadczenia 
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 
 W porównaniu z rokiem 2004 nastąpił 24 % wzrost wydatków na świadczenie 
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, przy 
jednoczesnym objęciu pomocą porównywalnej liczby osób. W roku 2005 pomocą w 
tej formie objęto 74 osoby, na co wydatkowano 480 000 zł. Natomiast w roku 2004 
pomocą w tej formie objęto 72 osoby, na co wydatkowano kwotę 387 105 zł. 
Zwiększenie wydatkowanej kwoty związane było ze zwiększeniem wielkości 
przyznanych godzin usług oraz podwyższeniem jednostkowego kosztu godziny  
z 6,10 do średnio 7,09 zł. 
 Ze względu na zmianę przepisów nie można dokonać porównania wydatków 
poniesionych w latach 2004 i 2005 na realizację zasiłków stałych.   

W 2005 roku nie były realizowane zadania z zakresu administracji rządowej 
nałożone na powiaty wynikające z ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach  
będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, z powodu braku 
środków z Państwowego Funduszu Kombatanckiego. 
 
2.1.1.2.  Zadania własne   
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 Struktura wydatków na  świadczenia  pomocy społecznej 
 w ramach zadań własnych gminy w  2005 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 15 760 x  28 450 003 11 814 26 985 
                     
       
ZASIŁKI OKRESOWE - OGÓŁEM 2 6 678 33 450 8 376 596* 6 616 16 020 
         
SCHRONIENIE 3 28 6 135 56 946 28 36 
         
POSIŁEK OGÓŁEM   w tym : 4 4 892 1 189 874  4 402 2161 3 016 9 413 
    dla dzieci i młodzieży w okresie       
    nauki w szkole 5 3 810 960 342 3 094 790 2 289 8 025 
         
UBRANIE 6 0 0 0 0 0 
         
USŁUGI OPIEKUŃCZE – OGÓŁEM 7 1 769 832 386 5 899 5062 1 504 2 237 
ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE        
 
W  PUBLICZNYCH ZAKŁADACH  OPIEKI  ZDROW. 8 2 2 17 030 2 4 
        
ZDARZENIA LOSOWEGO 9 45 59 68 675 42 206 
       
BILET KREDYTOWANY  . 10 395 662 14 451 394 501 
         
SPRAWIENIE  POGRZEBU 11 97 97 190 533 97 105 
INNE  ZASIŁKI  CELOWE  I  W  NATURZE         
OGÓŁEM 12 9 173 x 9 424 0503 9 074 21 358 
w tym :        
   zasiłki celowe specjalne 13 2 225 6 188 1 264 979 2 220 4 920 
POMOC NA EKONOMICZNE         
USAMODZIELNIENIE  14 0 0 0 0 0 
 
1)  w tym:1.310.253,-zł dotacja na dożywianie ze środków  rządowych w  ramach programu „Posiłek dla potrzebujących” i 

140.311,-zł opłacanie dożywiania z funduszu Przeciwdziałanie Alkoholizmowi, 
2)  Wykazane koszty realizacji usług opiekuńczych  nie są wydatkiem  MOPR. Plan finansowy znajduje się w budżecie 

Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania, natomiast  MOPR jest  podmiotem odpowiedzialnym 
za dokonanie rozliczenia  

   faktycznie wykonanych godzin. 
3)  W tym: 1.289.041,-zł dotacja na zasiłki na żywność w ramach programu „Posiłek dla potrzebujących” 
* w tym 3 717 082 zł dotacje na zasiłki okresowe 
 
 

 
 
Koszt zadań własnych gminy realizowanych przez MOPR wynosił ogółem 
28.450.003,- zł, z czego największe wydatki poniesione zostały na: 
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1. zasiłki okresowe  stanowiły 29,4 % ogółu poniesionych kosztów,  

tj. 8.376.596 zł 
 

2. inne zasiłki celowe i w naturze, które stanowiły 33,1 % ogółu kosztów 
poniesionych przez Miasto na wsparcie osób i rodzin w trudnych sytuacjach 
(tj. 9.424.050,- zł); są to zasiłki przeznaczone głównie na czynsz, energię, 
gaz, opał, żywność, leki , 

 
3. zapewnienie jednego ciepłego posiłku, tj. kwotę 4.402.216,-zł, która stanowi 

15,5 % ogółu poniesionych kosztów, 
 

4. usługi opiekuńcze - stanowią  20,7 % ogółu poniesionych kosztów, tj. 
5.899.506,-zł (koszty realizacji usług opiekuńczych nie są wydatkiem MOPR; 
plan finansowy znajduje się w budżecie WZiSS UMP; MOPR jest jedynie 
podmiotem odpowiedzialnym za dokonanie rozliczenia faktycznie 
wykonanych godzin; podana kwota to faktyczny koszt usług świadczonych  
w 2005 roku) 

 
 
Świadczenie usług opiekuńczych jest zadaniem obowiązkowym gminy.  
W 2005 roku tą formą pomocy objęto 1.769 osób, w tym 1.514  osób samotnych, 255 
osób zamieszkujących z rodziną. 
Realizacja powyższych świadczeń umożliwia osobom starszym, niepełnosprawnym 
fizycznie pozostanie w swym środowisku zamieszkania.  
 
W  2005 roku usługi świadczyły opiekunki zatrudniane przez: 

1) Polski Komitet Pomocy Społecznej na terenie Filii Grunwald, Filii Jeżyce i Filii 
Nowe Miasto 

2) Polski Czerwony Krzyż na terenie Filii Stare Miasto, Filii Wilda i Filii Piątkowo 
Zlecanie przez MOPR wykonywania usług  opiekuńczych w miejscu zamieszkania 
klienta opiekunkom PKPS i PCK wynika z umów zawartych w latach 2005 – 2007 
pomiędzy Prezydentem Miasta Poznania a tymi firmami na świadczenie usług. 
 
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. Ogółem na realizację 
posiłków wydatkowano 4 402 216 zł, w tym 3 091 963 zł z budżetu gminy, 1 310 253 
zł z dotacji rządowej w ramach realizacji programu „Posiłek dla potrzebujących”  
 
Rządowy Program „Posiłek dla potrzebujących” realizowany był w 2005 roku na 
podstawie Uchwały Rady Ministrów nr 212/2004 z 7.09.2004 r.  
w sprawie Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” oraz Rozporządzenia 
Rady Ministrów z 19.10.2004 r.  w sprawie szczegółowych warunków realizacji  
programu w 2005 roku. Wskazywały one  adresatów oraz kryteria przyznawania 
pomocy. 
  
 
Pomoc w formie posiłków przyznawana była: 
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1) dzieciom młodszym (poniżej 7 lat) i osobom dorosłym 
2) uczniom szkół podstawowych i gimnazjów, 
3) uczniom szkół ponadgimnazjalnych, 
4) osobom starym, chorym i niepełnosprawnym 

 
W/w pomoc przyznawana była bezpłatnie osobom i rodzinom, których dochód nie 
przekraczał 150 % kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 pkt 2  Ustawy 
o pomocy społecznej. Rady Gmin mogły podjąć uchwałę podnoszącą kryteria.  
W Poznaniu zgodnie z Uchwałą Rady Miasta przy realizacji bezpłatnej pomocy  
w zakresie dożywiania uczniów szkół podstawowych i gimnazjów obowiązuje 200 % 
kryterium. 
Koszty realizacji programu: 
• w formie posiłków w szkole wyniosły  2.132.972 zł, w tym dotacja rządowa  

w kwocie 1.043.023 zł,  
• w formie bonów wynosiły  546.483 zł, w tym dotacja rządowa w kwocie 267.230 

zł, 
• w formie zasiłków celowych na zakup żywności wynosiły 2.636.075 zł, w tym 

dotacja rządowa w kwocie 1.289.041 zł 
 

Ogółem z pomocy w formie bonów w 2005 roku skorzystało 1.082 osoby (nie 
obejmuje to osób bezdomnych zamieszkujących w placówkach dla bezdomnych 
funkcjonujących na terenie miasta ). Poniesiony wydatek na ten cel za okres I-XII’05 
wynosił 1.307.426,-zł.  
 

Z pomocy w formie posiłków w szkole w 2005 roku skorzystało ogółem 3.810 
dzieci. Ogólny koszt dożywiania wyniósł  3.094.790,- zł , z tego  kwota 140.311,-zł  
z funduszu Przeciwdziałania Alkoholizmowi, a kwota 1.310.254,-zł w ramach dotacji 
rządowej na program „Posiłek dla potrzebujących”. 
Ogółem wydano 960.342 posiłki. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.1.3. Charakterystyka społeczno-demograficzna gospodarstw  

    domowych objętych pomocą materialną 
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W 2005 r. z różnych form świadczeń pomocy społecznej w ramach zadań własnych  
i zleconych skorzystało   28.122 osób z 12.889 rodzin. Stanowiło to około 4,93 % 
ogółu mieszkańców Poznania (570.010 osób wg stanu na 30.11.05 r.) .  
W porównaniu do 2004 roku nastąpił spadek liczby osób korzystających z pomocy 
materialnej MOPR o  10,3 % (w okresie  2004 roku udzielono pomocy dla 5,5% 
mieszkańców Poznania, tj. dla 31.358 osób).  
 
Zmniejszenie liczby klientów jest wynikiem: 

1) zmiany przepisów, które niektóre z dotychczasowych świadczeń pomocy 
społecznej włączyły do katalogu świadczeń rodzinnych (zasiłek stały, 
gwarantowany zasiłek okresowy, jednorazowy i okresowy zasiłek 
macierzyński), 

2) wprowadzeniem nowych form pracy polegających na aktywizowaniu klientów 
pomocy społecznej: kontrakt socjalny, skierowanie do Centrum Integracji 
Społecznej. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Powody przyznania pomocy oraz dynamika ich zmian 
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Liczba rodzin* Liczba osób w 
rodzinach 

Powód trudnej sytuacji 
życiowej 

2004r 2005r 2005:2004 2004 2005r 
Ubóstwo 10 822 7 716 71,3 23 913 18 596

Sieroctwo 81 62 76,5 203 120

Bezdomność 513 447 87,1 621 592

Potrzeba ochrony macierzyństwa 363 268 73,8 1 264 903

Bezrobocie 7 234 6 472 89,5 16 785 14 551

Niepełnosprawność 4 306 4 369 101,5 8 412 7 910

Długotrwała lub ciężka choroba 4 266 4 514 105,8 9 069 8 275

Bezradność w sprawach 
opiekuńczo – wychowaw. 
i prowadzenia gosp. dom.  3 425 3 433 100,2

 

9 827 10 562

Przemoc w rodzinie 357 236 66,1 1 000 723

Alkoholizm 831 874 105,2 1 912 1 533

Narkomania 81 70 86,4 142 107

Trudność w przystosowaniu do 
życia po opuszczeniu zakładu 
karnego 306 308 100,6

 

534 448

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

23 8 34,8

 

             

37 

11

Zdarzenie losowe 18 50 277,8 74 4

Sytuacja kryzysowa 225 26 11,6 577 143

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 2005 r. było: 

 ubóstwo rozumiane jako dochody na poziomie kryterium dochodowego 
ustawy o pomocy społecznej lub poniżej tego kryterium  -        7.716 rodzin 

 bezrobocie -                                  6.472 rodziny 
 długotrwała lub ciężka choroba –       4.514 rodzin 
 niepełnosprawność –                           4.369 rodzin 
 bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia 

gospodarstwa domowego –                        3.433 rodziny 
 alkoholizm -                              874 rodziny 

 
Pomoc z powodu bezrobocia otrzymywało 6.472 rodziny. Dotyczyło ono 6.898 osób 
zamieszkałych w tych rodzinach. W porównaniu do 2004 roku liczba osób 
bezrobotnych,  korzystających z pomocy społecznej zmniejszyła się o 1.033 osoby, 
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tj. o około 13 % (2004 r. - 7.931 bezrobotnych). Spadek  liczby osób bezrobotnych 
wśród klientów MOPR wynika z : 

 działań podejmowanych przez pracowników socjalnych  MOPR ułatwiających 
poszukiwanie pracy (m.in. utworzenie stanowiska ds. współpracy  
z instytucjami rynku pracy), 

 skierowanie  do Centrum Integracji Społecznej 850 osób, z czego 
uczestnikami zajęć było 312 osób, 

 niższego poziomu bezrobocia w Poznaniu w stosunku do ubiegłego roku 
(stopa bezrobocia na koniec 2004 r. – 7,0 %, natomiast na koniec 2005 r.  – 
6,1 %) 

  
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 5 711 5 711 
2. Dwuosobowe (tylko dorośli) 1 081 2 162 
3. Rodzinne (wieloosobowe) 5 667 19 688 
4. Bezdomni 430 561 

 
Ogółem 

 
12 889 

 
28 122 

 
 
Z różnych form pomocy materialnej w okresie 2005 roku skorzystało 4.425  osób  
z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, w tym: 
 

Osoby niepełnosprawne 

Stopień niepełnosprawności  Liczba osób 

Lekki  1.447 

Umiarkowany  1.566 

Znaczny  1.138 

Dzieci niepełnosprawne 274 

Ogółem 4.425 

 
Wsparcie materialne uzyskały  4.332 rodziny emerytów i rencistów, w których: 

• emerytura i renta jest jedynym źródłem utrzymania –  3.234 rodzin 
• występuje dochód mieszany (emerytura i dochód z pracy) –  1.098 rodzin 

 
 
 
2.1.2. Realizacja świadczeń rodzinnych 
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Realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r o świadczeniach 
rodzinnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 228, poz. 2255 z późniejszymi zmianami) powierzono 
Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Poznaniu na mocy porozumienia 
zawartego w dniu 4 kwietnia 2004 r. 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 2003 r o świadczeniach rodzinnych 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 504 zł lub 583 zł  
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. o świadczeniach 
rodzinnych oraz w ramach realizacji ustawy 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 dniu 10 stycznia 2005 r. został otwarty nowy Punkt Obsługi Klienta przy ulicy 
Mielżyńskiego 23, zlikwidowane zostały natomiast punkty w delegaturach Urzędu 
Miasta w dzielnicach Wilda, Jeżyce, Nowe Miasto i Stare Miasto. 14 stycznia 2005 r. 
w nowym punkcie do dyspozycji naszych klientów i pracowników oddany został 
system kolejkowy Q-MATIC, którego naczelnym zadaniem jest usprawnienie obsługi 
świadczeniobiorców. System Q-MATIC pozwala na przyporządkowanie klienta  
do konkretnego pracownika, jak również na telefoniczne bądź e-mailowe umówienie 
spotkania. Dzięki systemom monitorującym i raportującym, w sposób optymalny 
pomaga również regulować organizację pracy w Punkcie Obsługi Klienta. Do końca 
grudnia 2005 r. skorzystało z niego 29346 klientów. 

Ustawa z dnia z dnia 28 listopada 2003 r o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, 
poz. 2255 z późniejszymi zmianami) nałożyła od 1 września 2005 r. obowiązek 
realizacji świadczeń rodzinnych wszystkim klientom oprócz osób pracujących  
w firmach zatrudniających powyżej 20 pracowników i ubiegających się wyłącznie  
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o zasiłek rodzinny z dodatkami z tytułu urodzenia dziecka, kształcenia i rehabilitacji 
dziecka niepełnosprawnego i rozpoczęcia roku szkolnego a także o zasiłek 
pielęgnacyjny. W związku z tym od 6 czerwca 2005 r. zatrudnionych zostało 29 
nowych pracowników oraz 10 stażystów. Dla nowozatrudnionych pracowników 
obsługujących świadczenia rodzinne przygotowano komplet materiałów 
informacyjnych oraz zorganizowano dla nich szkolenia z zakresu ustawy  
o świadczeniach rodzinnych oraz Kodeksu Postępowania Administracyjnego.  

Począwszy od 4 lipca 2005 r. w celu sprawnej realizacji świadczeń rodzinnych  
w kolejnym okresie zasiłkowym trwającym od 1 września 2005 r. do 31 sierpnia 2006 
r., na terenie miasta Poznania łącznie przygotowano dodatkowe punkty, w których 
dostępne były wnioski wraz z ulotkami informacyjnymi. Punkty te zostały 
zlokalizowane we wszystkich filiach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, filiach 
Biblioteki Raczyńskich, we wszystkich Punktach Publicznego Dostępu do Internetu 
oraz w siedzibie Urzędu Miasta Poznania przy placu Kolegiackim. Dla potrzeb 
realizacji świadczeń rodzinnych przeprowadzono medialną kampanię informacyjną  
w zakresie obsługi klientów na terenie miasta Poznania.  

Opracowano również i wydrukowano materiały informacyjne na temat zasad  
i sposobu ubiegania się o świadczenia rodzinne w Poznaniu. Ulotki te były 
ogólnodostępne. Informacja o świadczeniach rodzinnych została również 
zamieszczona na stronach internetowych Miejskiego Informatora Multimedialnego 
oraz stronie internetowej MOPR-u. Na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 
zostało uruchomione ponadto e-vademecum, dzięki któremu każdy klient może  
w nieskomplikowany sposób sprawdzić o jakie świadczenia może się ubiegać  
w swojej sytuacji finansowo-prawnej. 

Od 27.06.2005 r. rozpoczęto wydawanie wniosków klientom ubiegającym się  
o świadczenia rodzinne na drugi okres zasiłkowy tj. od 01.09.2005 r. do 31.08.2006 r.  

Od 04.07.2005 r. w Punktach Obsługi Klienta Działu ds. Realizacji Świadczeń 
Rodzinnych, rozpoczęto procedurę przyjmowania i weryfikacji wniosków  
o świadczenia rodzinne na drugi okres zasiłkowy.  

W okresie od 1 stycznia 2005 do 31 grudnia 2005 r. łącznie przyjęto i zarejestrowano 
26 408 wniosków klientów ubiegających się o świadczenia rodzinne.   

Łącznie 19.683 klientów ubiegało się o świadczenia rodzinne na drugi okres 
zasiłkowy  - jedna teczka klienta może zawierać więcej niż jeden wniosek - stąd 
różnica między ilością przyjętych wniosków a ilością klientów.  

Począwszy od nowego okresu zasiłkowego klientom Działu umożliwiono 
realizowanie przyznanych świadczeń rodzinnych za pomocą karty płatniczo-
bankomatowej. Jest to zdecydowanie prostsza i wygodniejsza forma wypłaty  
w porównaniu z dotychczasową – realizowaną w określonych terminach  
w wyznaczonych ajencjach banku PKO BP SA. Począwszy od września do końca 
grudnia 2005 z wypłaty świadczeń za pomocą karty płatniczo-bankomatowej 
skorzystało 4911 klientów Działu ds. Realizacji Świadczeń Rodzinnych MOPR  
w Poznaniu.    
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Liczba złożonych wniosków wg rodzajów świadczeń rodzinnych  

Lp.  Wyszczególnienie   Ilość  
1  Liczba wniosków o zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków 

rodzinnych 
21 918  

2  Liczba wniosków o zasiłek pielęgnacyjny 3 864  

3 Liczba wniosków o świadczenie pielęgnacyjne 626 

4 Ogółem  26 408 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w związku z powierzonym zadaniem opracował 
oraz przygotował procedurę administracyjną związaną z rozpatrywaniem wniosków  
i przyznawaniem świadczeń rodzinnych.  

Zgodnie z terminami określonymi w znowelizowanej dnia 22 kwietnia 2005 r. ustawie 
o świadczeniach rodzinnych do dnia 30 września 2005 r. wydano decyzje 
przyznające i wypłacono przyznane świadczenia klientom ubiegającym się  
o świadczenia rodzinne, którzy złożyli wniosek wraz z kompletem dokumentów do 
dnia 31 lipca 2005 r., natomiast klientom którzy złożyli wniosek w okresie między  
1 sierpnia 2005 r. a 30 września 2005 r. wydano decyzje przyznające i wypłacono 
przyznane świadczenia do 31 października 2005 r.  

Dane dotyczące realizacji wniosków na świadczenia rodzinne 

Lp. Wyszczególnienie  Ilość 

1 Liczba złożonych wniosków  26 408  
2 Liczba wydanych decyzji  29 610 

2.1 Liczba decyzji przyznających świadczenie  24 755 
2.2 Liczba decyzji odmownych  3 329  
2.3 Liczba decyzji zmieniających 1 526 

 

 

 

 

 

 

 

 

Struktura wydatków na świadczenia rodzinne w 2005 roku  

Lp.    WYSZCZEGÓLNIENIE  LICZBA 
ŚWIADCZEŃ  

KWOTA 
ŚWIADCZEŃ W ZŁ
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I. ZASIŁKI RODZINNE WRAZ Z DODATKAMI 

1.  Zasiłki rodzinne  312 049  13 892 709,00 

2.  Dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:  189 150  35 396 263,00 

2.1.  Urodzenia dziecka  2 061  1 030 500,00 

2.2.  Opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu 
wychowawczego  

25 099  10 221 418,00 

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

2 264 905 670,00 

2.4.  Samotnego wychowywania dziecka  116 857  20 201 392,00 

2.4.1. Samotnego wychowywania dziecka w wysokości 
określonej w art.12 ust. 3 i 4 ustawy 

111 696 18 988 478,00

2.4.2. Samotnego wychowywania dziecka w kwocie 
zwiększonej na podstawie art. 12 ust. 5 ustawy 

5 161 1 212 914,00

2.5.  Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego  11 850  777 713,00 

2.5.1. Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 
5 roku życia  

2 589  129 450,00 

2.5.2. Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 
powyżej 5 roku życia  

9 261  648 263,00 

2.6.  Rozpoczęcia roku szkolnego  17 585  1 582 650,00 

2.7.  Podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem 
zamieszkania:  

844 47 620,00 

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

348 27 780,00 

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

496  19 840,00 

2.8. Wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 12 590 629 300 

3.  Zasiłki rodzinne z dodatkami (w.1 + w.2)  501 199  49 288 972,00 

II. ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE 

4.  Zasiłki pielęgnacyjne  28 509  4 105 267,00 

5.  Świadczenie pielęgnacyjne  5 323 2 235 986,00 

6.  Świadczenia opiekuńcze (w.4 + w.5)  33 832  6 341 253,00 

   

7.  

   

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

   

535 031  

 

55 630 225,00 
 
 
 
Rzeczywisty koszt świadczeń z uwzględnieniem odzyskanych świadczeń nienależnie 
pobranych wynosi   55 523 452,00 zł.  
Koszt świadczeń rodzinnych wyniósł 55 630 225 zł, natomiast wysokość 
odzyskanych świadczeń nienależnie pobranych wyniosła 106 772 zł 
2.1.3. Wydawanie decyzji w sprawie ustalenia prawa do świadczeń 
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.  
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Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych oraz uchwałą nr LX/640/IV/2004 Rady 
Miasta Poznania z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 
dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu do wydawania 
decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej 
świadczeniobiorcom innym niż ubezpieczeni, zamieszkałym na terenie miasta 
Poznania, MOPR prowadzi postępowania w powyższej sprawie, które zakończone 
zostają wydaniem decyzji ustalającej prawo do świadczeń opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych.   
Ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych mają  
prawo skorzystać osoby posiadające obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania 
na terytorium RP, które spełniają kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 
ustawy z dnia 12.03.04 r. o pomocy społecznej, co do których nie stwierdzono 
okoliczności, o której mowa w art. 12 tej ustawy.  
 
W okresie od 01.01.05 r. do 31.12.05 r. zostało wydanych 240 decyzji w sprawie 
ustalenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych, w tym: 
- 5  decyzji odmawiających ustalenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej, 
- 12 decyzji umarzających postępowanie w sprawie wydania decyzji 

uprawniającej do świadczeń opieki zdrowotnej. 
Z kolei 5 spraw pozostawiono bez rozpoznania z uwagi na brak możliwości ustalenia 
aktualnego pobytu osób wnioskujących. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2  Zadania powiatu 
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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. 
 
W 2005 roku pomoc finansowa dla dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej 
polegała na: 

 wypłacie comiesięcznego świadczenia  dla 724 dzieci na kwotę 4.836.944 zł 
 wypłacie jednorazowych świadczeń w momencie przyjmowania dziecka do 

rodziny zastępczej (pomoc na pokrycie niezbędnych wydatków związanych  
z potrzebami przyjmowanego dziecka) dla 37 dzieci na kwotę 33.834 zł ; 

 
Z w/w pomocy w 2005 r. skorzystało 724 dzieci przebywających w 560 rodzinach 
zastępczych. Najwięcej dzieci (566) jest umieszczonych w spokrewnionych z 
dzieckiem rodzinach zastępczych.  
W 2005 roku do MOPR zgłosiły się z wnioskiem o przyznanie pomocy finansowej 84 
nowe rodziny zastępcze (69 rodzin spokrewnionych i 15 niespokrewnionych), w 
których umieszczono 101 dzieci (85 dzieci w rodzinach spokrewnionych i 16 w 
niespokrewnionych). 
Ogółem pomoc finansową (wraz z wynagrodzeniami dla pogotowi rodzinnych) 
udzielono na kwotę  5.018.398 zł.  
 
W 2005 roku funkcjonowało 7 zawodowych niespokrewnionych z dzieckiem 
rodzin zastępczych, w tym 6 pełniących zadania pogotowia rodzinnego,  
w których zostało umieszczonych 40 dzieci oraz jedna wielodzietna, w której 
przebywało 7 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 

 
rok 

2005 
Ilość dzieci w 
rodzinach 
zastępczych 

 
808 

 
647 

 
672 675 662 724 

Ilość rodzin ogółem 644 529 529 536 521 560 
   - spokrewnione  - 428 434 440 427 459 
   - niespokrewnione  - 98 91 92 90 94 
   - pogotowia    
      rodzinne  - 3 4 4 4 6 

   - wielodzietne - - - - - 1 
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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 w tym okresie. 
Dość znaczący, w porównaniu z 2004 rokiem, wzrost liczby rodzin zastępczych (7%) 
oraz umieszczonych w nich dzieci (9%) w 2005 roku wynika z: 

• większej liczby ustanowionych w tym roku sądownie spokrewnionych rodzin 
zastępczych, 

• powstania nowych zawodowych rodzin zastępczych, 
• wzrostu liczby rodzin zastępczych, które pobierają pomoc pieniężną na 

pełnoletnich wychowanków do momentu ukończenia przez nich nauki  
w szkole, którą rozpoczęli przed osiągnięciem pełnoletności. 

     
Istnieje konieczność dalszego promowania niespokrewnionych rodzin zastępczych (w 
tym zawodowych niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych), w wyniku 
czego dzieci nie będą umieszczane w dużych placówkach opiekuńczo – 
wychowawczych. 
 
W 2005 roku 115 dzieci przestało być wychowankiem rodziny zastępczej, czego 
powodem było: 

- w 59 przypadkach osiągnięcie pełnoletności przez wychowanka, 
- w 41 przypadkach rozwiązanie rodziny zastępczej, 
- w 15 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 
317 osób na kwotę 1.355.777 zł; 

 wypłacie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie dla 19 osób na kwotę 
89.478 zł; 

 przyznaniu pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 71 osób 
na kwotę 343.663  zł; 

 Ogółem udzielono pomoc na kwotę 1.788.918 zł.  
 
Istnieje potrzeba pozyskiwania lokali dla usamodzielniających się wychowanków 
rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych (w 2005 roku 
pełnoletność osiągnęło 59 wychowanków rodzin zastępczych, a instytucjonalne 
formy opieki opuściło 33 wychowanków pochodzących z terenu miasta Poznania) 
oraz konieczność pomocy w podjęciu zatrudnienia  przez pełnoletnich wychowanków 
zastępczych form opieki. 
 

 
 

2.2.1.2  Instytucjonalna opieka nad dzieckiem 
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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, posiadający miejsce w placówce 
opiekuńczo - wychowawczej. W uzasadnionych przypadkach przyjęcie dziecka na 
pobyt krótkotrwały bez skierowania do placówki może nastąpić na prośbę dziecka, 
wniosek jego rodziców lub opiekuna prawnego. 
Podstawą skierowania do placówki jest: 
1) orzeczenie sądu, 
2) wniosek rodziców lub opiekunów prawnych. 
 
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 z wnioskiem o skierowanie dziecka do odpowiedniej placówki. Powiat, który 
otrzymał wniosek ma obowiązek przyjąć dziecko do placówki, jeżeli: 
1)  placówka dysponuje wolnymi miejscami, 
2) rodzaj placówki jest zgodny z wnioskiem rodziców (opiekuna prawnego) lub 

orzeczeniem sądu, 
3 ) do wniosku o skierowanie załączona jest stosowna dokumentacja. 
 
Na terenie Poznania w 2005 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liczba osób umieszczonych i oczekujących na umieszczenie   
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– w placówkach opiekuńczo – wychowawczych  
wg stanu na 31 grudnia 2005 roku 

 
 

 

 
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 31 grudnia 2005 r. dotyczyło to 27 dzieci (tj. 10% ogółu wymagających 
umieszczenia). Znaczący spadek liczby dzieci (prawie 40%) wymagających 
umieszczenia w placówkach opiekuńczo-wychowawczych pomiędzy rokiem 2003 
(jak również okresem wcześniejszym) a rokiem 2004  i 2005 wynika z faktu przejścia 
od 1 stycznia 2004 roku młodzieżowych ośrodków wychowawczych do systemu 

 
L.p. 

 
Wyszczególnienie 

 
rok 2003 

 
rok 2004 

 
rok 2005 

Ogólna liczba dzieci wymagających 
umieszczenia w placówkach 
opiekuńczo-wychowawczych 

 
434 

 
434 

 
263 

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

 
243 

 
179 

 
179 

Dom Dziecka 91 115 80 
Pogotowie Opiekuńcze 131 48 66 
Rodzinny Dom Dziecka 5 - 13 
Specjalny Ośrodek Szkolno – 
Wychowawczy 

- - - 

1. 

Dom Opiekuńczo-
Wychowawczy dla Dziewcząt 

16 16 20 

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

 
103 

 
72 

 
57 

Dom Dziecka 73 67 57 
Pogotowie Opiekuńcze 3 5  
Rodzinny Dom Dziecka 1 -  
Specjalny Ośrodek Szkolno – 
Wychowawczy 

2 -  

2. 

Młodzieżowy Ośrodek Szkolno-
Wychowawczy 

24 -  

Osoby oczekujące na 
umieszczenie w placówkach 
opiekuńczo-wychowawczych 

 
88 

 
20 

 
27 

Dom Dziecka lub Rodzinny 
Dom Dziecka 

35 20 27 

Młodzieżowy Ośrodek 
Wychowawczy 

53 - - 

3. 

Specjalny Ośrodek Szkolno-
Wychowawczy 

- - - 
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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 2004 r. i 2005 r. nie obejmuje już osób wymagających 
umieszczenia zgodnie  z postanowieniem Sądu w Młodzieżowych Ośrodkach 
Wychowawczych. 

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 
31.12.2003 r. 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2.2.   Domy Pomocy Społecznej 
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MOPR realizuje zadania w zakresie kierowania i umieszczania mieszkańców 
Poznania w domach pomocy społecznej. 
Zadanie w zakresie kierowania osób do domów pomocy społecznej i ustalania 
odpłatności za pobyt mieszkańca (art. 17 ust. 1 pkt 16 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 12 
marca 2004 r. o pomocy społecznej) od 1.01.2004 r. zostało przekazane gminom 
(wcześniej należało do zadań powiatu).  
Do zadań powiatu należy umieszczanie osób skierowanych do DPS (art. 19 pkt 10 
cyt. ustawy) 
 
 

Domy Pomocy Społecznej na terenie Poznania 
L.p. Adres  Liczba miejsc Typ Domu 

 Domu Pomocy Społecznej     
1. ul. Bukowska 27/29 155 dla osób w podeszłym wieku 
2. ul. Ugory 18/20 164 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 i młodzieży niepełnosprawnych 
intelektualnie (56 miejsc dla dziewczynek i 4 
miejsca dla chłopców) 

 
 
 

W okresie od dnia 01.01.2005 r. do dnia 31.12.2005 r. zarejestrowano 2184 sprawy 
dotyczących osób ubiegających się o umieszczenie w domu pomocy społecznej oraz 
mieszkańców domów pomocy społecznej.  
 
Były to wnioski o skierowanie do domu pomocy społecznej  – 535 (w roku 2004 było 
665), wnioski o przeniesienie do innego domu pomocy społecznej – 30. Pozostałe 
sprawy to wnioski o ustalenie odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej,  
w tym z powodu zmiany wysokości dochodu mieszkańca DPS, także wnioski 
dotyczące zwolnienia z odpłatności oraz wierzytelności z tytułu zadłużenia  
w odpłatności, prośby dotyczące prolongowania terminu przyjęcia do DPS i inne.  

 
 

Wydano 24 decyzje odmawiające 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 według stanu na 31 grudnia  
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L.p. 

 
Wyszczególnienie 

 

Rok 2003 
Ilość osób 

Rok 2004 
Ilość osób 

Rok 2005 
Ilość osób 

1. Ogółem: osoby umieszczone 
 

254 256 300 

Osoby umieszczone w DPS na 
terenie Poznania, w tym: 

180 180 164 2. 

 mieszkańcy innych powiatów 7 4 3 
Osoby umieszczone w DPS w 
innych powiatach, w tym: 

74 76 136 3. 

dla osób przewlekle psychicznie 
chorych 

10 14 12 

4.  Ogółem: osoby oczekujące na 
umieszczenie 

379 255 269 

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

 
288 

 
222 

 
247 

 
5. 

 mieszkańcy innych powiatów 13 7 6 
Osoby oczekujące na 
umieszczenie w DPS w innych 
Powiatach, w tym: 

 
91 

 
33 

 
22 

6. 

dla osób przewlekle chorych 
psychicznie  

29 5 8 

 

W okresie od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r. w porównaniu z okresem od 01.01.2004 
r. do 31.12.2004 r. nastąpił wzrost liczby osób umieszczonych w DPS o 17%.  
wynika to ze wzrostu liczby osób umieszczonych w domach pomocy społecznej na 
terenie innych powiatów (w roku 2005 w porównaniu z rokiem 2004 nastąpił wzrost 
liczby osób umieszczonych o 79 %). 
W roku 2005 w porównaniu z rokiem 2004 wzrosła liczba osób oczekujących na 
umieszczenie w DPS o 6 %. 

 
W celu umieszczenia mieszkańców Poznania w domu pomocy społecznej  w 2005 
roku pozyskiwano miejsca w domach pomocy społecznej poza Poznaniem. W tym 
celu występowano do Powiatowych Centrów Pomocy  Rodzinie o umieszczenie osób 
skierowanych do domów pomocy społecznej.  
 
Wykaz ilości postępowań zmierzających do umieszczenia mieszkańców Poznania 
przedstawia poniższa tabela: 
 

Rodzaj sprawy  
2004 rok 

 
2005 rok 

Występowanie do Powiatów o umieszczenie w 
DPS mieszkańców Poznania 144 166 
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W 2005 roku  występowano do innych powiatów 166 razy, co skutkowało 
umieszczeniem 136 osób w domach pomocy społecznej poza naszym powiatem, 
kolejne 22 osoby oczekują na umieszczenie.  
Bieżące realizowanie decyzji o umieszczeniu osób w DPS na terenie innych 
powiatów wynika  z zagwarantowania w planie finansowym MOPR na 2005 rok 
środków na ten cel. Według stanu na dzień 31.12.2005 r. ze środków budżetu Miasta 
Poznania ponoszona jest dopłata do kosztów utrzymania dla 169 mieszkańców 
Poznania skierowanych w roku 2004 i w roku 2005 do domów pomocy społecznej na 
terenie innych powiatów. Dopłata ta w roku 2005 wynosiła 1.583.134,70 zł. 
 

Średni okres oczekiwania na umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej dla osób 
przewlekle chorych somatycznie i dla osób w podeszłym wieku na terenie Poznania 
według stanu na dzień 31 grudnia 2005 r. przedstawia poniższa tabela:  

 
Wyszczególnienie Rok 2003 Rok 2004 Rok 2005 

kobiety Ok. 12 m - cy 10 miesięcy 16 miesięcy 

mężczyźni 2 lata 2,5 roku 3,5 roku 

 
 

Średni okres oczekiwania na umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej dla osób 
przewlekle chorych psychicznie (tylko poza Poznaniem) według stanu na dzień  
31 grudnia 2005 r. przedstawia poniższa tabela:  

 
Wyszczególnienie Rok 2003 Rok 2004 Rok 2005 

 kobiety 4 lata 4-5 miesięcy 3-6 miesięcy 

 mężczyźni 6 lat     3-4 miesięcy 3-4 miesięcy 

 

Okres oczekiwania na umieszczenie w domach pomocy społecznej dla osób w 
podeszłym wieku i osób przewlekle somatycznie chorych uległ wydłużeniu  
(a dotyczy to osób, które powinny być umieszczone natychmiastowo).  
Natomiast okres oczekiwania na umieszczenie w domach pomocy społecznej 
dla osób przewlekle psychicznie chorych nie uległ zmianie. 
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2.2.3. 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 2005 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 XLXVII/710/IV/2005  z dnia 19 kwietnia 2005 
r. przeznaczyła środki w wysokości  6.898.048 zł. 

W związku z otrzymaniem dodatkowych środków z Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, uchwałą Rady Miasta Poznania  z dnia 
30.08.2005 r. zwiększono środki na realizacje zadań z zakresu rehabilitacji 
społecznej osób niepełnosprawnych o kwotę 1.591.713 zł, co dało w konsekwencji 
kwotę 8.489.761 zł. W związku z przesunięciem środków w wysokości 59.000 zł  
z zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych, na realizacje 
zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, zgodnie  
z uchwałą Rady Miasta Poznania z dnia 29.11.2005 r., wysokość środków, 
ostatecznie wyniosła  8.548.761 zł. 
 

Podział środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych w 2005 roku 

 

Lp. Nazwa zadania Kwota na realizację 
zadania w zł. 

 
1 

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

 
               3.366.914 

 
2 

 Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i 
ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych 

 
               2.168.466 

 
3 

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, 
przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 

 
               1.659.000 

 
4 

Dofinansowanie sportu, kultury, turystyki  
i rekreacji osób niepełnosprawnych 

 
                  254.381 

 
5 

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

 
 
               1.100.000  
 

 RAZEM                 8.548.761 
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2.2.3.1. Finansowanie w części lub w całości kosztów tworzenia  
i działania warsztatów terapii zajęciowej 
    
W okresie sprawozdawczym na terenie miasta Poznania funkcjonowało  
9 warsztatów terapii zajęciowej. W zajęciach prowadzonych w tych warsztatach 
uczestniczyło 251 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 

 
• Pomoc Maltańska – Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich Warsztat 

Terapii Zajęciowej przy ul. Miastkowskiej 128 - 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    
                                                                        
• Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin „Amikus” 
       Warsztat Terapii Zajęciowej  na os. Rusa 6   - 25 miejsc  
• Stowarzyszenie Ludzi z Epilepsją, Niepełnosprawnych i Ich Przyjaciół 

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

 
W roku 2005 na działalność 9 warsztatów terapii zajęciowej ze środków PFRON 
przeznaczono kwotę 3.366.914,-zł ( w 2004 r. – 3 .771. 274 zł ). Wydatkowano 
kwotę 3.366.852 zł. 
 
 
2.2.3.2. 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 bądź dziecka niepełnosprawnego w przypadku, gdy jego obecność 
na turnusie wynikała z wyraźnego i uzasadnionego zalecenia lekarza. 
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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 do turnusu rehabilitacyjnego ze środków Funduszu zgodnie 
z w/w rozporządzeniem, 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 okresie sprawozdawczym   wpłynęło 3.757 wniosków osób  
o dofinansowanie do pobytu na turnusie rehabilitacyjnym, w tym 287 dotyczyło dzieci  
i młodzieży. Rozpatrzono pozytywnie 3101 wniosków, w tym 252  dotyczyło dzieci  
i młodzieży  niepełnosprawnej. Pozostałych  656 wniosków (w tym 25 wniosków 
dzieci)  to wnioski osób, które: 

- zrezygnowały z dofinansowania do turnusu po wydaniu pozytywnej 
decyzji, 

- zrezygnowali z dofinansowania przed wydaniem decyzji, 
- nie otrzymały dofinansowania z powodu niespełnienia warunków 

określonych w przepisach prawnych. 
 

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Poznania na dofinansowanie turnusów 
rehabilitacyjnych przeznaczono  kwotę w wysokości 2.168.466 zł. Przyznano 
dofinansowanie na kwotę 2.163.324 zł. Łącznie w okresie sprawozdawczym 
wykorzystano kwotę 2.119.879 zł. 

Turnusy rehabilitacyjne  w latach 2003, 2004, 2005 

 
Wyszczególnienie 

 
Rok 2003 Rok 2004 Rok 2005 

 
Liczba przyjętych 
wniosków 

2875 3364 3757 

 
 
2.2.3.3. 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 , 
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- 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 1324 wniosków, w tym 219 dotyczyło 
młodzieży i dzieci. Rozpatrzono pozytywnie 1242 wnioski , w tym 219  dotyczyło 
dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Pozostałe wnioski nie zostały rozpatrzone 
pozytywnie z powodu wyczerpania środków.  
 
 
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  
65 wniosków, w tym 22 dotyczyło dzieci i młodzieży. Rozpatrzono pozytywnie 47 
wniosków w tym 16 dzieci. Pozostałych wniosków nie rozpatrzono z powodu 
wyczerpania środków.   
 
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  
4 wnioski, na łączną kwotę 30.262 zł. Pozostałe trzy podmioty zrezygnowały  
z dofinansowania do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny. 
 
Na realizację zadania w roku 2005 przekazano dotację w wysokości 1.659.000 zł   
 
W okresie sprawozdawczym wpłynęło na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt 
rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze ogółem 1389 
wniosków złożonych przez osoby niepełnosprawne, w tym 241 dotyczyło 
niepełnosprawnych dzieci i młodzieży. 
Pozytywnie załatwiono 1289 wniosków osób indywidualnych , w  tym  235  wnioski  
dotyczyły dzieci  i  młodzieży.  W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 
1.628.637 zł. Pozostałe wnioski nie zostały rozpatrzone z powodu wyczerpania 
środków. 
Łącznie na realizacje przedmiotowego zadania wydatkowano kwotę 1.658.899 zł. 

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. 
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Zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki 
pomocnicze w latach 2003, 2004, 2005 

 
Wyszczególnienie 

 
Rok 2003 Rok 2004 Rok 2005 

Liczba przyjętych wniosków 817 1063 1369 

 
 
2.2.3.4. 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 2005  złożono 77 wniosków. W okresie sprawozdawczym rozpatrzono 
pozytywnie 57 wniosków, 3 nie spełniały warunków wynikających z przepisów prawa 
,w 9 przypadkach podmiot składający wniosek zrezygnował z dofinansowania. 
Pozostałe wnioski nie zostały rozpatrzone ze względu na to, że imprezy 
zaplanowane przez podmioty składające wnioski o dofinansowanie, odbywały się 
przed podjęciem uchwały przez Radę Miasta Poznania, która winna dokonać 
podziału środków na poszczególne zadania.  Na realizację przedmiotowego zadania 
w roku 2005 przeznaczono ze środków PFRON kwotę 254.381 zł. W okresie 
sprawozdawczym wydatkowano kwotę 254.194 zł. 
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2.2.3.5. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych,  
w komunikowaniu się 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 przedsięwzięcia, nie 
więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia 
ogłaszanego w Monitorze Polskim przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. 
W okresie sprawozdawczym złożono 161 wnioski, w tym 13 dotyczyło dzieci  
i młodzieży. 
Rozpatrzono pozytywnie 88 wniosków  w tym 10 dotyczyło dzieci i młodzieży. 
Pozostałe wnioski nie zostały rozpatrzone pozytywnie z powodu wyczerpania 
środków. 
 
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. Wysokość dofinansowania, tak jak w 
przypadku likwidacji barier architektonicznych wynosi do 80 kosztów 
przedsięwzięcia, nie więcej niż nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego 
przeciętnego wynagrodzenia ogłaszanego w Monitorze Polskim przez Prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego.  
W okresie sprawozdawczym złożono 251 wniosków, w  tym 23 dotyczyło dzieci  
i młodzieży. Pozytywnie załatwiono 224 wnioski, w tym 23 dotyczyło dzieci  
i młodzieży. Pozostałe nie zostały rozpatrzone pozytywnie z powodu wyczerpania 
środków. 
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Podpisane z wnioskodawcami umowy w zakresie likwidacji barier w komunikowaniu 
się i technicznych to zakup komputerów, aparatów telefonicznych, 
radiomagnetofonów, podnośników łazienkowych, schodołazów oraz łóżek 
ortopedycznych.  

W planie finansowym na rok 2005  przewidziano na likwidację barier 
architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych dla  indywidualnych osób 
niepełnosprawnych  łączną kwotę 1.100.000 zł. , natomiast  wydatkowana została 
kwota 1.097.953 zł. 
Łącznie w okresie sprawozdawczym  załatwiono pozytywnie ogółem 312 wniosków , 
w tym 33 dotyczyło dzieci i młodzieży, 12 osób zrezygnowało z dofinansowania. 

 
 

Likwidacja barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych 
 

 
Wyszczególnienie 

 
Rok 2003 Rok 2004 Rok 2005 

Liczba przyjętych wniosków 390 396 412 
 

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 8.548.761 zł wydatkował w roku 2005 r. łącznie kwotę 
w wysokości 8.497.776 zł co stanowi  99% budżetu. 

Mimo istnienia formalnych możliwości wnioskowania do Rady Miasta 
Poznania o przeniesienie środków  (sytuacja ta miała miejsce między 29.11.2005 r.  
a 23.12.2005 r.) ze względów proceduralnych, przeniesienie a potem wydatkowanie 
tych środków było już niemożliwe. 
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3.   Ważniejsze inicjatywy Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Rodzinie zmierzające do poprawy warunków życia 
mieszkańców Poznania 

 
 
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu, zgodnie z celami pomocy społecznej 
określonymi w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, a także  
z zadaniami wynikającymi  z Programu Strategicznego Rozwoju Miasta Poznania, 
podejmuje działania ukierunkowane na pomoc mieszkańcom  Miasta Poznania  
w pokonaniu trudnych sytuacji życiowych, w jakich się znajdują. 
Jest to najogólniej  wyrażony cel pomocy społecznej, zawierający w sobie jej 
najważniejsze funkcje, a więc ratownictwo, kompensację, prewencję i promocję. 
 

3.1. Realizacja „Programu pomocy rodzinom z problemem 
alkoholowym” 
 
1. Cel Programu 
 Celem Programu Pomocy Rodzinom z Problemem Alkoholowym było 
minimalizowanie oraz zapobieganie szkodom spowodowanym występowaniem  
w rodzinie problemu alkoholowego, poprzez objęcie rodzin kompleksową pomocą  
o charakterze zarówno naprawczym, jak i profilaktycznym. Służyło to realizacji dwóch 
celów ogólnych: 

a) uświadomienie sobie przez członków rodziny występowania problemu          
alkoholowego     i szkód z niego wynikających 

b) podjęcie przez rodzinę działań zmierzających do poprawy swojej 
sytuacji 

 
2. Kryteria doboru rodzin do Programu 

Do Programu przyjmowane były rodziny, w których występuje bądź występował 
alkoholizm u któregoś z jej członków oraz spełnione było przynajmniej jedno  
z wymienionych niżej kryteriów: 

a) przemoc w rodzinie 
b) zaburzone relacje pomiędzy członkami rodziny 
c) rodzina, w której występuje problem alkoholowy, a dzieci przebywają  

w zastępczych formach opieki 
d) problemy opiekuńczo- wychowawcze 
e) współuzależnienie 
f) trzeźwiejący alkoholik w rodzinie 
g) problem spożywania alkoholu przez dzieci i młodzież 

 
3. Odbiorcy Programu w 2005 r.: 

Odbiorcami Programu było: 
a)240 rodzin objętych wsparciem 
b) 36 wolontariuszy 
c) 11 szkół podstawowych i gimnazjalnych realizujących szkolne 

programy profilaktyczne 
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d) 49 słuchaczy Szkoły Policealnej Pracowników Służb Społecznych  
w Poznaniu uczestniczący w szkoleniu z zakresu problematyki 
uzależnienia i współuzależnienia 

e) pracownicy socjalni MOPR korzystający z doradztwa w zakresie pracy 
z rodziną z problemem alkoholowym 

 
4. Ogólna charakterystyka rodzin współpracujących z Programem w 2005 r. 
Liczba i charakterystyka objętych rodzin 
 Konsultanci zatrudnieni w Programie od stycznia do grudnia 2005 r. 
współpracowali z 240 rodzinami, z których 162 kontynuowało współpracę rozpoczętą 
przed 2005 r., zaś 78 rodzin zostało zakwalifikowanych w roku 2005. 
Programem objętych zostało: 

- 416 dorosłych, 
- 391 dzieci poniżej 18 roku życia (w tym 299 uczących się) 
- 111 dzieci powyżej 18 roku życia (w tym 55 uczących się) 

W liczbie 240 rodzin było: 
- 146 rodzin, w których uzależniona jest 1 osoba, 
- 20 rodzin, w których uzależnione są 2 osoby, 
- 2 rodziny, w których uzależnione są 3 osoby. 

 
5. Realizowane zadania 
Osiągnięciu celów Programu służyła realizacja 17 zadań z zakresu pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej, profilaktyki oraz czynności metodyczno- 
organizacyjnych. 
Działania z zakresu pomocy psychologiczno- pedagogicznej 
1. Diagnozowanie rodzin 
2. Praca terapeutyczna z rodzinami 
3. Organizacja i prowadzenie zajęć grupowych dla z rodzin objętych Programem 
4. Psychoterapia rodzin 
5. Organizacja wyjazdów terapeutyczno- wypoczynkowych 
6. Organizacja kolonii specjalistycznych dzieci i młodzieży  z rodzin objętych 

programem 
Działania z zakresu profilaktyki 
1. Współpraca ze szkołami w ramach szkolnego programu profilaktycznego 
2. Wyrównywanie szans w dostępie do edukacji i możliwości rozwoju umiejętności 
3. Dożywianie dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo- 

wychowawczych i socjoterapeutycznych 
4. Organizacja czasu wolnego- półkolonii w okresie letnim dla dzieci z rodzin  

z problemem alkoholowym 
5. Akcja świąteczna 
Działania organizacyjno- metodyczne 
1. Sporządzanie informacji dotyczących sytuacji rodzin z problemem alkoholowym  

w Poznaniu oraz stworzenie i wydanie publikacji o dostępnych formach 
pomocowych dla osób uzależnionych i członków ich rodzin 

2. Doradztwo metodyczne z zakresu problematyki uzależnień dla pracowników 
socjalnych 

3. Przygotowanie wolontariuszy do pracy w programie oraz monitorowanie ich pracy 
4. Szkolenia z zakresu problematyki uzależnień i metod pracy terapeutycznej 
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5. Wyposażenie MOPR w materiały specjalistyczne 
6. Zapewnienie bazy lokalowej do realizacji programu przy ul. Mielżyńskiego 23  

w Poznaniu 
6. Rezultaty  uzyskane przy realizacji Programu 
1. Diagnozowanie rodzin 

 Konsultanci pracujący z rodzinami przeprowadzili diagnozę 81 nowych rodzin, 
zakwalifikowanych do udziału w Programie w 2005 r. Metodami diagnozy były: 
rozmowa, obserwacja, specjalistyczne kwestionariusze i testy. 

2. Praca terapeutyczna z rodzinami 
 W terapii indywidualnej uczestniczyło 125 dzieci oraz 243 dorosłych. 24 pary 

małżeńskie brały udział w terapii małżeńskiej, natomiast 88 rodzin w terapii 
rodzinnej. 

3. Organizacja i prowadzenie zajęć grupowych dla rodzin objętych Programem 
 W pierwszym półroczu 2005 r. prowadzone były 4 grupy socjoterapeutyczne 

dla dzieci i młodzieży. Łącznie uczestniczyło w nich 58 osób. 
Prowadzonych było 5 grup dla dorosłych: grupa wsparcia dla rodziców 
zastępczych, grupa wsparcia dla bliskich osobom uzależnionym, trening 
umiejętności wychowawczych (2 grupy) oraz grupa psychoedukacyjna dla 
osób współuzależnionych. Łącznie uczestniczyło w nich 58 osób. 

 W drugim półroczu 2005 r. zajęcia socjoterapeutyczne zostały podzielone na 
zajęcia socjoterapeutyczne I etap (2 grupy), zajęcia socjoterapeutyczne II etap 
(dla osób, które ukończyły I etap) oraz zajęcia rozwojowe dla najmłodszych 
dzieci w wieku 4-6 lat. Łącznie odbywały się 4 grupy. Uczestniczyły w nich 63 
osoby.  
Dla dorosłych odbywały się: trening umiejętności wychowawczych, grupa 
psychoedukacyjna dla osób współuzależnionych, grupa wsparcia dla bliskich 
osobom uzależnionym, grupa wsparcia dla rodziców zastępczych, grupa 
wstępna dla rodzin oraz  grupa warsztatowo – terapeutyczna dla DDA. 
Łącznie uczestniczyło w nich 80 osób.  

 Od maja 2005 r. w siedzibie Programu przy ul. Mielżyńskiego 23 spotyka się 
grupa samopomocowa dla dzieci z rodzin alkoholowych – Al-Ateen. Spotkania 
odbywają się w każdy wtorek o godz. 18.30. Spotkania prowadzą liderzy 
młodzieżowi Al-Ateen wyszkoleni w ramach Programu oraz koordynatorzy ds. 
Al-Ateen z ramienia Al-Anon. 

4.  Psychoterapia rodzin 
 Zespół Psychologów Praktyków w Poznaniu objął terapią 4 rodziny, odbyło się 

40 sesji terapeutycznych  
 3 osoby (młodzież) wzięły udział w szkoleniach liderów młodzieżowych 

Alateen organizowanym przez Centrum Usług Szkoleniowo – 
Wypoczynkowych „Skrzat”.  w dniach 18 – 20.02.2005 oraz 9 – 10.04.2005 r.  

5. Organizacja wyjazdów terapeutyczno- wypoczynkowych 
 Zorganizowano 3 wyjazdy terapeutyczno- wypoczynkowe. Dwa odbyły się   

w Ośrodku Szkoleniowo – Żeglarskim w Kiekrzu w terminach 17-19.06.2005 
oraz 9-11.09.2005, trzeci natomiast w Agroturystycznym Pensjonacie 
Rekreacyjno – Wypoczynkowym w Zajączkowie w terminie 23-25.09.2005 r. 
Łącznie uczestniczyło w nich 93 osoby (28 dorosłych i 65 dzieci). 

6. Organizacja kolonii specjalistycznych dla dzieci i młodzieży 
 Obozy socjoterapeutyczne odbyły się w pięciu turnusach: 10- 19.07, 20- 

29.07, 30.07- 08.08, 09.08- 18.08, 19.08- 28.08.2005r. w Ochotnicy (Beskid 
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Sądecki). Organizatorem obozów jest firma „Agrafka. Psychologia. Edukacja. 
Rehabilitacja”. Uczestniczyło w nich 179 osób.  

 21 osób objętych Programem wzięło udział w obozach i koloniach 
organizowanych przez inne podmioty: Miejska Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych, świetlice socjoterapeutyczne, ZHP, Program 
„Starszy Brat – Starsza Siostra” 

7. Współpraca ze szkołami w ramach szkolnego programu profilaktycznego 
 Współpracowano z 11 szkołami, w których przeprowadzono prelekcje  

i warsztaty szkoleniowe dla kadry pedagogicznej, prelekcje i warsztaty dla 
rodziców oraz warsztaty profilaktyczne dla uczniów. Łączna liczba nauczycieli 
uczestniczących w warsztatach to 50 osób, rodziców- 50 osób, uczniów- 60 
osób  

8. Wyrównywanie szans w dostępie do edukacji i możliwości rozwoju 
umiejętności 

 198 osób wzięło udział w następujących kursach i zajęciach:  
Rodzaj zajęć Liczba 

osób 
kurs językowy- język niemiecki i angielski 72 
kurs komputerowy 5 
nauka i doskonalenie pływania 28 
trening piłki nożnej 10 
trening judo 1 
trening aikido 5 
trening karate 1 
obóz sportowy 3 
szkółka wspinaczki 11 
zajęcia taneczne 9 
kurs prawa jazdy 2 
studium zarządzania 1 
kurs pisania bezwzrokowego 1 
film edukacyjny 37 
warsztaty rozwoju umiejętności interpersonalnych 1 
udział w zlocie Al-Anon, Al-Ateen 1 
rozwój umiejętności plastycznych 10 
RAZEM 198 

 
9. Dożywianie dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach 
opiekuńczo - wychowawczych 

 Dożywianiem było objętych 187 dzieci 
10. Organizacja czasu wolnego – półkolonii w okresie letnim dla dzieci z rodzin 
z problemem alkoholowym 

 Półkolonie odbywały się w okresie 01.07- 31.08.2005 r. Tygodniowo brało  
w nich udział 64 dzieci. Zajęcia odbywały się w siedzibie Programu oraz  
w terenie- były to wyjścia do kina, do zoo, do krainy zabawy, do Aquaparku, 
warsztaty teatralne. W każdym dniu dzieci otrzymywały posiłek - drożdżówkę 
oraz ciepły obiad.  
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11. Akcja świąteczna 
 50 dzieci wzięło udział w organizowanym w siedzibie Programu baliku 

noworocznym. Balik został zorganizowany przez doktorantkę i studentów 
AWF w Poznaniu. 

 6 grudnia w Sali Widowiskowej Grunwald w Poznaniu odbyło się 
przedstawienie pt.: „Gdy Pierwsza Gwiazdka Zaświeci”. 333 dzieci zostało po 
przedstawieniu obdarowane prezentami świątecznymi.  

 219 gimnazjalistom zostały przekazane materiały edukacyjne 
12. Sporządzanie informacji dotyczących sytuacji rodzin z problemem 

alkoholowym w Poznaniu oraz stworzenie i wydanie publikacji  
o dostępnych formach pomocowych dla osób uzależnionych i członków ich 
rodzin 

 W ramach zadania przygotowano dla klientów ulotki informacyjne  
o placówkach leczenia uzależnienia i współuzależnienia w Poznaniu.  

 Podczas Festynu nad Jeziorem Maltańskim w dniu 17.04.2005 r. w ramach 
konferencji „Współczesne uzależnienia – leczenie i profilaktyka” nastąpiła 
prezentacja Programu. Przygotowano plakaty i ulotki informujące o Programie  

 Program został zaprezentowany podczas konferencji „Nowoczesna współ- 
praca socjalna. Od opieki do pomocy” w dniu 01.02.2005 r. w Kołaczkowie. 

 Program został zaprezentowany podczas VIII edycji Poznańskiego Festiwalu 
Nauki i Sztuki na konferencji Centrum Informacji i Organizacji Wolontariatu 
UAM 

13. Doradztwo metodyczne dla pracowników socjalnych 
Doradztwo metodyczne prowadzone było przez konsultantów Programu na bieżąco 
w ciągu całego roku. Obejmowało ono: 

 omawianie poszczególnych przypadków, konsultowanie możliwości 
podejmowania działań, interwencji 

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

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

14. Szkolenia z zakresu uzależnień i metod pracy terapeutycznej 
 Od maja do grudnia 2005 r. prowadzona była superwizja zespołu 

konsultantów zatrudnionych w Programie. Odbyło się 6 spotkań 
superwizyjnych: w dniach 13.05.2005, 10.06.2005, 02.09.2005, 07.10.2005, 
04.11..2005, 02.12.2005r.  

 1 osoba wzięła udział w Studium Terapii Uzależnień organizowanym przez 
Krajowe Biuro ds. Narkomanii (Polską Federację Społeczności 
Terapeutycznych)  

 1 osoba wzięła udział w Podyplomowym Studium Pomocy Psychologicznej  
w Dziedzinie Seksuologii  

 W dniach 13-15 października 2005r. odbyło się szkolenie dla wszystkich 
konsultantów zatrudnionych w Programie, pt.: „Zawieranie kontraktu 
terapeutycznego w Programie Pomocy Rodzinom z Problemem Alkoholowym” 
Prowadził je terapeuta p. Piotr Domaradzki. Efektem szkolenia obok nabycia 
umiejętności zawierania kontraktu z klientem  jest wypracowanie przez 
pracowników wzoru kontraktu terapeutycznego  
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 4 osoby wzięły udział w kursie komputerowym z zakresu programu Excel. 
Obsługa programu umożliwi rejestrowanie efektów pracy z rodziną 
(stworzenie bazy danych). 

15. Przygotowanie wolontariuszy do pracy w Programie i monitorowanie ich 
pracy 

 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 z Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu 
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Biura Karier, 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.  
Rozmowy kwalifikacyjne oraz szkolenia zostały przeprowadzone z 36 osobami  
chętnymi, aktywnie zaangażowały się w pracę 24 osoby. Z pomocy 
wolontariusza korzystały 23 rodziny.  
W ramach powyższego zadania przeprowadzono również 2 szkolenia dla 
studentów UAM (40 uczestników) z zakresu problematyki uzależnienia i 
współuzależnienia oraz pracy wolontariusza w rodzinach z problemem 
alkoholowym. Szkolenie zostało przeprowadzone na prośbę koordynatora 
studenckiego wolontariatu Instytutu Pedagogiki p. Grażyny Butrymowicz. 

16. Wyposażenie MOPR w materiały specjalistyczne 
 Zakupiono materiały specjalistyczne pomocne w pracy z rodzinami: literaturę 

dotyczącej pracy z rodziną z problemem alkoholowym, materiały do zajęć 
ruchowych, terapeutycznych, relaksacyjnych 

17. Zapewnienie bazy lokalowej do realizacji Programu w siedzibie przy  
ul. Mielżyńskiego 23 w Poznaniu 
Zapewnienie bazy lokalowej obejmowało: opłatę czynszową, opłatę za energię 
elektryczną, cieplną, wodę, rozmowy telefoniczne oraz zakup sprzętu biurowego i 
specjalistycznego niezbędnego do pracy z klientem 
18. Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia dla słuchaczy Szkoły 
Policealnej Pracowników Służb Społecznych, ul. Borówki w Poznaniu z zakresu 
problematyki uzależnienia i współuzależnienia 

 Pracownicy Programu przeprowadzili szkolenie w dniach: 19- 20.02.2005 r. 
oraz 26- 27.02.2005 r. Adresatami szkolenia były osoby przygotowujące się 
do pracy zawodowej związanej z pomaganiem ludziom, które z racji 
wykonywanego w przyszłości zawodu mogą spotykać się z problematyką 
uzależnienia od alkoholu .  
Szkolenie zostało przeprowadzone dla 4 grup, czas szkolenia dla jednej grupy 
wynosił 17 godz. W szkoleniu łącznie wzięło udział 49 osób.  
Zajęcia prowadzone były metodami aktywnego udziału uczestników- 
warsztaty, praca własna oraz mikrowykłady.  

19. Współpraca z innymi podmiotami 
 W ramach Programu zainicjowano cykl spotkań z przedstawicielami Policji 

celem wymiany doświadczeń i uskutecznienia pracy z klientem. W siedzibie 
Programu odbyły się 3 spotkania: w dniach 22.04.2005 i 06.05.2005  
– spotkania konsultantów zatrudnionych w Programie z przedstawicielami 
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Wydziału Prewencji  Nieletnich oraz w dniu 03.06.2005 r.- spotkanie 
koordynatorów procedury Niebieskiej Karty z Komisariatów Policji oraz MOPR. 

20. Interwencje, konsultacje 
 Pracownicy zatrudnieni w Programie brali udział jako świadkowie w 15 

rozprawach sądowych dotyczących rodzin objętych Programem 
 Specjaliści zatrudnieni w Programie uczestniczyli również w 160 interwencjach 

i konsultacjach dla rodzin spoza Programu. 
 
7. Efekty jakościowe  
 
Pracownicy Programu zauważyli we współpracujących rodzinach następujące efekty 
jakościowe  
 

Efekt Liczba 
Zakończenie udziału w Programie z powodu 
uzyskania stabilnej sytuacji 

21 rodzin 

Umocnienie więzi małżeńskich i rodzinnych, poprawa 
komunikacji  między członkami rodziny 

30 rodzin 

Nabycie umiejętności radzenia sobie z problemem 
alkoholowym bliskiego członka rodziny 

24 osoby 

Wzrost umiejętności radzenia sobie z problemami 
wynikającymi ze współuzależnienia, aktywna praca 
nad rozwojem osobistym, wzrost poczucia własnej 
wartości i korzystania z mocnych stron 

29 osób 

Zmniejszenie problemów opiekuńczo- 
wychowawczych i poprawa relacji z dziećmi 

30 rodzin 

Ustanie przemocy fizycznej 6 rodzin 
Ustanie przemocy psychicznej 4 rodziny 
Nabycie umiejętności radzenia sobie z przemocą 7 rodzin 

 
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, Miejska 
Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 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.) 
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3.2. Organizowanie i poszerzanie oferty pomocy osobom 

bezdomnym 
 
 Partnerzy: 
 
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu 
- Stowarzyszenie Pogotowie Społeczne  
- Stowarzyszenie Monar Wielkopolskie Centrum Pomocy Bliźniemu Markot 
- Ośrodek dla Bezdomnych nr 1 w Poznaniu 
- Fundacja Pomocy Samotnej Matce Pro - Vita 
- Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia 
- Towarzystwo Św. Brata Alberta w Poznaniu 
- Ogólnospołeczna Fundacja dla Dzieci Bezdomnych Betlejemka 
- Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Domów Dziecka i Rodzin 

Będących w Trudnej Sytuacji Życiowej 
- Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych UMP 
- Wydział Polityki Społecznej WUW 
- Komisariat Dworcowy Policji Poznań Główny 
- Komenda Miejska Policji w Poznaniu 
- Straż Miejska w Poznaniu 
- Komenda Straży Ochrony Kolei w Poznaniu  
- Centrum Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego 
- Szpitale z terenu Poznania 
 
Prowadzone działania: 
 

1. Cykliczne spotkania organizacji i instytucji zajmujących się udzielaniem 
pomocy osobom bezdomnym. 
     W okresie od stycznia do grudnia br. odbyło się 7 spotkań.  
     We wszystkich spotkaniach uczestniczyli ww. partnerzy.   

 
      Spotkania miały  na celu: 

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

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

 
2. Wyposażenie podmiotów, które kontaktują się z osobami bezdomnymi  

w aktualne dane dotyczące pomocy na rzecz osób bezdomnych w formie 
ulotek informacyjnych i plakatów.  

 
3. Patrole na terenie Dworca Głównego PKP w Poznaniu;   

- pracownicy MOPR oraz przedstawiciele Monar – Markot wraz z Policją 
Kolejową i Strażą Ochrony Kolei wspólnie patrolują tereny dworca, 

- udzielanie aktualnych informacji o stanie wolnych miejsc  
w schroniskach dotowanych przez Miasto Poznań, 

- przekazywanie ulotek zawierających informacje o punktach bezpłatnej 
pomocy dla osób bezdomnych w mieście Poznań. 
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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: 

- 1 raz w tygodniu kontakt telefoniczny z  instytucjami celem pozyskania 
aktualnych danych, 

- przekazywanie aktualnych raportów do Bezpłatnej Infolinii – Ośrodka 
dla Bezdomnych, Straży Miejskiej, Policji Kolejowej, Sekcji Prewencji 
Policji, Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych UMP, Centrum 
Zarządzania Kryzysowego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.  

 
7. Działania Zespołu ds. Osób Bezdomnych Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Rodzinie w Poznaniu;  
- zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego osobom bezdomnym: stały 

kontakt z placówkami dla osób bezdomnych na terenie Poznania           
i Wielkopolski w celu zapewnienia schronienia, zapewnienie jednego 
gorącego posiłku dziennie, zapewnienie niezbędnej odzieży, 
motywowanie osób uzależnionych do podjęcia leczenia w placówkach 
lecznictwa odwykowego, zapewnienie dostępu do bezpłatnych 
świadczeń zdrowotnych, zapewnienie pomocy w formie biletu 
kredytowanego, pomoc w załatwianiu spraw osobistych i urzędowych, 

- tworzenie szans oraz warunków wychodzenia z bezdomności: 
opracowywanie indywidualnych programów wychodzenia  
z bezdomności, stały kontakt i współpraca z placówkami 
zapewniającymi miejsce schronienia na terenie Poznania w ramach 
opracowanych indywidualnych programów wychodzenia  
z bezdomności, 

Stosowane metody pracy profilaktyczno - terapeutycznej;  
- wywiad środowiskowy, 
- monitorowanie koczowisk osób bezdomnych wspólnie ze Strażą 

Miejską, 
- poszukiwanie i wskazywanie miejsc schronienia, 
- tworzenie indywidualnych programów wychodzenia z bezdomności 

 
W 2005 roku pracą zespołu objętych zostało 447 środowiska, w których 
zamieszkiwały 592 osoby bezdomne. 

1. Zapewnienie schronienia  86 
2. Wyjście z bezdomności 12 
3. Powrót do rodziny 5 
4. Wyrobienie dokumentu tożsamości 98 
5. Zapewnienie posiłku 146 
6. Udzielenie pomocy doraźnej w formie zasiłku 
celowego na zaspokojenie niezbędnych potrzeb 427 

7. Zapewnienie ubezpieczenia zdrowotnego w 
ramach świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych 
ze środków publicznych      

164 
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3.3. Realizacja programu „Ku międzypokoleniowej 
solidarności”  

Partnerzy:  

- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu  
- Szkoła Policealna Pracowników Służb Społecznych  

Działania:  

Celem realizowanego projektu jest  wsparcie osób starszych i niepełnosprawnych  
w podtrzymaniu lub pobudzeniu ich aktywności życiowej oraz przeciwdziałanie 
izolacji społecznej i konieczności udzielania im instytucjonalnych form opieki.  

Cel ten realizowany 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.  

W projekcie w 2005 r.  uczestniczyła grupa 30 osób starszych  przy wsparciu  
słuchaczy I roku SPPSS w Poznaniu specjalizacji opiekun osoby niepełnosprawnej.  
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3.4.    Formy pracy z klientem  
 
 
3.4.1. Zintegrowany system wsparcia rodziny wieloproblemowej 

Program realizowany jest przez specjalistyczny Zespół ds. Rodzin 
Wieloproblemowych w Filii Nowe Miasto.  

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 2005 r. systemem tym objęto 3 rodziny. 

Ponadto elementy w/w metody pracy z rodziną stosowane są przez Zespół ds. 
Rodzin Wieloproblemowych w pracy z pozostałymi 72 środowiskami, z którymi 
współpracuje zespół. Efekty tej pracy to:  

 Podjecie pracy – 7 osób, 
 Podjęcie leczenia w poradni uzależnień – 5 osób, 
 Uregulowanie sytuacji mieszkaniowej, m.in. poprzez złożenie wniosku  

o przyznania dodatku mieszkaniowego – 68 osób, 
 Uregulowanie sytuacji rodzinnej (wystąpienie o rozwód, separację)  

w przypadku zerwania więzi małżeńskich – 14 spraw. 
 
 
3.4.2. Terapia krótkoterminowa skoncentrowana na 
rozwiązaniu (BSFT) 

Terapia prowadzona jest na terenie Filii Piątkowo i Nowe Miasto. Jej istotą jest 
identyfikowanie i wydobywanie zasobów klienta, w oparciu o które ustalany jest  
i realizowany indywidualny plan rozwiązań. Wdrażanie indywidualnej „wizji 
przyszłości bez przemocy” zakłada diagnozowanie, a później kształtowanie przez 
pomagacza relacji współpracy będącej podstawą aktywnego współuczestnictwa 
osoby / rodziny w procesie zmian. Poszerza się także u ofiar przemocy domowej 
zdolności tzw. „wglądu”, uczenia się i analizy, planowania, podejmowania decyzji. 
Szczególnie cennym elementem tej terapii jest systematyczna ocena czynionych 
postępów, badanie zasadności obranego kierunku rozwiązań z punktu widzenia 
oczekiwań klienta. 

W 2005 r. terapia krótkoterminowa skoncentrowana na rozwiązaniu adresowana była 
m.in. do osób i rodzin, w których został zdiagnozowany problem przemocy domowej. 
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W okresie sprawozdawczym metodą tą objęto 162 osoby i osiągnięto następujące 
rezultaty: 

- zwiększenie zdolności komunikacyjnych, interpersonalnych ofiar przemocy 
domowej – 131 osób, 

- rozwiązanie konfliktów, sytuacji spornych pomiędzy dorosłymi ofiarami 
przemocy domowej a ich dziećmi –14  przypadków, 

- rozwinięcie umiejętności w zakresie podejmowania decyzji – 32 osoby, 
- przełamanie poczucia osamotnienia, izolacji społecznej – 122 osoby, 
- sformułowanie przez ofiarę przemocy własnego planu rozwiązań i jego 

realizacja – 34 osoby, 
- zbudowanie wewnątrzsterownego poczucia umiejscowienia kontroli – 37 osób, 
- podniesienie jakości  psychicznego  funkcjonowania  ofiar przemocy domowej 

– 38 przypadków, 
- zwiększenie wiedzy na temat zasobów własnych u ofiar przemocy domowej, 

niezbędnych w procesie dokonywania zmian życiowych oraz podtrzymania 
własnej aktywności – 60 osób, 

- obniżenie lęku i napięcia psychicznego – 60 osób, 
- poprawa dotychczasowego funkcjonowania osoby lub rodziny  

– 47 przypadków, 
- zmiana schematów postrzegania świata i siebie samego – 28  osób. 

3.4.3. Punkt konsultacyjny dla osób bezrobotnych 
 
Prowadzony jest w Filii Nowe Miasto przez konsultanta psychologa. Jego działania 
kierowane są do osób bezrobotnych z terenu Nowego Miasta i są  
związane z: 

− motywowaniem osób bezrobotnych do poszukiwania i podjęcia pracy, 
− podnoszeniem samooceny osób bezrobotnych. 

Projekt realizowany jest we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy. 
W 2005 r. ze wsparcia punktu skorzystało 21 osób bezrobotnych, pięcioro z nich 
podjęło pracę. 
Ponadto osiągnięto następujące rezultaty: 

− wypracowanie adekwatnej oceny własnego poczucia wartości – 15 osób, 
− zwiększenie motywacji do doskonalenia lub zmiany kwalifikacji 

zawodowych – 19 osób, 
− podniesienie umiejętności poruszania się po rynku pracy – 20 osób. 

3.4.4.  Klub Wsparcia dla Osób Bezrobotnych 

Realizator: 
Filia Nowe Miasto (Zespół Pracy Socjalnej nr 1) 
 
Partnerzy: 

− Rada i Zarząd Osiedla Komandoria – „Pomet”, 
− Klub „Cybinka”, 
− Stowarzyszenie „Solidarni z bezrobotnymi”, 
− Powiatowy Urząd Pracy. 
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Adresaci: 
Osoby bezrobotne zamieszkujące w rejonie osiedli: Komandoria, Śródka, 
Warszawskie, Antoninek. 
 
W chwili obecnej projekt znajduje się na etapie wdrażania. Zakładane działania to:  

− utworzenie klubu wsparcia dla osób pozbawionych zatrudnienia lub 
zagrożonych zwolnieniem w oparciu o zasoby społeczności lokalnej, 

− stworzenie sieci partnerstwa lokalnego, 
− zapewnienie kompleksowej pomocy osobom bezrobotnym w formie porad 

z zakresu metod i sposobów poszukiwania pracy, 
− udzielanie informacji na temat kursów  i szkoleń organizowanych przez 

PUP oraz  udostępnianie ofert pracy, 
− organizowanie grup samopomocowych. 

 
Rola i zadania Filii Nowe Miasto w projekcie: 
Nawiązanie współpracy z partnerami społecznymi, udział pracowników Filii  
w tworzeniu i działalności klubu, w tym: dyżury pracowników socjalnych, psychologa, 
pedagoga, prawnika. 

3.4.5. Program Pracy z Rodziną i Profilaktyki Społecznej  

Prowadzony jest przez konsultantów pedagoga i psychologa Filii Wilda.  

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 2005 r. zespół objął systematycznymi działaniami 48 środowisk rodzinnych .  

3.4.6. Wprowadzenie przez pracownika socjalnego osób 
zainteresowanych do grup wsparcia Al-Anon oraz 
współudział pracownika w zajęciach 

W wyniku analizy osób przebywających w długotrwałym związku emocjonalnym  
z osobą uzależnioną od alkoholu, dostrzeżono potrzebę zmotywowania tychże osób, 
wprowadzenia ich do grup samopomocowych, udzielających wsparcia w tym 
zakresie. Inicjatywę taką podjął od stycznia 2005 r. pracownik socjalny Filii Nowe 
Miasto, który wprowadza, a także współuczestniczy w w/w grupach wraz  
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z osobami zainteresowanymi. W chwili obecnej w działaniach tych biorą  udział  
4 osoby. 

3.4.7. Praca z osobami uzależnionymi od alkoholu. 
Monitoring leczenia odwykowego osób uzależnionych 

Pracę  w kierunku motywowania do podjęcia i utrzymania abstynencji i trzeźwego 
stylu życia przez osoby uzależnione podjął od dnia 1.06.05 r., pracownik socjalny Filii 
Stare Miasto we współpracy z Poradnią Uzależnień i Współuzależnień  
w Poznaniu, os. Zwycięstwa. 

W okresie od czerwca do grudnia 2005 r. pracę  związaną z  monitorowaniem 
leczenia odwykowego przez osoby uzależnione rozpoczęto i prowadzono  
z 2 osobami, osiągając zamierzony cel, a więc utrzymanie przez te osoby trzeźwego 
stylu życia dzięki regularnemu udziałowi w  terapii indywidualnej, grupowej  
i w grupach AA. 

3.4.8. Program „Wsparcie Rodzin Dzieci Przebywających  
w Zastępczych Formach Opieki” 
 
Realizator:  
MOPR  - Filia Nowe Miasto, Dział Opieki Zastępczej 
 
Partnerzy:  
- Dom Dziecka nr 1 w Poznaniu 
- Dom Dziecka nr 2 w Poznaniu 
- Pogotowie Opiekuńcze w Poznaniu 
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli 
- Rodzinny Dom Dziecka Nr 6 w Poznaniu 
- Sąd Rejonowy w Poznaniu, Wydział Rodzinny i Nieletnich, ul. Grochowe Łąki 
 
Adresaci:  

- rodzice naturalni mający ograniczoną władzę rodzicielską lub pozbawieni 
władzy rodzicielskiej wobec dzieci  przebywających w zastępczych formach 
opieki (w placówkach opiekuńczo-wychowawczych lub rodzinach 
zastępczych), 

- rodzice zastępczy, 
- dzieci i młodzież przebywające w zastępczych formach opieki 

Podejmowane działania: 

- cotygodniowe spotkania grupy terapeutyczno - edukacyjnej dla rodziców 
naturalnych, 

- cotygodniowe spotkania grupy warsztatowo - profilaktycznej dla młodzieży, 
- cotygodniowe spotkania grupy świetlicowo - psychoedukacyjnej dla dzieci, 
- wyjazdy terapeutyczno- wypoczynkowe dla rodzin (podczas nich prowadzenie 

treningu komunikacji, hipoterapii, choreoterapii), 
- prowadzenie terapii rodzinnej w Centrum Psychoterapii i Szkoleń 

Psychologicznych, 
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- prowadzenie spotkań indywidualnych z rodzicami naturalnymi i zastępczymi  
w MOPR oraz w środowiskach zamieszkania, 

- współpraca z wolontariuszami. 

W 2005 r. działaniami Programu objęto 10 matek, 5 ojców i 25 dzieci. 

Uzyskane efekty: 

1. Odzyskanie, nawiązanie i podtrzymanie kontaktu z dzieckiem - 11 osób 
2. Podjęcie zatrudnienia przez rodzica - 6 osób 
3. Podjęcie leczenia odwykowego przez rodzica - 4 osoby 
4. Podjęcie leczenia psychiatrycznego przez rodzica - 2 osoby 
5. Powrót dziecka do domu rodzinnego - 5 dzieci 
6. Uzyskanie możliwości urlopowania dzieci do domu rodzinnego - 7 dzieci 
 
3.4.9. Poradnictwo specjalistyczne pedagogiczne  

Realizatorzy: konsultanci pedagodzy w filiach MOPR 

Adresaci: osoby korzystające z pomocy społecznej dostrzegające potrzebę pomocy 
pedagogicznej lub skierowane przez pracownika socjalnego 

Podejmowane działania: 

- dokonywanie diagnozy pedagogicznej 
- prowadzenie poradnictwa i terapii pedagogicznej (indywidualnej i rodzinnej),  

w tym kreowanie właściwych postaw rodzicielskich, wspieranie rodziny  we 
właściwym  realizowaniu procesu wychowawczego, monitorowanie rodzin, 
dbanie o interesy i potrzeby dzieci, określenie przyczyn, zapobieganie oraz 
niwelowanie  dysfunkcji u dzieci, pomoc w organizowaniu dnia codziennego 
rodzin, praca nad zarządzaniem budżetem domowym. 

- działania w zakresie interwencji kryzysowej 
- przeprowadzanie środowiskowych wizyt pedagogicznych 
- współpraca z instytucjami i organizacjami pozarządowymi 

Liczba środowisk objętych działaniami: 116 

Liczba udzielonych w ciągu roku porad: 758 

Rezultaty: 

1. Zmiana nastawień, postaw, sposobów wyrażania emocji, poprawa więzi 
rodzinnych – 39 środowisk   

2. Zwiększenie poziomu wiedzy rodziców o prawidłowym wypełnianiu funkcji 
rodziny – 8 środowisk  

3. Nawiązanie przez rodziców lub opiekunów rzetelnej współpracy ze szkołami  
– 6 środowisk 

4. Podjęcie leczenia specjalistycznego dzieci – 3 dzieci  
5. Poprawa komunikacji i relacji między rodzicami a dziećmi i instytucjami 

wychowawczymi i wspierającymi rodziny – 32 środowisk  
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6. Poprawa wizerunku rodziny w  środowisku lokalnym – 18 środowisk  
7. Poinformowanie sądu o rażącym zaniedbaniu dziecka przez rodziców 

uzależnionych od alkoholu, zaspokojenie niezbędnych potrzeb dziecka 
poprzez umieszczenie w rodzinie zastępczej – 1 środowisko 

3.4.10. Poradnictwo specjalistyczne psychologiczne 

Realizatorzy: konsultanci psycholodzy w filiach Nowe Miasto i Wilda  

Adresaci: osoby korzystające z pomocy społecznej dostrzegające potrzebę pomocy 
psychologicznej lub skierowane przez pracownika socjalnego 

Podejmowane działania: 

- przeprowadzanie diagnoz psychologicznych 
- poradnictwo psychologiczne 
- terapia rodzinna i indywidualna 
- działania z zakresu interwencji kryzysowej 

Liczba środowisk objętych działaniami: 149 

Liczba udzielonych w ciągu roku porad: 857 
 
3.4.11. Poradnictwo specjalistyczne i terapia dla rodzin  
z problemem przemocy w rodzinie. 

Realizator: specjalista ds. przemocy domowej 

Adresaci: rodziny z problemem przemocy, ofiary przemocy domowej 

Działania: 
Działania  mające na celu budowanie relacji współpracy z ofiarami przemocy 
domowej 

- motywowanie tych osób do działań zapobiegających przemocy domowej,  
- wyzwalanie własnej aktywności ofiar, budowanie ich zaangażowania  

w procesie zmian,  
- udzielanie informacji z zakresu przysługujących praw i uprawnień, 
- wspólne planowanie procesu naprawczego, budowanie bezpieczeństwa życia 

rodzinnego 
- realizowanie procedury Niebieskiej Karty 
- powiadamianie Prokuratury o przestępstwie znęcania się nad rodziną 
- pozyskiwanie i współpraca ze społecznymi partnerami 
- praca z rodziną 

 
Metody: 

- praca socjalna 
- terapia krótkoterminowa skoncentrowana na rozwiązaniu 
- poradnictwo specjalistyczne 
- mediacje 
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Liczba środowisk objętych pracą specjalisty: 81 

Rezultaty:  

1. Upowszechnienie wśród ofiar przemocy domowej wiedzy nt. zjawiska 
przemocy, jej istoty, poszczególnych faz przemocy, skutków – 72  środowiska 

2. Wzrost świadomości  o należnych prawach i sposobach ich egzekwowania 
wśród ofiar przemocy domowej – 62  środowiska 

3. Opuszczenie miejsca zamieszkania przez  sprawcę przemocy domowej / 
ofiarę przemocy domowej – 12  środowisk 

4. Wystąpienie przez ofiary o uregulowanie istotnych spraw życiowych w sądzie 
(alimenty, rozwód, zniesienie wspólności majątkowej, wniesienie spraw  
o znęcanie się nad rodziną) – 46  środowisk 

5. Założenie Niebieskiej Karty – 10  środowisk 
6. Nawiązanie stałej współpracy z innymi partnerami  wspierającymi ofiary,  

w szczególności z innymi członkami rodzin – 25  środowisk 
7. Wyposażenie dzieci wychowujących się w warunkach przemocy domowej  

w umiejętności radzenia sobie z trudną sytuacją życiową (przygotowanie do 
przesłuchań, praca nad relacjami z aresztowanym ojcem) – 11  dzieci 

8. Podjęcie pracy przez ofiarę przemocy domowej – 9  osób 

 
3.4.12. Wdrażanie kontraktu socjalnego 
 
Realizator: Dział Metodyczny  
Kontrakt socjalny jest nowym narzędziem stosowanym w pracy socjalnej na 
podstawie Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 1 marca 2005 r. 
Dbając o rzetelne przygotowanie pracowników bezpośrednio kontaktujących się  
z osobami wymagającymi wsparcia do stosowania kontraktów socjalnych,  
zorganizowano  w okresie II – V 2005 r. szkolenie dla 180 pracowników.  
W okresie sprawozdawczym pracownicy socjalni podpisali łącznie 1024 kontrakty 
socjalne.  
W grudniu 2005 r. pracownicy Działu Metodycznego przeprowadzili ewaluację,  
w trakcie której zapoznali się z treścią 36 zawartych porozumień, omówili je z 18 
pracownikami socjalnymi, którzy je zawarli. Planowany termin podsumowania 
niniejszej ewaluacji to 31.01.2006 r. 

  
3.4.13. Utworzenie stanowiska ds. współpracy z 
instytucjami rynku pracy 
 
Stanowisko zostało utworzone 31.05.2005 r. 
W okresie sprawozdawczym osoba zajmująca powyższe stanowisko podjęła 
działania dotyczące nawiązania i podtrzymania współpracy z następującymi 
podmiotami: 

− Powiatowy Urząd Pracy, w szczególności z kierownikami działu rynku 
pracy i działu szkoleń PUP (przekazywanie ofert pracy dostępnych w 
PUP, a także informacji o kursach i szkoleniach dla osób bezrobotnych, 
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giełdach pracy, spotkaniach z przedstawicielami pracodawców, 
projektach współfinansowanych z EFS realizowanych przez PUP); 

− Organizacje pozarządowe zajmujące się problematyką bezrobocia; 
− Agencja zatrudnienia ADECCO POLAND. 

W trakcie swojej działalności stanowisko zajmowało się również pozyskiwaniem 
informacji o ofertach pomocy kierowanej do osób bezrobotnych (gł. oferty pracy  
i ofert szkoleń) z innych źródeł, np. z Internetu i przekazywaniem tych informacji 
drogą elektroniczną do kierowników Zespołów Pracy Socjalnej. 
Ponadto przy współudziale innych pracowników MOPR zaangażowanych w 
poszukiwanie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie pracy z osobą 
bezrobotną został utworzony Informator zawierający szeroką ofertę (instytucji, 
organizacji i przedsiębiorstw) kierowaną do bezrobotnych i/lub innych osób 
poszukujących pracy. Dokument zawiera również przykładowe dokumenty 
aplikacyjne (CV i list motywacyjny). 
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3.5.    Udział MOPR w ważnych inicjatywach społecznych  
 
3.5.1. Udział MOPR w programie „Organizacja Pomocy dla 
Ofiar Handlu Ludźmi” 
  
Realizator: 

- Ministerstwo Polityki Społecznej, 
- Stowarzyszenie „La Strada” 

 
Partnerzy: 
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu 

W ramach współpracy w w/w programie w 2005 r.  podjęto działania związane z:  

- oceną przypadku, planowaniem pomocy długo - i krótkoterminowej dla ofiar, 
- zapewnieniem indywidualnej pomocy psychologicznej dla ofiar, 
- w razie potrzeby zapewnienie innego rodzaju wsparcia (w tym materialnego) 

W 2005 r. objęto działaniami 9 osób. 

3.5.2. Udział MOPR w Programie „Wracam do pracy”  

Realizator: 
- Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi 

 
Partnerzy: 

- Powiatowy Urząd Pracy, 
- MOPR w Poznaniu, Filie: Grunwald, Stare Miasto, Wilda 

 
Adresaci: 
Osoby bezrobotne, w tym długotrwale bezrobotne, w średnim wieku (33-49 lat), ze 
szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych z wykształceniem 
przynajmniej średnim zawodowym. 
 
Działania programu: 
Kompleksowe działania skierowane na zwiększenie szans znalezienia pracy lub 
podjęcia własnej działalności gospodarczej. Zmiana postawy życiowej i umocnienie 
samooceny. Wykształcenie umiejętności radzenia sobie z problemami rynku pracy. 
Treningi i szkolenia oraz opracowanie „Indywidualnych Planów Wyjścia”. 
 
Rola MOPR 
Wstępna kwalifikacja osób do programu. 
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3.5.3. Udział w Ogólnopolskim Porozumieniu Osób, 
Organizacji i Instytucji pomagających ofiarom przemocy  
w rodzinie „Niebieska linia”  

W dniu 25 czerwca 2003 r., 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 MOPR prowadzono działania wynikające m.in. z podpisanego porozumienia.  
W 2005 r. wpłynęły 423 zgłoszenia o występowaniu problemu przemocy w rodzinie. 
Policja zgłosiła do filii MOPR 233 przypadki interwencji, pozostałe zgłoszenia 
pochodziły  ze środowiska lokalnego (szkoły, sąsiadów, rodziny itp.), a także od 
samych ofiar. W rezultacie można mówić o stałym podnoszeniu poziomu  
rozpoznania 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. Rozwijana jest także współpraca z innymi podmiotami w zakresie 
pomocy udzielanej ofiarom przemocy, dzięki czemu działania nabierają charakteru 
planowego i komplementarnego. 

Ponadto Zarządzeniem nr 31/2005 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 
w Poznaniu z dnia 15.09.05 r. wprowadzono Instrukcję dotyczącą realizacji zadań  
z zakresu przemocy w rodzinie dla MOPR. Przeprowadzono szkolenia wewnętrzne 
dla wszystkich pracowników socjalnych z zakresu funkcjonowania procedury w celu 
wystandaryzowania działań z zakresu pracy z ofiarami przemocy w całym MOPR,  
a także efektywnego zastosowania  narzędzia pracy z ofiarami przemocy - druku 
„Pomoc Społeczna - Niebieska Karta” wprowadzonego Rozporządzeniem Ministra 
Polityki Społecznej z dnia 19 kwietnia 2005 r. w sprawie rodzinnego wywiadu 
środowiskowego (Dz.U. z dnia 4 maja 2005 r.)  

Do końca  2005 r. wypełniono w MOPR 33 druki „Pomoc Społeczna - Niebieska 
Karta”. 

3.5.4. Projekt INFO CAFE dla Seniorów 
 
Realizatorzy: 
- Fundacja Samaritanus z Warszawy, 
- Zarząd Oddziału Okręgowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów  

i Inwalidów w Poznaniu 
 
Partnerzy: 
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu 
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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”, która umożliwia poznańskim seniorom zdobywanie niezbędnych 
informacji, wymianę doświadczeń i idei, tworzenie poczucia „bycia potrzebnym”, 
nawiązywanie relacji międzypokoleniowych i wewnątrzpokoleniowych. 
 
Efekty: 
W 2005 r. dzięki dotacji z Urzędu Miasta projekt jest kontynuowany, dotychczasowe 
działania z zakresu udzielania informacji są nadal prowadzone. Ponadto została  
uruchomiona sali 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. 

3.5.5. Współpraca z Uniwersytecką Poradnią Prawną  

Partnerzy:  

- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu, 
- Studencka Uniwersytecka Poradnia Prawna  

Działania:  

Od listopada 2000 r. na terenie filii Nowe Miasto i Grunwald udzielane są porady 
prawne z zakresu prawa cywilnego, prawa pracy i prawa administracyjnego klientom 
MOPR przez studentów IV i V roku prawa Wydziału Prawa i Administracji UAM.  

Na życzenie klienta studenci przedstawiają pisemne stanowisko w poruszanej 
sprawie z uwzględnieniem wskazań dotyczących trybu dalszego jej załatwienia. 
Wszystkie opinie są konsultowane i zatwierdzane przez opiekuna SUPP.  

W 2005 r. w ramach współpracy z SUPP udzielono 311 porad.  

3.5.6. Program Starszy Brat – Starsza Siostra  

Realizator: 
 Fundacja Pomocy Samotnej Matce "Pro- Vita"  
 
Partner: 
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu 
 
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.  
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W okresie sprawozdawczym w Programie uczestniczyło 95 dzieci, z których każde 
uzyskało 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.    

3.5.7. Program "Wyrównywanie szans życiowych"  

Realizator: 
Stowarzyszenie Pracownia Działań Twórczych 
  
Partner: 
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu 
 
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 2005 r. uczestniczyło 44 dzieci 
pochodzących z rodzin korzystających z pomocy MOPR.  
 
3.5.8. „Indeks sprawności pływackich – Fregata Swimming”  
 
Partnerzy: 
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu 
- Poznańskie Środowiskowe Stowarzyszenie Aktywności Ruchowej w Wodzie, 

Fregata Swimming, Poznań  
 
Działania : 
W marcu 2005 roku do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu zwróciło 
się Poznańskie Środowiskowe Stowarzyszenie Aktywności Ruchowej w Wodzie, 
Fregata Swimming z zaproszeniem do udziału w akcji „Indeks Sprawności 
Pływackich”. Dzięki poparciu Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu oraz władz 
Miasta Poznania Stowarzyszenie Fregata Swimming pozyskała środki na realizację 
powyższego programu skierowanego do dzieci i młodzieży z rodzin z problemami 
alkoholowymi oraz rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.  
 
Efekty: 
Programem zostało objętych 119 dzieci z rodzin korzystających z pomocy 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. 
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3.5.9. Fundusz Wodociągowy - „Aquanet”   
 

Partnerzy : 
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu 
- Polski Komitet Pomocy Społecznej w Poznaniu 
- Spółka „Aquanet” 
 
Działania : 
W 2005 roku do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu zwrócił się Polski 
Komitet Pomocy Społecznej w Poznaniu z prośbą o wskazanie osób/rodzin 
kwalifikujących się do udzielenia pomocy finansowej w postaci zapomogi na 
opłacenie rachunków za wodę i ścieki.  
Spółka „Aquanet” mając na uwadze trudną sytuację życiową najuboższych 
mieszkańców miasta Poznania utworzyła Fundusz Wodociągowy, który w formie 
darowizny przekazała Stowarzyszeniu PKPS.   
Pomoc została skierowana do rodzin, które mają problemy z regulacją należności za 
wodę i ścieki, a korzystają z usług Firmy „Aquanet”, obejmując następujący podział: 
- rodziny z problemem bezrobocia, w tym rodziny wielodzietne, 
- matki i ojcowie samotnie wychowujący dzieci, 
- rodzinne formy opieki zastępczej, 
- osoby samotnie żyjący w ubóstwie. 
 
Efekty: 
Pomocą  zostało objętych 1.301 rodzin korzystających z pomocy MOPR, a łączna 
kwota wypłaconych zapomóg wynosiła 567.715 zł.   
 
3.5.10. Program „Przeciw przemocy” 
 
Realizator: 
- Stowarzyszenie „Szczęśliwy Dom” 
- Kuratorski Ośrodek Pracy z Młodzieżą 
 
Partner: 
Miejski Ośrodek pomocy Rodzinie w Poznaniu 
 
Adresaci: 
- dzieci i młodzież , którzy weszli w konflikt z prawem, 
- rodziny dysfunkcyjne, dotknięte problemem przemocy 
 
Działania: 
Udzielanie szeroko rozumianego wsparcia dzieciom i młodzieży w celu zapobieżenia 
degradacji i wykluczeniu społecznemu. 
 
W roku 2005 z tej formy wsparcia skorzystało 38 osób. 

3.5.11. Udział w projekcie „Program Rodzina” 

Partnerzy: 
- Centrum Innowacji Społecznej SIC! 
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- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu 
- rady osiedli Stare Żegrze, Polan. 

Adresaci: mieszkańcy osiedli Polan i Stare Żegrze 

Działania: współpraca w zakresie realizacji projektu w ramach konkursu 
ogłoszonego przez SIC! na najciekawszą inicjatywę aktywizowania społeczności 
lokalnej. Projekt zajął III miejsce w konkursie. 

3.5.12. Udział MOPR w projekcie „Być aktywną” 
 
Realizator: 
Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu 
 
Partnerzy: 

− Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu, 
− Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu. 

 
Adresaci: 
Kobiety powyżej 25 roku życia zamieszkałe na terenie miasta Poznania i Powiatu 
Poznańskiego zarejestrowane w PUP powyżej 24 miesięcy. 
 
Działania programu: 
Pobudzanie aktywności zawodowej długotrwale bezrobotnych kobiet. Umożliwienie 
podniesienia kwalifikacji zawodowych i wejście na rynek pracy. Zmiana postawy 
życiowej i umocnienie samooceny. 
 
Rola MOPR: 
Wytypowano i zgłoszono do udziału w projekcie 212 kobiet. W okresie 
sprawozdawczym do udziału w projekcie zostało zakwalifikowanych przez PUP 20 
osób z czego 14 już uczestniczyło w warsztatach aktywności zawodowej. 

  

3.5.13. Udział MOPR w realizacji programu „Dostarczanie 
żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej -  
PEAD” 
 
Realizator :  
Polski Komitet Pomocy Społecznej 
 
Partner :  
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu 
 
Działania :  
Pomoc w ramach programu PAED świadczona była dla podopiecznych MOPR 
spełniających kryterium dochodowe zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy 
społecznej. W okresie od 1.01.04 r. do 30.09.05 r. liczba osób korzystających z w/w 
pomocy wyniosła: 10.552. Natomiast średnia ilość przekazanych produktów w 
przeliczeniu na osobę w w/w okresie wyniosła – 95, 77 kg 
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3.5.14. Udział MOPR w akcji przekazania najbiedniejszym 
dzieciom artykułów zebranych podczas zbiórki Koła 
Naukowego „Pirrania” 
 
Realizator:  
Koło Naukowe „Pirrania” Wyższa Szkoła Bankowości w Poznaniu 
 
Partner:  
Filia Stare Miasto 
 
Działania:  
Impreza gwiazdkowa dla  25 dzieci w wieku 5 – 9 lat w dniu 17.12.2005 r., w trakcie 
której dzieci otrzymały prezenty.  
 
3.5.15. Udział MOPR w koncercie w  wykonaniu uczniów  
szkół muzycznych   Miasta Poznania w Szkole Muzycznej 
przy ul. Solnej 12 
 
Realizator:  
Wydział Oświaty UMP 
 
Partner:  
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu 
 
Działania:  
MOPR przekazał zaproszenia do udziału w w/w koncercie, który odbył się w dniu 
17.12.2005 r. łącznie 212 osobom starszym, podopiecznym MOPR. Ponadto 
pośredniczyliśmy w zaproszeniu podopiecznych  wszystkich Dziennych Domów 
Pomocy Społecznej znajdujących się na terenie Miasta Poznania. 
 
3.5.16. Udział MOPR w organizacji Wigilii. 
 
Realizatorzy i partnerzy:  
Filie MOPR 
Dzienny Dom Pomocy „Promień” 
Dzienny Dom Pomocy nr 2 
Stowarzyszenie Pomocy „Inny Dom” 
Rada Osiedla „Łazarz” 
Osiedlowy Klub „Krąg” 
Świetlica Środowiskowa „Amici” 
Stowarzyszenie Pomocy „Inny Dom” 
Zespół Szkół Gastronomicznych   
Prywatne Policealne Studium Sztuki Wokalnej w Poznaniu 
Parafia pw. Św. Mateusza w Poznaniu 
Sponsorzy 
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Działania:   
Zorganizowanie i  przeprowadzenie 9 spotkań wigilijnych dla łącznie 388 osób 

 
3.5.17. Udział MOPR w organizacji „Majówki dla dzieci” 
 
Realizatorzy:  
Dzienny Dom Pomocy Społecznej, Poznań, ul. Konopnickiej 18,  
Filia Grunwald,  
Rada Osiedla „Łazarz” 
 
Partner:  
Anonimowy sponsor 
 
Działania:  
„Majówka dla dzieci” zorganizowana w DDPS w  Poznaniu przy ul. Konopnickiej 18  
w dniu 21.05.2005 r. dla 36 dzieci podopiecznych Filii Grunwald. 
 
3.5.18. Udział MOPR w organizacji imprezy „Wieczór 
poetycko- muzyczny przy świecach” i kiermasz wiosenny 
prac dzieci 
 
Realizator:  
Świetlica Środowiskowa „Amici” 
 
Partner:  
Filia Nowe Miasto,  
Sponsorzy 
 
Działanie : 
Imprezę zorganizowano dnia 15.03.2005 r. w w/w świetlicy przy Os. Lecha 104  
w Poznaniu, wzięło w niej udział 16 dzieci podopiecznych z Filii Nowe Miasto. 
 
3.5.19. Udział MOPR w organizacji imprezy „Lepiej 
poznajmy siebie” i  kiermaszu  wiosennego prac dzieci 
 
Realizator:  
Świetlica Środowiskowa „Amici” 
 
Partner:  
Filia Nowe Miasto  
 
Działanie: 
Impreza odbyła się w dniu 03.06.2005 r. w siedzibie w/w świetlicy przy Os. Lecha 
104 w  Poznaniu, wzięło w niej udział 22 dzieci podopiecznych Filii Nowe Miasto 
MOPR 
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3.5.20. Udział MOPR w organizacji imprezy pt. „Spektakle 
Jesieni”  
 
Realizator:  
Świetlica Środowiskowa „Amici” 
 
Partner:  
Filia Nowe Miasto 
Sponsorzy 
 
Działanie:  
Impreza odbyła się 20.10.05 r. w w/w świetlicy w trakcie imprezy  wystawione zostało 
przedstawienie pt „A mogliśmy porozmawiać”, prezentacja piosenki hip - hopowej 
autorstwa dzieci, wzięło w niej udział 17 dzieci podopiecznych z Filii Nowe Miasto. 
 
3.5.21. Udział MOPR w diagnozie zjawiska ubóstwa w 
mieście Poznaniu  

 
Realizator: 
Wydział Rozwoju Miasta 
 
Partner: 
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie  w Poznaniu 
 
Działanie: 
W związku z prośbą Wydziału Rozwoju Miasta UMP o udostępnienie informacji 
pozwalających na ustalenie granicy najniższych dochodów mieszkańców Poznania 
dla potrzeb stworzenia bazy danych dot. dochodów wszystkich mieszkańców 
Poznania podjęliśmy współpracę z w/w wydziałem i sukcesywnie przekazano drogą 
elektroniczną dane z poszczególnych Filii dotyczące podopiecznych MOPR: 

 
 Filia Piątkowo   - 21.11.05 r. 
 Filia Wilda    - 08.11.05 r. 
 Filia Jeżyce   - 09.11.05 r. 
 Filia Stare Miasto  - 17.11.05 r. 
 Filia Nowe Miasto   - 17.11.05 r. 
 Filia Grunwald   - 21.11.05 r.  

3.5.22. 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  
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- CARITAS  
- Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana"  
- Fundacja Pomocy Samotnej Matce "Pro- Vita"  
- Kuchnia Społeczna Zgromadzenia Sióstr Urszulanek  
- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci (wypoczynek letni dla dzieci)  
- Szkoły 
- Fundacja Pomocy Wzajemnej  "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 
- Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci ul. Sienkiewicza 11  
- Ogólnopolskie Porozumienie Osób, Organizacji i Instytucji Pomagających 

Ofiarom Przemocy w Rodzinie „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"  
- 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  
- Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych 
- Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych 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  
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- 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 Młodzieży 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  
- Zakład Ubezpieczeń Społecznych 
- kluby seniora  
 

 w zakresie zapewnienia dzieciom możliwości spędzania czasu wolnego  
i uczestnictwa w zajęciach socjoterapeutycznych i profilaktycznych 

- świetlice środowiskowe i socjoterapeutyczne , w których zajęciach 
uczestniczyło ok. 446 dzieci osób korzystających z MOPR 
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3.6.   Współpraca z Centrum Integracji Społecznej  
 

1. Realizacja celów CIS 
Decyzją Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 października 2004 r. przyznano 
Stowarzyszeniu Szkoły Barki im. H. Ch. Kofoeda status Centrum Integracji 
Społecznej na okres od dnia 6 października 2004 r. do dnia 5 października 2007 
roku. 
Centrum Integracji Społecznej w Poznaniu uruchomiło swoją działalność 3 grudnia 
2004 roku. Pierwszych uczestników przyjęto 4 stycznia 2005 roku.  
  

Ogólnym celem projektu była reintegracja społeczna i zawodowa osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym. Cel ten został osiągnięty. Działania 
realizowane w ramach projektu pomogły uczestnikom CIS-u odbudować, bądź 
pogłębić umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról 
społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu. 

Udało się również odbudować i podtrzymać u większości osób 
uczestniczących w zajęciach CIS zdolność do samodzielnego świadczenia pracy na 
rynku pracy. W przypadku kiedy się to nie powiodło zostały podjęte dodatkowe 
działania (np. specjalne zajęcia prowadzone przez psychologa), których efekty 
powinny być widoczne po pewnym czasie. 

Uczestnictwo w CIS-ie przyczyniło się znacząco u większości osób  
do wykształcenia umiejętności pozwalających na pełnienie ról społecznych  
i osiąganie pozycji społecznych dostępnych osobom nie podlegającym wykluczeniu 
społecznemu, w tym umiejętności racjonalnego gospodarowania posiadanymi 
środkami pieniężnymi oraz umiejętności planowania życia i zaspokajania potrzeb 
własnym staraniem, zwłaszcza przez możliwość osiągnięcia własnych dochodów 
przez zatrudnienie lub działalność gospodarczą. 

U wszystkich beneficjentów został uzupełniony poziom edukacji ogólnej oraz 
umiejętności zawodowe. Wszyscy beneficjenci otrzymali pomoc w zakresie 
aktywnego poszukiwania pracy – dzięki ukończeniu kursu aktywnych metod 
poszukiwania pracy, korzystaniu z doradztwa zawodowego i psychologicznego oraz 
współdziałaniu z pośrednikiem pracy. 

Wszyscy beneficjenci CIS-u byli szczegółowo informowani na temat zasad 
funkcjonowania spółdzielni socjalnych. Udało się doprowadzić do powstania dwóch 
spółdzielni, a następne dwie są w trakcie rejestracji. 

Potencjalni pracodawcy są informowani o korzyściach płynących dla nich  
z formy zatrudnienia wspieranego, dzięki czemu zdecydowanie wzrosła szansa 
zatrudnienia uczestników CIS-u, spośród których większość to osoby długotrwale 
bezrobotne. 
 

2. Opis zrealizowanych zadań  
1) Rekrutacja uczestników szkoleń 

Wszyscy uczestnicy są kierowani do CIS przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 
w Poznaniu. Pracownik socjalny, doradca zawodowy i psycholog CIS, kolejno 
przeprowadzają z kandydatami wywiad socjalny, zawodowy i psychologiczny. 
Dyrektor CIS podpisuje z każdym kandydatem Indywidualny Program Zatrudnienia 
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Socjalnego i od tego dnia kandydat rozpoczyna miesiąc próbny uczestnictwa w CIS. 
Po tym miesiącu każdy uczestnik programu odbywa rozmowę na temat dalszego 
uczestnictwa w CIS oraz ustala się Indywidualny Program Rozwoju Zawodowego. 
  

2) Szkolenia uczestników 
Przez cały okres realizacji projektu były prowadzone następujące kursy i szkolenia: 
EDUKACJA  OGÓLNA: 

− kurs Przedsiębiorczości, /m. in. tworzenie spółdzielni socjalnych i własnych 
firm/ (3m-ce),  

− kurs Metody aktywnego poszukiwania pracy (1 m-c),  
− kurs Etyka w pracy (3 m-ce) 
− kurs komputerowy (3 m-ce) wprowadzony od 1 kwietnia 2005.  
− kurs Wiedza o sytuacji społecznej w Polsce i Europie (3 m-ce)  
− kurs języka angielskiego (3 m-ce)  
− kurs języka niemieckiego (1m-c) 

WARSZTATY TERAPEUTYCZNE  I  GRUPY  WSPARCIA: 
− warsztat motywacyjny 
− warsztat  nauki planowania życia 
− grupy samokształceniowe (biorą udział uczestnicy CIS-u i kadra).  

EDUKACJA  ZAWODOWA:  
− warsztat ogólnobudowlany (1 rok),  
− warsztat budowlano-instalatorski (1 rok),  
− warsztat stolarski (1 rok), 
− warsztat ślusarsko-spawalniczy (6 m-cy),  
− warsztat krawiecki (6m-cy),  
− warsztat gastronomii (3 m-ce),  
− warsztat handlowy (3 m-ce),  
− warsztat konserwacji powierzchni płaskich (3 m-ce),  
− warsztat opieki nad dzieckiem (3 m-ce), 
− warsztat opieki nad osobą starszą i niepełnosprawną (3 m-ce), 
− warsztat ochrony mienia (3 m-ce),  
− warsztat obsługi komputera i urządzeń biurowych (3 m-ce) wprowadzony od  

1 kwietnia 2005. 
KURS PRAWA JAZDY dla 10 osób. 
 

3) Poradnictwo zawodowe, organizacja staży, pośrednictwo pracy, zatrudnienie 
socjalne 

Każdy z uczestników CIS od momentu przystąpienia do programu korzystał  
z doradztwa zawodowego. Doradca zawodowy przeprowadził z każdym 
uczestnikiem wywiad zawodowy, w trakcie którego uczestnik podawał informacje na 
temat swojego wykształcenia i dotychczasowego doświadczenia zawodowego. 
Wstępnie były również ustalane oczekiwania uczestnika co do jego dalszej ścieżki 
zawodowej. Następnie doradca z uczestnikiem ustalał Indywidualny Program 
Rozwoju Zawodowego, w którym dobierane były odpowiednie dla danej osoby kursy  
i szkolenia. Program CIS obejmuje udział uczestników w praktykach zawodowych. 
Doradca zawodowy, z zatrudnionym od lipca pośrednikiem pracy, typował 
kandydatów na daną praktykę i odbywał z kandydatami rozmowy przygotowujące do 
odbycia praktyki. Podobne postępowanie było realizowane   
w przypadku ofert pracy. 
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Doradztwo zawodowe było również realizowane w ramach kursu Metody aktywnego 
poszukiwania pracy, w trakcie których uczestnicy byli przygotowywani do 
efektywnego poruszania się po rynku pracy. Natomiast kurs przedsiębiorczości 
przygotowywał do podjęcia własnej działalności gospodarczej bądź założenia 
spółdzielni socjalnej. Żaden z uczestników CIS w okresie realizacji projektu nie 
rozpoczął prowadzenia własnej działalności gospodarczej, chociaż kilka osób planuje 
podjęcie samozatrudnienia w najbliższym czasie po ukończeniu programu CIS. 
Udało się natomiast zainspirować uczestników  do założenia dwóch spółdzielni 
socjalnych. Następne dwie są w trakcie procesu rejestracji. 
Wśród lokalnych przedsiębiorców była prowadzona akcja informacyjna na temat 
korzyści, jakie mogą odnieść zatrudniając osoby długotrwale bezrobotne. Były 
również pozyskiwane od nich oferty pracy. Udało się nawiązać współpracę z kilkoma 
firmami z Poznania i okolic w zakresie organizacji praktyk zawodowych dla 
uczestników CIS-u. 

3. Wymierne rezultaty realizacji CIS 
W 2005 r. 850 osób zostało skierowanych do uczestnictwa w CIS.  

36 skierowań zostało umorzonych lub wycofanych; 312 zostało zrealizowanych. 
W okresie objętym projektem uczestnikami CIS-u było 312 osób. 97 osób przerwało 
uczestnictwo przed zakończeniem rocznego cyklu szkoleniowego. Z tego: 25 osób 
podjęło pracę bezpośrednio po zakończeniu uczestnictwa w CIS, 2 osoby podjęły 
pracę w ciągu pół roku od zakończenia uczestnictwa w CIS, 2 osoby zostały 
współzałożycielami spółdzielni socjalnej zarejestrowanej w grudniu 2005 r.  
i w najbliższym czasie otrzymają umowy o pracę, 6 osób złożyło oświadczenie, że 
przerywa uczestnictwo w CIS z powodu podjęcia pracy, ale nie dostarczyło kopii 
umów o pracę. Pozostałe osoby przerwały uczestnictwo w CIS z przyczyn innych niż 
podjęcie pracy. 
Wszyscy uczestnicy CIS zostali przeszkoleni w zakresie edukacji ogólnej  
i zawodowej, chociaż żaden z nich nie zdążył przejść całego cyklu szkoleniowego. 
Kilka osób ukończy roczny cykl na początku stycznia 2006 r., pozostałe osoby  
w następnych miesiącach. 
Uczestnicy otrzymali łącznie 412 certyfikatów ukończenia kursów i warsztatów, w tym 
96 ukończenia warsztatów zawodowych i 316 ukończenia kursów edukacji ogólnej.  
W okresie sprawozdawczym 95 osób odbywało praktyki zawodowe. 
W omawianym okresie zostało zatrudnionych w CIS 34 pracowników na 36 
stanowiskach. Ponadto w CIS pracowało 10 wolontariuszy. Pracownicy zostali 
przeszkoleni w zakresie funkcjonowania CIS i zagadnień ekonomii społecznej. 
Odbyło się 40 cztero-godzinnych szkoleń dla kadry. 

 
4. Informacje o uczestnikach. 

W okresie od  4 stycznia do 31 grudnia 2005 uczestnikami CIS było 312 osób.  
Płeć:   
139 kobiet 
173 mężczyzn 
Wiek: 
19 osób w wieku do 25 lat   
129 osoby w wieku od 26 do 45 lat  
131 osób w wieku od 46 do 55 lat 
33 osób w wieku od 56 lat. 
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Wszyscy uczestnicy korzystali z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie  
w Poznaniu. 
 

5. Rola MOPR w realizacji zadania. 
Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie kieruje swoich klientów do CIS (wszyscy 
uczestnicy CIS są skierowani przez MOPR).  
Pierwszy miesiąc uczestnictwa w CIS jest miesiącem próbnym, po odbyciu którego 
każdy z uczestników odbywa rozmowę i podpisuje Indywidualny Program Rozwoju 
Zawodowego, w którym jest plan jego rozwoju na następne 11 miesięcy pobytu  
w CIS. Program ten wraz z wnioskiem Dyrektora CIS o kwalifikację osoby na kolejne 
miesiące zostaje wysłany do MOPR, gdzie właściwy miejscowo Kierownik Filii 
kwalifikuje daną osobę do dalszego uczestnictwa. 
Cały czas pracownicy socjalni MOPR i CIS współpracują ze sobą i przekazują 
informacje w celu jak najlepszej pomocy poszczególnym uczestnikom. 
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3.7.      Współpraca z ośrodkami  wsparcia 
 
   
Ośrodki wsparcia to środowiskowe formy pomocy półstacjonarnej służące utrzymaniu 
osoby w jej naturalnym środowisku i przeciwdziałaniu instytucjonalizacji. 
W 2005 r. usługami świadczonymi przez w/w placówki objęte zostały następujące 
kategorie klientów MOPR 
 
3.7.1. 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 przy ul. Ognik 20b, 
prowadzony przez Stowarzyszenie Przyjaciół Niewidomych i Słabowidzących, 

- Środowiskowy Dom Samopomocy w Poznaniu przy ul. Hetmańskiej 63, 
prowadzony przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem 
Umysłowym – Koło w Poznaniu 

- Środowiskowy Dom Samopomocy w Poznaniu „Iskra” przy ul. Grunwaldzkiej 
55, paw. 18/19, prowadzony przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych „Iskra” 

- Środowiskowy Dom Samopomocy „Zielone Centrum” w Poznaniu przy ul. 
Garbary 47, prowadzony przez Stowarzyszenie Osób i Rodzin na Rzecz 
Zdrowia Psychicznego „Zrozumieć i Pomóc” 

- Środowiskowy Dom Samopomocy „Sokoły” w Poznaniu przy ul. Promienistej 
131, prowadzony przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym 
„Sokoły” 

 
W tych ośrodkach skierowane osoby korzystały ze wsparcia psychologicznego, 
terapeutycznego, usług z zakresu rehabilitacji społecznej oraz pomocy w dostępie 
do specjalistycznych świadczeń psychiatrycznych. 
 
W 2005 roku z usług Środowiskowych Domów Samopomocy, z którymi 
współpracuje MOPR, skorzystało ogółem 375 osób, w tym: 
 
ŚDS „FOUNTAIN HOUSE” ul. Rawicka 51 – 99 osób, 
ŚDS ul. Ognik 20b – 83 osoby 
ŚDS „Sokoły” ul. Promienista 131 – 40 osób  
ŚDS „Iskra” ul. Grunwaldzka 55 – 59 osób 
ŚDS „Zielone Centrum” ul. Garbary 47 – 82 osoby 
ŚDS ul. Hetmańska 63 – 12 osób 
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3.7.2 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 oraz  
z Dziennymi Oddziałami Domów Pomocy Społecznej w Poznaniu. 

 
W 2005 r. z oferty tej skorzystało ogółem 712 osób, w tym: 
 

 DDP nr 1 – 79 osób (ponadto 16 osób skorzystało wyłącznie z wydawanych w 
Domu posiłków) 

 DDP nr 2 – 57 osób (ponadto 24 osoby skorzystało wyłącznie z wydawanych 
w Domu posiłków) 

 DDP nr 3 –158 osób (ponadto 7 osób  skorzystało wyłącznie z wydawanych w 
Domu posiłków) 

 DDP nr 4 – 97osób  
 DDP nr 5 – 68 osób (ponadto 6 osób korzystało wyłącznie z wydawanych  

w Domu posiłków)  
 DDP nr 6 – 94 osoby  
 Oddział Dzienny DPS przy ul. Bukowskiej – 33 osoby (ponadto 17 osób 

korzystało wyłącznie z wydawanych w Domu posiłków) 
 Oddział Dzienny DPS przy ul. Konarskiego – 54 osoby  (ponadto 2 osoby 

korzystały wyłącznie z wydawanych posiłków). 
 
Na terenie Poznania istnieją 2 Rodzinne Domy Pomocy: 
 

1. Rodzinny Dom Pomocy „Przystań” w Poznaniu, ul. Dziedzicka 38. 
2. Rodzinny Dom Pomocy „Eden” w Poznaniu, ul. Andrychowska 2. 
 

W Rodzinnym Dom Pomocy „Przystań” w Poznaniu, ul. Dziedzicka 38 przebywało  
8 osób. Koszt realizacji usług opiekuńczych i bytowych w Rodzinnym Domu Pomocy 
„Przystań” w Poznaniu, ul. Dziedzicka 38 wynosił w roku 2005 – 134 724,73 zł. 

 
W Rodzinnym Dom Pomocy „Eden” w Poznaniu, ul. Andrychowska 2 przebywały  
3 osoby. Koszt realizacji usług opiekuńczych i bytowych w Rodzinnym Domu 
Pomocy „Eden” w Poznaniu, ul. Andrychowska 2 wynosił w roku 2005 – 14 142,02 zł. 
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3.8. Udział MOPR w pracach związanych z realizacją Planu 
Rozwoju Miasta na lata 2005-2010 oraz w planowanych/ 
współfinansowanych projektach ze środków Unii 
Europejskiej 
 

1. Program „Seniorzy” 
Celem głównym jest poprawa jakości życia mieszkańców Poznania w wieku 
poprodukcyjnym. 
Do realizacji w programie zaproponowano następujące projekty:  

- Pomoc socjalno-bytowa 
- Zdrowie 
- Bezpieczeństwa osobiste 
- Aktywizacja fizyczna i psychiczna, 
- Edukacja społeczna. 

 
2. Program „Pomagajmy sobie” 

W jego ramach projekt: „Wolontariat w Poznaniu”. 
Podstawowym założeniem projektu jest stworzenie warunków rozwoju wolontariatu w 
Poznaniu w  oparciu o zdiagnozowane potrzeby społeczne. Projekt zakłada  
kontynuację i rozwój funkcjonujących dotąd programów wolontarystycznych, a także 
utworzenie nowych  form wykorzystania idei wolontariatu w społecznościach 
lokalnych przy wykorzystaniu ich własnych potrzeb, zasobów, a także przy 
zwiększającym się udziale zamieszkujących w nich mieszkańców.  

 
3. Program „Pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym” 

1.Projekt: Poprawa sytuacji mieszkaniowej osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym 
2.Projekt: Integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym, do projektu zostały włączone projekty wcześniej 
utworzone, w pracę nad którymi byli zaangażowani pracownicy MOPR, tj.: 

- Reintegracja społeczno – zawodowa osób długotrwale bezrobotnych  
i bezdomnych w mieście Poznaniu – projektodawca – UMP, zostanie złożony 
wniosek o finansowanie z EFS, 

- Kampania przeciw ubóstwu – najwyższy stopień dobroczynności – 
projektodawca – Monar – Markot , projekt finansowany w ramach IW Equal, 
planowana współpraca z MOPR będzie oparta o tzw. umowę partnerską 
pomiędzy Monar-Markot i UMP, 

- „Być aktywną” – projektodawca PUP – projekt uzyskał dofinansowanie z EFS, 
współpraca z MOPR w oparciu o umowę o partnerstwie podpisaną w grudniu 
2004r. 

- Program wsparcia dla rodzin dzieci przebywających w zastępczych formach 
opieki, który zostanie włączony do tzw. projektu blokowego dotyczącego 
integracji społecznej dzieci i młodzieży, w celu uzyskania finansowania z EOG 

 
3. Projekt: Podnoszenie standardów pracy instytucji pracujących z osobami 

zagrożonymi wykluczeniem społecznym 
 
4. „Rodzina bez przemocy” – zintegrowany system pomocy ofiarom przemocy w 

mieście Poznaniu 
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4. Współpraca ze środkami masowego przekazu       

 
Cały rok 2005 charakteryzuje intensywna współpraca MOPR z mediami.  
Z dziennikarzami współpracowano 409 razy z 38 środkami masowego przekazu. 
Statystycznie są to blisko 2 kontakty dziennie. Na szczególnie intensywne 
zainteresowanie redaktorów działalnością MOPR wpłynął niewątpliwie fakt wejścia  
w życie od 1 maja 2004 r. nowych Ustaw: o pomocy społecznej i świadczeniach 
rodzinnych, a także nowych regulacji prawnych, np. dotyczących dłużników 
alimentacyjnych i zaliczki alimentacyjnej oraz  odpłatności, kierowania  
i umieszczania w DPS, a także nowych uregulowań prawnych dotyczących przemocy 
w rodzinie. 
 
W 2005 roku zadaniom realizowanym przez MOPR i podjętym inicjatywom 
poświęconych zostało 5 konferencji prasowych:  

1) 26 czerwca – w siedzibie MOPR - na temat uruchomienia i podpięcia pod 
stronę internetową MOPR elektronicznego e-informatora: „E-vademecum 
pomocy społecznej”; 

2) 18 lipca – także w siedzibie MOPR – dotyczyła nowego okresu zasiłkowego  
i nowego sposobu wypłaty świadczeń rodzinnych;  

3) 29 lipca – w Sali Błękitnej UM – dotyczyła wypłat zaliczki alimentacyjnej  
4) 18 listopada w salce konferencyjnej MOPR w Filii Nowe Miasto dotyczyła 

nagrodzonego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej programu 
stworzonego przez pracowników MOPR i realizowanego w MOPR - 
„Wspierania rodzin dzieci przebywających w zastępczych formach opieki”;  

5) 28 grudnia – w Sali konferencyjnej UM - omawiała 2 tematy: wprowadzenia 
kom-kart dla klientów pomocy społecznej oraz „mówiącej” strony internetowej 
MOPR dla osób niewidomych i słabo widzących.  W konferencjach prasowych 
każdorazowo brało udział kilkunastu dziennikarzy. Dziennikarze szczególnie 
zainteresowali się efektami realizowanego, nagrodzonego programu 
wspierania rodziców naturalnych dzieci, które decyzją sądu umieszczono w 
zastępczych formach opieki.  

 
Tematy, które spotkały się ze szczególnym zainteresowaniem środków masowego 
przekazu w 2005 roku to: 

1) uruchomienie od 10 stycznia 2005 roku przy ul. Mielżyńskiego 23 nowego 
Punktu Obsługi Klienta - Działu ds. Realizacji Świadczeń Rodzinnych MOPR, 
a także likwidacja punktów przy ul. Wierzbięcice, Libelta i Słowackiego  
i informacja o pozostawieniu przy ul. Matejki 50 Punktu Obsługi Klienta,  
z udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych, 

2) nagłośnienie konferencji, która odbyła się w dniach od 17 do 19 maja 2005 
roku na poznańskiej Malcie, a organizatorami której był MOPR oraz 
Stowarzyszenie Samorządowych Ośrodków Pomocy Społecznej FORUM - nt. 
"Efektywności, skuteczności i jakości działań w pomocy społecznej”; 
wydanie przygotowanej przez MOPR książki pod takim samym tytułem jak 
konferencja, zawierającej ponadto „w pigułce” materiał filmowy z wystąpień 
prelegentów i dyskusji, 

3) obchody Dnia Pracownika Socjalnego w dniu 21 listopada;  z okazji Święta 
PTV przygotowała film dokumentujący pracę pracownika socjalnego 
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MOPR w środowisku osób bezdomnych, który wyemitowany został dwukrotnie 
w regionalnej i ogólnopolskiej Telewizji, a „Gazeta Poznańska” przybliżyła 
czytelnikom zawód pracownika socjalnego, 

4) spotkanie opłatkowe - które odbyło się w siedzibie MOPR, przy ul. 
Cześnikowskiej, w dniu 16 grudnia  - dla dzieci pogorzelców z ulicy Wielkiej - 
zorganizowane przez MOPR we współpracy z „Głosem Wielkopolskim” i firmą 
PROVIDENT, która ufundowała czeki 100 zł oraz plecaki dla każdego dziecka.  
Dzięki współpracy z mediami i nagłośnieniu sytuacji rodzin, które ucierpiały w 
wyniku pożaru, do rzecznika prasowego MOPR zgłaszali się mieszkańcy 
Poznania, zainteresowani pomocą pogorzelcom, np. mający do przekazania 
sprzęt AGD, 

5) tematy związane ze świadczeniami rodzinnymi wypłacanymi przez MOPR na 
nowych ustawowych zasadach np. dotyczące problemu samotnego 
rodzicielstwa, otrzymywanych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego, 
fikcyjnych rozwodów czy też wzrostu liczby rozwodów i separacji. Ciekawość 
mediów wzbudziło uchylenie przez Trybunał Konstytucyjny w Strasburgu 
Ustawy o świadczeniach rodzinnych jako dyskryminującej dzieci z rodzin 
wielodzietnych i pełnych, 

6) ogólnopolska dyskusja na temat tzw. BECIKOWEGO, zwłaszcza ilość 
świadczeń udzielanych przez MOPR w związku z urodzeniem dziecka 
rodzicom pobierającym świadczenia rodzinne, 

7) pytania o pomoc rodzinom  w trudnych sytuacjach życiowych w związku z np. 
makabrycznym odkryciem porzuconego noworodka na Wildeckim śmietniku, 
zbiorowym samobójstwem 3. osobowej rodziny z Piątkowa, zamordowaniem 
przez męża żony i poranieniem pasierba przez męża i ojczyma na 
poznańskiej Wildzie, pożarem kamienicy przy ul. Wielkiej na poznańskiej 
Starówce, 

8) ogólnomiejska dyskusja na temat likwidacji przedszkoli w mieście, pytania  
o finansowanie lub dofinansowanie przez MOPR kosztu pobytu w przedszkolu 
dzieci z rodzin najuboższych, 

9) przypadek nie otrzymywania przez 3 miesiące pensji przez pracowników 
ZNTK. Wtedy to między innymi MOPR zadeklarował pomoc, na zasadach 
ustawowych, dla pracowników Zakładu w trudnej sytuacji socjalnej, 

10)  uruchomienie przez miasto Poznań tzw. PIAP-ów- miejsc darmowego 
dostępu w miejscach publicznych do Internetu (jeden z takich punktów został 
usytuowany na ul. Mielżyńskiego 23); jak również dostęp do strony 
internetowej MOPR mieszkańców miasta Poznania i możliwość pobrania 
przez nich wniosków na świadczenia MOPR, a także uzyskaniem informacji, 

11)  inicjatywa MOPR zainstalowania w domach klientów tzw. liczników 
przedpłatowych oraz współpraca z PKPS i AQUANETEM w związku  
z odpłatnością za wodę klientów MOPR, 

12)  działania MOPR w zakresie przeciwdziałania przemocy wobec kobiet i dzieci 
pozostających pod opieką moprowskich służb socjalnych w ramach 
ogólnopolskiej kampanii „Stop przemocy wobec kobiet”, 

13)  kwestia zasiłków pielęgnacyjnych wypłacanych przez MOPR i przez ZUS, 
14)  problem dzieci, będących pod opieką MOPR i świadczona im pomoc: - 

„głodne dzieci” -  dożywianie dzieci w szkole, - problem dzieci 
niedożywionych, - pracę dzieci podczas roku szkolnego, - pracę dzieci 
szkolnych w okresie letnim, - żebranie wśród dzieci, - organizowanie dla dzieci 
wypoczynku letniego i zimowego, - jakość wakacji dzieci podopiecznych 
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MOPR, - pomoc finansowa MOPR w rozpoczęciu przez dzieci roku szkolnego, 
- rodzicielstwo zastępcze i system opieki zastępczej, organizowanie 
przetargów  
na prowadzenie rodzinnych domów dziecka, pomoc finansową dla dzieci  
z rodzin zastępczych, - pomoc dzieciom samotnych matek,  - zasiłki rodzinne 
na dzieci dla rodzica samotnie wychowującego dzieci, pomoc socjalna dla 
uczniów realizowana na nowych zasadach w związku ze zmianą prawa  
w systemie oświaty. 

 
W roku 2005 - oprócz powyższych - następujące problemy interesowały dziennikarzy 
w kontaktach MOPR:  
− utrzymanie mieszkańców w domach pomocy społecznej, zasady odpłatności, 

wydawanie decyzji o skierowaniu i umieszczaniu, typy domów, ilość miejsc, okres 
oczekiwania, - zasady odpłatności w dziennych domach pomocy społecznej, 

− mieszkania chronione,  
− bony obiadowe, „dla kogo i za ile”, posiłek dla potrzebujących, zasadność 

istnienia barów mlecznych,  
− pomoc osobom bezdomnym, odpłatność i ilość miejsc w schroniskach  

i noclegowniach dla osób bezdomnych, zasady kierowania i współpracy MOPR  
z organizacjami pozarządowymi w obszarze bezdomności,  

− problem alkoholizmu u kobiet,  
− pomoc świadczona przez MOPR osobom opuszczającym szpital,  
− usługi opiekuńcze, - zagospodarowywanie – niezgodnie z prawem - pustostanów 

przez podopiecznych MOPR,  
− spłata długów i pomoc osobom zadłużonym – czynsz, prąd, woda, gaz,  
− rola MOPR w prowadzonej przez miasto Poznań polityce prorodzinnej,  
− rola MOPR w prowadzonej przez miasto polityce rozwiązywania problemów osób 

biednych,  
− pomoc materialna rodzinom wielodzietnym,  
− pomoc osobom starszym, budowanie programu pomocy, aktywizowanie 

seniorów,  
− zasiłki rodzinne dla studentów,  
− odzież dla potrzebujących, dlaczego MOPR nie przyjmuje odzieży dla biednych,  
− problem nie przyjmowania przez MOPR darów w naturze dla osób wymagających 

pomocy (sprzętu AGD, mebli),  
− pomoc rodzinom długotrwale bezrobotnym  
− dofinansowanie przez MOPR pobytu osób niepełnosprawnych na turnusie 

rehabilitacyjnym,  
− istota przyznawania zasiłku stałego, możliwości dofinansowania przez MOPR 

zakupu protezy nogi,  
− oszustw związanych z wyłudzaniem pieniędzy lub innych świadczeń przez 

nieuczciwych klientów MOPR, problemy weryfikacji stanu majątkowego ludzi 
starających się o pomoc, 

− działania MOPR w okresie około świątecznym na rzecz podopiecznych,  
− dotacje dla organizacji pozarządowych, do jakich organizacji i gdzie mają zgłosić 

się ludzie potrzebujący odzieży i jedzenia?,  
− zasady udzielania pomocy ludziom w sytuacji klęski przyrodniczej, zdarzeń 

społecznych, czy sytuacji traumatycznej (kryzysowej), czy nastąpił wzrost 
klientów MOPR w związku z biedą?  
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− system kolejkowy w MOPR przy ul. Mielżyńskiego 23,  
− zmiany w świadczeniach rodzinnych w nowym okresie zasiłkowym, 

zapoczątkowanie nowej formy płatniczej „elektronicznej portmonetki”, 
− kom-karty w świadczeniach rodzinnych, zaliczki alimentacyjne,  
 
W roku 2005 – podobnie jak w latach ubiegłych - pracownicy MOPR  dyżurowali  
w redakcjach „Głosu Wielkopolskiego”, Radia „Merkury”, odpowiadając na pytania 
czytelników i słuchaczy, dotyczące pomocy MOPR w uzyskaniu i odpłatności za opał 
na zimę, czy problemów rodzicielstwa zastępczego w mieście Poznaniu.  
Dyrektorzy i pracownicy MOPR uczestniczyli także w debatach i spotkaniach 
telewizyjnych - w telewizjach P.T.V i W.T.K - poświęconych problemom pomocy 
społecznej – a w szczególności pomocy pogorzelcom z ul. Wielkiej 11 i pomocy  
rodzinom wielodzietnym, w tym przede wszystkim trojaczkom, które przyszły na świat 
w kilku poznańskich rodzinach, a także osobom i rodzinom bezdomnym, jak również 
rodzinom borykającym się z problemami przemocy i  nadużywania alkoholu. W 
studiu T.V.P. w grudniu zastępczyni Dyrektora MOPR wypowiadała się także w 
kontekście ogólnopolskiej zbiórki żywności, na temat: „Czy chętnie dajemy dary dla 
osób biednych i potrzebujących pomocy ?”.    
 
W MOPR odpowiadano również na interwencje dziennikarskie, dotyczące 
bezpośrednio klientów MOPR i współpracowano z mediami w rozwiązaniu 
poszczególnych problemów – np. w sprawie pomocy dla rodziny w wyniku utraty 
mieszkania z powodu pożaru, pomocy dla rodziny wielodzietnej, żyjącej z czwórką 
dzieci i dwoma dorosłymi osobami niepełnosprawnymi na kilkunastu metrach  
i posiadającej bardzo niskie dochody, oszukańczych machinacji grupy bezdomnych 
tworzących noclegownie BRAT i LAZARET, wpływu podwyżek cen biletów MPK na 
życie codzienne klientów MOPR (budżet rodzinny), zaległości czynszowych  
i niewystarczających środków na codzienne utrzymanie, pomocy osobie 
niepełnosprawnej w uzyskaniu sprzętu rehabilitacyjnego, rodzinie wielodzietnej  
w bardzo trudnej sytuacji socjalnej i zdrowotnej w uzyskaniu mieszkania itd, itp., 
pomocy matce i jej synowi, niepolskiego pochodzenia.  
MOPR współpracował również z „Głosem Wielkopolskim” i „Gazetą Wyborczą”  
w sprawie pozyskania środków finansowych na operację oczu w klinice w Kanadzie - 
dla kilkuletniej dziewczynki tracącej wzrok. Również we współpracy z „Głosem 
Wielkopolskim”, sponsorem  - firmą PROVIDENT oraz Urzędem Miasta, MOPR 
zorganizował w dawnej sali kina „Grunwald”, w dniu 6 grudnia spotkanie 
bożonarodzeniowe dla dzieci z rodzin, będących pod opieką MOPR. Oprócz 
obejrzenia wykupionego spektaklu, dzieci otrzymały w prezencie słodycze oraz 
maskotki.   
Z rzecznikiem MOPR nawiązała również współpracę dziennikarka związana z TVN –
Programem „Rozmowy w toku”. W MOPR zasięgała ona informacji w kwestiach 
społecznych związanych z emisją następujących programów: „Marzenia się 
spełniają”, „Walka o dziecko”, „Jestem macochą”’, „Kiedy w domu zabraknie matki”, 
„Bite dzieci”, „Jesteśmy starzy. Mamy chore dziecko. Co z nim będzie, gdy nas 
zabraknie?”, „Zapomniani rodzice”, „Dorosłe dziecko”(po śmierci rodziców opiekujące 
się rodzeństwem). Klienci MOPR uczestniczyli w niektórych emisjach  tego 
programu. 
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 
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i nadużywania alkoholu. Ze służbami tymi współpracował MOPR również  
w sytuacjach zorganizowania pomocy klientom MOPR na czas przeprowadzenia 
przez SANEPID czynności sanitarnych czy odrobaczywienia ich mieszkań, o czym 
informowały poznańskie, jak i ogólnopolskie publikatory, np. program Uwaga z TVN.     
Rzecznik prasowy MOPR współpracował także w zakresie wymiany lub 
pozyskiwania informacji, dotyczących problemów i zapytań stawianych i poruszanych 
przez media z następującymi podmiotami: z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich, 
Zespołem ds. Orzekania o Niepełnosprawności na poziomie powiatowym  
i wojewódzkim, Urzędem Wojewódzkim, Sądem Rodzinnym i kuratorami sądowymi, 
różnymi Fundacjami np. Pomocy Dzieciom Chorym na Białaczkę, Polskim Komitetem 
Pomocy Dziecku, Stowarzyszeniem Młodych Wielkopolan, Polskim Komitetem 
Pomocy Społecznej,  Zrzeszeniem Właścicieli Nieruchomości, ZUS-em, Caritasem, 
Poznańską Spółdzielnią Mieszkaniową „Winogrady”, Spółdzielnią Mieszkaniową 
„Osiedle Młodych”,  UAM Studium Pracy Socjalnej, PUP-em, Służbą Ochrony Kolei, 
ops w Swarzędzu, Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej, Wydziałem Oświaty 
Urzędu Miasta, Biurem Prasowym i rzecznikiem prasowym Prezydenta miasta 
Poznania, posłanką PiS p. Borucką-Cieślewicz.    
W wyniku publikacji prasowych, zamieszczanych wywiadów, ukazujących się 
materiałów filmowych i informacji radiowych z rzecznikiem prasowym MOPR 
nawiązali także kontakt mieszkańcy Poznania, chcący uzyskać bardziej szczegółowe 
informacje na temat możliwości otrzymania pomocy lub właściciele kamienic 
prywatnych. Zupełnym novum była sytuacja, wykorzystywania w tym celu Internetu  
i przesyłanie zapytań przez pocztę e-mailową lub kontaktowania się w sprawach 
klientów MOPR ich prawników.  
W 2005 roku rzecznik prasowy MOPR współpracował również z dziennikarzami  
z innych miast: ze Szczecina, Wrocławia, Lublina, Warszawy, Krakowa. Wyraźnie 
dała zauważyć się tendencja, że realizacja zadań pomocy społecznej, to rozwiązania 
lokalne, ale myślenie globalne.  
W sierpniu, w 2005 roku ukazał się również informator dla mieszkańców miasta 
Poznania – będący wkładką do „Głosu Wielkopolskiego”, wydany przez Urząd Miasta 
Poznania – w całości poświęcony MOPR-owi. Przygotowany on został w oparciu  
o materiał merytoryczny opracowany przez pracowników MOPR.  
W 2005 roku kontaktowano się: z radiem - 45 razy, z telewizją - 99 razy, a  
z gazetami - 24 razy.  
Podsumowując, można stwierdzić, że właściwie nie ma obszaru pomocy społecznej  
i zabezpieczenia społecznego (o czym traktuje między innymi Ustawa o pomocy 
społecznej, czy Świadczeniach Rodzinnych, czy Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych), którym nie interesowaliby się dziennikarze. Przedmiotem ich 
dociekań są zarówno prace MOPR na rzecz seniorów, jak i dzieci, osób 
niepełnosprawnych i bezdomnych, bezrobotnych i wielodzietnych, niewydolnych 
opiekuńczo-wychowawczych, z przemocy, z problemem alkoholowym i ubogich, 
chorych i zadłużonych.   Niewątpliwie w wyniku tej współpracy mieszkańcy Poznania 
zostali 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. MOPR i jego działania 
sukcesywnie i z coraz lepszymi efektami wpisują się w świadomość społeczną 
mieszkańców miasta.  
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5. Rozwiązania organizacyjne oraz zatrudnienie w MOPR      

 
      
 

5.1.   Kontrola wewnętrzna 
 

 
Sekcja ds. kontroli i audytu powstała 1 września 2005 r. i obejmuje swoim zakresem 
działania prowadzenie audytu wewnętrznego i realizowanie zadań kontrolnych oraz 
zadań w zakresie weryfikacji funkcjonowania systemu zarządzania jakością  
w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie.  
 
5.1.1. Kontrola merytoryczna 
 
W 2005 roku  na podstawie §8 ust.1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej  z dnia 17 października 2001 r. w sprawie rodzinnych domów pomocy 
przeprowadzono dwie kontrole kwartalne w Rodzinnym Domu Pomocy „ Przystań” w 
Poznaniu przy ul. Dziedzickiej 38. W związku z wejściem w życie nowego 
rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 28 lipca 2005r. w sprawie 
rodzinnych domów pomocy wystąpiono do Prezydenta Miasta Poznania o wydanie 
stosownego upoważnienia, a po jego uzyskaniu przeprowadzono kontrole  
w Rodzinnym Domu Pomocy „Przystań” w Poznaniu przy ul. Dziedzickiej 38 i  
w Rodzinnym Domu Pomocy „Eden” w Poznaniu przy ul. Andrychowskiej 2. 
 
Powyższe kontrole dotyczyły: 
-  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 

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

 
Terminy kontroli: 22 kwietnia 2005 r. 

18 lipca 2005 r.        
22 listopada 2005 r.  
 

Kontrole zostały zakończone protokołami pokontrolnymi, które zostały przekazane do 
Prezydenta Miasta Poznania i osób prowadzących Rodzinne Domy Pomocy. 
 
5.1.2. Kontrola finansowa 
 
Zgodnie z art. 35a  Ustawy o finansach publicznych z dnia 26 listopada 1998 r. (Dz.U 
2003 Nr 15 poz.148 ze zm.- od 1 stycznia 2006 r.) art. 47 Ustawy o finansach 
publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (Dz.U. 2005 Nr 249 poz. 2104)  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, 
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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.  
Zarządzeniem nr 43/2005 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie  
w Poznaniu z dnia 27 października 2005 r. został wprowadzony Regulamin Kontroli 
Wewnętrznej określający rodzaje i funkcje kontroli wewnętrznej, ich cele i zadania, 
zasady i sposoby dokonywania kontroli oraz jej dokumentowania, uprawienia  
i obowiązki kontrolujących i kontrolowanych oraz tryb wnoszenia i rozpatrywania 
zastrzeżeń do ustaleń kontrolnych.   
System kontroli finansowej funkcjonuje w MOPR w postaci: 
- 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 ds. kontroli wewnętrznej finansowej podlega Kierownikowi Sekcji ds. 
kontroli i audytu. Kontrola finansowa jest realizowana na podstawie planu kontroli, 
który zatwierdza Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu  
w  okresach półrocznych.  
 
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. 2004 Nr 63, poz. 587).  
  
W okresie objętym sprawozdaniem, w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie 
przeprowadzono następujące kontrole finansowe:  
1. Filii Piątkowo – w  zakresie  wartości przechowywanych w kasie, 
                              analiza wydatków za rozmowy telefoniczne, 
2. Filia Jeżyce – w zakresie   wartości przechowywanych w kasie, 
                               analiza wydatków za rozmowy telefoniczne, 
3. Filia Nowe Miasto – w  zakresie wartości przechowywanych w kasie, 
4. Filia Grunwald – w  zakresie wartości przechowywanych w kasie, 
5. Filia Wilda – w  zakresie wartości przechowywanych w kasie, 
6. Filia Stare Miasto – w zakresie  wartości przechowywanych w kasie, 
7. MOPR, ul. Cześnikowska 18 – w zakresie wartości przechowywanych 
      w kasie,    
                      
W zakresie kontroli warsztatów terapii zajęciowej przeprowadzono kontrolę:  
1. Warsztatu Terapii Zajęciowej „Nadzieja” prowadzonego przez Stowarzyszenie 
Pomocy Upośledzonym Umysłowo  ul. Grunwaldzka 88   w Poznaniu, 
2. Warsztatu Terapii Zajęciowej „Koniczynka” prowadzonego przez Stowarzyszenie 
Ludzi z Epilepsją , Niepełnosprawnych i Ich Przyjaciół ul. Swoboda 22/24  
w Poznaniu, 
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3. Warsztatu Terapii Zajęciowej „Przylesie” prowadzonego przez Stowarzyszenie 
Pomocy Osobom z Zespołem Downa Os. Bolesława  Śmiałego 106 w Poznaniu.  
4. Warsztatu Terapii Zajęciowej „Pomost” prowadzonego przez Polskie 
Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym ul. Św. Trójcy 22  
w Poznaniu. 
5. Warsztatu Terapii Zajęciowej „Śmiałek” prowadzonego przez Stowarzyszenie na 
Rzecz Młodzieży Sprawnej Inaczej Os. Marysieńki 25 w Poznaniu. 
 
W  wyniku przeprowadzonych kontroli wydano zalecenia pokontrolne, które zostały 
wykonane lub są w trakcie realizacji.   
 
5.1.3. Audyt wewnętrzny 
 
Zgodnie z art. 35d punkt 2-4 oraz art.35e Ustawy o finansach publicznych z dnia 26 
listopada 1998 r. (Dz.U. 2003 nr 15 poz.148 ze zm.- od 1 stycznia 2006r. art. 49 
punkt 2-3 ,art. 51 punkt 1 Ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. 
Dz.U. 2005 Nr 249 poz. 2104) 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 Miejskim 
Ośrodku Pomocy Rodzinie w Poznaniu są realizowane zadania z zakresu audytu 
wewnętrznego przez osobę spełniającą wymagania formalne określone w cytowanej 
Ustawie.  
 
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.  
 
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 2005 został przekazany do Biura Audytu 
Wewnętrznego i Kontroli Urzędu Miasta Poznania.  
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W roku 2005 zostały zrealizowane następujące zadania audytowe: 
- dostosowanie struktury organizacyjnej do zadań realizowanych przez MOPR, 
- udzielanie świadczeń, 
- zarządzanie zmianami organizacyjnymi w MOPR. 

 
5.1.4. System Zarządzania Jakością 
 
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w grudniu 2003 roku otrzymał certyfikat Systemu 
Zarządzania Jakością (SZJ) w oparciu o normę ISO 9001:2000. Wprowadzenie SZJ 
miało na celu zaangażowanie Pracowników MOPR w podejście procesowe przy 
wykonywaniu zadań, którego głównym celem jest orientacja na klienta. 
Wprowadzenie SZJ pozwoliło na uporządkowanie zakresu czynności, 
odpowiedzialności oraz uprawnień pracowników, zwiększenie stopnia zadowolenia 
klienta, lepszą identyfikację słabych stron organizacji i możliwości ich poprawy, 
spisanie i wdrożenie procedur, które umożliwiły jednolitość postępowania w całej 
Jednostce.   
 
W ramach wprowadzonego SZJ, w okresie objętym sprawozdaniem, Sekcja ds. 
Kontroli i Audytu MOPR wykonała następujące zadania: 
 

1. SZJ zostały objęte kolejne obszary działalności MOPR. Został zmapowany 
nowy proces Zarządzanie Zasobami Osobowymi. Obecnie w naszej jednostce 
funkcjonują cztery procesy:  

a. Realizacja zadań związanych z udzielaniem świadczeń  
(11 podprocesów) 

b. Działania na rzecz osób i rodzin i tworzenia systemu opieki zastępczej 
(11 podprocesów) 

c. Realizacja świadczeń na rzecz osób niepełnosprawnych  
(8 podprocesów) 

d. Zarządzanie Zasobami Osobowymi (14 podprocesów). 
Zmodyfikowane zostały kwestie właścicieli procesów. Właścicielami dwóch 
pierwszych jest Dyrektor MOPR, trzeciego – Kierownik Sekcji ds. 
Rehabilitacji Społecznej, a czwartego – Kierownik Działu Organizacyjnego. 

2. Dla ww. procesów zostały opracowane bądź zmodyfikowane wskaźniki,  
a także narzędzia zbierania danych. Służyły temu spotkania z auditorami 
wewnętrznymi MOPR i indywidualne konsultacje z kierownikami komórek 
organizacyjnych, bądź pracownikami. 

3. Poza procesami wymienionymi w punkcie pierwszym, część działalności SZJ 
została opisana w formie instrukcji, które zostały wprowadzone Zarządzeniami 
Dyrektora MOPR: 

a. Instrukcja realizacji okresowych ocen pracowniczych, 
b. Instrukcja dot. zawarcia Indywidualnego Programu Integracji (po 

przekształceniu z podprocesu Indywidualny program integracji), 
c. Instrukcja dot. realizacji zadań z zakresu przemocy w rodzinie (po 

przekształceniu z podprocesu Interwencja kryzysowa), 
d. Obsługa interesantów w zakresie skarg i wniosków, 
e. Regulamin Kontroli Wewnętrznej, 
f. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego. 
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4. W roku 2005 w MOPR miały miejsce dwa audity wewnętrzne. Pierwszy z nich 
odbył się w kwietniu., drugi natomiast w listopadzie 2005r. Audit w I półroczu 
polegał na sprawdzeniu funkcjonowania SZJ w obszarze procesu drugiego, 
trzeciego i czwartego. Z kolei audit w II półroczu miał na celu zweryfikowanie 
procesu pierwszego. 

5. Zostały ustalone styki z pięcioma podmiotami: 
a. Strażą Miejską, 
b. Wydziałem Spraw Obywatelskich, 
c. Urzędem Stanu Cywilnego, 
d. Policją, 
e. Miejskim Zespołem ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności. 

6. W III kwartale Sekcja zorganizowała szkolenia z zakresu Okresowych Ocen 
Pracowniczych dla wszystkich Pracowników MOPR, które było prowadzone 
przez Pracowników Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miasta Poznania 
Jednocześnie opracowano karty stanowisk pracy na nowych szablonach 
(dostępne w wersji elektronicznej) z zaznaczeniem formularza ocen, któremu 
będzie podlegało dane stanowisko. 

7. W ramach uzupełnienia składu auditorów powołano trzy nowe osoby, dla 
których zorganizowano 3-dniowe szkolenie wyjazdowe w Tęgoborzu, 
zakończone egzaminem i uzyskaniem certyfikatu auditora wewnętrznego. 
Aktualnie w MOPR działa w oparciu o normę ISO dwunastu auditorów 
wewnętrznych.   
Auditorzy zaangażowani w SZJ podnosili swoje kwalifikacje na jednodniowym 
szkoleniu zorganizowanym przez UMP w dniu 20.05.2005r. w Kiekrzu, a także 
na dwudniowych szkoleniach zorganizowanych przez Sekcję ds. Audytu  
i Kontroli (z normy, wskaźników, komunikacji w trakcie auditu). Ponadto osoby 
zajmujące się bezpośrednio wprowadzaniem danych do narzędzia ARIS 
odbyły warsztaty z zakresu budowania modeli procesów i ich powiązań. Mając 
na uwadze propagowanie wiedzy na temat normy ISO oraz systemie 
funkcjonującym w MOPR Dyrektor MOPR wraz z właściwym Zastępcą oraz 
Pełnomocnikiem ds. SZJ odbył cyklicznie 16 spotkań z zespołami pracy 
socjalnej. 

8. W ramach kwartalnego monitoringu SZJ, systematycznie prowadzone są 
badania satysfakcji klienta, stopnia realizacji celów, wniosków i działań 
usprawniających i korygujących. Stanowią one materiał wejściowy do 
Przeglądu SZJ przez Najwyższe Kierownictwo. 
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5.2. Kontrole zewnętrzne 
 

 
1) Kontrola przeprowadzona przez Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli 

Urzędu Miasta Poznania w Rodzinnym Domu Dziecka nr 2 w zakresie: 
 stosowania art.35a i ust. 1,2 i 3 ustawy o finansach publicznych 

obejmujących okres 2004 roku; 
2)  Kontrola przeprowadzona przez Wydział Polityki Społecznej 

Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, mającej na celu 
zbadanie sprawy wynikającej ze skargi p. Bożeny Kasprzak , w zakresie:  
 działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu co do 

prawidłowości przyznawania i wypłacania świadczeń rodzinnych p. 
Bożenie Kasprzak zamieszkałej w Poznaniu os. Piastowskie 98/45; 

3) Kontrola przeprowadzona przez Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli 
Urzędu Miasta Poznania w Rodzinnym Domu Dziecka nr 1, w zakresie: 
 kontroli dotyczącej 5 % wydatków za miesiąc czerwiec 2005 rok; 

4) Kontrola przeprowadzona przez Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli 
Urzędu Miasta Poznania w Rodzinnym Domu Dziecka nr 3, w zakresie: 
 kontroli dotyczącej 5 % wydatków za miesiąc czerwiec 2005 rok; 

5) Kontrola przeprowadzona przez Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli 
Urzędu Miasta Poznania w Rodzinnym Domu Dziecka nr 4, w zakresie: 
 kontroli dotyczącej 5 % wydatków za miesiąc czerwiec 2005 rok; 

6) Kontrola przeprowadzona przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki                   
w Poznaniu w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Poznaniu, mającej 
na celu zbadanie skargi p. Jarosława i Beaty Mieżońskich zam.                   
w Poznaniu os. Piastowskie 5/29, w zakresie: prawidłowości przyznania 
świadczeń z pomocy społecznej od 1 maja 2004r. do 23 grudnia 2005 r. 

 
 

5.3. Działalność edukacyjno – szkoleniowa MOPR 
 
5.3.1.  Szkolenia pracowników  
 
Tematyka konferencji oraz liczba osób biorących udział w konferencjach:   
 

1) Konferencja dotycząca standardów pracy socjalnej posiedzenie Zarządu 
Stowarzyszenia „FORUM” w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej                 
w Warszawie- 1 osoba; 

2) Konferencja Seksuologiczna zorganizowana przez Polskie Towarzystwo 
Seksuologiczne w Warszawie- 2  osoby; 

3) Konferencja „Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach w praktyce- 
perspektywy i możliwości” zorganizowana przez Wojewódzki Ośrodek 
Terapii Uzależnień i Współuzależnień oraz Instytut Terapii 
Skoncentrowanej na Rozwiązaniu w Toruniu- 1 osoba; 

4) Konferencja Hurtownie danych i Business inteligence „Zarządzanie 
informacją w praktyce” zorganizowane przez Centrum Promocji Informatyki 
w Warszawie- 2 osoby; 
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5) Uczestnictwo w uroczystościach z okazji Dnia Pracownika Socjalnego 
zorganizowane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej                      
w Warszawie- 3 osoby; 

6) Konferencja z zakresu wypracowania wspólnych kierunków współpracy            
w obszarze realizacji zadań pomocy społecznej zorganizowane przez 
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Organizatorów i Menadżerów pomocy 
Społecznej i Ochrony Zdrowia Polskiego Towarzystwa pracowników 
Socjalnych Stowarzyszenia Samorządowych Ośrodków Pomocy 
Społecznej „FORUM” w Olsztynie- 1 osoba; 

7) Konferencja z zakresu rozpatrywania stanowisk ZMP w sprawie 
najważniejszych problemów ustrojowych miasta, zakres nowelizacji ustawy 
o pracownikach samorządowych, wypłata świadczeń rodzinnych, etc.             
w Płońsku- 2 osoby; 

8) Konferencja „Jaka Polska? Polityka a osoby niepełnosprawne 2005-2009” 
zorganizowana przez Urząd Miasta Warszawy -1 osoba; 

9) Konferencja PWSZ w Kaliszu wygłoszenie wykładu „Pełnoletni 
wychowankowie  rodzinnych i instytucjonalnych form opieki zastępczej 
jako absolwenci szkół i ich szanse na rynku pracy” -1 osoba; 

10)  Konferencja z zakresu dotychczasowej współpracy, osiągnięć powiatów          
w obszarze pracy socjalnej oraz planów na 2006 rok zorganizowana przez 
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Ośrodku Konferencyjnym LAKE 
HOTEL w Dymaczewie- 1 osoba; 

11)  Konferencja „Krzywdzenie fizyczne dzieci-rozpoznanie i zapobieganie” 
zorganizowane przez Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka -7 osób; 

 
Tematyka szkoleń, seminariów, warsztatów  oraz liczba osób biorących udział w 
szkoleniach, seminariach i warsztatach:  
 

1) Szkolenie „Rozwiązywanie problemów w zespole” zorganizowane przez 
MHR Business Solutions  w Chaplinie - 22 pracowników; 

2) Szkolenie  z zakresu negocjacji oraz ocen pracowniczych zorganizowane 
w Dymaczewie przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu-22 
osoby; 

3)  Szkolenie dla Głównych Księgowych zorganizowane przez Regionalny 
Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu w Ośrodku Integracji Europejskiej 
w Rokosowie- 2 osoby; 

4) Szkolenie Program III Mityngu „Barierom Stop” i VII Rajdu Integracyjnego 
„Pożegnanie lata” zorganizowane przez Dom Pomocy Społecznej                
w Lisówkach- 1 osoba; 

5) Szkolenie w zakresu uzależnień od narkotyków zorganizowane przez 
Polską Federację Społeczności Terapeutycznych Ośrodek Profilaktyki             
i Edukacji Psychologicznej w Łodzi- 1 osoba; 

6) Szkolenie  audytorów  wewnętrznych wg normy ISO 9001:2000 
zorganizowane przez Umbrella- Stowarzyszenie Konsultantów                  
w Kościanie-1 osoba; 

7) Szkolenie grupa samokształceniowa profesjonalistów „Grupa Balista”                      
w Kościanie- 1 osoba; 

8) Seminarium „Polityka socjalna w Unii Europejskiej realizowana przez 
organy samorządowe w Austrii ze szczególnym uwzględnieniem 
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rozwiązywania problemów uzależnień od narkotyków i alkoholu” w Austrii 
zorganizowane przez NORDISK - 1 osoba; 

9) Szkolenie z zakresu doskonalenia umiejętności terapeutycznych 
zorganizowane przez Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej                      
w Krakowie- 1 osoba; 

10)  Prezentacja oprogramowania Hurtownia Danych zorganizowane przez 
Ministerstwo Gospodarki i Pracy w Warszawie- 1 osoba; 

11)   Seminarium „Przemoc wobec starszych” w siedzibie Ogólnopolskiego 
Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” w Warszawie- 
3 osoby; 

12)   Seminarium z zakresu Posługi PZC wobec osób niepełnosprawnych oraz 
ich rodzin i małżeństw zorganizowane w Gostyniu  przez Caritas 
Archidiecezji Poznańskiej- 1 osoba; 

13)   Szkolenie z zakresu zadań i struktury MOPR przy użyciu prezentacji 
multimedialnych, zorganizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 
w Poznaniu w Ośrodku Wielspin w Wągrowcu- 48 osób; 

14)   Szkolenie grupa samokształceniowa profesjonalistów „Grupa Balista”            
w Kościanie- 1 osoba; 

15)   Warsztaty dotyczące prowadzenia zajęć profilaktycznych 
socjoterapeutycznych w ramach programu „Spójrz inaczej” -1 osoba; 

16)   Szkolenie sędziów rodzinnych i psychologów zorganizowane przez 
Ośrodek Wczasowo-Szkoleniowy „Bocianie Gniazdo” w Pogorzelicy-              
1 osoba; 

17)  Szkolenie specjalistyczne zorganizowane w krakowskim centrum 
Psychodynamicznym w Krakowie – 1 osoba; 

18)  Szkolenie grupa samokształceniowa profesjonalistów „Grupa Balista”              
w Kościanie- 1 osoba; 

19)  Szkolenie dotyczące pozyskiwania funduszów społecznych                      
z Europejskiego Funduszu Społecznego zorganizowane przez 
Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich-            
1 osoba; 

20)  Szkolenie „Rozliczanie dotacji przyznanych przez samorządy dla 
organizacji pozarządowych” zorganizowane przez Regionalny Ośrodek 
Polityki Społecznej w Poznaniu- 1 osoba; 

21)  Szkolenie „Program Płatnik wersja 6.03.001 B” zorganizowane przez 
Centrum Edukacji Biznesu i Administracji ALPHS pro Sp.zoo – 1 osoba; 

22)  Seminarium „Spotkanie szkoleniowe z kadrą pomocy społecznej” 
zorganizowane przez mazowieckie Centrum Edukacji Samorządowej-             
1 osoba; 

23)  Szkolenie „Zmiany w ubezpieczeniach społecznych program płatnik- 
aktualna wersja 6.03.001 zorganizowane przez Przedsiębiorstwo 
Usługowo- Produkcyjno-Handlowe KONSFIN B. Strycka- 1 osoba; 

24)  Szkolenie „Najnowsze zmiany w obowiązkach płatników podatku 
dochodowego od osób fizycznych” zorganizowane przez Przedsiębiorstwo 
Usługowo- Produkcyjno-Handlowe KONSFIN B. Strycka- 1 osoba; 

25)  Szkolenie „Dziecko z ADHD- techniki pracy z Dzieckiem Nadpobudliwym” 
zorganizowane przez Centrum Psychoterapii i Szkoleń Psychologicznych- 
3 osoby; 
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26)  Szkolenie „Zmiany w statucie prawnym pracowników samorządowych” 
zorganizowane przez Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów 
Samorządowych- 2 osoby; 

27)  Szkolenie „Jak zdobyć i zatrzymać wolontariusza” zorganizowane przez 
Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu- 2 osoby; 

28)  Szkolenie dorośli sprawcy przemocy wobec kobiet i dzieci” zorganizowane 
przez Centrum Psychoterapii i Szkoleń Psychologicznych- 2 osoby; 

29)  Projekt „Dobry Start- szkolenia dla usługodawców osób 
niepełnosprawnych”  z inicjatywy Urzędu Miasta Poznania, finansowany             
z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu PFRON-21osób; 

30)  Szkolenie „Kontrakt terapeutyczny” zorganizowane przez Centrum 
Psychoedukacji i Terapii- 21 osób. 

 
5.3.2. Współpraca z uczelniami  
 
W roku 2005 na podstawie umów zawartych pomiędzy uczelniami, a MOPR praktyki 
w naszej instytucji odbyło 158 studentów studiujących na następujących uczelniach:  

 Wydział Teologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 
 Wydział Promocji Zdrowia i Psychoterapii Uniwersytetu im. Adama 

Mickiewicza w Poznań, 
 Wydział Nauk Edukacyjnych UAM, 
 Instytut Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 

Instytut Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 
 Zakład Resocjalizacji UAM, 
 Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu, 
 Policealna Szkoła Pracowników Służb Społecznych w Poznaniu, 
 Centrum Kształcenia Kadr "PROFESJA", 
 Centrum Kształcenia Ustawicznego – specjalność  informatyka, 
 Studium Ekonomii i Biznesu Niepubliczna Szkoła Zawodowa, 
 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa  Instytutu Nauk Zawodowych w 

Lesznie, 
 Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu, 
 Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji TWP we Wrocławiu 

Ponadto w roku 2005 przeprowadzono lustracje dla 64 studentów z następujących 
uczelni:  

 Centrum Kształcenia Kadr "PROFESJA", 
 Wyższa Szkoła Społeczno – Ekonomiczna w Poznaniu, 
 Instytut Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 
 Wydział Nauk Edukacyjnych UAM 
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5.4.  Zatrudnienie w MOPR 
 

 
Wg stanu na dzień 31.12.2005r. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu 
zatrudniał 373 osoby –bez 11 urlopów wychowawczych. 
 
W ogólnej liczbie zatrudnionych:  
 

 176 osób stanowią bezpośrednio kontaktujący się z klientami, w tym: 
o 147 osoby to rejonowi pracownicy socjalni; 
o 29 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. 

 45 osoby to kadra kierownicza: 
 

Dyrektor MOPR        1 osoba  
Z-cy Dyrektora MOPR       2 osoby  
Kierownicy Filii        6 osób  
Kierownicy Działów        5 osób 
Kierownicy Sekcji         10 osób  
Kierownicy Zespołów Pracy Socjalnej     18 osób  
Kierownicy Zespołów Merytorycznych     2 osoby 
Kierownik Zespołu Obsługi Klienta      1 osoba  
 

 152 osób to obsługa i administracja: 
 

Dział Organizacyjny       20 osób  
Dział Ekonomiczny        29 osób  
Sekcje Świadczeń w Filii       35 osób  
Pozostali pracownicy        68 osób  
 

 
Na podstawie art. 104 §  1 ust. 2 oraz art. 100, § 2 ust. 1 ustawy z dnia 26.06.1974r. 
Kodeks pracy (Dz. U. 1974, Nr 24, poz.141 ze zm.) oraz art.24 ust.1 oraz ust.                 
2 ustawy z dnia 22.03.1990r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 01.142.1593 
ze zm.) wprowadzono zarządzeniem Dyrektora MOPR dnia 29 listopada 2005r. 
zmianę czasu pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Poznaniu na: 
 

poniedziałek, czwartek: 8.00-17.00 
wtorek, środa, piątek: 7.30-15.30 

 
 
 
 
 
Opracowanie zbiorcze przygotowała: Agata Zellner 
Telefon kontaktowy: 860 – 99 – 16  
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