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I. Informacje wstępne  
 

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 2008 r. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie realizował zadania wynikające 
przede wszystkim z: 

 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 115 

poz. 728 ),  

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

osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92 z późniejszymi zmianami),  
 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 

r. Nr 139, poz. 992 z późniejszymi zmianami)  

 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych (Dz. U. 2004 r.  Nr 210, poz. 2135 z późniejszymi zmianami) 
 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jednolity Dz. 

U. z 2007 nr 11 poz. 74 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. 2002 r. Nr 42, poz. 371 z późniejszymi 
zmianami),  

 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2005 r. Nr 249, poz.2104  

z późniejszymi zmianami)  
 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2007 Nr 

223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami),  

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

Społecznych (Dz. U. 2004 r. Nr 39, poz. 353 z późniejszymi zmianami)  
 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2003 r. Nr 122, poz. 

1143 z późniejszymi zmianami)  

 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U.  

z 2004r Nr 99, poz. 1001 z późniejszymi zmianami)  

 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2004 r. Nr 53, poz.532 z późniejszymi 

zmianami),  
 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. 2006, Nr 234, poz.1694  

z późniejszymi zmianami)  

 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.  

z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami.)  
 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późniejszymi zmianami) 

 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. 

Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami 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 z późn. zm.)  

 ustawy z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych (Dz. U.  

z 2001 r. Nr 79, poz. 856 z późniejszymi zmianami)  
 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r.  o postępowaniu egzekucyjnym w administracji  

(t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 z późniejszymi zmianami) 

 ustawy z dnia 29 grudnia 2005 roku o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa 

w zakresie dożywiania” (Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2259) 
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2. Struktura wydatków w odniesieniu do realizowanych zadań ustawowych 

 
WYDATKI MOPR W 2008 ROKU WYNIOSŁY  118.337.885 zł, z tego: 
 
1) wydatki w ramach planu finansowego ogółem – 109.748.656 zł, w tym: 
 

 wydatki na świadczenia w ramach planu finansowego –              85.246.949 zł 

 koszty obsługi świadczeń –                                                     24.501.707 zł 

 
w tym:     Ogółem     świadczenia    obsługa 

 zadania własne gminy 66.396.387 zł            43.273.453 zł        23.122.934 zł* 
 zadania zlecone gminie 35.973.793 zł            34.595.020 zł          1.378.773 zł 
 zadania własne powiatu   7.372.376 zł              7.372.376 zł   
 zadania zlecone powiatu               6.100 zł            6.100 zł 

 
* wykazany koszt obsługi zadań własnych obejmuje koszty związane z realizacją zadań własnych gminy i powiatu 

 
 
2) wydatki poza planem finansowym – na świadczenia z PFRON         8.589.229 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 44.247.282 zł obejmuje wypłatę świadczeń z zakresu:  
       

▪  zadania własne gminy   33.281.840 zł  
▪  zadania zlecone gminie    3.586.966 zł 
▪  zadania własne powiatu     7.372.376 zł 

 ▪  zadania zlecone powiatu                          6.100 zł 
                   

 
 ZADANIA OKREŚLONE W USTAWACH O SYSTEMIE UBEZPIECZEŃ 

SPOŁECZNYCH I POWSZECHNYM UBEZPIECZENIU ZDROWOTNYM 
 
Ogólny koszt 650.179 zł  obejmuje opłacanie składek na: 
 

▪ ubezpieczenie społeczne             237.568 zł 
▪ ubezpieczenie zdrowotne                      412.611 zł   

 
 

 ZADANIA OKREŚLONE W USTAWIE O WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚCI 
I PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLIZMOWI 

 
Środki w wysokości 879.670 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  257.144 zł, w tym: 
 półkolonie                                                                   25.510 zł 
 organizacja wypoczynku letniego                                  103.544 zł 
 wyjazdy terapeutyczne                                                  29.557 zł 
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 akcja świąteczna                                                          44.025 zł 
 bilety dla wolontariuszy                                                     240 zł 
 bilety dla rodzin                                                             3.016 zł 
 wyrównywanie szans w edukacji                                     51.252 zł 

o na wypłatę wynagrodzeń 11 specjalistów, pochodne od wynagrodzeń, delegacje, 
ubezpieczenie, szkolenia, badania lekarskie i ZFŚS przeznaczono  531.724 zł 

o na zapewnienie bazy lokalowej (czynsz, energia, materiały i wyposażenie, 
konserwacje pomieszczeń) 90.802 zł 

 
 
 ZADANIA OKREŚLONE W USTAWIE O PRZECIWDZIAŁANIU 

NARKOMANII 
 
Środki w wysokości 284.245 zł zostały przeznaczone na realizację „Programu pomocy 
rodzinom z problemem uzależnień od substancji psychoaktywnych”, z tego: 
 

o na zapewnienie świadczeń dla rodzin przeznaczono 91.255 zł, w tym: 
 półkolonie                                                                       2.390 zł 
 organizacja wypoczynku letniego                                     40.500 zł 
 wyjazdy terapeutyczne                                                     5.313 zł 
 akcja świąteczna                                                            32.656 zł 
 bilety dla wolontariuszy                                                         20 zł 
 bilety dla rodzin                                                                  700 zł 
 wyrównywanie szans w edukacji                                        6.285 zł 
 zajęcia grupowe                                                               3.391 zł 

o na wypłatę wynagrodzeń 3 specjalistów, pochodne od wynagrodzeń, delegacje, 
ubezpieczenie, szkolenia, badania lekarskie i ZFŚS przeznaczono 160.361 zł 

o na zapewnienie bazy lokalowej (czynsz, energia, materiały i wyposażenie, 
konserwacje pomieszczeń) 32.629 zł 

 
 
 ZADANIA OKREŚLONE W USTAWIE O REHABILITACJI ZAWODOWEJ  

I SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
 
W 2008 roku na pomoc osobom niepełnosprawnym wydatkowano środki z PFRON w łącznej 
wysokości 8.589.229 zł, z tego: 

 dofinansowanie 9 Warsztatów Terapii Zajęciowej                    3.366.914 zł 
 dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych                      2.045.654 zł 
 dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, technicznych 

 i w komunikowaniu się                                   1.367.955 zł 
 dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty  

ortopedyczne i środki pomocnicze                                 1.757.706 zł 
 dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki                             51.000 zł 

 
W budżecie MOPR nie są ujęte wydatki na pomoc udzieloną osobom niepełnosprawnym ze środków 

Państwowego Funduszu Osób  Niepełnosprawnych. 
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W 2008 roku MOPR udzielił wsparcia materialnego w ramach: 
 świadczeń pomocy społecznej – 11.561 rodzinom (22.007 osobom, tj. około 4 % 

ogółu mieszkańców miasta, czyli co 25 poznaniak), 
 przeciwdziałania alkoholizmowi – 215 rodzinom, 
 przeciwdziałaniu narkomanii – 31 rodzinom, 
 rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych (PFRON) – 5.100 osobom, 
 wsparcia naturalnego rodzicielstwa – 36 rodzin. 
 

Ponadto w I półroczu 2008 roku MOPR realizował także zadania, które od 1 lipca 2008 roku 
przejęte zostały przez nowo powstałe Poznańskie Centrum Świadczeń (utworzone na mocy 
Uchwały Rady Miasta Poznania z dnia 13 maja 2008 roku nr XXXVII/375/V/2008), w ramach 
których udzielił wsparcia materialnego, z tytułu: 

 świadczeń rodzinnych – 17.959 rodzinom,   
 zaliczki alimentacyjnej – 2.022 rodzinom,  
 dodatków mieszkaniowych – 1.862 rodzinom.  
 

 ZADANIA OKREŚLONE W USTAWIE O ŚWIADCZENIACH  RODZINNYCH 
 
Ogólny koszt 27.870.334 zł obejmuje wypłatę świadczeń, w tym na: 

- zasiłki rodzinne         9.444.130 zł 
- dodatki do zasiłków rodzinnych       9.603.824 zł 
- świadczenia opiekuńcze        6.072.380 zł 
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka     2.750.000 zł

  
 ZADANIA OKREŚLONE W USTAWIE O ZALICZCE ALIMENTACYJNEJ 
 

Ogólny koszt wypłaty świadczeń w I półroczu 2008 roku wyniósł 4.307.290 zł 
 

 ZADANIA OKREŚLONE W USTAWIE O DODATKACH MIESZKANIOWYCH 
 
Ogólny koszt 7.823.464 zł obejmuje wypłatę świadczeń, w tym na: 

 dodatki mieszkaniowe          5.957.118 zł 
 specjalne dodatki mieszkaniowe            583.094 zł 
 zryczałtowane dodatki mieszkaniowe        1.021.623 zł 
 specjalne zryczałtowane dodatki mieszkaniowe          261.629 zł 
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II. Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej  
 

1. Klienci korzystający z pomocy społecznej oraz powody ich trudnej 

sytuacji życiowej 

 
W 2008 r. z różnych form świadczeń materialnych pomocy społecznej  

w ramach zadań własnych i zleconych skorzystało 22.007 osób z 11.561 rodzin. 
Stanowiło to około 4 % ogółu mieszkańców Poznania (558.946 osób wg stanu na 
30.09.2008 r.). W porównaniu do 2007 roku liczba rodzin korzystających z pomocy MOPR 
zmniejszyła się o 1.357 rodzin, tj. ok. 12 % (w 2007 r. – 12.918 rodzin), natomiast spadek 
liczby osób wynosi 3.826 (w 2007 roku udzielono pomocy dla 25.833 osób).  

 
Powody przyznania pomocy oraz dynamika ich zmian 

 

Powód trudnej sytuacji życiowej 

Liczba rodzin* 
Liczba osób  
w rodzinach 

2007 r. 2008 r.  2008:2007 2007 r. 2008 r.  

Ubóstwo 6 132 5 195 84,7 13 150 11 061 
Sieroctwo 26 41 157,7 45 61 
Bezdomność 590 586 99,3 705 736 
Potrzeba ochrony macierzyństwa 455 578 127,0 1 922 2 410 
Bezrobocie 4 557 3 258 71,5 10 283 7 728 
Niepełnosprawność 3 959 4 052 102,3 6 601 6 656 
Długotrwała lub ciężka choroba 3 304 6 109 184,9 5 317 9 949 
Bezradność w sprawach opiekuńczo– 
wychowawczych i prowadzenia gosp. dom.  

2 447 2 845 116,3 7 252 8 090 

Przemoc w rodzinie 560 821 146,6 1 861 2 984 
Potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi 0 1 X 0 3 
Alkoholizm 789 588 74,5 1 346 1 017 
Narkomania 61 42 68,9 103 63 
Trudność w przystosowaniu do życia po 
opuszczeniu zakładu karnego 

254 305 120,1 394 523 

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

12 13 108,3 17 23 

Trudności w integracji osób, które otrzymały 
status uchodźcy 

0 3 X 0 3 

Zdarzenie losowe 77 67 87,0 199 127 
Klęska żywiołowa lub ekologiczna 0 87 X 0 88 
Sytuacja kryzysowa 138 109 79,0 381 241 
* 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. 

 
Pomoc z powodu bezrobocia otrzymywało 3.258 rodzin. W porównaniu do 2007 roku 

liczba rodzin, w których występuje problem bezrobocia,  korzystających z pomocy społecznej 
zmniejszyła się o 1.299 rodzin, tj. o 29 % (w 2007 r. – 4.557 rodzin bezrobotnych). Spadek  
liczby osób bezrobotnych wśród klientów MOPR wynika z:  

 spadającego poziomu bezrobocia w Poznaniu (stopa bezrobocia na koniec grudnia 
2007 roku 3,2 %, natomiast na koniec grudnia 2008 roku 1,67 %), 

 działań podejmowanych przez pracowników socjalnych MOPR ułatwiających 
poszukiwanie pracy,  

 objęcia wsparciem 295 osób w ramach Centrum Integracji Społecznej (warsztaty 
zawodowe oraz praktyki, przygotowania do wystąpień publicznych, poradnictwo),  
z których 19 podjęło zatrudnienie, 

 działań podejmowanych w ramach projektu finansowanego ze środków unijnych 
„Pomoc – Aktywacja – Wsparcie”,  
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 Największą grupę rodzin, którym udzielono wsparcia w 2008 r. stanowiły rodziny osób 
dotkniętych długotrwałą lub ciężką chorobą i była to grupa 6.109 rodzin. 

 

2. Zadania gminy 

 
 Ustawa o pomocy społecznej nakłada na gminę obowiązek udzielania pomocy 
rodzinom i osobom w trudnej sytuacji. Udzielane świadczenia mają charakter obowiązkowy, 
jak i fakultatywny. 

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

 dla osoby samotnie gospodarującej – 477 zł, 
 dla gospodarstw domowych wieloosobowych – 351 zł na osobę w rodzinie 

przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednej przesłanki określonej w art. 7 Ustawy  
o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. 
 
 
Porównanie wydatków na świadczenia pomocy społecznej przyznane  
w ramach zadań zleconych i własnych gminy w 2007 oraz w 2008 roku. 
 

Wyszczególnienie 
Kwota udzielonych świadczeń* 

2007 rok 2008 rok 2008 : 2007 

Świadczenia przyznane w ramach zadań 

zleconych i własnych 
36.112.103 38.314.102 106,1 

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

i liczbę 

4.044.495 4.302.462 106,4 

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

i liczbę 

32.067.608 34.011.640 106,1 

* kwoty zgodne ze sprawozdaniem MPiPS-03, w tym wydatki na świadczenie usług opiekuńczych  
i specjalistycznych usług opiekuńczych, dla których plan finansowy znajduje się w budżecie Wydziału Zdrowia  
i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania. 
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2.1. Zadania zlecone gminy 
 

Struktura wydatków na świadczenia pomocy społecznej  
w ramach zadań zleconych gminy w 2008 r. 

 

FORMY POMOCY 
 

LICZBA OSÓB, 
KTÓRYM 

PRZYZNANO 
DECYZJĄ 

ŚWIADCZENIA 

LICZBA 
ŚWIADCZEŃ 

 

 
KWOTA 

ŚWIADCZEŃ 
W ZŁ 

 
LICZBA 
RODZIN 

 

 
LICZBA 
OSÓB 

W 
RODZINACH 

0   1 2 3 4 5 

Razem* 1 1268 x 4 302 462 1 259 1 515 

ZASIŁKI STAŁE,  
w tym przyznane dla osoby: 

2 1 102 9 793 3 492 966 1 094 1 336 

           samotnie gospodarującej 3 945 8 527 3 229 060 945 945 

           pozostającej w  rodzinie 4 157 1 266 263 906 149 391 

ZASIŁKI CELOWE NA POKRYCIE WYDATKÓW 
ZWIĄZANYCH Z KLĘSKĄ ŻYWIOŁOWĄ LUB 
EKOLOGICZNĄ 

5 104 104 94 000 104 105 

SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE 
PRZYSŁUGUJĄCE NA PODST.PRZEPISÓW 
O OCHRONIE  ZDROWIA PSYCHICZNEGO 

6 63 44 719 715 4961 62 75 

*w odniesieniu do kolumny 1, 4 oraz 5 określa rzeczywistą liczbę osób i rodzin objętych pomocą, przy zachowaniu zasady, że dana osoba/rodzina wykazywana jest tylko 

raz bez względu na liczbę otrzymanych decyzji i świadczeń 
1 wykazane koszty realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych  nie są wydatkiem MOPR. Plan finansowy 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 4.302.462 zł. Dotyczyły one trzech 
rodzajów pomocy: wypłaty zasiłków stałych, zasiłków celowych na pokrycie wydatków 
związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną oraz świadczenia specjalistycznych usług 
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 
 
 W 2008 roku pomocą w formie specjalistycznych usług opiekuńczych 
świadczonych na podstawie przepisów o ochronie zdrowia psychicznego objęto 63 osoby, 
na co wydatkowano 715.496 zł. Natomiast w 2007 roku pomocą w tej formie objęto 69 
osób, na co wydatkowano kwotę 505.716 zł. Zwiększenie wydatkowanej kwoty związane 
było ze zwiększeniem stawki godzinowej za świadczenie usług. 
 
 W przypadku zasiłków stałych w 2008 roku pomocą w tej formie objęto 1.102 
osoby, na co wydatkowano 3.492.966 zł. Natomiast w 2007 roku pomocą w tej formie 
objęto 1.064 osób, na co wydatkowano kwotę 3.538.779 zł. Zmniejszenie wydatkowanej 
kwoty związane było przede wszystkim ze spadkiem średniej wysokości jednego świadczenia 
oraz krótszym okresem pobierania zasiłku. 
 
 W 2008 roku pomocą w formie zasiłków celowych na pokrycie wydatków 
związanych z klęska żywiołową lub ekologiczną objęto 104 osoby, na co 
wydatkowano 94.000 zł. Pomoc ta skierowana była do rolników, których uprawy uległy 
zniszczeniu w wyniku klęski suszy. W 2007 roku powyższa pomoc nie była realizowana. 
 

Z powodu braku środków z Państwowego Funduszu Kombatanckiego w 2008 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. 
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2.2. Zadania własne gminy 
 

Struktura wydatków na  świadczenia  pomocy społecznej 
w ramach zadań własnych gminy w 2008 r. 

 

 
Koszt  zadań własnych gminy realizowanych przez MOPR w 2008 roku wyniósł ogółem 
34.011.640 zł, z czego: 

1. inne zasiłki celowe i w naturze, które stanowiły 39% ogółu wydatków 
poniesionych na wsparcie osób i rodzin w trudnych sytuacjach,  
tj. 13.242.802 zł; są to zasiłki przeznaczone głównie na żywność, czynsz, 
energię, gaz, leki, 

2. usługi opiekuńcze – stanowiły 30% ogółu poniesionych wydatków,  
tj. 10.092.524 zł, 

 
FORMY POMOCY 

 

LICZBA OSÓB, 
KTÓRYM 

PRZYZNANO 
 DECYZJĄ 

ŚWIADCZENIA 

 
LICZBA 

ŚWIADCZEŃ 
   

  
KWOTA  

ŚWIADCZEŃ 
W ZŁ 

  

 
LICZBA 
RODZIN 

 

LICZBA 
OSÓB 

W 
RODZINACH 

0  1 2 3 4 5 

RAZEM*  
 1 

13 859 x 34 011 640 10 812 21 248 

ZASIŁKI OKRESOWE - OGÓŁEM 2 4 055 20 786 5 407 3661 4 032 8 647 

SCHRONIENIE 3 60 7 522 95 533 60 71 

 POSIŁEK OGÓŁEM   w tym : 4 4 376 991 080 4 966 9672 3 387 8 717 

    dla dzieci i młodzieży w okresie 
    nauki w szkole 5 

3 278 779 729 3 487 510 2 304 7 056 

 UBRANIE 6 0 0 0 0 0 

 USŁUGI OPIEKUŃCZE – OGÓŁEM 
7 

2 475 1 043 391 10 092 5243 2 473 3 125 

w tym:  usługi specjalistyczne 54 10 253 164 038 52 39 

ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE 
W  PUBLICZNYCH ZAKŁADACH  OPIEKI  ZDROW. 8 

1 1 120 1 1 

ZDARZENIA LOSOWEGO 9 
40 54 28 066 40 65 

BILET KREDYTOWANY   10 
471 1 008 25 210 451 484 

 SPRAWIENIE  POGRZEBU 11 
113 113 153 052 113 117 

INNE  ZASIŁKI  CELOWE  I  W  NATURZE  
OGÓŁEM 12 

7 561 x 13 242 8024 7 392 15 504 

w tym : 
   zasiłki celowe specjalne 13 

2 754 7 362 2 023 928 2 737 5 627 

POMOC NA EKONOMICZNE  
USAMODZIELNIENIE  14 

0 0 0 0 0 

*w odniesieniu do kolumny 1, 4 oraz 5 wykazuje się rzeczywistą liczbę osób i rodzin objętych pomocą, przy zachowaniu zasady, że dana osoba/rodzina wykazywana jest tylko raz bez 
względu na liczbę otrzymanych decyzji i świadczeń 
1) w tym 4.025.055 zł dotacja na zasiłki okresowe 

2) w tym: 2.319.334 zł dotacja na dożywianie ze środków  rządowych w  ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”i, 
3) 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. 
4) w tym: 3.364.655 zł dotacja na zasiłki na żywność w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 
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3. zasiłki okresowe stanowiły 16% ogółu poniesionych wydatków,  
tj. 5.407.366 zł, 

4. zapewnienie jednego ciepłego posiłku, tj. kwotę 4.966.967 zł, która stanowiła  
15 % ogółu poniesionych wydatków. 

 
Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych 
wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności jest zadaniem obowiązkowym 
gminy. Realizacja powyższych świadczeń umożliwia osobom starszym, niepełnosprawnym 
fizycznie pozostanie w swym środowisku zamieszkania.  
W 2008 roku tą formą pomocy objęto 2.475 osób, w tym 1.954 osoby samotne, 521 osób 
zamieszkujących z rodziną. W porównaniu do 2007 roku nastąpił wzrost liczby osób objętych 
usługami opiekuńczymi o 14%. Wydatki wzrosły o 35%, co wiąże się ze: 
- wzrostem liczby osób objętych pomocą, 
- wzrostem wysokości stawek za świadczenie 1 godziny usług, 
W 2008 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, 
3) Fundacja SIC! na terenie Filii Grunwald i Filii Nowe Miasto 
4) Polski Komitet Pomocy Społecznej realizujący specjalistyczne usługi opiekuńcze na 

terenie całego miasta, 
5) Stowarzyszenie Dzienny Ośrodek Rehabilitacyjny „Bartek” realizujący specjalistyczne 

usługi opiekuńcze dla najmłodszych dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych 
niepełnosprawnością na terenie całego miasta, 

Zlecanie przez MOPR wykonywania usług  opiekuńczych w miejscu zamieszkania klienta 
opiekunkom z ww. organizacji wynika z umów zawartych pomiędzy Prezydentem Miasta 
Poznania a tymi podmiotami. 

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 4.966.967 zł, w tym 2.647.633 zł z budżetu gminy, a 2.319.334 zł z dotacji 
rządowej w ramach realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. 

Ogółem z pomocy w formie bonów w 2008 roku skorzystało 1.098 osób  
(nie obejmuje to osób bezdomnych zamieszkujących w placówkach dla bezdomnych 
funkcjonujących na terenie miasta). Poniesiony wydatek na ten cel w 2008 roku wyniósł 
1.479.457 zł, z tego 725.107 zł w ramach dotacji rządowej na program „Pomoc państwa  
w zakresie dożywiania”. 

Z pomocy w formie posiłków w szkole w 2008 roku skorzystało ogółem  
3.278 dzieci. Ogólny koszt dożywiania wyniósł  3.487.510 zł, w tym kwota 1.594.227 zł  
w ramach dotacji rządowej na program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Ogółem 
wydano dzieciom 779.729 posiłków. 

Rządowy program dotyczący dożywiania realizowany był na podstawie ustawy z dnia  
29 grudnia 2005 roku o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie 
dożywiania”, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 2006 r. w sprawie realizacji 
programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”  oraz na podstawie Uchwały 
nr XC/1012/IV/2006 Rady Miasta Poznania z dnia 21.03.2006 r. w sprawie warunków 
odpłatności za pomoc w formie posiłku udzielanego w ramach programu wieloletniego 
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Dokumenty te określiły warunki realizacji  
programu, wskazały  adresatów oraz kryteria przyznawania pomocy. 
Pomoc w formie posiłków przyznawana była: 

1) dzieciom młodszym (poniżej 7 lat) i osobom dorosłym, 
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2) uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, 
3) osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy  

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w szczególności osobom samotnym,  
w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym. 

W/w pomoc przyznawana była bezpłatnie osobom i rodzinom, których dochód nie 
przekraczał 150 % kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1  ustawy o pomocy 
społecznej.  
 
Na realizację programu w 2008 r. wydatkowano ogółem 11.168.574 zł, w tym: 
z budżetu MOPR 

 posiłki w szkole – 3.125.019 zł, w tym dotacja rządowa w kwocie 1.594.227 zł,  
 bony obiadowe – 1.420.909 zł, w tym dotacja rządowa w kwocie 725.107 zł, 
 zasiłki celowe na zakup żywności – 6.595.086 zł, w tym dotacja rządowa w kwocie  

3.364.655 zł, 
z budżetu Wydziału Oświaty UMP 

 utworzenie punktów wydawania posiłków wraz z ich doposażeniem   
- 27.560 zł, w tym dotacja rządowa w kwocie 12.500 zł  

           

3. Zadania własne powiatu 

 

3.1. Opieka zastępcza 
 
Do zadań powiatu należy udzielanie pomocy finansowej dla dzieci umieszczonych na 

mocy postanowienia sądowego w rodzinie zastępczej po śmierci rodziców naturalnych, bądź 
po pozbawieniu, ograniczeniu lub zawieszeniu im praw rodzicielskich. 
Pomoc finansowa dla dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej polegała na: 

 wypłacie comiesięcznego świadczenia  dla 698 dzieci na kwotę 4.925.974 zł 
 wypłacie jednorazowych świadczeń w momencie przyjmowania dziecka  

do rodziny zastępczej (pomoc na pokrycie niezbędnych wydatków związanych  
z potrzebami przyjmowanego dziecka) dla 68 dzieci na kwotę 105.980 zł 

 wypłacie dodatkowej pomocy pieniężnej w sytuacji losowej dla 3 dzieci na 
kwotę 4.016 zł.  

Z w/w pomocy w 2008 r. skorzystało 698 dzieci przebywających w 516 rodzinach 
zastępczych. Najwięcej dzieci (551) jest umieszczonych w spokrewnionych rodzinach 
zastępczych.  
Ogółem pomoc finansową (wraz z wynagrodzeniami dla zawodowych rodzin zastępczych) 
udzielono na kwotę  5.387.959 zł.  

W 2008 roku funkcjonowało 7 zawodowych niespokrewnionych z dzieckiem 
rodzin zastępczych o charakterze pogotowia rodzinnego, w których zostało 
umieszczonych 46 dzieci oraz 3 zawodowe niespokrewnione z dzieckiem wielodzietne 
rodziny zastępcze (jedna nowa od 01.10.2008 r.), w których przebywało 12 dzieci. 
Stanowią one alternatywną do placówek opiekuńczo-wychowawczych formę opieki zastępczej 
nad dziećmi. 

 
Liczba rodzin zastępczych z podziałem na poszczególne typy rodzin 

 
Wyszczególnienie 2007 2008 

Ilość dzieci w rodzinach zastępczych 726 698 

Ilość rodzin ogółem 501 516 

- spokrewnione 410 435 

- niespokrewnione 81 71 

- pogotowia rodzinne 8 7 

- rodziny wielodzietne 2 3 
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W 2008 r. liczba rodzin zastępczych zwiększyła się w porównaniu z 2007 r. o około 
3%. Zmniejszyła się natomiast o około 4% liczba dzieci przebywających w rodzinach 
zastępczych. Fakt ten wiązać należy przede wszystkim z funkcjonowaniem mniejszej liczby  
(o 1) zawodowych rodzin zastępczych o charakterze pogotowia rodzinnego (w tej formie 
opieki zastępczej, ze względu na jej interwencyjny charakter, mamy do czynienia z dużą 
rotacją dzieci) oraz z występującymi zmianami w rodzinach zastępczych, w których 
przebywało więcej niż jedno dziecko. 

 
W 2008 roku 119 dzieci przestało być wychowankiem rodziny zastępczej, czego 

powodem było: 
- w 54 przypadkach osiągnięcie pełnoletności przez wychowanka, 
- w  32 przypadkach rozwiązanie rodziny zastępczej, 
- w  19 przypadkach adopcja dziecka, 
- w  4 przypadkach zgon opiekuna stanowiącego rodzinę zastępczą, 
- w 10 przypadkach umieszczenie dziecka w placówce opiekuńczo  

– wychowawczej.  
 

Do zadań powiatu należy także pomoc mająca na celu życiowe usamodzielnienie się  
i integrację ze środowiskiem osób, które po osiągnięciu pełnoletności opuszczają całodobowe 
placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego, domy pomocy 
społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek  
z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, rodziny zastępcze oraz schroniska dla nieletnich, 
zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki 
wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekę lub 
młodzieżowe ośrodki wychowawcze.  
Pomoc ta polegała na:  

 wypłacie stałej miesięcznej pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki dla 312 
osób na kwotę 1.173.751 zł, 

 wypłacie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie dla 59 osób na kwotę 
288.129 zł, 

 przyznaniu pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 66 osób na 
kwotę 321.996 zł, 

 Ogółem udzielono pomoc na kwotę 1.783.876 zł.  
 

Od 2007 r. funkcjonuje przy MOPR mieszkanie chronione, w którym zapewniono  
5 miejsc dla pełnoletnich usamodzielniających się wychowanek rodzin zastępczych i placówek 
opiekuńczo – wychowawczych. Istnieje jednak dalsza potrzeba pozyskiwania lokali, w tym 
tworzenia mieszkań chronionych dla usamodzielniających się wychowanków rodzin 
zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych (w 2008 roku pełnoletność osiągnęło 
54 wychowanków rodzin zastępczych, a instytucjonalne formy opieki opuściło 57 
wychowanków pochodzących z terenu miasta Poznania), konieczność pomocy  
w podjęciu zatrudnienia przez pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych i placówek 
opiekuńczo - wychowawczych oraz rozwijanie specjalistycznego wsparcia dla tej grupy 
podopiecznych MOPR. 
 
INSTYTUCJONALNA OPIEKA NAD DZIECKIEM 
 
 Do zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu należy kierowanie dzieci 
pozbawionych opieki i wychowania rodziców (na podstawie postanowień sądu rodzinnego lub 
na wniosek rodziców) do instytucjonalnych form opieki.  
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Do placówek opiekuńczo – wychowawczych dzieci kieruje powiat właściwy ze względu na 
miejsce zamieszkania dziecka, posiadający miejsce w placówce opiekuńczo - wychowawczej. 
W uzasadnionych przypadkach pobyt dziecka bez skierowania w placówce może nastąpić na 
prośbę dziecka, na wniosek jego rodziców lub opiekunów prawnych. 
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.  
 
Na terenie Poznania w 2008 roku funkcjonowały następujące typy placówek opiekuńczo-
wychowawczych: 

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

Dziewcząt oraz Ochronka „Jurek”), 
- 5 placówek rodzinnych (Rodzinne Domy Dziecka) 
- 1 placówka interwencyjna (Pogotowie Opiekuńcze, które od 1 września 2008 r. 

przekształcone zostało w Niepubliczną Wielofunkcyjną Placówkę Opiekuńczo  
– Wychowawczą Dom Młodzieży w Poznaniu ), 

- 1 miejska placówka dziennego wsparcia – Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci  
i Młodzieży „Klub”.  

 
Liczba osób umieszczonych i oczekujących na umieszczenie   

w placówkach opiekuńczo – wychowawczych  
– wg stanu na 31 grudnia 2008 roku  

 
L.p. Wyszczególnienie 2007 2008 

Ogólna liczba dzieci wymagających umieszczenia  
w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 

261 228 

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

172 135 

Dom Dziecka 93 87 

Pogotowie Opiekuńcze/Dom Młodzieży 58 32 

Rodzinny Dom Dziecka 3 1 

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy - - 

Dom Opiekuńczo-Wychowawczy dla Dziewcząt 18 15 

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

48 37 

Dom Dziecka 47 36 

Pogotowie Opiekuńcze 1 1 

Rodzinny Dom Dziecka - - 

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy - - 

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy - - 

 
3. 

Osoby oczekujące na umieszczenie  
w placówkach opiekuńczo -wychowawczych  41 56 

Osoby oczekujące od ubiegłego roku 12 17 

Dom Dziecka lub Rodzinny Dom Dziecka lub PO 41 56 

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy - - 

 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy - - 
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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 liczna grupa dzieci oczekuje na wolne miejsca. Wg danych na dzień 31 
grudnia 2008 r. dotyczyło to 56 dzieci (tj. 25 % ogółu wymagających umieszczenia  
–w 2007 r. było to 37 %). Biorąc ponadto pod uwagę fakt niewielkiej liczby zgłaszających się 
kandydatów na rodziny zastępcze (MOPR podejmuje i w dalszym ciągu  
będzie podejmował działania w kierunku tworzenia nowych rodzin zastępczych) oraz 
konieczność osiągania przez placówki opiekuńczo – wychowawcze standardu dot. liczby 
wychowanków (maksymalnie 30), konieczne jest utworzenie na terenie miasta placówki 
(placówek), co umożliwiłoby rozwiązanie tej trudnej sytuacji. 

Aktualnie na terenie Poznania działa tylko jedna miejska placówka opiekuńczo  
- wychowawcza dziennego wsparcia - Klub Profilaktyczno - Wychowawczy na ul. Sienkiewicza 
(z filią na os. Zwycięstwa) - która nie zaspokaja istniejących potrzeb (lista osób 
oczekujących). W związku z tym istnieje konieczność tworzenia większej liczby placówek tego 
typu. 

 
3.2. Domy pomocy społecznej 
 
MOPR realizuje zadania w zakresie kierowania i umieszczania mieszkańców Poznania  
w domach pomocy społecznej. 
 
Na terenie Poznania funkcjonuje 7 domów pomocy społecznej o łącznej liczbie 668 
miejsc, w których przebywać mogą osoby wymagające całodobowej opieki. 
 

L.p. Adres 
Liczba miejsc 
rzeczywistych 

Typ Domu 

1. ul. Bukowska 27/29 155 dla osób w podeszłym wieku 

2. ul. Ugory 18/20 148 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, 4 miejsca 
dla chłopców) 

 
Porównanie ilości osób umieszczonych i oczekujących na umieszczenie  

w domach pomocy społecznej według stanu na 31 grudnia 2007 r.  
i na 31 grudnia 2008 r. 

 

L. p. Wyszczególnienie 2007 rok 2008 rok 

Ogółem: osoby umieszczone 288 333 

1. Osoby umieszczone w DPS na terenie 
Poznania, w tym: 

95 187 

mieszkańcy innych powiatów 3 20 

2. Osoby umieszczone w DPS w innych 
powiatach: 

193 146 

Ogółem: osoby oczekujące na umieszczenie 266 270 

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

219 217 

mieszkańcy innych powiatów 13 19 
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Osoby oczekujące z poprzednich lat 100 19 

2. Osoby oczekujące na umieszczenie w DPS 
w innych powiatach, w tym: 

47 53 

Osoby oczekujące z poprzednich lat 4 9 

 
 W porównaniu z 2007 rokiem w 2008 roku nastąpiło znaczące zwiększenie liczby osób 
umieszczonych w domach pomocy społecznej na terenie Poznania. Wynika to m.in.  
z zakończenia prac remontowych w Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu, przy ul. 
Konarskiego 11/13  
 
 W celu zapewnienia pilnego umieszczenia w DPS osób wymagających całodobowej 
opieki w roku 2008 występowano do innych powiatów 242 razy z wnioskiem  
o umieszczenie w tamtejszych domach mieszkańców Poznania. Skutkowało  
to umieszczeniem 146 osób w domach pomocy społecznej poza naszym powiatem,  
a kolejne 53 osoby oczekują na umieszczenie.  
 
Na dzień 31.12.2008 r. w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów 
przebywało 490 mieszkańców Poznania, skierowanych w latach 2004-2008. Dopłata  
do ich pobytu wynosiła w 2008 roku – 8.207.973 zł. 
 

Średni okres oczekiwania na umieszczenie w domu pomocy społecznej 
 

L. p. Wyszczególnienie 2007 rok 2008 rok 

1. Domy dla osób przewlekle chorych 

somatycznie i dla osób w podeszłym 

wieku w Poznaniu 

X x 

kobiety 18 miesięcy 4 miesiące 

mężczyźni  3 lata 12 miesięcy 

2. Domy dla osób przewlekle chorych 
somatycznie i dla osób w podeszłym 

wieku (poza Poznaniem) 

x x 

kobiety 3 miesiące 2 miesiące  

mężczyźni 3 miesiące 2 miesiące 

3. Domy dla osób przewlekle chorych 

psychicznie (poza Poznaniem)  
X x 

kobiety 8 miesięcy 4 miesiące  

mężczyźni  6 miesięcy 4 miesiące 

 
Z analizy danych z 2008 roku wynika, że znacząco zmniejszył się okres oczekiwania na 
miejsce w domu pomocy społecznej na terenie Poznania.   
Natomiast osoby wyrażające zgodę na skierowanie do domów pomocy społecznej poza 
Poznaniem w większości domów umieszczane są w terminie nie przekraczającym 2 miesięcy.  
W porównaniu z 2007 rokiem w 2008 roku zmniejszył się również okres oczekiwania na 
umieszczenie w domach pomocy społecznej dla osób przewlekle chorych psychicznie.  
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III. Realizacja zadań z zakresu rehabilitacji społecznej 
osób niepełnosprawnych 

 
Rada Miasta Poznania uchwałą nr XXXIII/325/V/2008 z dnia 26 lutego 2008 r. na 

zadania z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych finansowanych ze 
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i realizowanych 
przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie przeznaczyła w 2008 roku środki w wysokości  
6.871.586  zł. 

W związku z przesunięciem środków z zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej na 
zadania z zakresu rehabilitacji społecznej w ramach Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych w miesiącu kwietniu 2008 roku zwiększono plan o kwotę 
504.182 zł (uchwała nr XXXV/357/V/2008 z dnia 8 kwietnia 2008 r.). Następnie zgodnie  
z uchwałą nr XLIII/531/V/2008 z dnia 21 października 2008 r. zwiększono plan o kwotę 
1.226.635 zł  

Ostatecznie wysokość środków na realizację zadań, o których mowa niżej wynosi 
w 2008 roku 8.602.403 zł. 

 
 

Podział środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  
w 2008 roku 

Nazwa zadania 
Kwota na realizację 

zadania w zł 
Finansowanie w części lub całości kosztów tworzenia i działania 
warsztatów terapii zajęciowej 3.366.914 
Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów  
w turnusach rehabilitacyjnych 2.058.783 
Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty 
ortopedyczne i środki pomocnicze 1.757.706 
Dofinansowanie sportu, kultury, turystyki i rekreacji osób 
niepełnosprawnych 51.000 
Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się  

i technicznych na wnioski indywidualnych osób niepełnosprawnych 1.368.000 
RAZEM 8.602.403 

 
W 2008 r. na realizację pomocy wydatkowano łącznie kwotę 8.589.229 zł. 
 
 Stwarzanie możliwości uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej 
 
 Na terenie miasta Poznania funkcjonowało 9 warsztatów terapii zajęciowej,  

w których uczestniczyło 251 osób. Wszystkie warsztaty prowadzone były przez 
organizacje pozarządowe.  

 Od 2007 roku wprowadzone zostały zmiany w kwestii dofinansowania kosztów 
działalności warsztatów terapii zajęciowej. W świetle aktualnie obowiązujących przepisów 
maksymalne dofinansowanie kosztów działalności warsztatów ze środków PFRON w 2008 
roku wynosiło 90 % tych kosztów tj. 3.366.914 zł. Pozostałe 10 % warsztaty otrzymały 
ze środków powiatu grodzkiego miasta Poznania. 

 W 2008 roku wydatkowano ze środków PFRON kwotę 3.366.914 zł, dla porównania  
w 2007 roku - 3.720.002 zł. 
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 Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych 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. 
W  2008 roku wydatkowano łącznie kwotę 2.045.654 zł. Z dofinansowania skorzystały 
łącznie 3.094 osoby, w tym 170 dzieci i młodzieży. 
W porównywalnym okresie w 2007 wydatkowano łącznie kwotę 1.869.083 zł,  
a z dofinansowania skorzystały 3.362 osoby, w tym 180 dzieci i młodzieży. 

 
 Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty 

ortopedyczne i środki pomocnicze 
 

 Łącznie na realizację tego  zadania wydatkowano w 2008 roku kwotę 1.757.706 zł, 
głównie na dofinansowanie zakupu: aparatów słuchowych, obuwia ortopedycznego, 
pieluchomajtek i cewników, wózków inwalidzkich, pionizatorów, rowerów 
rehabilitacyjnych, itp. 

 Z pomocy skorzystało łącznie 1.417 osób, w tym 178 dzieci i młodzieży, które dzięki 
temu mogły otrzymać niezbędny w codziennym funkcjonowaniu sprzęt ortopedyczny. 

 W porównywalnym okresie w 2007 roku wydatkowano łącznie kwotę 2.013.621 zł,  
a z dofinansowania skorzystało 1.400 osób, w tym 220 dzieci i młodzieży. 

 
 Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych  

 
O dofinansowanie organizacji imprez dla osób niepełnosprawnych w dziedzinie sportu, 
kultury, rekreacji i turystyki mogą ubiegać się osoby prawne i jednostki organizacyjne 
nieposiadające  osobowości prawnej. 

 W okresie sprawozdawczym o dofinansowanie przedmiotowego zadania występowały 
głównie stowarzyszenia, organizując na rzecz osób niepełnosprawnych wycieczki, 
spotkania okolicznościowe, imprezy kulturalne, rajdy itp. 
W  2008 roku pozytywnie rozpatrzono 22 wnioski, na realizację których wydatkowano 
kwotę 51.000 zł. 

 W porównywalnym okresie w 2007 roku rozpatrzono 24 wnioski na kwotę 48.000 zł. 
 
 Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, technicznych  

i w komunikowaniu się. 
 
 O dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych mogą ubiegać się osoby 

niepełnosprawne, które mają trudności w poruszaniu się, natomiast likwidacji barier  
w komunikowaniu się i technicznych osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione 
potrzebami wynikającymi z ich niepełnosprawności. 

  W  2008 roku z tego rodzaju pomocy skorzystały łącznie 338 osób, a na realizację tego 
zadania wydatkowano kwotę 1.367.955 zł. 

 W porównywalnym okresie w 2007 roku z pomocy skorzystało 390 osób i wydatkowano 
kwotę 1.466.832 zł. 
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IV. Realizacja zadań z zakresu świadczeń rodzinnych  
 
Realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach 

rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 z późniejszymi zmianami) powierzono Miejskiemu 
Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Poznaniu na mocy porozumienia zawartego w dniu 4 kwietnia 
2004 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 realizujący wypłatę 
świadczeń rodzinnych.  

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

 zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego: 
 dodatek z tytułu urodzenia dziecka, 
 dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu 

wychowawczego, 
 dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty zasiłku dla 

bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania, 
 dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka, 
 dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, 
 dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, 
 dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania: 

 w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się 
siedziba szkoły, 

 w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania, 
 dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, 

 świadczenia opiekuńcze:  
 zasiłek pielęgnacyjny, 
 świadczenie pielęgnacyjne, 

 jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka. 
 
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.  

Na podstawie przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz w ramach realizacji 
ustaw o powszechnym ubezpieczeniu społecznym i zdrowotnym, MOPR opłacał składki na 
ubezpieczenie społeczne i zdrowotne osobom otrzymującym świadczenia pielęgnacyjne oraz 
składki na ubezpieczenie zdrowotne osobom pobierającym dodatek do zasiłku rodzinnego  
z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na 
skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania. 
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Dane dotyczące udzielonych świadczeń rodzinnych w I półroczu 2008 roku 
 

Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE LICZBA ŚWIADCZEŃ KWOTA ŚWIADCZEŃ W ZŁ  

I. ZASIŁKI RODZINNE WRAZ Z DODATKAMI 
1.  Zasiłki rodzinne, z tego na dziecko w wieku: 156 391 9 445 602 
1.1 do ukończenia 5 roku życia 38 917 1 867 500 

1.2 powyżej 5 roku życia, do ukończenia 18 roku życia 102 329 6 548 842 

1.3 powyżej 18 roku życia, do ukończenia 21 roku życia 13 763 935 420 

1.4 powyżej 21 roku życia, do ukończenia 24 roku życia 1 382 93 840 

2.  Dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym  
z tytułu:  

44 594 7 789 038 

2.1  Urodzenia dziecka  694 694 000 

2.2  Opieki nad dzieckiem w okresie korzystania 
z urlopu wychowawczego  

8 834 3 442 625 

2.3  

 
Samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do 
zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu 
ustawowego okresu jego pobierania 

96 35 681 

2.4  Samotnego wychowywania dziecka, z tego wypłacone 

na podstawie: 
9 442 1 603 932 

2.4.1   art.11a ust.1 pkt 1 ustawy (2) 5 624 955 053 

2.4.2 art.11a ust.1 pkt 2 ustawy (2) 3 725 632 904 

2.4.3 art.11a ust.1 pkt 3 ustawy (2) 93 15 975 

2.4.4 art.11a ust.2 ustawy (2) 0 0 

2.5  Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego  6 689 509 720 
2.5.1  Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 

roku życia  
1 261 75 600 

2.5.2 Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 
5 roku życia  

5 428 434 120 

2.6  Rozpoczęcia roku szkolnego  115 11 500 

2.7  Podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem 
zamieszkania:  

327 19 900 

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

91 8 100 

2.7.2  Na pokrycie wydatków związanych z dojazdem  
do miejscowości, w której znajduje się szkoła  236 11 800 

2.8 Wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 18 397 1 471 680 

3.  Zasiłki rodzinne z dodatkami (w.1 + w.2)  200 985 17 234 640 

II. ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE 
4.  Zasiłki pielęgnacyjne, z tego wypłacone na podstawie:  32 707 5 003 002 

4.1 art.16 ust.2 pkt 1 ustawy (2) 7 230 1 106 037 

4.2 art.16 ust.2 pkt 2 ustawy (2) 7 629 1 166 931 

4.3 art.16 ust.3 ustawy (2) 9 419 1 440 711 

4.4 art.16 ust.2 pkt 3 ustawy (2) 8 429 1 289 323 

5.  Świadczenie pielęgnacyjne  2 558 1 071 308 

6.  Świadczenia opiekuńcze (w.4 + w.5)  35 265 6 074 310 
7.  Ogółem świadczenia rodzinne  

(w. I + w. II)  236 250 23 308 950 

III. JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA 
8. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się 

dziecka 
2 750 2 750 000 

9. Ogółem świadczenia rodzinne  
(w. I + w. II + w. III) 239 000 26 058 950 

 
Ponadto w związku z realizacją Uchwały Rady Miasta Poznania z dnia 26 września 

2006 r. w sprawie podniesienia kwoty dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania 
dziecka w rodzinie wielodzietnej w I półroczu roku 2008 wypłacono 1.817.600 zł dodatku ze 
środków własnych gminy. 
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Rzeczywiste wydatki na świadczenia rodzinne z uwzględnieniem odzyskanych 
świadczeń nienależnie pobranych w I półroczu 2008 roku wyniosły 25.944.835  zł. 
Odzyskane świadczenia nienależnie pobrane wyniosły w tym okresie 144 115  zł. 
 
W I półroczu 2008 roku w porównaniu z I półroczem 2007 nieznacznemu zwiększeniu 
uległy wydatki na wypłatę: 

 jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka (o 111.000 zł) 
 zasiłków pielęgnacyjnych (o 83.743 zł).  

Są to świadczenia wypłacane bez względu na kryterium dochodowe. 
 

W I półroczu 2008 roku w porównaniu z I półroczem 2007  zmniejszeniu uległy wydatki na 
wypłatę wszystkich świadczeń uzależnionych od kryterium dochodowego. 
Największy spadek dotyczy zasiłku rodzinnego (o 1.449.732 zł). 
Jest to spowodowane poprawą sytuacji finansowej rodzin oraz stałym kryterium 
dochodowym, nie zmiennym od 2004 roku. Ponadto w wielu rodzinach przynajmniej jeden 
członek rodziny podejmuje pracę w jednym z krajów UE i wówczas zachodzi koordynacja 
systemów zabezpieczenia społecznego. W takiej sytuacji MOPR nie jest organem właściwym 
do wypłaty świadczeń. 
 
W I półroczu 2008 roku z pomocy w formie świadczeń rodzinnych korzystało 
średnio 17.959  rodzin. 
 

Od 1 lipca 2008 roku realizatorem zadania jest Poznańskie Centrum Świadczeń, 
utworzone na podstawie Uchwały Rady Miasta Poznania nr XXXVII/375/V/2008 
z dnia 13 maja 2008 roku. 

 

V. Realizacja świadczeń alimentacyjnych  
 
Realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 roku o postępowaniu 

wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. z 2005 r. Nr 86, poz. 
732) Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu rozpoczął z dniem 1 stycznia 2007 roku. 
Dotychczas zadanie to realizowane było przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu 
Miasta Poznania. 
 
Na mocy w/w ustawy zaliczka przysługuje do wysokości świadczenia alimentacyjnego albo 
różnicy pomiędzy kwotą odpowiadającą świadczeniu alimentacyjnemu, a kwotą 
wyegzekwowanego w danym miesiącu świadczenia, nie więcej jednak niż: 

 w przypadku gdy w rodzinie jest jedna lub dwie osoby uprawnione do zaliczki 
- 170,00 zł dla osoby uprawnionej, albo 250,00 zł, jeżeli osoba ta legitymuje 
się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu 
niepełnosprawności; 

 w przypadku gdy w rodzinie są trzy osoby, lub więcej, uprawnione do zaliczki 
- 120,00 zł dla osoby uprawnionej, albo 170,00 zł, jeżeli osoba ta legitymuje 
się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu 
niepełnosprawności. 

W przypadku gdy dochód rodziny nie przekracza 50 % kwoty, o której mowa w art.  
7 ust. 2, kwotę zaliczki, o której mowa w ust. 1, zwiększa się do: 

 w przypadku gdy w rodzinie jest jedna lub dwie osoby uprawnione do zaliczki 
- 300,00 zł dla osoby uprawnionej, albo 380,00 zł, jeżeli osoba ta legitymuje 
się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu 
niepełnosprawności; 
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 w przypadku gdy w rodzinie są trzy osoby, lub więcej, uprawnione do zaliczki  
- 250,00 zł dla osoby uprawnionej, albo 300,00 zł, jeżeli osoba ta legitymuje 
się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu 
niepełnosprawności. 

 
Kwota świadczeń alimentacyjnych udzielonych w I półroczu 2008 roku 

 

 
Rzeczywiste wydatki na świadczenia alimentacyjne z uwzględnieniem odzyskanych 
świadczeń nienależnie pobranych w I półroczu 2008 roku wyniosły  
4.270.312 zł. Odzyskane świadczenia wyniosły w tym okresie 41.052   zł. 

 
Zgodnie z ustawą o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce 

alimentacyjnej Zespół ds. obsługi dłużników alimentacyjnych prowadził postępowanie wobec 
osób, które nie spełniały obowiązku alimentacji. 
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] Zaliczki alimentacyjne 
zwrócone przez dłużników 
alimentacyjnych (łącznie z 
kwotą powiększenia o 5%) 

Liczba wniosków do 
starosty o skierowanie 

dłużnika alimentacyjnego 
do prac organizowanych na 
zasadach robót publicznych 

Liczba wniosków 
do starosty o 
zatrzymanie 
prawa jazdy 

Liczba wniosków do 
starosty o zwrot 

zatrzymanego prawa 
jazdy 

Styczeń 23 316 23 37 1 

Luty 20 294 27 34 2 

Marzec 37 095 11 37 8 

Kwiecień 23 567 17 39 5 

Maj 20 330 13 35 5 

Czerwiec 24 170 7 19 6 

Ogółem 148 772 98 201 27 

 
W I półroczu 2008 roku z pomocy w formie świadczeń alimentacyjnych korzystały 
średnio 2.022 rodziny. 
 

Od 1 lipca 2008 roku realizatorem zadania jest Poznańskie Centrum Świadczeń, 
utworzone na podstawie Uchwały Rady Miasta Poznania nr XXXVII/375/V/2008 

z dnia 13 maja 2008 roku. 

 

VI. Realizacja dodatków mieszkaniowych  
 

 Realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach 
mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 71, poz. 734 z późniejszymi zmianami) Miejski Ośrodek 
Pomocy Rodzinie w Poznaniu rozpoczął z dniem 1 stycznia 2007 roku. Od tego momentu 
Dział ds. Realizacji Świadczeń Rodzinnych zmienił nazwę na Dział Świadczeń Rodzinnych, 
Alimentacyjnych i Dodatków Mieszkaniowych. Dotychczas zadanie to realizowane było przez 
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania. 
 
Dodatek mieszkaniowy przysługuje: 

 najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych, 
 członkom spółdzielni mieszkaniowych zamieszkującym na podstawie 

spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, 

  WYSZCZEGÓLNIENIE  KWOTA ŚWIADCZEŃ W ZŁ  

 Zaliczka alimentacyjna (w tym): 4 311 364 

  - wypłacona w I kwartale roku 2008 2 150 929 

  - wypłacona w II kwartale roku 2008 2 160 435 
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 osobom zajmującym lokale mieszkalne w budynkach stanowiących ich 
własność i właścicielom lokali mieszkalnych, 

 innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego  
i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem, 

 osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na 
przysługujący im lokal zamienny albo socjalny. 

Dodatek mieszkaniowy przysługuje na podstawie tylko jednego z ww. tytułów. 
 

Kwota dodatków mieszkaniowych wypłaconych w I półroczu 2008 roku 
 

  WYSZCZEGÓLNIENIE  
USTAWOWE 

DODATKI 
MIESZKANIOWE 

SPECJALNE 
DODATKI 

MIESZKANIOWE 
   OGÓŁEM W ZŁ  

 KWOTA ŚWIADCZEŃ W ZŁ : 6 979 598 845 212 7 824 810 

 - W I KWARTALE 2007 3 580 406 415 983 3 996 389 

 - W II KWARTALE 2007 3 399 192 429 229 3 828 421 

 
W I półroczu 2008 roku z pomocy w formie dodatków mieszkaniowych korzystały 
średnio  1.862  rodziny. 
 

Od 1 lipca 2008 roku realizatorem zadania jest Poznańskie Centrum Świadczeń, 
utworzone na podstawie Uchwały Rady Miasta Poznania nr XXXVII/375/V/2008 
z dnia 13 maja 2008 roku. 

 

VII. Realizacja programów i projektów zmierzających do 
poprawy warunków życia mieszkańców Poznania  
 

1. Program „Pomoc Rodzinom z Problemem Alkoholowym” 

 
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. 

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,  
h) konsekwencje dorastania w rodzinie w problemem alkoholowym. 
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CHARAKTERYSTYKA RODZIN OBJĘTYCH PROGRAMEM 
Konsultanci współpracowali z 215 rodzinami. Częstotliwość terapii indywidualnej i rodzinnej 
odbywała się według wewnętrznie ustalonego kontraktu zawartego między konsultantem 
Programu a klientem. W spotkaniach indywidualnych uczestniczyło 79 dzieci oraz 209 
dorosłych, w spotkaniach rodzinnych uczestniczyło 87 rodzin, 14 par brało udział  
w spotkaniach małżeńskich. W całorocznych zajęciach grupowych brało udział 57 dzieci  
i młodzieży oraz 79 dorosłych osób. Półkoloniami zostało objętych 342 osoby, koloniami 
socjoterapeutycznymi 106 osób, akcją świąteczną zaś 330 dzieci. Na weekendowe wyjazdy 
terapeutyczno - wypoczynkowe pojechało 42 dorosłych i 73 dzieci. Przez cały rok 
kalendarzowy i szkolny z  zadania „wyrównywanie szans w dostępie do edukacji i możliwości 
rozwoju umiejętności” skorzystało 127 osób, a pomocą wolontarystyczną zostało objętych  
32 dzieci. 
 
REALIZOWANE DZIAŁANIA 
A. Działania metodyczne z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej oraz 
profilaktyki 
1. Diagnozowanie rodzin - Konsultanci pracujący z rodzinami przeprowadzili diagnozę 51 
nowych rodzin, zakwalifikowanych do udziału w Programie w 2008 r. Metodami diagnozy 
były: rozmowa, obserwacja, specjalistyczne kwestionariusze i testy. 
2. Praca terapeutyczna z rodzinami – W  terapii indywidualnej uczestniczyło 79 dzieci oraz 
209 dorosłych, w terapii rodzinnej uczestniczyło 87 rodzin, 14 par brało udział w terapii 
małżeńskiej. 
3. Organizacja i prowadzenie zajęć grupowych dla osób objętych Programem 
a) W 2008 roku - prowadzone były 2 grupy dla dzieci i młodzieży:  

 grupa rozwojowa dla dzieci w wieku 7 – 11 lat  „Bawię się i uczę”, 
 grupa socjoterapeutyczna dla dzieci w wieku 12 – 15 lat „Jestem sobą, chcę być  

z wami". 
Łącznie uczestniczyło w nich: w I półroczu – 23 dzieci i młodzieży, w II półroczu – 29 
dzieci i młodzieży.  
Dodatkowo prowadzona była grupa z zakresu edukacji seksualnej dla młodzieży, w której  
brało udział 5 dziewcząt.  

b) Prowadzonych było 6 grup dla dorosłych:  
 trening umiejętności wychowawczych  „Chcę być super rodzicem” (3 grupy),  
 grupa psychoedukacyjna dla osób współuzależnionych „Ja też chcę być ważna/ 

ważny”, 
 grupa warsztatowo – terapeutyczna dla DDA „Uczę się żyć teraźniejszością, patrzę 

w przyszłość, nie obciąża mnie przeszłość”, 

 trening asertywności – w ramach cyklu zajęć „Uczę się dbać o siebie, znam swoje 
potrzeby, potrafię je wyrażać”. 

Łącznie uczestniczyło w nich: w I półroczu – 50 osób, w II drugim półroczu – 29 osób. 
Dodatkowo w ramach cyklu zajęć „Uczę się dbać o siebie, znam swoje potrzeby, potrafię 
je wyrażać” zostały przeprowadzone dwa weekendowe spotkania warsztatowe „Jak radzić 
sobie ze stresem”. Wzięło w ich udział 16 osób.  

4. Organizacja i prowadzenie wyjazdów terapeutyczno - wypoczynkowych - Zorganizowano  
4 wyjazdy terapeutyczno - wypoczynkowe. Odbyły się one w Agroturystycznym Pensjonacie 
Rekreacyjno – Wypoczynkowym w Zajączkowie w terminie 11-13 kwietnia 2008 r.,  
w Pensjonacie „January” w Starduniu k/Trzcianki w terminie 9-11 maja 2008 r.,  
w Agroturystycznym Centrum Sportów Konnych i Rekreacji „Stajnia pod lasem” w Łosińcu  
k/Skoków w terminie 20-22 czerwca 2008 r. oraz w Ośrodku Wypoczynkowym „Wrzos”  
w Sierakowie w terminie 28 – 30 listopada 2008 r. Łącznie uczestniczyło w nich 115 osób (42 
dorosłych i 73 dzieci). 
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5. Organizacja i prowadzenie wyjazdów terapeutycznych dla DDA – Zorganizowano  
2 wyjazdy terapeutyczne dla Dorosłych Dzieci Alkoholików. Odbyły się on w Gospodarstwie 
Agroturystycznym „Jawita” w Czarnym Piątkowie w terminie 11 - 13 kwietnia 2008 r. oraz  
w Pensjonacie „January” w Stradyniu k/Trzcianki w terminie 7 – 9 listopada 2008 r. Brało  
w nich udział łącznie 30 osób.  
6. Organizacja i nadzór nad zadaniem: Wyrównywanie szans w dostępie do edukacji  
i możliwości rozwoju umiejętności - W ramach powyższego zadania w kursach i zajęciach 
rozwijających umiejętności w 2008 r. wzięło udział 127 osób. Dodatkowo w ramach zadania 
udzielono pomocy w formie zakupu specjalistycznej odzieży dla dziecka, które osiąga duże 
sukcesy na treningach piłki nożnej, a jego sukcesy są rekomendowane przez prezesa klubu 
sportowego oraz trenera. 
7. Organizacja i nadzór merytoryczny nad koloniami socjoterapeutycznymi dla dzieci  
i młodzieży - W pierwszym półroczu trwały przygotowania organizacyjne do kolonii 
socjoterapeutycznych (poszukiwanie oferentów, szczegółowa analiza ofert, praca nad 
dokumentami przetargowymi, negocjacje, wybór oferenta, rekrutacja dzieci i młodzieży 
spośród klientów Programu oraz innych klientów MOPR.). W ich wyniku odbyły się 3 turnusy 
kolonijne: w Ośrodku Wypoczynkowym „Dagmara” w Łebie – Nowęcinie w terminie 23.06- 
04.07.2008 r., w Ośrodku Wypoczynkowym „Beata” w Smołdzińskim Lesie k/Łeby  
w terminie 23.06 – 04.07.2008 r. (organizator: Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – 
Pedagogicznej „Progres” w Koluszkach), w Ośrodku Wypoczynkowym „Jodełka” w Świętej 
Katarzynie w Górach Świętokrzyskich w terminie: 21.07 – 01.08.2008 r. (organizator: PGR 
Bródno Sp. Z. o.o w Warszawie). Łącznie uczestniczyło w nich 106 dzieci i młodzieży.  
8. Organizacja i prowadzenie półkolonii letnich – zorganizowanych zostało 11 wycieczek,  
w tym: 
a) 5 wyjazdów dziecięco – młodzieżowych, w których łącznie uczestniczyło 117 

podopiecznych, w tym: 
 2 wyjazdy do Leszna na pływalnię AKWAWIT – 29 podopiecznych + 23 

podopiecznych 
 wyjazd do Lubonia do miasteczka kowbojskiego – 23 podopiecznych 
 wyjazd do „Starej Chaty u Kowola” w Kluczewie – 27 podopiecznych 
 wyjazd do Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w Chalinie – 15 podopiecznych 

b) 6  wyjazdów rodzinnych, w których łącznie uczestniczyło 225 podopiecznych, w tym: 
 wyjazd do Stacji Doświadczalnej w Stobnicy – 28 podopiecznych 
 wyjazd na imprezę plenerową Żywy Skansen w Dziekanowicach – 33 

podopiecznych 
 wyjazd do kopalni soli w Kłodawie – 36 podopiecznych 
 2 wyjazdy do Torunia – 43 podopiecznych + 35 podopiecznych 
 wyjazd do Biskupina – 43 podopiecznych 

9. Wsparcie w zdrowieniu – W  zadaniu wsparcie w zdrowieniu uczestniczyło 25 rodzin. 
10. Impreza świąteczna dla dzieci – W ramach spotkania świątecznego zorganizowana 
została w kinie Apollo, ul. Ratajczaka 18 projekcja filmu „Król Maciuś Pierwszy”. Na film 
zostało zaproszonych 330 dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym z rodzicami. Po filmie 
dzieci zostały obdarowane paczkami składającymi się ze słodyczy oraz Encyklopedycznego 
Atlasu Zwierząt. W imprezie wzięło udział 256 dzieci. 
B. Udzielanie informacji, prowadzenie doradztwa metodycznego oraz zajęć 
warsztatowych dla pracowników socjalnych z zakresu problematyki uzależnień 
Doradztwo metodyczne prowadzone przez konsultantów na bieżąco obejmowało:  

a) omawianie poszczególnych przypadków, konsultowanie możliwości podejmowania 
działań, interwencji 

b) informowanie o procedurze postępowania w sprawie składania wniosków do MKRPA, 
informowanie o etapach jakie podejmuje MKRPA w sprawie zastosowania obowiązku 
poddania się przez uzależnionego leczeniu odwykowemu, 
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c)  informowanie o placówkach specjalistycznych, zajmujących się leczeniem 
odwykowym, grupach AA, Alanon, Alateen. 

C. Przygotowanie wolontariuszy do pracy w programie oraz monitorowanie ich 
pracy  
W ramach realizacji zadania w 2008 r.  przeprowadzono następujące działania: 
1. Pozyskiwanie nowych wolontariuszy w formie: 

a) osobisty kontakt ze studentami na uczelniach (Uniwersytet Przyrodniczy, Wyższa 
Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa) -  pozyskano 28 wolontariuszy, 

b) bezpośrednie zgłoszenie się wolontariuszy do Programu -  pozyskano 2 wolontariuszy. 
2. Rozmowy weryfikujące pracę w Programie oraz rozmowy kwalifikacyjne  

z zainteresowanymi pracą wolontarystyczną w Programie, które przeprowadzono z 55 
osobami, w tym: 
a) osobami  kontynuującymi pracę w 2008 roku - 13 osób - pracowało 12 wolontariuszy, 
b) nowymi osobami - 42 zgłoszenia - pracowało 20 wolontariuszy - 19 wolontariuszy 

uczestniczyło jedynie w szkoleniach przygotowując się do pracy z dzieckiem.  
3. Monitoring czynności związanych ze sporządzaniem i podpisaniem indywidualnych  

porozumień w sprawie korzystania ze świadczeń wolontariusza oraz przeszkolenia  
w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych, podpisano 
z wolontariuszami 22 porozumienia określające datę rozpoczęcia działalności 
wolontarystycznej, czas jej zakończenia, a także odpowiedni dla każdego wolontariusza  
zakresy czynności: 
a) Opieka nad wskazanymi przez pracownika Programu dziećmi z rodzin z problemem 

alkoholowym w miejscu zamieszkania dziecka, 
b) Opieka nad wskazanymi przez pracownika Programu dziećmi z rodzin z problemem 

alkoholowym w  siedzibie Programu, tj. przy ul Matejki 50 w Poznaniu,  
c)  Opieka nad wskazanymi przez pracownika Programu dziećmi z rodzin z problemem 

alkoholowym w miejscu zamieszkania dziecka oraz w siedzibie Programu, tj. przy ul 
Matejki 50 w Poznaniu,   

d) Motywowanie do nauki i pomaganie przy odrabianiu zadań domowych, 
e) Spędzanie czasu wolnego, 
f) Współpraca z pracownikiem Programu, prowadzącym rodzinę,  
g) Uczestniczenie w spotkaniach zespołu wolontariuszy, 
h) Udział w podstawowym szkoleniu z zakresu pracy z dziećmi z rodzin alkoholowych, 
i) Udział w dodatkowych szkoleniach zwiększających wiedzę i umiejętności z zakresu 

pracy z dziećmi z rodzin alkoholowych, 
j) Organizacja i prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych, 
k) Przyprowadzanie dzieci na zajęcia socjoterapeutyczne organizowane w ramach 

Programu oraz zadbanie o bezpieczny powrót po ich zakończeniu.     
4. Pozostałe warunki współpracy z wolontariuszami: Pomoc podczas wyjazdów 

terapeutyczno-wypoczynkowych – 6 wolontariuszy; pomoc podczas wyjazdów dziecięco  
– młodzieżowych – 9 wolontariuszy; pomoc podczas akcji świątecznej – 7 wolontariuszy. 

5. Prowadzenie cyklicznych szkoleń dla wolontariuszy o następującej tematyce: 
a) Funkcjonowanie rodziny alkoholowej, 
b) Funkcje rodziny. Rola wolontariusza w rodzinie dysfunkcyjnej, 
c) Metody pracy z dzieckiem – Jak pomóc w nauce?, 
d) Metody pracy z dzieckiem – Spędzanie czasu wolnego. 

Szkolenie odbyło się w formie 4 spotkań po 2 godziny szkoleniowe, uczestniczyły w nim 34 
osoby.  
6. Przygotowywanie wolontariuszy do pracy pomocowej w trakcie wyjazdów terapeutyczno-

wypoczynkowych, obowiązki wolontariusza - wg zapotrzebowania podczas wyjazdu  
i zajęć. 
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7. Prowadzenie superwizji dla wolontariuszy. Superwizja obejmowała 3 spotkania  
po 2 godziny każda, uczestniczyło w niej 7 osób. 

8. Spotkania z pracownikami uczelni w celu przedstawienia Programu oraz zwiększenia 
liczby kandydatów do pracy woluntarystycznej.  

9. Dyżury pracownika Programu na terenie uczelni służące koordynowaniu pracy 
wolontarystycznej. 

10. Zgłoszenie Zespołu Wolontariuszy do Konkursu Poznański Wolontariusz Roku. 
D. Samodoskonalenie warsztatu pracy pracowników programu 
1. Prowadzona była superwizja zespołu specjalistów zatrudnionych w Programie. Odbyły 

się 4 spotkania superwizyjne w dniach 18.01.2008, 07.03.2008, 04.04.2008, 
09.05.2008, które poprowadziła prof. dr hab. Lidia Cierpiałkowska oraz oraz 4 spotkania 
w dniach 26.09.2008, 17.10.2008, 14.11.2008, 05.12.2008, które prowadził Piotr 
Miszewski – superwizor Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. 

2. Odbyły się trzy superwizje pracy z grupa terapeutyczną DDA. Prowadził je Janusz 
Bachmiński – superwizor Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.  

3. 9 osób wzięło udział w szkoleniu „Podejście skoncentrowane na rozwiązaniach – kurs 
podstawowy” organizowanym przez Centrum Podejścia Skoncentrowanego na 
Rozwiązaniach. Prowadzącym szkolenie był Tomasz Świtek.   

4. Jedna osoba uzyskała dofinansowanie do zaocznych studiów do zaocznych studiów 
magisterskich kierunek Psychologia na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu im. 
Adama Mickiewicza w Poznaniu. 

5. Dwie osoby wzięły udział w konferencji „Krótkoterminowa intensywna psychoterapia 
psychodynamiczna” organizowanej przez Sekcję Psychoterapii Polskiego Towarzystwa 
Psychologicznego 

6. Dwie osoby wzięły dział w konferencji „Pomoc osobom z syndromem DDA – zjawiska  
w psychoterapii” organizowanej przez Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów 
Uzależnień.  

7. Trzy osoby wzięły udział w szkoleniu na mediatorów rodzinnych „Mediacje rodzinne  
– współpraca i porozumienie” organizowanym przez Stowarzyszenie Mediatorów 
Rodzinnych.  

8. Dwie osoby wzięły udział w Intensywnym Treningu w ramach kursu „Podstawy 
Psychoterapii Psychodynamicznej” organizowanym przez Krakowskie Centrum 
Psychodynamiczne.  

9. 11 osób wzięło udział w szkoleniu – „Interwencja kryzysowa – profesjonalne 
pomaganie” organizowanym przez Grupę Interwencji Psychologicznej i Szkoleń ARCAN 

10. 12 osób wzięło udział w szkoleniu z zakresu zaburzeń rozwojowych typu FAS – płodowy 
zespół alkoholowy. Szkolenie prowadziła Małgorzata Klecka, ekspert Państwowej Agencji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ds. FAS 

11. Jedna osoba uzyskała dofinansowanie do szkolenia zawodowego Kurs Zaawansowany 
Terapii Systemowej organizowanego przez Wielkopolskie Towarzystwo Terapii 
Systemowej.  

12. Dwie osoby wzięły udział w szkoleniu „Dziecko z rozbitego związku w terapii 
indywidualnej i grupowej” organizowanym przez Terenowy Komitet Ochrony Praw 
Dziecka w Poznaniu 

E. Inne działania prowadzone w ramach programu 
1. Pracownicy Programu  opracowali nowe wzory kart niezbędnych do współpracy z rodziną: 

 Karta Tytułowa, 

 Standard rozmowy wstępnej z klientem, 
 Pytania do wywiadu z klientem dorosłym, 
 Ankieta, 
 Zakres specjalistycznej pomocy i współpracy z osobą dorosłą, 
 Karta współpracy z rodziną, 
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 Karta konsultacji, 
 Oświadczenie rodzica/opiekuna dotyczące udziału dziecka w zajęciach grupowych, 
 Oświadczenie rodzica/opiekuna dotyczące udziału dziecka w spotkaniach 

indywidualnych, 

 Karta zajęć grupowych, 
 Wsparcie w zdrowieniu – karta zgłoszenia. 

2. Pracownicy udzielili 61 konsultacji w ramach pomocy rodzinom nie objętych działaniami 
Programu.  
3. Prowadzono prace nad ulotką i plakatem Programu, a także nad nowymi procedurami 
porządkującymi pracę z klientem. 
4. Zakupiono materiały edukacyjne wykorzystywane w indywidualnej i grupowej pracy  
z klientem. 
 
OSIĄGNIĘTE EFEKTY 
Poniżej przedstawiono efekty ilościowe uzyskane w trakcie realizacji Programu. Efektem 
współpracy rodziny w ramach Programu było zwiększenie umiejętności radzenia sobie  
z uzależnieniem i jego skutkami w rodzinie w następującym zakresie: 
 
Efekt Liczba ogólna osób/rodzin 

Terapia dla uzależnionych w Poradni Leczenia Uzależnień 23 osoby 

Spotkania AA 14 osób 

Terapia dla uzależnionych w ośrodkach stacjonarnych 7 osób 

Pozostawanie w abstynencji bez leczenia 20 osób 

Terapia dla współuzależnionych w placówkach poza Programem 12 osób 

Spotkania Alanon 1 osoba 

MKRPA (sprawy o przymusowe leczenie) 15 osób 

Leczenie psychiatryczne 42 osoby 

Postępowanie sądowe o znęcanie się psychiczne i fizyczne 12 spraw 

Postępowanie sądowe – rozwód 14 spraw 

Postępowanie sądowe – alimenty 18 spraw 

Podjęcie starania o odizolowanie alkoholika-agresora od reszty rodziny 14 rodzin 

Współpraca z Policją 39 rodzin 

Uczęszczanie do świetlic socjoterapeutycznych 46 dzieci 

Współpraca z psychologiem lub pedagogiem szkolnym 63 rodziny 

Podjęcie starań o zmianę warunków mieszkaniowych 8 rodzin 

Wyjście z bezrobocia 23 osoby 

Kontakt z org. pozarządowymi  9 osób 

Odzyskanie praw rodzielskich 2 rodziny biologiczne 

 

Do ważniejszych efektów jakościowych zaliczyć należy: 

 

 

 

 

Efekt Liczba 

Zakończenie udziału w Programie z powodu uzyskania stabilnej sytuacji 23 rodziny 

Umocnienie więzi rodzinnych, poprawa komunikacji między członkami rodziny 83 rodziny 

Nabycie umiejętności radzenia sobie z problemem alkoholowym bliskiego członka 
rodziny 

85 osób 

Aktywna praca nad rozwojem osobistym 149 osób 

Wzrost umiejętności wychowawczych, poprawa relacji z dziećmi 65 osób 

Ustanie przemocy  21 rodzin 

Wzrost umiejętności społecznych, asertywności, odpowiedzialności, samodzielności 77 osób 

Wzrost umiejętności korzystania z pomocy instytucjonalnej 78 osób 
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2. Program „Pomoc Rodzinom z Problemem Uzależnień od Substancji 
Psychoaktywnych” 

 

CEL PROGRAMU  
Celem programu było minimalizowanie oraz zapobieganie szkodom spowodowanym 
występowaniem w rodzinie problemu narkomanii, 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 narkomanii  

i szkód z niego wynikających, 
b) podjęcie przez rodzinę działań zmierzających do poprawy swojej sytuacji. 
 
KRYTERIA DOBORU RODZIN DO PROGRAMU 
Do Programu przyjmowane były rodziny, w których występuje bądź występowała narkomania 
u któregoś z jej członków oraz spełnione jest przynajmniej jedno z wymienionych niżej 
kryteriów: 
a) przemoc w rodzinie, 
b) zaburzone relacje pomiędzy członkami rodziny, 
c) rodzina, w której występuje problem uzależnienia od narkotyków, a dzieci przebywają  

w zastępczych formach opieki, 
d) problemy opiekuńczo- wychowawcze, 
e) współuzależnienie, 
f)   leczący się narkoman w rodzinie, 
g) problem używania narkotyków przez dzieci i młodzież, 
h)  uzależnienie krzyżowe któregoś z członków rodziny. 
 
CHARAKTERYSTYKA RODZIN OBJĘTYCH PROGRAMEM 
W 2008 roku konsultanci zatrudnieni w Programie współpracowali z 31 rodzinami.  
W spotkaniach indywidualnych uczestniczyło 10 dzieci oraz 26 dorosłych, w spotkaniach 
rodzinnych uczestniczyło 6 rodzin, 1 para brała udział w spotkaniu małżeńskim. Częstotliwość 
spotkań indywidualnych i rodzinnych odbywała się według wewnętrznie ustalonego kontraktu 
zawartego między konsultantem Programu a klientem. Akcją letnią (półkolonie) objętych 
zostało 20 dzieci i młodzieży. Spotkanie świąteczne  zorganizowano dla 200 uczestników.  
W całorocznych zajęciach grupowych brało udział 14 dzieci i młodzieży oraz 7 dorosłych 
osób. Na weekendowy wyjazd terapeutyczno - wypoczynkowy pojechało 9 dorosłych  
i 19 dzieci a na kolonie socjoterapeutyczne wyjechało 31 uczestników. Przez cały rok 
kalendarzowy i szkolny z zadania „wyrównywanie szans w dostępie do edukacji  
i możliwości rozwoju umiejętności” skorzystało 42 osoby, a pomocą wolontarystyczną zostało 
objętych 2 dzieci. 
 
REALIZOWANE DZIAŁANIA 
A. Działania metodyczne z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej oraz 
profilaktyki 
1. Diagnozowanie rodzin – Konsultanci  pracujący z rodzinami przeprowadzili diagnozę  
15 nowych rodzin, zakwalifikowanych do udziału w Programie w 2008 r. Metodami diagnozy 
były: rozmowa, obserwacja, specjalistyczne kwestionariusze i testy. 
2. Praca terapeutyczna z rodzinami – W  terapii indywidualnej uczestniczyło 10 dzieci oraz 26 
dorosłych, w terapii rodzinnej uczestniczyło 6 rodzin, 1 para brała udział w terapii 
małżeńskiej. 
3. Organizacja i prowadzenie zajęć grupowych dla osób objętych Programem 
a) Grupy dla dzieci i młodzieży:  
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 w grupie rozwojowej dla dzieci w wieku 7 – 11 lat  „Bawię się i uczę” brało udział 
2 dzieci, 

 w grupie socjoterapeutycznej dla dzieci w wieku 12- 15 lat „Jestem sobą, chcę 
być z wami" brało udział 3 dzieci, 

 w grupie weekendowej „Dorastam – poszukuję – wybieram” dla młodzieży  
w wieku 15-19 lat z zakresu profilaktyki narkotykowej brało udział 9 osób.  

b) Grupy dla dorosłych:  

 w  treningu umiejętności wychowawczych „Chcę być super rodzicem” 
uczestniczyło 5 osób 

 grupa psychoedukacyjna dla osób współuzależnionych „Ja też chcę być ważna/ 
ważny” uczestniczyła 1 osoba 

 grupa warsztatowo – terapeutyczna dla DDA „Uczę się żyć teraźniejszością, patrzę 
w przyszłość, nie obciąża mnie przeszłość” uczestniczyła 1 osoba.  

4. Organizacja i nadzór nad zadaniem: Wyrównywanie szans w dostępie do edukacji  
i możliwości rozwoju umiejętności - w kursach i zajęciach rozwijających umiejętności  
w 2008 r. wzięło udział 13 osób.  Dodatkowo pomocą została objęta grupa młodzieżowa, dla 
której w ramach zajęć z profilaktyki uzależnień zorganizowano zajęcia warsztatowe 
połączone z nauką alternatywnego spędzania czasu wolnego. W ramach zajęć grupowych 
odbyło się 5 spotkań poza siedzibą Programu. Uczestnicy korzystali z atrakcji następujących 
miejsc: Cosmic Bowling Center; Fantasy Park, 2 x  Malta Ski.  Z zadania skorzystało 29 osób.    
5. Organizacja i prowadzenie wyjazdów terapeutycznych – wypoczynkowych  
- Zorganizowano 1 wyjazd terapeutyczno - wypoczynkowy, który odbył się  
w Agroturystycznym Pensjonacie Rekreacyjno – Wypoczynkowym w Zajączkowie w terminie 
03-05.10.2008 r. Uczestniczyło w nim 28 osób (9 dorosłych i 19 dzieci). 
6. Organizacja i nadzór merytoryczny nad koloniami socjoterapeutycznymi dla dzieci  
i młodzieży – W terminie 18- 29 sierpnia 2008 r. odbył  się w Ośrodku Wypoczynkowym 
„Jodełka” w Świętej Katarzynie w Górach Świętokrzyskich (organizator: PGR Bródno Sp.  
Z o.o w Warszawie) turnus kolonijny. W kolonii socjoterapeutycznej uczestniczyło 31 dzieci  
i młodzieży. 
7. Organizacja i prowadzenie półkolonii letnich – Dnia 29.07.2008 r. odbyła się Letnia 
Półkolonijna Wycieczka dla dzieci i młodzieży do Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego,  
w którym uczestniczyło 20 podopiecznych, 2 opiekunów, 2 wolontariuszy, 2 praktykantów. 
8. Wsparcie w zdrowieniu – W zadaniu wsparcie w zdrowieniu uczestniczyły 2 rodziny. 
9. Impreza świąteczna dla dzieci - Dnia 02.12.2008 r. w Kinie „Apollo” przy ul. Ratajczaka 18 
w Poznaniu zorganizowano po raz pierwszy świąteczne spotkanie dla młodzieży ze szkół 
gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych, połączone z projekcją filmu „Step Up 2”.  
W imprezie wzięło udział 128 podopiecznych. 
B. Udzielanie informacji, prowadzenie doradztwa metodycznego oraz zajęć 
warsztatowych dla pracowników socjalnych z zakresu problematyki uzależnień 
Doradztwo metodyczne prowadzone przez konsultantów na bieżąco obejmowało:  
a) omawianie poszczególnych przypadków, konsultowanie możliwości podejmowania 

działań, interwencji, 
b)  informowanie o procedurze postępowania w sprawie składania wniosków do MKRPA, 

informowanie o etapach jakie podejmuje MKRPA w sprawie zastosowania obowiązku 
poddania się przez uzależnionego leczeniu odwykowemu, 

c)  informowanie o placówkach specjalistycznych zajmujących się leczeniem odwykowym.  
C. Przygotowanie wolontariuszy do pracy w programie oraz monitorowanie ich 
pracy  
W ramach realizacji zadania w 2008 r. przeprowadzono następujące działania: 
1. Pozyskiwanie nowych wolontariuszy poprzez osobisty kontakt ze studentami na 

uczelniach (Uniwersytet Przyrodniczy, Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych  
i Dziennikarstwa) – pozyskano 1 wolontariusza 
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2. Rozmowy weryfikujące pracę w Programie oraz rozmowy kwalifikacyjne  
z zainteresowanymi pracą wolontarystyczną w Programie, które przeprowadzono  
z 2 osobami (z 1 osobą kontynuującą pracę w roku 2008 oraz z 1 nową wolontariuszką) 

3. Monitoring czynności związanych ze sporządzaniem i podpisaniem indywidualnych  
porozumień w sprawie korzystania ze świadczeń wolontariusza oraz przeszkolenia  
w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych  
– podpisano z wolontariuszami 2 porozumienia określających datę rozpoczęcia 
działalności wolontarystycznej, czas jej zakończenia, a także odpowiednie dla każdego 
wolontariusza  zakresy czynności: 
a) Opieka nad wskazanymi przez pracownika Programu dziećmi z rodzin z problemem 

uzależnienia w miejscu zamieszkania dziecka, 
b) Opieka nad wskazanymi przez pracownika Programu dziećmi z rodzin z problemem 

uzależnienia w  siedzibie Programu, tj. przy ul Matejki 50 w Poznaniu,  
c)  Opieka nad wskazanymi przez pracownika Programu dziećmi z rodzin z problemem 

uzależnienia w miejscu zamieszkania dziecka oraz w siedzibie Programu, tj. przy ul 
Matejki 50 w Poznaniu,   

d) Motywowanie do nauki i pomaganie przy odrabianiu zadań domowych, 
e) Spędzanie czasu wolnego, 
f) Współpraca z pracownikiem Programu, prowadzącym rodzinę,  
g) Uczestniczenie w spotkaniach zespołu Wolontariuszy, 
h) Udział w podstawowym szkoleniu z zakresu pracy z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych, 
i) Udział w dodatkowych szkoleniach zwiększających wiedzę i umiejętności z zakresu 

pracy z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych, 
j) Organizacja i prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych, 
k) Przyprowadzanie dzieci na zajęcia socjoterapeutyczne organizowane w ramach 

Programu oraz zadbanie o bezpieczny powrót po ich zakończeniu.     
4. Prowadzenie cyklicznych szkoleń dla wolontariuszy o następującej tematyce: 

a) Funkcjonowanie rodziny dysfunkcyjnej, 
b) Funkcje rodziny. Rola wolontariusza w rodzinie dysfunkcyjnej, 
c) Metody pracy z dzieckiem – Jak pomóc w nauce?, 
d) Metody pracy z dzieckiem – Spędzanie czasu wolnego. 

Szkolenie odbyło się w formie 4 spotkań po 2 godziny szkoleniowe, uczestniczyły w nich  
2 osoby.  
5. Prowadzenie superwizji dla wolontariuszy – odbyły się 3 spotkania po 2 godziny każde. 
6. Spotkania z pracownikami uczelni w celu przedstawienia Programu oraz zwiększenia 

liczby kandydatów do pracy wolontarystycznej.  
7. Dyżury pracownika Programu na terenie uczelni służące koordynowaniu pracy 

wolontarystycznej.  
8. Zgłoszenie Zespołu Wolontariuszy do Konkursu Poznański Wolontariusz Roku. 
D. Samodoskonalenie warsztatu pracy pracowników programu 
1. Prowadzona była superwizja zespołu specjalistów zatrudnionych w Programie. Odbyły się 

4 spotkania superwizyjne w dniach 18.01.2008, 07.03.2008, 04.04.2008, 09.05.2008, 
które poprowadziła prof. dr hab. Lidia Cierpiałkowska oraz 4 spotkania w dniach 
26.09.2008, 17.10.2008, 14.11.2008, 05.12.2008, która prowadził Piotr Miszewski  
– superwizor Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. 

2. Jedna osoba wzięła udział w Intensywnym kursie interwencji kryzysowej organizowanym 
przez Grupę Interwencji Psychologicznej i Szkoleń ARCAN. 
3. Cztery osoby wzięły udział w szkoleniu – „Interwencja kryzysowa – profesjonalne 
pomaganie” organizowanym przez Grupę Interwencji Psychologicznej i Szkoleń ARCAN 
4. Jedna osoba uzyskała dofinansowanie do szkolenia „Spotkanie, zasoby, proces” 
organizowane przez Polski Instytut Eriksonowski. 
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5. Jedna osoba wzięła udział z szkoleniu „Wczesna interwencja. Wybrane zagadnienia 
związane z diagnozą i terapią dziecka w wieku 0-6 lat z zaburzeniami psychoruchowymi”. 
6. Jedna osoba wzięła udział w cyklu szkoleniowym dotyczącym uzależnień organizowanym 
przez Dom Trzeźwości w Poznaniu. 
7. Cztery osoby  wzięły udział w szkoleniu z zakresu zaburzeń rozwojowych typu FAS – 
płodowy zespół alkoholowy. Szkolenie prowadziła pani Małgorzata Klecka, ekspert 
Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ds. FAS 
8. Trzy osoby wzięły udział w szkoleniu „Podejście skoncentrowane na rozwiązaniach – kurs 
podstawowy” organizowanym przez Centrum Podejścia Skoncentrowanego na 
Rozwiązaniach. Prowadzącym szkolenie był p. Tomasz Świtek.   
10. Jedna osoba wzięła udział w konferencji „Pomoc osobom z syndromem DDA – zjawiska 
w psychoterapii” organizowanej przez Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień.  
11. Jedna osoba wzięła udział w Intensywnym Treningu w ramach kursu „Podstawy 
Psychoterapii Psychodynamicznej” organizowanym przez Krakowskie Centrum 
Psychodynamiczne.  
12. Trzy osoby wzięły udział w szkoleniu Trening Zastępowania Agresji. Szkolenie prowadził 
Przemysław Matuszyński. 
13. Jedna osoba wzięła udział w Psychologicznym treningu zachowań asertywnych. 
14. Jedna osoba wzięła udział w konferencji „Rzeczywistość zewnętrzna i wewnętrzna” 
organizowanej przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej.  
15.Jedna osoba wzięła udział w szkoleniu z zakresu prowadzenia psychoterapii dla DDA. 
Szkolenie prowadziła Zofia Sobolewska  - Mellibruda. 
E. Inne działania prowadzone w ramach programu  
1. Pracownicy Programu  opracowali nowe wzory kart niezbędnych do współpracy z rodziną: 

 Karta Tytułowa, 
 Standard rozmowy wstępnej z klientem, 
 Pytania do wywiadu z klientem dorosłym, 

 Ankieta, 
 Zakres specjalistycznej pomocy i współpracy z osobą dorosłą, 
 Karta współpracy z rodziną, 
 Karta konsultacji, 
 Oświadczenie rodzica/opiekuna dotyczące udziału dziecka w zajęciach grupowych, 
 Oświadczenie rodzica/opiekuna dotyczące udziału dziecka w spotkaniach 

indywidualnych, 

 Karta zajęć grupowych, 
 Wsparcie w zdrowieniu – karta zgłoszenia. 

2. Pracownicy udzielili 18 konsultacji w ramach pomocy rodzinom nie objętych działaniami 
Programu.  

3. Zakupiono materiały edukacyjne wykorzystywane w indywidualnej i grupowej pracy  
z klientem. 

 
OSIĄGNIĘTE EFEKTY 
Efektem współpracy rodziny w ramach Programu było zwiększenie umiejętności radzenia 
sobie z uzależnieniem i jego skutkami w rodzinie w następującym zakresie: 
 
Efekt Liczba ogólna osób/rodzin 

Terapia dla uzależnionych w Poradni Leczenia Uzależnień 5 osób 

Pozostawanie w abstynencji bez leczenia 4 osoby 

Terapia dla współuzależnionych w placówkach poza Programem 2 osoby 

MKRPA (sprawy o przymusowe leczenie) 2 osoby 

Postępowanie sądowe o znęcanie się psychiczne i fizyczne 3 sprawy 

Postępowanie sądowe – rozwód 2 sprawy 

Postępowanie sądowe – alimenty 2 sprawy 

Współpraca z Policją 5 rodzin 
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Współpraca z psychologiem lub pedagogiem szkolnym 2 rodziny 

Podjęcie starań o zmianę warunków mieszkaniowych 2 rodziny 

Wyjście z bezrobocia 3 osoby 

 
Najważniejsze efekty jakościowe osiągnięte w programie: 
 
Efekt Liczba 

Umocnienie więzi rodzinnych, poprawa komunikacji  między członkami rodziny 10 rodzin 

Nabycie umiejętności radzenia sobie z problemem uzależnienia bliskiego członka 
rodziny 

5 osób 

Aktywna praca nad rozwojem osobistym 9 osób 

Wzrost umiejętności wychowawczych, poprawa relacji z dziećmi 7 osób 

Wzrost umiejętności społecznych, asertywności, odpowiedzialności, samodzielności 3 osoby 

Wzrost umiejętności korzystania z pomocy instytucjonalnej 10 osób 

 
 

3. Program „Wsparcie Rodzin Dzieci Przebywających w Zastępczych 

Formach Opieki” 

 

Główny realizator: MOPR; Filie Nowe Miasto, Grunwald, Stare Miasto i Wilda; Dział Opieki 
Zastępczej 
 
Partnerzy: 
- Dom Dziecka nr 1 w Poznaniu 
- Dom Dziecka nr 2 w Poznaniu 
- Dom Dziecka Kórnik- Bnin 
- Pogotowie Opiekuńcze w Poznaniu 
- Ochronka „Jurek” w Poznaniu 
- Dom Opiekuńczo - Wychowawczy im. Bł. M. Karłowskiej w Poznaniu 
- Dom Dziecka im. Bł. U. Ledóchowskiej w Otorowie 
- Dom Dziecka Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Szamotułach  
- Ośrodek rehabilitacyjno - readaptacyjny dla Młodzieży w Brzezince 
- Dom Matki i Dziecka „Caritas” Archidiecezji Gnieźnieńskiej 
- Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie 
- Ośrodek Opiekuńczo - Wychowawczy w Topolnie 
- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Poznaniu 
Podmioty sprawujące nadzór nad rodzinami: 
- Sąd Rodzinny i kuratorzy 
- pracownicy socjalni MOPR 
Placówki interwencyjno-terapeutyczne: 
- Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne 
- Poradnie Zdrowia Psychicznego 
- Ośrodki Leczenia Uzależnień 
- Komitet Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu 
- Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno - Konsultacyjny w Poznaniu 
 
Adresaci Programu 

 rodzice naturalni mający ograniczoną władzę rodzicielską lub pozbawieni władzy 
rodzicielskiej wobec dzieci przebywających w zastępczych formach opieki, 

 rodzice zastępczy, 
 dzieci i młodzież przebywające w placówkach opiekuńczo–wychowawczych i rodzinach 

zastępczych, 

 osoby zagrożone pozbawieniem/ograniczeniem władzy rodzicielskiej. 
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Działania: 
 spotkania grupy terapeutyczno – edukacyjnej dla rodziców naturalnych, 

 zajęcia świetlicowo – terapeutyczne dla dzieci i młodzieży, 
 terapia indywidualna/poradnictwo dla rodziców, 
 spotkania z uczestnikami w środowisku rodzinnym, 
 współpraca z wolontariuszami, 
 wyjazdy terapeutyczno – wypoczynkowe dla rodziców biologicznych, dzieci, rodzin 

zastępczych. 
 
Liczba środowisk objętych programem: 36 środowisk rodzinnych, w tym: 29 matek,  
7 ojców, 77 dzieci, 2 babcie 
 
Osiągnięte efekty: 
 

Efekt Liczba 

Zwiększenie świadomości potrzeb dziecka, wzmocnienie w roli rodzica  21 rodziców 

Podjęcie zatrudnienia 6 rodziców 

Podjęcie leczenia odwykowego 4 rodziców 

Podjęcie leczenia psychiatrycznego 2 rodziców 

Powrót dziecka do domu rodzinnego 8 dzieci 

Uzyskanie możliwości urlopowania dzieci do domu rodzinnego 10 dzieci 

Skierowanie dziecka do placówki specjalistycznej 5 dzieci 

Złożenie wniosku  o odzyskanie władzy rodzicielskiej 4 rodziny 

Ustanie przemocy domowej  1 rodzina 

Podjęcie działań w celu uzyskania lokalu socjalnego (poprawa warunków 
mieszkaniowych) 

4 rodziny 

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych 2 rodziców 

Zmiana władzy rodzicielskiej z pozbawienia na ograniczenie 1 rodzina 

Poprawa relacji pomiędzy rodzicami biologicznymi i zastępczymi 5 rodziny 

 
 

4.  Program pracy z bezrobotnym klientem Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Rodzinie w Poznaniu 
 
CEL PROGRAMU 
 Program jest realizowany od 2 stycznia 2007 roku. Celem głównym Programu jest 
realizacja zadania pomocy społecznej polegającego na podejmowaniu działań zmierzających 
do życiowego usamodzielnienia się osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem. Cele 
szczegółowe to aktywizacja zawodowa bezrobotnych świadczeniobiorców pomocy społecznej 
i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz usystematyzowanie dotychczas 
podejmowanych działań na rzecz osób bezrobotnych i stworzenie mechanizmów 
umożliwiających analizę skuteczności tych działań. 
 
CHARAKTERYSTYKA RODZIN OBJĘTYCH PROGRAMEM 

Adresatem Programu są osoby bezrobotne i bierne zawodowo korzystające ze 
świadczeń pomocy społecznej w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Poznaniu.  
 

REALIZOWANE DZIAŁANIA 
 diagnozowanie przyczyn bezrobocia w indywidualnych przypadkach – z wykorzystaniem 

Arkusza pomocniczego dla pracowników socjalnych do diagnozy problemu bezrobocia, 
 wsparcie osób bezrobotnych w poruszaniu się po rynku pracy – poprzez udostępnianie 
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Informatora dla bezrobotnych klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu 
zawierającego dane o instytucjach rynku pracy, źródłach ofert pracy, dokumentach 

aplikacyjnych i rozmowie kwalifikacyjnej, 

 dokumentowanie aktywności zawodowej przez osoby bezrobotne i jej monitorowanie przez 

pracowników socjalnych – z wykorzystaniem Dzienniczka aktywnego poszukiwania pracy, 
 dokumentowanie stanu zdrowia osób bezrobotnych w zakresie dotyczącym poszukiwania  

i podjęcia zatrudnienia oraz uczestniczenia w szkoleniach – poprzez wykorzystanie 

Zaświadczenia lekarskiego, 
 przedstawianie osobom bezrobotnym ofert pracy adekwatnych do posiadanych kwalifikacji  

i monitorowanie przez pracownika socjalnego efektów przedstawionych ofert  

– z wykorzystaniem Procedury obiegu oferty pracy 

 
OSIĄGNIĘTE EFEKTY     
 

Liczba osób bezrobotnych objętych Programem  1696 

Liczba osób bezrobotnych, które korzystały z Informatora dla bezrobotnych klientów 
MOPR 894 

Liczba osób bezrobotnych, u których diagnozowano bezrobocie za pomocą Arkusza 
pomocniczego do diagnozy problemu bezrobocia 395 

Liczba osób bezrobotnych, które poszukiwały zatrudnienia i dokumentowały swą 

aktywność zawodową w Dzienniczku aktywnego poszukiwania pracy:  

 1 dzienniczek 712 

 2 dzienniczki 141 

 3 dzienniczki 39 

 4 dzienniczki 18 

Zaświadczenie lekarskie  

 liczba osób bezrobotnych, które dostarczyły zaświadczenia dokumentujące 

stan zdrowia 

966 

 

 liczba dostarczonych zaświadczeń 1242 

 niezdolność do pracy w dostarczonych zaświadczeniach przez:  

o 1 miesiąc 303 

o 2 miesiące 210 

o 3 miesiące 322 

o 4 miesiące 43 

o 5 miesięcy 17 

o 6 miesięcy 151 

 niezdolność do szkoleń w dostarczonych zaświadczeniach 312 

Oferty pracy   

 liczba klientów, którym były wydawane oferty pracy 2457 

 liczba wydanych ofert pracy  6333 

 liczba ofert, z których osoby bezrobotne „rozliczyły się” tzn. poinformowały 

w ustalonym z pracownikiem socjalnym terminie o rezultacie działań 
podjętych w związku z otrzymaną ofertą 3671 

 liczba osób bezrobotnych zatrudnionych w wyniku wydanej oferty i innych 

działań Programu /umowa o pracę, umowy cywilno-prawne tj. zlecenie i o 

dzieło/  267 

 liczba osób bezrobotnych, które zaprzestały kontaktu z MOPR w wyniku 

przedłożonej oferty/ofert pracy tzn. nie ubiegają się o świadczenia pomocy 

społecznej co najmniej przez 3 miesiące po otrzymaniu oferty 251 
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5.   Program pracy z osobami wymagającymi wsparcia psychicznego 

 
CEL PROGRAMU: Poprawa funkcjonowania w środowisku osób z zaburzeniami 
psychicznymi 
 
REALIZATOR: Specjalistyczny Zespół Pracy Socjalnej z Osobami Wymagającymi Wsparcia 
Psychicznego MOPR. 
 
ADRESAT: Osoby zaburzone psychicznie i chore psychicznie oraz ich rodziny zamieszkujące  
w Poznaniu. 
 
REALIZOWANE DZIAŁANIA 

 poprawa funkcjonowania w środowisku osób z zaburzeniami psychicznymi 
 ustalanie sytuacji zdrowotnej, społecznej i socjalnej klienta, którego zachowanie 

wskazuje na występowanie zaburzeń psychicznych,  
 motywowanie do leczenia psychiatrycznego, 

 ustalanie diagnozy psychiatrycznej osobom niezdiagnozowanym, 
 nawiązywanie kontaktu z rodziną w celu przywrócenia właściwych relacji oraz 

uzyskania wsparcia dla osoby z zaburzeniami psychicznymi, 
 nawiązywanie kontaktu z instytucjami działającymi na rzecz osób z zaburzeniami 

psychicznymi w celu zapewnienia wsparcia środowiska osobie z zaburzeniami 
psychicznymi, 

 aktywizowanie środowiska lokalnego w celu przełamywania stereotypów na temat 
osób z zaburzeniami psychicznymi, 

 udział w sprawach sądowych i uczestniczenie w posiedzeniach komisji orzekającej 
stopień niepełnosprawności w roli rzecznika interesów klienta, 

 zapewnienie całodobowej opieki w Domu Pomocy Społecznej bez zgody osoby 
zainteresowanej, 

 
 Ogółem wsparciem objęto 322 środowiska. 
 
OSIĄGNIĘTE EFEKTY     

 76 osób - poprawa stanu zdrowia, 
 66 osób zostało zdiagnozowanych przez lekarza psychiatrę, 
 22 osobom zapewniono pomoc usługową, 
 62 osobom zorganizowano konsultacje psychiatryczne, 
 147 rodzinom, w której jeden z członków jest osobą zaburzoną psychicznie udzielono 

wsparcia materialnego, 

 W 43 środowiskach przywrócono właściwe relacje pomiędzy osobą chorą psychicznie 
a jej rodziną 

 w sprawie 29 osób współpracowano z sądem,  
 w sprawie 14 osób współpracowano z prokuratorami, 

 dla 67 osób nawiązano współpracę ze służbą zdrowia w celu rozwiązania 
indywidualnych problemów klientów, 

 45 osobom udzielono wsparcia w nawiązaniu współpracy z instytucjami w celu 
rozwiązania indywidualnych problemów klientów, 

 11 osobom zapewniono dostęp do środowiskowych domów samopomocy, 
 14 osób zostało skierowanych na leczenie szpitalne, 
 w 34 środowiskach przeprowadzono interwencje w sytuacjach zagrożenia życia lub 

zdrowia, 

 3 osoby podjęły pracę. 
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6.  Program pracy specjalistycznego zespołu pracy socjalnej do spraw 
pomocy osobom doświadczającym przemocy w rodzinie „Od przemocy 

do rozwiązania”. 

 
CELE PROGRAMU 
Cel główny: Zapewnienie osobom doświadczającym przemocy w rodzinie specjalistycznej 

pomocy w inicjowaniu i wprowadzaniu pozytywnych zmian w sferach życia 
osobistego i rodzinnego. 

 
Cele szczegółowe: 

o Zapewnienie osobom doświadczającym przemocy w rodzinie pomocy adekwatnej 
do zindywidualizowanych potrzeb, możliwości i oczekiwań, 

o Zapewnienie osobom krzywdzonym dostępu do wiedzy z zakresu problemów 
przemocy domowej, przysługujących praw, możliwości ich egzekwowania, 

o Zapewnienie możliwości nabywania oraz doskonalenia umiejętności społecznych, 
umiejętności pełnienia roli rodzicielskiej, 

o Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa wśród ofiar przemocy domowej. 
 

REALIZATOR: Specjalistyczny Zespół Pracy Socjalnej z osobami doświadczającymi 
przemocy w rodzinie MOPR. 
 
ADRESACI: Z oferowanej pomocy mogą korzystać ofiary przemocy domowej bez względu 
na ich sytuację ekonomiczną, ponieważ w ramach prac zespołu nie znajduje zastosowania 
kryterium dochodowe obowiązujące zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Ponadto  
o pomoc mogą ubiegać się osoby krzywdzone zamieszkujące na terenie miasta Poznania. 
Podstawą podjęcia współpracy jest wyrażenie przez osoby krzywdzone zgody na skorzystanie 
z proponowanej przez zespół pomocy.  

 
REALIZOWANE DZIAŁANIA 

 praca indywidualna z osobami doświadczającymi przemocy w rodzinie, w tym 
diagnoza sytuacji życiowej ww. osób, uruchamianie procedury Niebieskiej Karty 

 w zależności od zdiagnozowanych potrzeb i oczekiwań klientów podejmowanie 
świadczenia pracy socjalnej, udzielanie pomocy psychologicznej, terapeutycznej, 
poradnictwa specjalistycznego  

 w sprawach indywidualnych podejmowanie kontaktów z osobami stosującymi 
przemoc, innymi członkami rodziny 

 w ramach prac zespołu prowadzona była grupa psychoedukacyjna dla ofiar 
przemocy domowej  

 zorganizowano warsztat dotyczący radzenia sobie ze stresem, którego 
beneficjentem były ofiary przemocy domowej  

 w sprawach współwystępowania problemu zaniedbań dzieci prowadzono 
konsultację, udzielano porad specjalistycznych ukierunkowanych na zwiększanie 
świadomości w zakresie zapewnienia małoletnim dzieciom bezpiecznych 
warunków rozwoju 

 w odniesieniu do indywidualnych potrzeb ofiar przemocy domowej pracownicy 
SZPS włączali się w rzecznictwo instytucjonalne na rzecz ww. celem pozyskiwania 
partnerów zew. lub wew. angażujących się w procesy naprawcze. 

 podejmowano czynności z zakresu prewencji pierwszego stopnia poprzez aktywne 
włączenie się w akcję „Tygodnia pomocy ofiarom przestępstw”, prowadzenie 
prelekcji, wystąpień na konferencjach, udział w dyżurze eksperckim w mediach. 

 
 



Sprawozdanie z działalności  Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu w 2008 roku  

 - 39 - 

STOSOWANE METODY PRACY: 
 praca socjalna, 

 terapia krótkoterminowa skoncentrowana na rozwiązaniu, 
 terapia Gestalt, 
 poradnictwo specjalistyczne, 
 mediacje, 
 konsultacje dla osób, rodzin oraz pracowników socjalnych, 
 pomoc psychologiczna, 
 pomoc seksuologiczna, 
 grupowe formy pracy (grupy psychoedukacyjne, warsztaty) 
 interwencja kryzysowa. 

 
Liczba środowisk objętych działaniami zespołu w 2008 r. – 5331, w tym 278 spraw 
kontynuowanych z 2007 roku 
 

OSIĄGNIĘTE EFEKTY: 
 

Efekt 
Liczba środowisk 

 

Zdiagnozowanie sytuacji życiowej pełnoletniej osoby doświadczającej 
przemocy w rodzinie 

197 

Dostosowanie form udzielanej pomocy do specyficznych oczekiwań i potrzeb 
beneficjentów Programu 

298 

Praca z klientem  z zastosowaniem procedury „Niebieskiej Karty” – 
prowadzenie stałego monitoringu w ramach N.K 

30 

Polepszenie samopoczucia, wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród ofiar 
przemocy domowej 

128 

Wzrost stanu wiedzy osób krzywdzonych  z zakresu problematyki przemocy 
domowej 

182 

Podejmowanie przez osoby krzywdzone działań odwołujących się do 
przysługujących praw (np. złożenie pism procesowych przez pełnoletnie 
osoby doświadczające przemocy w rodzinie celem uregulowania syt. 
domowej) 

120 

Dokonywanie wezwań policji przez osoby doświadczające przemocy w 
sytuacjach zagrożeń życia lub zdrowia 

63 

Zwiększenie umiejętności radzenia sobie ze stresem oraz konstruktywnego 
rozwiązywania problemów 

105 

Zwiększenie zaangażowania oraz odpowiedzialności za zapewnienie ochrony, 
właściwych warunków rozwoju własnym dzieciom 

45 

Przełamanie wśród ofiar przemocy domowej poczucia wyalienowania, izolacji 
społecznej (min. podejmowanie przez osoby krzywdzone kontaktów z 
przedstawicielami wymiaru sprawiedliwości, członkami rodziny oddzielnie 
zamieszkałymi, znajomym) 

73 

Uniezależnienie się ofiary przemocy domowej od osoby stosującej przemoc 
(np. podjęcie pracy, zmiana miejsca zamieszkania) 

30 

Wydanie wyroków skazujących za znęcanie się nad rodziną  22 

Osadzenie sprawcy przemocy domowej w więzieniu, areszcie 15 

Zaangażowanie innych instytucji w sytuację życiową klienta na skutek 
podjętej współpracy przez pracownika SZPS 

47 

Udzielenie wsparcia w postępowaniach sądowych poprzez min. udział w 
przesłuchaniach, występowanie w roli świadka 

20 

Uruchomienie działań o charakterze interdyscyplinarnym z udziałem 
pracownika socjalnego, konsultanta pedagoga 

71 

 
 

                                            

1 Jest to liczba osób, które skorzystały przynajmniej z jednej formy pomocy oferowanej przez zespół. Liczba 
zgłoszeń w 2008 r. to 780. W każdym przypadku podejmowano próbę kontaktu. 
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7. Projekt na rzecz poprawy sytuacji dzieci w wieku 0-6 lat, 
doświadczających przemocy w rodzinie. 
 

Cel projektu: nawiązanie współpracy z lekarzami w zakresie problemu stosowania 
przemocy wobec dzieci 
 
Realizator: Filia Stare Miasto MOPR 
 
Adresaci: 

 dzieci w wieku 0-6 lat doświadczające przemocy oraz ich rodziny 
 
Działania: 
 rozpoznanie środowiska rodzinnego i potwierdzenie uzyskanych informacji w 3 rodzinach 

(łącznie uzyskano 6 zgłoszeń – 3 zgłoszenia niepotwierdzone) 

 nawiązanie kontaktu i współpraca z lekarzami 
 zorganizowanie spotkania z lekarzami 
 opracowanie i dystrybucja ulotek informacyjnych (rozdano w 8 Przychodniach Lekarskich) 

 przeprowadzenie ankiet z pracownikami socjalnymi dot. istnienia problemu (28 ankiet 
rozdano pracownikom, zwrot 21 ankiet) 

 

8.  Projekt systemowy „POMOC – AKTYWIZACJA – WSPARCIE” (PAW) 
 

Projekt jest realizowany w MOPR w okresie od 01.05.2008 r. do 31.12.2013 r. na podstawie 
umowy ramowej zawartej pomiędzy miastem Poznań reprezentowanym przez Dyrektora 
MOPR a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu. Realizacja projektu odbywa się w ramach 
priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i jest współfinansowana  
z Europejskiego Funduszu Społecznego. 
 
CELE PROJEKTU: 
Cel ogólny: Poprawa dostępu do rynku pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, 
nie pracujących, korzystających z pomocy społecznej. 
 
Cele szczegółowe: 

1. Wzrost umiejętności w zakresie pełnienia ról społecznych u osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym. 

2. Rozwój postawy samodzielności osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 
3. Wzrost kompetencji i kwalifikacji zawodowych wśród osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym.  
 
ADRESACI PROJEKTU: 

 osoby korzystające z pomocy społecznej, które nie pracują i są w wieku aktywności 
zawodowej, należące do jednej (lub kilku) z poniższych grup: 

 zagrożone wykluczeniem społecznym, które nie uczą się w systemie dziennym  
i nie mają orzeczonego stopnia niepełnosprawności, grupy inwalidzkiej, ani 
niezdolności do pracy orzeczonej przez ZUS; 

 osoby niepełnosprawne, posiadające wskazania do podjęcia pracy; 
 osoby opuszczające rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo – wychowawcze oraz 

placówki, o których mowa w art. 88 ustawy o pomocy społecznej, mające 
trudności z integracją zawodową i społeczną; 

 młodzież w wieku 15 – 25 lat zagrożona wykluczeniem społecznym (z wyjątkiem osób 
objętych wsparciem na szczeblu ogólnopolskim w ramach projektów systemowych 
realizowanych przez OHP). 
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DZIAŁANIA PLANOWANE W 2008 ROKU 
 diagnoza sytuacji osób z grup docelowych, 

 zawarcie i prowadzenie 455 kontraktów socjalnych (w tym 60 indywidualnych programów 
usamodzielnienia), 

 realizacja instrumentów aktywnej integracji zawodowej, 
 realizacja instrumentów aktywnej integracji edukacyjnej, 
 realizacja instrumentów aktywnej integracji zdrowotnej, 

 realizacja instrumentów aktywnej integracji społecznej, 
 
DOTYCHCZASOWE EFEKTY: 

 powołanie Zespołu projektowego,  
 organizacja szkolenia Warsztaty doskonalące umiejętności stosowania kontraktów 

socjalnych w projektach systemowych EFS dla 49 pracowników, 

 uruchomienie biura projektu, 
 rekrutowanie uczestników projektu i objęcie kontraktami socjalnymi 444 osób, w tym 29 

wychowanków zastępczych form opieki, z którymi podpisane zostały aneksy do 
indywidualnych programów usamodzielnienia, 

 opracowanie,  dla każdego uczestnika, na podstawie indywidualnej diagnozy pracownika 
socjalnego, programu działań realizowanych w projekcie, obejmujący przynajmniej  
2 instrumenty aktywnej integracji, 

 realizacja: 
o instrumentów aktywizacji zawodowej (w tym: uczestnictwa w zajęciach CIS, 

doradztwie zawodowym, wsparcia trenera pracy);  
o instrumentów aktywizacji edukacyjnej (w tym doradztwa edukacyjne, zajęć 

szkolnych uzupełniających wykształcenie, kursów zawodowych 
specjalistycznych, kursów prawo jazdy, kursów językowych);  

o instrumentów aktywizacji zdrowotnej (w tym zajęć rehabilitacyjnych zgodnie 
ze wskazaniami lekarza, badań lekarskich w związku z możliwością podjęcia 
zatrudnienia, udziału w turnusach rehabilitacyjnych, wsparcia 
psychologicznego, w tym indywidualnych terapii psychologicznych, terapii 
rodzinnych i terapii uzależnień). Wsparciem terapeutycznym w ramach 
realizacji instrumentów aktywizacji zdrowotnej zostały również, w niektórych 
przypadkach, objęte dzieci uczestników projektu. 

o instrumentów aktywizacji społecznej (w tym indywidualnego doradztwa  
w zakresie rozwijania umiejętności społecznych, warsztatów motywacyjnych, 
wsparcia asystenta społeczno-zawodowego, warsztatów samokształceniowych 
w zakresie rozwijania umiejętności osobistych, szkoleń w zakresie 
umiejętności poszukiwania pracy, szkoleń w zakresie umiejętności społecznych 
oraz podstawowych umiejętności gastronomicznych). 

 dla części uczestników została zorganizowana opieka nad dziećmi na czas realizacji 
działań w projekcie, 

 w ramach promocji projektu wydrukowane zostały ulotki i broszury na temat 
realizowanego projektu, oraz zorganizowana została konferencja prasowa, 

 opracowane zostały założenia dotyczące realizacji projektu w kolejnym roku. 
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9.  Udział w realizacji Planu Rozwoju Miasta na lata 2005 – 2010  

 

Udział w realizacji programu „Seniorzy” 

 
Program „Seniorzy” nr 28 ujęty w Planie Rozwoju Miasta na lata 2005 – 2010  
w priorytecie: Obywatelski Poznań 
 
Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców Poznania w wieku poprodukcyjnym. 
Program składa się z następujących projektów:  

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

 
Działania: W 2008 roku realizacja programu była kontynuowana. W lutym dokonano 
ewaluacji programu, której rezultatem było zmodyfikowanie niektórych działań i złożenie do 
Komitetu Monitorująco – Sterującego PRM wniosku o dokonanie zmian zapisów w projektach 
wchodzących w skład programu.  
Realizatorami zadań w poszczególnych projektach były: 

 organizacje pozarządowe wyłonione w drodze konkursu ogłoszonego przez 
Prezydenta Miasta Poznania w 2006 roku, 

 jednostki organizacyjne Urzędu Miasta.  
 

Podjęto następujące działania: 
I.  W grudniu 2007 roku zostały zawarte umowy pomiędzy organizacjami pozarządowymi  

i Prezydentem Miasta Poznania na realizację zadań w programie „Seniorzy” w 2008 roku. 
Termin składania przez organizacje pozarządowe sprawozdań z realizacji swoich działań 
do WZiSS UMP to 31.01.2009 r., stąd w chwili obecnej brak szczegółowych danych, co do 
stopnia realizacji niżej wymienionych zadań: 

 w ramach projektu „Zdrowie” 2 organizacje realizowały zadania Ośrodka 
Geriatryczno – Gerontologicznego (poradnia geriatryczna, świadczenia 
pielęgniarskie, poradnictwo organizacyjno – socjalne, prawne, psychologiczne, 
konsultacje w kierunku diagnostyki choroby Alzheimera i innych zaburzeń 
otępiennych) 

 w ramach projektu „Bezpieczeństwo osobiste” – Fundacja SIC! 
realizowała zadanie o nazwie „Akcja Senior” – przeprowadzono spotkania na 
temat „Bezpieczeństwa osób starszych”, 

 w ramach projektu „Aktywizacja fizyczna i psychiczna”: 
Organizacja różnorodnych form wypoczynku: 

 Rajd rowerowy seniorów  
 Spotkania okolicznościowe 
 Wycieczki jednodniowe często połączone z piknikiem oraz zabawami 

integrującymi 

 Spotkania z gośćmi 
 Zajęcia w klubie fitness 
 Wieczorki taneczne 
 Turnieje i inne zabawy 
 Wyjazdy wypoczynkowe i rekreacyjne  
 Zabiegi rehabilitacyjne 
 Pielgrzymki 
 Spotkania biesiadne 
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 Organizowanie wystaw twórczości artystycznej seniorów i plenery 
Rozwijanie sieci dziennych placówek dla seniorów i wspieranie istniejących: 

 Prowadzenie zajęć warsztatowych: plastycznych, robótek ręcznych, 
komputerowych,  kulinarnych, muzycznych, terapia zajęciowa  

 Nauka tańca 
 Uczestnictwo w spektaklach i innych imprezach artystycznych 
 Spotkania okolicznościowe 

 Spotkania biesiadne  
 Udział w wycieczkach kulturalno - poznawczych i edukacyjnych (trening 

pamięci) 
Rozwijanie działalności informacyjno – doradczej dla seniorów: 

 Udzielanie informacji (dot. form pomocy placówek publicznych i innych 
stowarzyszeń, o obowiązujących przepisach, uprawnieniach i zagrożeniach) 

 Poradnictwo (poradnictwo społeczne, psychologiczne, prawne oraz 
indywidualne) 

 Szkolenia językowe 
 Kursy komputerowe oraz umożliwienie dostępu do Internetu 
 Promowanie wolontariatu wśród seniorów 
 Nauka obsługi sprzętu biurowego 

Przegląd twórczości artystycznej seniorów 
 w ramach projektu „Edukacja społeczna” Klub Seniorów przy Szkole 

Podstawowej nr 82 organizuje zajęcia dla dzieci ze szkoły (czytanie bajek, gra 
w warcaby, pomoc w nauce) oraz opiekę nad dziećmi matek, które 
uczęszczają do Liceum Wieczorowego. 

 
II.   Jednostki  organizacyjne UMP w 2008 roku zrealizowały następujące przedsięwzięcia: 

1. Spartakiada dla seniorów organizowana przez POSiR  we współpracy z MOPR odbyła 
się w dniach 23 – 28.06.2008 r. Współzawodnictwo odbywało się  
w następujących konkurencjach: tenis ziemny, tenis stołowy, bowling, szachy, 
warcaby, pływanie, lekka atletyka. Udział wzięło 130 osób. 

2. Bezpłatne korzystanie przez 40 seniorów z pływalni miejskiej przy  
ul. Chwiałkowskiego (POSIR) 

3. Koncert w Teatrze Muzycznym zorganizowany z okazji Dnia Seniora dla 
320 poznańskich seniorów. Gościem specjalnym była Irena Jarocka. 

4. Przeznaczenie w TBS lokali dla seniorów w budynkach wyposażonych w windę 
i przystosowanych do osób niepełnosprawnych. W 2008 roku prowadzono czynności  
naboru i kwalifikacji osób celem ustalenia prawa do zasiedlenia lokali w zasobach 
Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Wielkopolska” sp. z o.o. - w budynku przy 
ul. Grabowej 22 w Poznaniu. 

5. Na podstawie zawartej w 2007 roku przez Miasto Poznań umowy z TBS 
„Wielkopolska” w sprawie partycypowania w kosztach budowa lokali mieszkalnych, 
Miasto pozyskało prawo do wskazania najemców 74 lokali mieszkalnych, jedno lub 
dwu pokojowych. Na podstawie w/w umowy Miasto wpłaciło partycypację  
w wysokości 3.570.000 zł. Lokale zostaną oddane do użytku w I kwartale 2009 r. 

6. W 7 szkołach kontynuowały swoją działalność kawiarenki internetowe, z których 
korzysta młodzież i osoby starsze. 

7. Organizowanie przez jednostki pomocnicze Miasta wspólnie ze Strażą Miejską i Policją 
20 szkoleń, w których udział wzięło około 850 seniorów. Spotkania odbywały się 
w klubach seniorów, parafiach oraz radach osiedli. Tematyka szkoleń dotyczyła 
zagrożeń i niebezpieczeństw z jakimi styka się osoba starsza. Na spotkaniach rozdano 
1200 broszurek „Seniorzy – Bezpieczeństwo osobiste”. Rozdano również około 2000 
„Kart Pierwszej Pomocy” 
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Program „Pomagajmy sobie” nr 26 ujęty w  Planie Rozwoju Miasta na lata 2005 – 2010  
w priorytecie: Obywatelski Poznań. Realizowany w projekcie „Wolontariat w Poznaniu” 

poprzez: 

 
 

Udział w realizacji programu „Starszy brat – starsza siostra” 

 
 
Realizator:  Fundacja Pomocy Samotnej Matce "Pro- Vita" 
  
Partner: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu (Filie Stare Miasto, Nowe Miasto) 
 
Działania: Program jest adresowany do dzieci w wieku 7-12 lat, żyjących w rodzinach 
objętych świadczeniami pomocy społecznej, w których obserwuje się występowanie 
problemów społecznych i dysfunkcjonalność. W okresie sprawozdawczym w Programie 
uczestniczyło 12 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.  
 
 

Udział w realizacji projektu „Lokalne Centra Partnerstwa” 

 
Realizator:  Centrum Innowacji Społecznej SIC! 
 
Partnerzy: MOPR , rady osiedli, Urząd Miasta Poznania, lokalni partnerzy 
 
Cel: Zwiększenie aktywności społeczności lokalnych, poczucia współodpowiedzialności  
i współzależności w tworzeniu tożsamości lokalnej poprzez wzmocnienie lokalnego 
współdziałania. W 2008 roku projektem objęto kolejnych 6 społeczności, których granice 
określają ramy działania rad osiedli. Ponadto kontynuowano działania w radach osiedli, które 
przystąpiły do projektu w 2007 roku.  
 
Działania:  

 Promocja założeń projektu i zaproszenie do współpracy w 2008 roku następujących 
Rad Osiedli: 
 Rada Osiedla Chartowo  
 Rada Osiedla Powstańców Warszawy 
 Rada Osiedla Ławica  

 Rada Osiedla Główna 
 Rada Osiedla Edwardowo 
 Rada Osiedla Kosmonatów 

 Ponad to zadania projektu kontynuowane są na terenach Rad zaproszonych do 
współpracy w 2007 r. Są to następujące Rady: 

 Rada Osiedla Jeżyce,  
 Rada Osiedla Dębiec,  
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 Rada Osiedla Starówka,  
 Rada Osiedla Św. Łazarz,  
 Rady Osiedla Piątkowo 
 Rady Osiedla Winogrady 

 Szkolenia i warsztaty dla adresatów projektu – szkolenia miały na celu wyposażenie 
osób zaangażowanych w działalność na rzecz społeczności lokalnej w wiedzę 
dotyczącą organizowania społeczności lokalnej, oraz wyposażały w narzędzia  
z zakresu budowania zespołu, opracowywania strategii, sztuki bycia liderem  
w kolejnym semestrze wolontariusze uczestniczyli w następujących blokach 
tematycznych: Podejście sieciowe w organizowaniu społeczności lokalnej, 
Projektowanie działań lokalnych – od teorii do działania, Budowanie koalicji, 
Budowanie partnerstw międzysektorowych. 

 Diagnoza społeczności objętych działaniem projektu, której wynikiem są działania 
podejmowane w Lokalnych Centrów Partnerstwa 

 
Udział MOPR: Pracownicy socjalni pracujący w w/w społecznościach aktywnie uczestniczą 
w ich diagnozie, ponadto przedstawiciele MOPR uczestniczą w spotkaniach realizowanych  
z radami osiedli i mieszkańcami, a także w bieżącej pracy utrzymują kontakt z organizatorami 
społeczności lokalnych w celu informowania osób korzystających z pomocy społecznej  
o możliwości korzystania z innowacyjnych form pomocy i spędzania czasu wolnego. 
W 2008 r. w projekcie pracowało 152 wolontariuszy, natomiast 141 osób wspomaga projekt 
woluntarystycznie - akcyjnie (podczas realizowanych przedsięwzięć jednorazowych). 
 

Udział w realizacji programu „Mój dziadek, moja wnuczka” 

 

Realizator:  Wielkopolskie Stowarzyszenie Alzheimerowskie 

Adresaci: 

 osoby i rodziny osób dotkniętych chorobą Alzheimera, 
 wolontariusze, 
 społeczność Miasta Poznania. 

 
Działania: 

 zapewnienie możliwości aktywnego spędzania czasu wolnego i utrzymania 
kontaktu z otoczeniem przez osoby chore na chorobę Alzheimera poprzez pracę 
wolontariuszy z tymi osobami, 

 zapewnienie rodzinom osób chorych odpoczynku od choroby i możliwości 
spędzenia czasu wolnego, 

 propagowanie wśród młodzieży postawy niosącej pomoc, przygotowywanie 
młodych ludzi do starości i związanych z nią ułomności poprzez szkolenia i ich 
kontakt z osobami chorymi, 

 informowanie społeczności miasta Poznania o programie - rozpowszechnienie 
wiedzy na temat choroby Alzheimera i możliwości niesienia pomocy w formie 
pracy woluntarystycznej. 

 
Udział MOPR: Pracownicy socjalni otrzymują informacje na temat działalności programu  
w celu informowania rodzin osób chorych o możliwościach uczestnictwa w projekcie. 
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Udział w realizacji programu „Wolontariat z MOPR” 

 

Realizator:  Stowarzyszenie „Lepszy Świat” 

Adresaci: 
 dzieci i młodzież 
 osoby starsze 
 osoby niepełnosprawne 

 
Działania: 

 Zapewnienie możliwości aktywnego spędzania czasu wolnego oraz pozyskania 
pomocy w nauce przez dzieci i młodzież. 

 Udzielanie korepetycji w punkcie Info - Cafe (3 przypadki) oraz w środowisku 
domowym dzieci i młodzieży. 

 Zapewnienie możliwości aktywnego spędzania czasu wolnego przez osoby starsze 
(2 osoby). 

 

Udział MOPR: projekt ma charakter partnerski. Koordynatorzy projektu w Filiach MOPR 
odpowiedzialni są za rekrutację beneficjentów oraz monitoring środowisk w projekcie, 
natomiast Stowarzyszenie odpowiada za skierowanie przeszkolonych wolontariuszy  
i monitoring ich pracy. 
Z programu w 2008 r. skorzystało 51 dzieci oraz 7 osób starszych i 1 osoba 
niepełnosprawna. 
 

Udział w realizacji programu „Bliżej świata- bliżej siebie” 

 
Realizator:  Stowarzyszenie „Lepszy Świat” 
 
Partner: MOPR Filia Nowe Miasto 
 
Adresaci: 

 dzieci, 
 młodzież, 

 dorośli. 
 
Działania: 

 Zapewnienie darmowego dostępu do Internetu, 
 Zapewnienie dostępu do informacyjnych i edukacyjnych kanałów TV, 
 Przekazywanie informacji miejskich, 
 Udostępnianie czasopism i wydawnictw periodycznych, 
 Pomoc w szukaniu informacji (zwłaszcza via Internet), 
 Prowadzenie „Banku Czasu” (czyli bezpłatnej wymiany usług), jako formy 

samoorganizacji i samopomocy, 

 Organizowanie i przeprowadzanie warsztatów obywatelskich, spotkań 
dyskusyjnych o tematyce społecznej i kulturalnej, promującej ideę otwartego 
społeczeństwa, w pełni wykorzystującego możliwości jakie dają środki masowej 
komunikacji i informacji, 

 Udzielanie pomocy w formie korepetycji dzieciom i młodzieży z zakresu 
przedmiotów obejmujących zakres materiału podstawowego i gimnazjalnego. 
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Udział MOPR: Pracownicy socjalni nawiązują kontakt z rodzinami, motywują je do udziału 
w programie. Z programu w 2008 r. skorzystało 5 dzieci z rodzin korzystających z pomocy 
MOPR. 
 

VIII. Współpraca MOPR z innymi podmiotami  
 

1. Współpraca z ośrodkami wsparcia 

 
Ośrodki wsparcia to środowiskowe formy pomocy półstacjonarne, służące utrzymaniu osoby 
w jej naturalnym środowisku i przeciwdziałaniu instytucjonalizacji. 
W 2008 r. współpracowano z następującymi placówkami, oferującymi wsparcie 
poszczególnym kategoriom osób potrzebujących:  
 
Ośrodki wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi 
 
Partnerzy: 

- Środowiskowy Dom Samopomocy FOUNTAIN HOUSE w Poznaniu przy ul. Rawickiej 51, 
prowadzony przez Stowarzyszenie Osób i Rodzin na Rzecz Zdrowia Psychicznego „Zrozumieć  

i Pomóc”, 
- Środowiskowy Dom Samopomocy w Poznaniu przy ul. Ognik 20b, prowadzony przez 

Stowarzyszenie Przyjaciół Niewidomych i Słabowidzących, 

- Środowiskowy Dom Samopomocy „Pogodni” w Poznaniu ul. Pogodna 49 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”. 

- Środowiskowy Dom Samopomocy w Poznaniu przy ul. Owsianej 17/19, prowadzony przez 

Wielkopolskie Stowarzyszenie Alzheimerowskie, 
- Środowiskowy Dom Samopomocy „Śmiałek” w Poznaniu na os. B. Chrobrego 15/101, 

prowadzony przez Stowarzyszenie na Rzecz Młodzieży Sprawnej Inaczej, 
- Środowiskowy Dom Samopomocy „Kamyk” w Poznaniu ul. Zakątek 8, prowadzony przez 

Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Zespołem Downa.  

 
W tych ośrodkach skierowane osoby korzystały ze wsparcia psychologicznego, 
terapeutycznego, usług z zakresu rehabilitacji społecznej oraz pomocy w dostępie do 
specjalistycznych świadczeń psychiatrycznych. 
W 2008 roku z usług Środowiskowych Domów Samopomocy, z którymi współpracuje MOPR, 
skorzystały ogółem 422 osoby w tym: 
 

- ŚDS “FOUNTAIN HOUSE” ul. Rawicka 51                      68 osób   

- ŚDS ul. Ognik 20 b                                                    54 osób   
- ŚDS „Iskra” ul. Grunwaldzka 55                                 50 osób 

- ŚDS „Zielone Centrum” ul. Garbary 47                        108 osoby   
- ŚDS  „Pogodni” ul. Pogodna 49                                              26 osób 

- ŚDS „Sokoły” ul. Promienista 131                               30 osoby 
- ŚDS ul. Owsiana 17/19                                               33 osób   

- ŚDS „Śmiałek” os. B. Chrobrego 15/101                      29 osób 

- ŚDS „Kamyk” u. Zakątek 8                                        24 osób 
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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 Oddziałami Dziennego 
Pobytu przy Domach Pomocy Społecznej w Poznaniu. 
 
W 2008 r. z oferty tej skorzystało  515 osób w tym: 
 

- DDP nr 1                                                                                99 osób 

- DDP nr 2                                                                                72 osoby 
- DDP nr 3                                                                                84 osoby 

- DDP nr 4                                                                                62 osoby 

- DDP nr 5                                                                                62 osoby 
- DDP  nr 6 – Polski Komitet Pomocy Społecznej                                   72 osoby                                                                                       

- Oddział Dziennego Pobytu DPS ul. Bukowska 27/29                    18 osób 
- Oddział Dziennego Pobytu DPS ul. Konarskiego 11/13                 46 osób 

 
W tych placówkach skierowane osoby korzystały z posiłków oraz z  zajęć terapeutycznych, 
edukacyjnych, kulturalnych i rekreacyjnych, a także z poradnictwa i usług higieniczno  
– pielęgnacyjnych. 
Ponadto 66 osób korzystało z posiłków z posiłków przygotowywanych w powyższych 
placówkach. 
 
Ośrodki wsparcia dla dzieci i młodzieży 
 
MOPR prowadzi regularną współpracę ze świetlicami socjoterapeutycznymi, klubami, 
świetlicami środowiskowymi i innymi ośrodkami wsparcia dla dzieci i młodzieży. W 2008 r. 
przy współpracy pracowników socjalnych z organizacjami i instytucjami, dzieci osób 
korzystających z pomocy społecznej uczestniczyły w zajęciach w następujących ośrodkach: 

 Osiedlowy Klub „Krąg”, ul. Dmowskiego 37 – 26 dzieci, 

 Klub „Dziewiątka” Placówka Profilaktyczno - Wychowawcza przy Szkole Podstawowej nr 9 dla 

dzieci zagrożonych patologią, ul. Łukaszewicza 13 SP nr 9 – 51 dzieci, 

 Świetlica socjoterapeutyczna przy Szkole Podstawowej nr 26 ul. Berwińskiego 2/4  

60 dzieci, 
 Świetlica Stowarzyszenia Salezjańskiego „SALOS”, ul. Kolejowa 42- 10 dzieci, 

 Świetlica socjoterapeutyczna „Oratorium Tęcza”, ul. Św. Marcin przy parafii św. Marcina- 23 

dzieci, 

 Świetlica szkolna przy Szkole Podstawowej nr 9, ul. Bosa – 3 dzieci, 

 Świetlica szkolna przy Szkole Podstawowej nr 69, ul. Jarochowskiego – 3 dzieci, 

 Centrum Wspierania Dzieci i Młodzieży „KLUB”, ul. Sienkiewicza 11 – 12 dzieci, 

 Świetlica socjoterapeutyczna „Oratorium - Światełko”, ul. Winiarska 52 – 20 dzieci, 

 Świetlica Socjoterapeutyczna przy parafii pw. Maryi Panny ul. Santocka 52 - 30 dzieci, 

 Świetlica środowiskowa „Szczęśliwy Dom”, ul. Zeylanda 9/1 – 24 dzieci, 

 Przedszkole przy Fundacji Familijny Poznań, ul. Gajowa 8/12 – 12 dzieci, 

 Świetlica socjoterapeutyczna „ Klub Króla Lwa”- Familijny Poznań, ul. Główna 42 – 12 dzieci, 

 Świetlica socjoterapeutyczna „Pracownia Umiejętności” – Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom  

i Rodzinom „AMICI”, Os.  Lecha 104 A – 33 dzieci, 

 Świetlica socjoterapeutyczna Fundacji Familijny Poznań „Pod kasztanem”, ul. Św. Antoniego 

50 – 9 dzieci, 
 Świetlica Socjoterapeutyczna, Os. Zwycięstwa 123 – 3 dzieci, 

 Centrum Wspierania Młodzieży i Dzieci Klub Profilaktyczno- Wychowawczy, os. Zwycięstwa 21 

-2 dzieci, 

 Kuratorski Ośrodek Pracy z Młodzieżą i Dziećmi, os. B. Chrobrego 41 – 12 dzieci, 
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 Świetlica środowiskowa prowadzona przez siostry zakonne przy Kościele  

w Naramowicach – 10 dzieci, 
 Świetlica socjoterapeutyczna „Tulipan”, ul. Żydowska 15/18 – 4 dzieci, 

 Świetlica Fundacji „Familijny Poznań” przy Szkole Podstawowej Nr 82 - 6 dzieci 

 Ośrodek Wsparcia dla Rodzin „Nasza Chata”, ul. Żupańskiego 14 – 70 dzieci , 

 Ośrodek kuratorski, os. Bolesława Chrobrego - 12 dzieci, 

 Świetlica środowiskowa przy kościele w Naramowicach - 10 dzieci, 

 TPD zarząd Poznań - 18 dzieci, 

 „Klub przedszkolaka” prowadzony przez Instytut Małego Dziecka im. Astrid Lingren,  

os. Wichrowe Wzgórze 119 – 13 dzieci, 

 Fundacja Familijny Poznań, ul. Gajowa 8/12 i ul. Łukaszewicza 13 – przedszkola - 21 dzieci. 

 
 

2. Współpraca z Rodzinnymi Domami Pomocy 

 
Na terenie Poznania działają 2 Rodzinne Domy Pomocy, oferujące 13 miejsc pobytu. 

1. Rodzinny Dom Pomocy „Przystań” w Poznaniu, ul. Dziedzicka 38 – 8 miejsc. 
2. Rodzinny Dom Pomocy „Eden” w Poznaniu, ul. Andrychowska 2 – 5 miejsc. 

Na dzień 31.12.2008 r. w Rodzinnych Domach Pomocy na terenie Poznania przebywało  
11 osób.  
 
Dopłata do kosztów pobytu mieszkańców Poznania w Rodzinnych Domach Pomocy wynosiła 
w 2008 roku – 200.118 zł. 
 
Dopłata do kosztów pobytu w Rodzinnym Domu Pomocy „Przystań” w Poznaniu,  
ul. Dziedzicka 38 wyniosła w 2008 roku – 135.530 zł. 
 
Dopłata do kosztów pobytu w Rodzinnym Domu Pomocy „Eden” w Poznaniu,  
ul. Andrychowska 2 wyniosła w 2008 roku – 64.588 zł. 
 

3. Współpraca z Centrum Integracji Społecznej 

 
CELE 
 Centrum Integracji Społecznej (CIS) jest jednostką organizacyjną realizującą 
reintegrację zawodową i społeczną. Warunkiem udziału w ofercie CIS jest skierowanie 
wydane przez MOPR. CIS realizuje następujące usługi: 

 kształcenie umiejętności pozwalających na pełnienie ról społecznych i osiąganie 
pozycji społecznych dostępnych osobom niepodlegającym wykluczeniu społecznemu, 

 nabywanie umiejętności zawodowych oraz przyuczenie do zawodu, 
przekwalifikowanie lub podwyższanie kwalifikacji zawodowych, 

 naukę planowania życia i zaspokajania potrzeb własnym staraniem, zwłaszcza przez 
możliwość osiągnięcia własnych dochodów w efekcie zatrudnienia lub działalności 
gospodarczej, 

 nabywanie umiejętności racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami 
pieniężnymi. 

 
ADRESACI PROGRAMU 
Działania CIS są skierowane do: 

 bezdomnych realizujących indywidualny program wychodzenia z bezdomności,  
w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, 

 uzależnionych od alkoholu, po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie 
lecznictwa odwykowego, 



Sprawozdanie z działalności  Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu w 2008 roku  

 - 50 - 

 uzależnionych od narkotyków lub innych środków odurzających, po zakończeniu 
programu terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej, 

 chorych psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego, 
 długotrwale bezrobotnych w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia  

i instytucjach rynku pracy, 
 zwalnianych z zakładów karnych, mających trudności w integracji ze środowiskiem,  

w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, 

 uchodźców realizujących indywidualny program integracji, w rozumieniu przepisów  
o pomocy społecznej; 

 osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej  
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, 

 osoby, które podlegają wykluczeniu społecznemu i ze względu na swoją sytuację 
życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb 
życiowych i znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz uniemożliwiającej lub 
ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinny, 

 osób w wieku od 18 do 24 lat, które:  
 nie uczą się, nie pracują i nie są zarejestrowane jako bezrobotne,  
 uczą się w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, albo w formach 

pozaszkolnych, ale sprawiają trudności wychowawcze i mają poważne kłopoty  
w nauce, 

 pochodzą z rodzin ubogich, zagrożonych dysfunkcjami społecznymi lub wchodzące 
w kolizję z prawem. 

 
REALIZOWANE DZIAŁANIA 
CIS POZNAŃ ul. św. Wincentego 6/9: 

 warsztaty, 
 zewnętrzne kursy zawodowe, 
 szkolenia w miejscu pracy (praktyki), 
 poradnictwo - psychologiczne, socjalne, prawne, 
 doradztwo zawodowe, 
 udostępnianie zasobów biblioteki, czytelni i kawiarenki internetowej CIS,   
 wydawanie posiłków dla uczestników CIS, 

 zorganizowanie dwóch wyjazdów w ramach Zielonych Szkół, 
 wypłacanie świadczeń integracyjnych.  

 
CIS POZNAŃ os. Jana III Sobieskiego 105 /Filia/ - w II półroczu 2008 przekształcony w 
samodzielny CIS Etap 

 warsztaty,  
 zajęcia edukacyjne 
 wypłacanie świadczeń integracyjnych.  

 
OSIĄGNIĘTE EFEKTY 
CIS POZNAŃ ul. św. Wincentego 6/9: 

 skierowanie 154 osób do udziału w zajęciach CIS, w tym z powodu (u 1 osoby może 
wystąpić więcej niż 1 przesłanka do skierowania): 

 osób długotrwale korzystających ze świadczeń pomocy społecznej – 59 
 osób bezrobotnych – 54 
 osób uzależnionych od alkoholu –  16 
 osób zwolnionych z zakładów karnych – 13 
 osób w wieku 18-24 lata – 12 
 osób bezdomnych –  7 
 osób chorych psychicznie - 2 
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 liczba osób, które ukończyły w okresie sprawozdawczym Indywidualny program 
zatrudnienia socjalnego – 46 

 liczba osób, które podjęły zatrudnienie – 10 
 

CIS POZNAŃ os. Jana III Sobieskiego 105 /Filia/ przekształcone w CIS Etap 
 skierowanie 62 osoby do udziału w zajęciach CIS, w tym z powodu (u 1 osoby może 

wystąpić więcej niż 1 przesłanka do skierowania): 

 osób długotrwale korzystających ze świadczeń pomocy społecznej – 38 
 osób bezrobotnych – 22 
 osób w wieku 18-24 lata – 9 
 osób zwolnionych z zakładów karnych – 8 
 osób uzależnionych od alkoholu –  2 
 osób chorych psychicznie – 1 

 liczba osób, które ukończyły w okresie sprawozdawczym Indywidualny program 
zatrudnienia socjalnego – 8 

 liczba osób, które podjęły zatrudnienie – 5 
 

CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ „DARZYBÓR” Poznań, ul. Borówki 4 

REALIZOWANE DZIAŁANIA 

 warsztaty zawodowe, 
 zajęcia edukacyjne,  
 samopomocowe grupy wsparcia dla osób: uzależnionych, bezdomnych, bezrobotnych, 
 warsztaty aktywnych form poszukiwania pracy, 
 warsztaty terapeutyczne służące pracy nad motywacją uczestników, 
 warsztaty nauki planowania życia dające umiejętności podejmowania racjonalnych 

decyzji, 
 indywidualne poradnictwo psychologiczne, socjalne i zawodowe, 
 wydawanie posiłków dla uczestników CIS, 
 wypłacanie świadczeń integracyjnych.  

 

OSIĄGNIĘTE EFEKTY 

 skierowanie 79 osób do udziału w zajęciach CIS, w tym z powodu (u 1 osoby może 
wystąpić więcej niż 1 przesłanka do skierowania): 

 osób bezdomnych – 71 
 osób długotrwale korzystających ze świadczeń pomocy społecznej – 19 
 osób bezrobotnych – 5 
 osób zwolnionych z zakładów karnych – 3 
 osób uzależnionych od alkoholu – 1 

 liczba osób, które ukończyły w okresie sprawozdawczym Indywidualny program 
zatrudnienia socjalnego – 15 

 liczba osób, które podjęły zatrudnienie – 4 
 

4. Współpraca z uczelniami 

 
W 2008 roku na podstawie umów zawartych pomiędzy uczelniami a MOPR praktyki w naszej 
instytucji odbyło 112 studentów studiujących w następujących uczelniach: 

 Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, 
 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza – Wydział Teologiczny, 
 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza – Wydział Studiów Edukacyjnych – Zakład 

Pedagogiki Społecznej, 
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 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza – Wydział Studiów Edukacyjnych – Zakład 
Resocjalizacji, 

 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza – Instytut Socjologii 
 Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji w Poznaniu, 
 Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania, 
 Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Poznaniu,  
 Centrum Kształcenia Kadr „Profesja” 

 
W 2008 roku z działalnością MOPR w ramach prezentacji zapoznaliśmy 58 studentów 
Instytutu Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. 

 

5. Współpraca ze środkami masowego przekazu 

 

W 2008 roku MOPR kontynuował współpracę ze środkami masowego przekazu 
(prasa, radio, telewizja i portale internetowe). 

Przygotowywana wspólnie z POSiR-em „SPARTAKIADA SENIORÓW” (23-26 czerwca 
2008 r.), stała się również asumptem do współdziałania medialnego. W prasie, radiu, 
telewizji znalazły się materiały poświęcone aktywizacji fizycznej osób starszych  
i potrzebie ruchu wśród seniorów.   

 Także współpraca MOPR z Policją zaowocowała wspólnie przygotowaną Konferencją 
Prasową 18 czerwca 2008r. n.t. wdrożenia w życie i pierwszych efektów Projektu „DZIECKO 
POD PARASOLEM PRAWA”. Na temat „przyjaznych patroli”, wzywanych do interwencji 
domowych w sytuacji, gdy ofiarą jest dziecko, wypowiadali się dziennikarze prasowi, radiowi 
i telewizyjni. 

Również w związku z powstaniem i wydzieleniem się z MOPR nowej jednostki 
miejskiej – Poznańskiego Centrum Świadczeń została zorganizowana w siedzibie PCŚ 1 lipca  
2008 roku Konferencja Prasowa, na której to poinformowano także dziennikarzy o zasadach 
nowego okresu zasiłkowego od 01.09.2008 do 31.08.2009 r., w zakresie świadczeń 
rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, dodatków mieszkaniowych i stypendiów socjalnych.  

Trzecia Konferencja Prasowa zorganizowana przez MOPR w 2008 r. odbyła się 24 
października przy ul. Dąbrowskiego/Kochanowskiego w Poznaniu, w siedzibie realizowanego 
przez MOPR projektu systemowego „Pomoc-Aktywizacja-Wsparcie” (PAW) na rzecz osób 
bezrobotnych z funduszy unijnych.    

Kontynuując doświadczenia z 2007 roku, pracownicy MOPR w 2008 roku co tydzień 
uczestniczyli w spotkaniach ze słuchaczami RADIA EMAUS, przybliżając problematykę 
pomocy społecznej i sposobów radzenia sobie w trudnej sytuacji socjalnej, jak również 
zapoznając słuchaczy z projektami i programami społecznymi realizowanym w MOPR na 
rzecz poprawy jakości życia mieszkańców Poznania. Harmonijnie układająca się współpraca 
MOPR i Radia Emaus zaowocowała przyznaniem z okazji obchodów Dnia Pracownika 
Socjalnego - 21 listopada 2008 roku - red. J. Władczykowi tzw. DUSZKA MOPR, stojącego na 
straży „dobrej aury socjalnej” we wzajemnym współdziałaniu. 

Natomiast, co kilka tygodni przez cały 2008 rok, (również kontynuując doświadczenia 
roku ubiegłego), pracownicy MOPR w redakcji  „TIMES POLSKA GŁOS” odbywali dyżury 
eksperckie, odpowiadając na pytania (z różnych obszarów zabezpieczenia społecznego,  
w tym pomocy społecznej), telefonujących do redakcji mieszkańców Poznania.  

W maju 2008 roku czterech pracowników MOPR w redakcji dziennika „FAKT” odbyło 
dyżur ekspercki przez parę godzin udzielając porad i pomocy oraz wskazówek, jak znaleźć 
rozwiązanie trudnej sytuacji życiowej, przybyłym na dyżur mieszkańcom miasta. Natomiast  
w październiku została zorganizowana wspólna akcja FAKTU, MOPR-u i PCŚ-u pod nazwą 
„Wszystko dla Seniora”. Wziął w niej udział rzecznik MOPR, odpowiadając na pytania 
czytelników, jaką i w jaki sposób można uzyskać pomoc w MOPR dla ludzi starszych. 
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Również pracownicy MOPR kilkakrotnie gościli w Studium PTV, jako Goście 
poznańskiego TELESKOPU czy TELEKURIERA oraz Goście Dnia WTK i TVN.   

    Zmiany prawa socjalnego i ogólnokrajowe dyskusje nad problemami społecznymi 
znalazły także odbicie w zapytaniach, kierowanych przez dziennikarzy do rzecznika 
prasowego MOPR. Pytano najczęściej o następujące kwestie:  
z zakresu zabezpieczenia społecznego przede wszystkim o:  

 powrót funduszu alimentacyjnego – nowe zasady otrzymywania (kryteria dochodowe) 

i wstrzymania wypłaty świadczenia 
 dłużnicy alimentacyjni w Krajowym Rejestrze Dłużników (KRD) 

 sposób ustalania wysokości dochodu uprawniającego do otrzymania dodatku 

mieszkaniowego, realizacja dodatków mieszkaniowych i specjalnych dodatków 

mieszkaniowych przez MOPR, likwidacja specjalnych dodatków mieszkaniowych 
 pomoc rodzinom wielodzietnym 

 pomoc dzieciom niepełnosprawnym - jaką pomoc w formie zasiłku i dodatków można 

otrzymać na dzieci i jakie są zasady przyznawania tej pomocy 

 nowe przepisy z zakresu świadczeń rodzinnych 

 problem ulg podatkowych na dziecko, które eliminują rodziny z kręgu beneficjentów 

świadczeń rodzinnych 

z zakresu pomocy społecznej przede wszystkim o: 
 powody korzystania z pomocy społecznej przez mieszkańców Poznania, liczba osób 

korzystających z pomocy (w różnych formach), na jakim średnim poziomie 

finansowym udzielana jest pomoc rodzinom przez MOPR, zasady otrzymywania 
pomocy z MOPR 

 możliwości uzyskania w MOPR przez klientów pomocy prawnej  

 pomoc osobom tracącym mieszkania w wyniku zadłużeń  

 zasady pomagania osobom z długami za czynsz w spółdzielni mieszkaniowej 

 pomoc osobom bezrobotnym (reintegracja społeczna, dotacje miasta) aktywizacja 

bezrobotnych, zasady udzielania pomocy osobom długotrwale bezrobotnym, realizacja 

przez MOPR projektu systemowego „Pomoc-Aktywizacja-Wsparcie” (PAW) 
 miejsca wydawania darmowych ciepłych posiłków i suchego prowiantu w Poznaniu 

 bony żywnościowe (obiadowe) dla potrzebujących   

 zasady pomocy klientom MOPR w trudnej sytuacji mieszkaniowej  

 możliwości i zasady pomagania skonfliktowanym rodzinom, które nie chcą mieszkać 

razem  

 pomoc pogorzelcom  

 pomoc osobom niepełnosprawnym na wózkach, mieszkających na wyższych piętrach 

w domach (kamienicach, blokach) bez wind  
 pomoc osobom w kryzysie, zdesperowanym, potencjalnym samobójcom 

 pomoc rodzinom z problemem przemocy 

 działania MOPR w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

 rozwiązywanie problemu żebractwa wśród dorosłych i dzieci  

 dzieci korzystające z dożywiania w szkole, zasady przyznawania bonów 

żywnościowych również dla dzieci, pomoc rodzinie w zakresie dożywiania dzieci 

podczas wakacji szkolnych 
 pomoc dzieciom w rodzinach z problemem przemocy, realizacja projektu: „Dziecko 

pod parasolem prawa” 

 wypoczynek letni dzieci z rodzin podopiecznych MOPR 

 pomoc świadczona przez MOPR rodzinom, w których dzieci rozpoczynają rok szkolny 

 festyny, zabawy, imprezy organizowane przez MOPR dla dzieci z rodzin klientów 

MOPR 

 skuteczne pomaganie rodzinom wielodzietnym, ulga komunikacyjna dla dzieci z rodzin 

wielodzietnych, „sieciówka” dla dzieci za 4 zł 
 bezdomność, pomoc osobom pozbawionym dachu nad głową, liczba osób 

bezdomnych w Poznaniu, liczba koczowisk, liczba patroli wychodzących w środowiska 

osób bezdomnych, stan wolnych miejsc w placówkach i noclegowniach, patrole na 
dworcach, ulotki, jadłodajnie, punkty wydawania ciepłej odzieży dla bezdomnych,  
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 zasady kierowania i umieszczania w państwowych i niepublicznych domach pomocy 

społecznej, stan wolnych miejsc i czas oczekiwania na miejsce w dps, liczba osób 
oczekujących na miejsce w dps 

 możliwości otrzymania miejsca w Filii DPS, /ul. Konarskiego/, przy ul. Zamenhoffa  

 pomoc ludziom starszym, powstanie i funkcjonowanie „RADY SENIORÓW”, realizacja 

programu wspierania seniorów, spartakiada dla seniorów, aktywizacja psychiczna  

i fizyczna seniorów, spotkanie integracyjne „AKTYWNY SENIOR” 
 mieszkania dla seniorów (TBS-y) w ramach programu miejskiego wspierającego 

seniorów  

 działalność rodzinnych domów pomocy  

 pomoc osobom starszym w okresie zimowym 

 nowe przepisy motywacją dla zakładania rodzin zastępczych 

 rodzicielstwo zastępcze w kontekście pozyskiwania nowych niespokrewnionych  

z dzieckiem zawodowych rodzin zastępczych 
 wspieranie finansowe przez państwo rodzin zastępczych 

 zmiana prawa podatkowego – wprowadzenie ulg (odpisów) na dzieci przez rodziców 

zastępczych 

 rodzinne domy dziecka alternatywą dla państwowych domów dziecka 

 czas oczekiwania na miejsce w domu dziecka 

 problem braku miejsc w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych 

 mieszkania chronione dla wychowanków domu dziecka 

 idea wolontariatu 

 pomoc świadczona dzieciom matek uzależnionych od alkoholu, pomoc rodzinom  

z problemem alkoholowym 
 pomoc osobom zamieszkującym baraki przy ul, Sowińskiego w Poznaniu 

 pomoc samotnym matkom 

 współpraca ze społecznością lokalną, aktywizacja społeczności lokalnej, festiwal 

społeczności lokalnej 

 pomoc EUROSIEROTOM 

inne:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 zmiany organizacyjne w MOPR - korzyści dla mieszkańców z utworzenia w Poznaniu  

– Poznańskiego Centrum Świadczeń 
 zasady i kryteria  przyznawanej pomocy z funduszu PFRON  

 zasady i liczba zatrudnionych w MOPR osób, przysposabianych do powtórnego wejścia 

na rynek pracy (roboty publiczne, szkolenia, itd.) 

 karty bankomatowe dla klientów MOPR 

 zasady sprawienia pochówku osobom nieznanym 

 zasady sprawiania przez MOPR pogrzebu osobom ubezpieczonym i nieubezpieczonym 

i związane z nim koszty 
 zagrożenia bezpieczeństwa pracowników socjalnych w pracy zawodowej 

 problem likwidacji najstarszego w Poznaniu baru mlecznego „MINIATURKA” przy ul. 

Matejki  

 21 listopada Dzień Pracownika Socjalnego 

 
W 2008 roku rzecznik prasowy MOPR współpracował z mediami nagłaśniając i promując 
następujące wydarzenia: 

 III Festiwal Aktywnych Społeczności Lokalnych (X.2008 r.) 
 Festyn dla dzieci z Jeżyc „Bezpieczna droga” (19.IX.2008 r.)  
 Międzynarodowy Dzień Seniora (1.X.) 
 Msza św. dla Seniorów (9.X.2008 r.) 
 Spotkanie integracyjne AKTYWNY SENIOR (17.IX.2008 r.) na terenie DPS, ul. 

Ugory 18/20 

 Spotkanie Seniorów na Koncercie w Teatrze Muzycznym z okazji 
Międzynarodowego Dnia Seniora „Wszystkie barwy jesieni” (X.2008 r.) 
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 Spotkanie świąteczne (2.XII.2008 r.) dla młodzieży (połączone z projekcją 
filmu „Klasa”) zorganizowane przez „Pogram pomocy rodzinom z problemem 
uzależnień od substancji psychoaktywnych” 

 Spotkanie świąteczne (9.XII.2008 r.) dla dzieci (połączone z projekcją filmu 
„Król Maciuś I”) zorganizowane przez „Program pomocy rodzinom  
z problemem alkoholowym” 

 
W wyniku współpracy rzecznika prasowego MOPR z uczniami V Liceum Ogólnokształcącego 
(klasa dziennikarska) powstał napisany przez uczniów tej klasy materiał o MOPR i problemie 
rodzicielstwa zastępczego, wskazujący na zainteresowanie przyszłych dziennikarzy kwestiami 
społecznymi.   
 

IX. Inne działania MOPR podejmowane  na rzecz 
mieszkańców Poznania  
 

1. Działania na rzecz bezrobotnych 

 

Klub Wsparcia dla Osób  Bezrobotnych 

 
Realizator:  
Filia MOPR Nowe Miasto. Partnerzy: 

 Rada i Zarząd Osiedla „Komandoria – Pomet”, 
 Klub „Cybinka”, 
 Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Młodych”, 
 Stowarzyszenie „Solidarni z Bezrobotnymi”, 
 Powiatowy Urząd Pracy. 

 
Adresaci:  
Adresatem projektu są osoby bezrobotne zamieszkałe w rejonie osiedli: Komandoria  
– Pomet, Komandoria – Podwale, Śródka, Warszawskie, Antoninek, Główna.  
W okresie sprawozdawczym w projekcie uczestniczyło 26 osób.  
 
Działania: 

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

 tworzenie 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 inne 

podmioty, w tym organizacje pozarządowe, 

 kierowanie osób bezrobotnych do udziału w kursach, szkoleniach i programach 
adresowanych do tej grupy osób, 

 udostępnianie ofert pracy, 
 organizowanie grup samopomocowych i grup wsparcia. 

 
Rezultaty: 

 poradnictwo i wsparcie psychologiczne oraz socjalne – dla 26 osób, 
 kierowanie osób bezrobotnych do udziału w kursach i szkoleniach – 12 osób, 
 udostępnianie aktualnych ofert pracy osobom bezrobotnym 

o liczba osób, którym przekazano oferty – 26, 
o liczba udostępnionych ofert pracy – 120, 
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 utworzenie grupy wsparcia – dla 8 osób, 
 udział w Programie „Reintegracja społeczno-zawodowa osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym w Poznaniu” – 4 osoby, 

 podjęcie szkolenia bądź kursu organizowanego przez PUP –  6 osób, 
 pomoc przy sporządzeniu dokumentów aplikacyjnych – dla 4 osób, 
 podjęcie pracy przez osobę bezrobotną – 7 osób. 

 

Kontakty z instytucjami rynku pracy 

 
Realizator: osoba zatrudniona na stanowisku ds. współpracy z instytucjami rynku pracy  
w Filii Stare Miasto MOPR. 
 
Adresat:  
Docelowym adresatem działań są osoby bezrobotne i bierne zawodowo korzystające ze 
świadczeń pomocy społecznej udzielanych przez MOPR – w działaniach pośredniczą 
kierownicy Zespołów Pracy Socjalnej i Specjalistycznych Zespołów Pracy Socjalnej oraz 
pracownicy socjalni MOPR. 
 
Działania: Pozyskiwanie ofert pracy dla klientów bezrobotnych i poszukujących pracy 
poprzez: współpracę z pracodawcami na lokalnym rynku pracy, nawiązanie bezpośrednich 
kontaktów z agencjami pośrednictwa pracy, wyszukiwanie ofert pracy zamieszczanych  
w środkach masowego przekazu, korzystanie z bazy ofert pracy Powiatowego Urzędu Pracy  
i selekcjonowanie ofert dla potrzeb klientów.  
Pozostałe działania: 

 przybliżanie pracownikom socjalnym i klientom problematyki związanej  
z poszukiwaniem pracy i technikami autoprezentacji oraz zapoznanie ich ze strukturą  
i zasadami funkcjonowania instytucji rynku pracy na terenie Poznania, 

 umożliwianie klientom korzystania z Internetu w PIAP-ach, 
 pozyskiwanie i rozpowszechnianie informacji o szkoleniach zawodowych i językowych 

finansowanych z Funduszu Pracy i EFS, 

 rozpowszechnianie materiałów informacyjnych dotyczących rynku pracy, 
 aktualizowanie wykazu agencji pośrednictwa pracy działających na lokalnym rynku 

pracy, 

 udział w spotkaniach organizacyjnych Klubów IDEA na Winogradach i Piątkowie oraz 
pełnienie dyżurów w Klubie /doradztwo zawodowe, udostępnienie aktualnych ofert 
pracy/. 

 
Efekty: 

 przekazanie klientom MOPR 1842 ofert pracy dotyczących głównie stanowisk nie 
wymagających kwalifikacji zawodowych, stwarzających możliwość przyuczenia, jak 
również dla osób posiadających konkretne kwalifikacje zawodowe, 

 podjęcie zatrudnienia przez osoby bezrobotne m.in. w wyniku wydanej oferty 
/umowa o pracę, umowy cywilno-prawne tj. zlecenie i o dzieło/ - 267 osób, 

 zaprzestanie kontaktu z MOPR przez osoby bezrobotne z MOPR w wyniku 
przedłożonej oferty pracy tzn. nie ubiegają się o świadczenia co najmniej przez  
3 miesiące po otrzymaniu oferty – 251 osób, 

 przekazanie klientom 16 ofert o szkoleniach organizowanych przez różne podmioty, 
 przekazanie klientom materiałów informacyjnych od pracodawców i agencji 

pośrednictwa pracy nt. możliwości zatrudnienia (ulotek i plakatów) – 40 informacji, 

 przekazanie klientom informacji o giełdach pracy w PUP oraz spotkaniach  
z pracodawcami – 10 informacji, 

 dyżury w Klubie IDEA na Winogradach – 1 raz w tygodniu po 2 godziny.  
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„Reintegracja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym” 

 
Realizator:  
Urząd Miasta Poznania /01.01.2008 – 31.12.2008/. Partnerzy projektu: 

 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu, 
 Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu, 
 Ośrodek dla Bezdomnych Nr 1, 
 Stowarzyszenie Pogotowie Społeczne, 
 Wielkopolskie Centrum Pomocy Bliźniemu Monar –  Markot. 

Celem projektu jest wzrost poziomu uczestnictwa osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym w życiu społeczno-zawodowym w Poznaniu poprzez zwiększenie szans na 
uzyskanie i utrzymanie zatrudnienia.  
 
Adresat:  
Działania projektu są skierowane do osób bezrobotnych od co najmniej roku, osób 
korzystających ze świadczeń pomocy społecznej co najmniej rok, osób z orzeczonym lekkim 
stopniem niepełnosprawności i osób bezdomnych. 
 
Działania: 

 doradztwo zawodowe 
 doradztwo prawne 
 poradnictwo psychologiczne 
 pośrednictwo pracy 
 symulacja rozmów kwalifikacyjnych dla beneficjentów projektu 

 
Rola MOPR: 

 promocja projektu wśród jego potencjalnych beneficjentów oraz instytucji  
i organizacji działających na rzecz osób wykluczonych społecznie, 

 rozpowszechnianie materiałów promocyjnych i informacyjnych, 

 informowanie klientów o realizowanych działaniach, 
 motywowanie klientów do udziału w projekcie, 
 rekrutacja beneficjentów projektu wśród klientów MOPR spełniających kryteria 

uczestnictwa, 
 kierowanie do udziału w projekcie. 

 
 

 „Kroki ku pracy – program aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych” 

 
Realizator: Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu /01.03.2006 – 29.08.2008/. 
 
Adresat: osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym i znacznym, w tym długotrwale 
bezrobotne oraz zarejestrowane jako poszukujące pracy. 
 
Działania: doradztwo i poradnictwo zawodowe oraz warsztaty psychologiczne. 
 
Rola MOPR: informowanie klientów MOPR – potencjalnych uczestników projektu  
– o działaniach realizowanych w jego ramach i kierowanie do udziału w projekcie.  
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Prace społecznie użyteczne 

 
Realizator: Prace społecznie użyteczne organizowane są przez miasto Poznań  
w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach lub instytucjach statutowo 
zajmujących się pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej.  
 
Adresat: osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, korzystające ze świadczeń pomocy 
społecznej, skierowane do wykonywania tych prac przez starostę. 
 
Działania:  

 wyselekcjonowanie spośród bezrobotnych klientów MOPR bezrobotnych spełniających 
kryteria umożliwiające wykonywanie prac społecznie użytecznych, 

 zmotywowanie bezrobotnych do wykonywania prac społecznie użytecznych  
i przekazanie imiennej listy bezrobotnych do PUP. 

 
Efekty: 
Wykonywanie prac społecznie użytecznych od 01.04.2008 r. do 31.12.2008 r. przez 53 osoby 
/10 godzin tygodniowo każda osoba/, z tego: 

 prace porządkowe i biurowe w MOPR – 35 osób, 
 prace pomocnicze przy ekspedycji roślin, zabiegi pielęgnacyjne, prace gospodarcze  

w Zarządzie Zieleni Miejskiej – 4 osoby, 
 prace porządkowo-gospodarcze oraz w charakterze pomocy kuchennej w POSiR – 12 

osób,  

 porządkowanie terenów zielonych oraz pomieszczeń w Wielkopolskim Muzeum Walk 
Niepodległościowych – 2 osoby. 

 
 

2. Działania na rzecz bezdomnych 

  

Koordynacja działań na rzecz bezdomnych 

 
Realizator: Zadania realizowane przez stanowisko ds. świadczeń i programów w Dziale 
Metodycznym MOPR. 
 
Adresat: Instytucje i organizacje wspierające osoby bezdomne przebywające na terenie 
Poznania. 
 
Działania: 

 Cykliczne spotkania organizacji i instytucji zajmujących się udzielaniem pomocy osobom 
bezdomnych. W 2008 r. odbyło się 6 spotkań. Podczas spotkań zajmowano się: 

 analizą sytuacji osób bezdomnych w Poznaniu, 
 przekazywaniem informacji dotyczących uregulowań prawnych,  
 udzieleniem podmiotom, które kontaktują się z osobami bezdomnymi  

aktualnych danych dotyczących pomocy na rzecz osób bezdomnych, 

 ustaleniem zasad współpracy podczas okresu jesienno-zimowego (sprawne 
podejmowanie interwencji).  

 Wyposażanie podmiotów, które kontaktują się z osobami bezdomnymi w aktualne dane 
dotyczące pomocy na rzecz osób bezdomnych w formie ulotek informacyjnych.  
W ulotce znajdują się: 

a. adresy schronisk/placówek na terenie Wielkopolski dla osób bezdomnych,  
b. adresy miejsc gdzie można skorzystać bezpłatnie z: 
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 posiłku 
 usług sanitarnych 
 odzieży 

c. adresy szpitali, 
d. adresy poradni leczenia uzależnień i współuzależnień, 
e. dyżury pracowników socjalnych MOPR ze Specjalistycznego Zespołu  

Pracy Socjalnej z osobami bezdomnymi 
 

Wspieranie osób bezdomnych 

 
Realizator: Zadania realizowane przez pracowników Specjalistycznego Zespołu Pracy 
Socjalnej z osobami bezdomnymi działającego w strukturach Filii Nowe Miasto.  
Adresat: Osoby bezdomne przebywające na terenie Poznania.   
 
Działania: 

1. 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, 

2. 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, 

3. Obsługa zadania związanego ze skierowaniem osób bezdomnych do Centrum 
Integracji Społecznej.  

4. Obsługa administracyjna w zakresie realizowania zadań na rzecz osób bezdomnych 
(postanowienia o przekazaniu wniosku do gminy właściwej, występowania  
z żądaniem zwrotu kosztów udzielenia pomocy w miejscu pobytu osobom 
bezdomnym spoza terenu gminy Poznań)  

 
 Efekty: W roku 2008 r. pracą zespołu objętych zostało 698  środowisk. 

 

Forma pomocy udzielona  osobom bezdomnym 
w okresie od stycznia do czerwca 2008 r.  

Ilość osób bezdomnych, 
którym udzielono pomocy 

Zapewnienie schronienia: 
- poprzez wskazanie (uzgodnionego drogą telefoniczną miejsc schronienia w placówce dla 
osób bezdomnych)  
- poprzez wydanie decyzji kierującej do Ośrodka dla osób  Bezdomnych nr 1 ul. Michałowo 
68 w Poznaniu  
- poprzez opłacenie  kosztów schronienia w placówce dla osób  bezdomnych w formie 
zasiłku celowego  

 
388 
182 

 
60 

Wyjście z bezdomności 4 

Wyrobienie dokumentu tożsamości 128 

Zapewnienie posiłku 227 

Udzielenie pomocy doraźnej w formie zasiłku celowego na zaspokojenie niezbędnych 
potrzeb 

552 

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

163 

Opracowanie indywidualnego programu wychodzenia z bezdomności   8 
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Patrole na terenie Dworca Głównego PKP oraz PKS w Poznaniu 

 
 Realizator: 

- Stowarzyszenie Pogotowie Społeczne w Poznaniu ul. Borówki 12 
- Komisariat Policji Dworzec Główny Poznań ul. Dworcowa 1 
- Komenda Straży Ochrony Kolei Oddział Okręgowy w Poznaniu ul. Dworcowa 1 
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu  
 

Adresat: Osoby bezdomne zagrożone wykluczeniem społecznym przebywające na terenie 
Dworca Głównego PKP. 
 
Działania: Pracownicy MOPR oraz przedstawiciele Pogotowia Społecznego, Policji Kolejowej 
i Straży Ochrony Kolei zgodnie z przyjętym harmonogramem patrolowali teren dworca 
w okresie od 01.01.2008 do 03.03.2008 r. oraz w grudniu 2008 r. Osobom bezdomnym były 
udzielane informacje o wolnych miejscach w schroniskach i o możliwości uzyskania pomocy.  

 
Efekty: Podczas patroli bezdomnym została udzielona pomoc w następującej formie:   

- informacji o schroniskach i noclegowniach na terenie Poznania i Wielkopolski, 
- wskazanie placówek dysponujących wolnymi miejscami dla osób bezdomnych, 
- udzielnie informacji o bezpłatnych posiłkach, pomocy medycznej. 

 
Realizator: 

- Stowarzyszenie Pogotowie Społeczne w Poznaniu ul. Borówki 12 
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu  
-    Ochrona Dworca PKS  
 

Adresat: Osoby bezdomne zagrożone wykluczeniem społecznym przebywające na terenie 
Dworca Głównego PKS.  
 
Działania: Pracownicy MOPR oraz przedstawiciele Pogotowia Społecznego, zgodnie  
z przyjętym harmonogramem patrolowali teren dworca od 01.01.2008 do 03.03.2008 r. oraz 
w grudniu 2008 r. Osobom bezdomnym były udzielane informacje o wolnych miejscach  
w schroniskach i o możliwości uzyskania pomocy.  

 
Efekty: Podczas patroli bezdomnym została udzielona pomoc w następującej formie:   

- informacji o schroniskach i noclegowniach na terenie Poznania i Wielkopolski, 
- wskazanie placówek dysponujących wolnymi miejscami dla osób bezdomnych, 
- udzielnie informacji o bezpłatnych posiłkach, pomocy medycznej. 
 

Monitorowanie koczowisk osób bezdomnych 

 
Realizator: 

- Komenda Straży Miejskiej w Poznaniu ul. Pl. Kolegiacki 17 
- Komenda Miejska Policji Sekcja w Poznaniu, ul. Taborowa 22 
- Specjalistyczny Zespół Pracy Socjalnej z osobami bezdomnymi MOPR 

 
Adresat: Osoby bezdomne przebywające w koczowiskach na terenie Poznania. 

 
Działania: Dotarcie do miejsc gromadzenia się osób bezdomnych. Terminy patroli:  
Policja – 03.11.2008 r. do 10.11.2008 r.  
Straż Miejska – 15.12.2008 r. do 22.12.2008 r.  
Oprócz tych terminów w przypadku minusowych temperatur patrole były uzgadniane 
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indywidualnie z poszczególnymi służbami.  
 
Efekty: Stworzenie warunków, aby każda osoba bezdomna miała możliwość uzyskania 
informacji i pomocy niezbędnej do tego, aby wyjść z bezdomności. Zapewnienie osobom 
bezdomnym kołder, kocy, śpiworów oraz odzieży pozyskanej z PKPS i osób prywatnych. 
 

3. Działania na rzecz dzieci i młodzieży  

 

Organizacja imprez okolicznościowych dla dzieci 

 
Organizator: Filia Wilda MOPR 
Partner: Szkoła Podstawowa nr 5, ul. Romualda Traugutta w Poznaniu 
Działania: „Nowy Rok dla Dziecka 2008” 
W imprezie udział wzięło 44 dzieci. 
 
 
Organizator: SM Winogrady, ODK „Bajka”, 
Partner: Filia Stare Miasto MOPR, Fundacja SIC 
Miejsce: ODK „ Bajka” 
Działania: Balik Karnawałowy 
W imprezie udział wzięło 20 dzieci. 
 
Organizator: SM Winogrady, ODK „Bajka”, 
Partner: Filia Stare Miasto MOPR, Fundacja SIC 
Miejsce: ODK „ Bajka” 
Działania: Festyn Wielkanocny  
W imprezie udział wzięło 20 dzieci. 
 
Organizator: SM Winogrady, ODK „Orbita”, 
Partner: Filia Stare Miasto MOPR, Fundacja SIC 
Miejsce: ODK „ Orbita” 
Działania: Festyn Osiedlowy 
W imprezie udział wzięły rodziny i dzieci z osiedla. 
 
Organizator: SM Winogrady, ODK „Orbita”, 
Partner: Filia Stare Miasto MOPR, Fundacja SIC 
Miejsce: ODK „ Orbita” 
Działania: Dzień Dziecka 
W imprezie udział wzięło 20 dzieci. 
 
Organizator: Filia Stare Miasto MOPR, Fundacja SIC 
Partner: SM Winogrady, ODK „ Orbita”,  
Miejsce: ODK „ Orbita” 
Działania: Impreza Andrzejkowa 
W imprezie udział wzięło 30 dzieci. 
 
Organizator: Filia Stare Miasto MOPR, Fundacja SIC 
Partner: SM Winogrady, ODK „ Bajka”, SIC 
Miejsce: ODK „ Bajka” 
Działania: Impreza Andrzejkowa 
W imprezie udział wzięło 30 dzieci. 
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Organizator: WSB ul. Różana 
Partner: Filia Stare Miasto MOPR 
Miejsce: WSB ul. Różana 
Działania: Impreza gwiazdkowa dla dzieci 
W imprezie udział wzięło 15 rodzin/20 dzieci. 
 
Organizator: Rada Osiedla „Rataje- Nad Wartą”, Filia Nowe Miasto MOPR 
Partner: Sportowa Szkoła Podstawowa nr 3, Sponsorzy,  
Działania: Gwiazdka dla dzieci  
W imprezie udział wzięło 150 dzieci. 
 

Organizator: Filia Nowe Miasto MOPR 

Partner: AMICI, SIC 
Działania: Konkurs plastyczny na plakat promujący festyn rodzinny 
W imprezie udział wzięło 20 dzieci. 
 
Organizator: „Miejska Straż Wyobraźni”, Filia Nowe Miasto MOPR 

Partner: Parafia NMPNP, ul. Mariacka 15 
Działania: Warsztaty plastyczne 
W imprezie udział wzięło 22 dzieci 
 

Organizator; Szkoła Podstawowa nr 45, SIC, Filia Nowe Miasto MOPR 

Działania: Imprezy Andrzejkowe 
W imprezie udział wzięło 240 dzieci 
 

Organizator; Szkoła Podstawowa nr 45, Sic, Filia Nowe Miasto MOPR 

Działania: Impreza mikołajkowa 
W imprezie udział wzięło 180 dzieci 
 

Organizator; SIC, Filia Nowe Miasto MOPR 

Partnerzy: Parafia NMPNP, ul. Mariacka 15 
Działania: Impreza Mikołajkowa 
W imprezie udział wzięło 33 dzieci. 
 
Organizator: Fundacja SIC 
Partner: Filia Piątkowo MOPR 
Miejsce: Piątkowskie Centrum Kultury „Dąbrówka”; Klub IDEA 
Działania: Wielkanoc, zorganizowanie konkursów świątecznych: robienie stroików 
świątecznych, malowanie pisanek, robienie palm wielkanocnych, malowanie twarzy, 
poczęstunek, rozdanie podarunków. 
W imprezie udział wzięło 15 dzieci. 
 
Organizator: Przedszkole nr 182 „Król Elfów” 
Partner: Filia Piątkowo MOPR 
Działania: Olimpiada Dziecięca 
W imprezie udział wzięło 10 dzieci. 
 
Organizator: Przedszkole nr 182 „Król Elfów” 
Partner: Filia Piątkowo MOPR 
Działania: Festyn Rodzinny 
W imprezie udział wzięło 15 dzieci. 
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Organizator: Filia Piątkowo MOPR 
Partner: Fundacja SIC, Fundacja Lajkonik 
Działania: Spotkanie z Mikołajem  
W imprezie udział wzięło 50 dzieci. 
 

Rozwijanie zainteresowań oraz wyrównywanie szans edukacyjnych 

 
Organizator: Świetlica Socjoterapeutyczna „Oratorium – Światełko” ul. Winiarska 52, 
Partner: MOPR  
Działania: kierowanie dzieci do uczestnictwa w zajęciach, kontakt pracownika socjalnego 
ze Świetlicą 
W zajęciach udział wzięło 20 dzieci 
 
Organizator: Świetlica Socjoterapeutyczna przy parafii p.w. im Maryi, ul. Santocka 52, 
Partner: MOPR  
Działania: kierowanie dzieci do uczestnictwa w zajęciach, kontakt pracownika socjalnego 
ze Świetlicą 
W zajęciach udział wzięło 30 dzieci 
 
Organizator: Osiedlowy Klub „ Krąg „    
Partner: MOPR 
Działania: współpraca pracowników MOPR i placówki w zakresie integralnego rozwoju 
dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych.  
Udział w zajęciach wzięło 26 dzieci. 
 
Organizator: Fundacja ”Familijny Poznań” ul. Gajowa 8/12 i ul. Łukaszewicza 13 
Partner: MOPR 
Działania: Przedszkola przy Fundacji „Familijny Poznań”. Współpraca pracowników filii i 
placówki w zakresie prawidłowego rozwoju dzieci i zapewnienie właściwej opieki. 
Udział w zajęciach wzięło 21 dzieci. 
 
Organizator: Fundacja ”Familijny Poznań” ul. Św. Marcin 51a, 61-806 Poznań 
Świetlica Socjoterapeutyczna: ul. Gajowa 8/12 
Partner: MOPR 
Działania: kierowanie rodzin i dzieci, omawianie sytuacji rodzinnej dzieci, ustalanie 
optymalnego planu pomocy 
Udział w zajęciach wzięło 12 dzieci. 
 
Organizator: Klub „ Dziewiątka” placówka profilaktyczno – wychowawcza dla dzieci i 
młodzieży ul. Łukaszewicza 13 SP nr 9 
Partner: MOPR 
Działania: współpraca pracowników filii i placówki w zakresie integralnego rozwoju dzieci 
młodzieży ze środowisk zagrożonych. 
Udział w zajęciach wzięło 51 dzieci. 
 
Organizator: Świetlica Socjoterapeutyczna, ul. Berwińskiego 2/4 SP nr 26 
Partner: MOPR 
Działania: współpraca pracowników filii i placówki w zakresie integralnego rozwoju dzieci 
młodzieży ze środowisk zagrożonych. 
Udział w zajęciach wzięło 60 dzieci. 
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Organizator: Świetlica Salezjańska, ul. Kolejowa 
Partner: MOPR 
Działania: współpraca pracowników filii i placówki w zakresie integralnego rozwoju dzieci 
młodzieży ze środowisk zagrożonych. 
Udział w zajęciach wzięło 10 dzieci. 
 
Organizator: Świetlica socjoterapeutyczna Oratorium Tęcza i Metanoia, ul. Św. Marcin 13 
Partner: MOPR 
Działania: stały kontakt z opiekunami w celu zapewnienia dzieciom należytej opieki, opłata 
posiłku dla dzieci 
Oratorium Tęcza - 18 dzieci 
Oratorium Metanoia – 5 dzieci 
 
Organizator: Świetlica socjoterapeutyczna Oratorium Tęcza i Metanoia, ul. Św. Marcin 13 
Partner: MOPR 
Działania: współpraca pracowników filii i placówki w zakresie integralnego rozwoju dzieci 
młodzieży ze środowisk zagrożonych. 
Udział w zajęciach wzięło 3 dzieci. 
 
Organizator: Świetlica szkolne przy Szkole Podstawowej Nr 9, ul. Bosa 
Partner: MOPR 
Działania: współpraca pracowników filii i placówki w zakresie integralnego rozwoju dzieci 
młodzieży ze środowisk zagrożonych. 
Udział w zajęciach wzięło 3 dzieci. 
 
Organizator: Świetlica szkolne przy Szkole Podstawowej Nr 69, ul. Jarochowskiego 
Partner: MOPR 
Działania: współpraca pracowników filii i placówki w zakresie integralnego rozwoju dzieci 
młodzieży ze środowisk zagrożonych. 
Udział w zajęciach wzięło 3 dzieci. 
 
Organizator: Fundacja Familijny, Poznań Świetlica socjoterapeutyczna przy Szkole 
Podstawowej 82, ul. Krakowska 10 
Partner: MOPR 
Działania: wsparcie dzieci w zakresie edukacji 
Udział w zajęciach wzięło 6 dzieci. 
 

Inne działania na rzecz dzieci przy współpracy z innymi podmiotami 

 
Organizator: Ośrodek Wsparcia dla Rodzin „Nasza Chata” przy Stowarzyszeniu Pomocy  
w Problemach Życiowych, 
Partner: MOPR 
Działania: zachęcanie rodzin w trudnych sytuacjach życiowych do współpracy  
z pracownikami socjalnymi, pedagogiem i psychologiem MOPR, 
Wsparcie uzyskało 50 rodzin, w tym 70 dzieci. 
 
Organizator: „Klub przedszkolaka” prowadzony przez Instytut Małego Dziecka im. Astrid 
Lingren                                                        
Partner: MOPR 
Działania: zajęcia przedszkolne dla dzieci w wieku 2,5 do 5 lat. Propagowanie tej formy 
spędzania wolnego czasu, edukacji małego dziecka wśród klientów - rodziców małych dzieci. 
Zachęcanie i dokładne informowanie. Dofinansowanie do wyżywienia. 
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W zajęciach udział wzięło 13 dzieci. 
 
Organizator: Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci I Młodzieży „Klub”, ul. Sienkiewicza 11,  
Partner: MOPR 
Działania: kierowanie rodziców i dzieci do uczestnictwa w proponowanych formach pomocy, 
kontakt pracownika socjalnego z Centrum 
W zajęciach udział wzięło 12 dzieci 
 
Organizator: Świetlica Środowiskowa Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Szczęśliwy Dom”, 
ul. Zeylanda 9/1  
Partner: MOPR 
Działania: kierowanie rodziców i dzieci do uczestnictwa w proponowanych formach pomocy, 
kontakt pracownika socjalnego z Centrum 
W zajęciach udział wzięło 24 dzieci. 
 
Organizator: Szkoła Podstawowa Nr 71, Straż Pożarna, Komenda Policji Poznań - Jeżyce, 
Polski Czerwony Krzyż 
Partner: MOPR 
Działania: „Bezpieczna droga” 
W zajęciach udział wzięło 100 dzieci 
 
Organizator: Świetlica socjoterapeutyczna „Tulipan”, ul. Żydowska 15/18 przy PKPS 
Partner: MOPR 
Działania: wymiana informacji, ustalenie pomocy na rzecz rodziny, zgłaszanie problemów 
dotyczących rodziny lub dzieci 
Udział w zajęciach wzięło 4 dzieci. 
 
Organizator: Ośrodek Kuratorski, oś. Bolesława Chrobrego 41 b, 
Partner: MOPR 
Działania: współfinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci. Wymiana informacji, opinii na 
temat funkcjonowania społecznego dziecka i jego rodziny, stały przepływ informacji dot. 
pomocy świadczonej na rzecz rodziny dziecka 
Udział w zajęciach wzięło 12 dzieci. 
 
Organizator: Kościół Chrześcijan Baptystów, ul. Krakowska 10 
Partner: MOPR 
Działania: kierowanie dzieci na imprezę „Gwiazdkowa Niespodzianka”  
Udział w zajęciach wzięło 39 dzieci. 
 
Organizator: Świetlica Socjoterapeutyczna os. Zwycięstwa 123 
Partner: MOPR 
Działania: wymiana wzajemnych informacji na temat rodzin zagrożonych problemem 
uzależnienia oraz dzieci wymagających środowiskowej formy wsparcia, omawiana są również 
przyczyny rezygnacji rodziców z uczestnictwa ich dzieci w zajęciach, wspólne ustalanie 
działań motywujących rodziców do wyrażenia zgody w udziale dzieci w zajęciach. 
Udział w zajęciach wzięło 3 dzieci. 
 
Organizator: Centrum Wspierania Młodzieży i Dzieci,  Klub Profilaktyczno - Wychowawczy 
os. Zwycięstwa 21 
Partner: MOPR 
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Działania: kierowanie osób wymagających objęcia tą formą wsparcia, kontakt  
z psychologiem i wymiana informacji na temat korzystnych zmian w funkcjonowaniu 
społecznym. Kontakt pracownika socjalnego z Centrum. 
Udział w zajęciach wzięło 2 dzieci. 
 
Organizator: Kuratorski Ośrodek Pracy z Młodzieżą i Dziećmi, os. Bolesława Chrobrego 41 
Partner: MOPR 
Działania: współfinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci. Wymiana informacji, opinii na 
temat funkcjonowania społecznego dziecka i jego rodziny, stały przepływ informacji dot. 
pomocy świadczonej na rzecz rodziny dziecka 
Udział w zajęciach wzięło 12 dzieci. 
 
Organizator: Świetlica środowiskowa prowadzona przez siostry zakonne przy Kościele  
w Naramowicach 
Działania: kierowanie dzieci wymagających wsparcia 
Udział w zajęciach wzięło 10 dzieci. 
 
Organizator: Policja, Straż Miejska  
Partner: MOPR 
Działania: uzyskanie informacji na temat podejmowanych interwencji w środowiskach, 
wspólne wejścia w środowisko, wspólny udział w działaniach interwencyjnych, przewiezienie 
dzieci do domu dziecka 
Działaniami objęto 48 dzieci 
 
Organizator: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Zarząd Oddziału P-ń Grunwald 
Partner: MOPR 
Działania: typowanie dzieci do uczestnictwa w wypoczynku letnim 
Udział w zajęciach wzięło 18 dzieci. 
 
Organizator: Poradnia psychologiczno - pedagogiczna nr 4, przy Szkole Podstawowej nr 17 
os. B. Chrobrego  
Partner: MOPR 
Działania: zasięganie opinii na temat dzieci klientów Filii objętych specjalistyczną pomocą  
i udzielenie informacji 
Działaniami objęto 8 dzieci. 
 
Organizator: Szkoły podstawowe i gimnazja, przedszkola z Piątkowa, 
Partner: MOPR 
Działania: negocjacje w sprawie kwalifikacji dzieci do przedszkola, partycypacja w opłatach, 
współpraca z pedagogami szkolnymi w kwalifikacji dzieci do posiłków, wyprawki szkolnej, 
partycypacja w organizowanym przez szkołę wypoczynku letnim 
Działaniami objęto 78 dzieci. 
 
Organizator: Szkoły średnie, szkoły podstawowe i gimnazja, przedszkola z Piątkowa, 
Partner: MOPR 
Działania: współpraca z pedagogami szkolnymi w zakresie problemów szkolnych dzieci osób 
chorych psychicznie a także sprawowanej przez nich opieki  
Działaniami objęto 6 dzieci. 
 
Organizator: Świetlica socjoterapeutyczna „ Klub Króla Lwa”- Familijny Poznań, ul. Główna 
42 
Partner: MOPR 
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Działania: Wymiana opinii i informacji na temat dzieci uczestniczących w zajęciach 
Udział w zajęciach wzięło 12 dzieci. 
 
Organizator: Świetlica socjoterapeutyczna „Pracownia Umiejętności” –Stowarzyszenie 
Pomocy Dzieciom i Rodzinom „AMICI”, Os. Lecha 104 A 
Partner: MOPR 
Działania: Zajęcia socjoterapeutyczne  
Udział w zajęciach wzięło 33 dzieci. 
 
Organizator: Świetlica Socjoterapeutyczna „Pod Kasztanem” ul. Św. Antoniego 50 (przy 
parafii)   
Działa pod egidą Fundacji Familijny Poznań - ul. Staszica 15 
Partner: MOPR 
Działania: Kontakt pracowników socjalnych z pracownikami świetlicy. Wzajemna wymiana 
informacji w celu osiągnięcia celu, jakim jest poprawa funkcjonowania społecznego dziecka 
uczęszczającego do świetlicy i jego rodziny 
Udział w zajęciach wzięło 9 dzieci. 
Organizator: Fundacja ”Familijny Poznań” ul. Staszica 15, ul. św. Marcin 51 a 
Partner: MOPR 
Działania: kierowanie dzieci na terapię. 
Udział w zajęciach wzięło 21 dzieci. 
 

Działania w zakresie rozpoznawania zjawiska żebractwa wśród dzieci i młodzieży 
„Powrót z ulicy”- edycja III  w okresie 28.05.2008 r. do 25.08.2008 r. 

 
Realizatorzy: 

- Komenda Miejska Policji 
- Straż Miejska 
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu  
 

Adresat: Dzieci i młodzież uprawiająca proceder żebractwa 
 
Działania: Pracownicy socjalni MOPR wraz z Policją, Strażą Miejską podczas patroli 
kontrolowali i obserwowali miejsca gdzie uprawiony jest proceder żebractwa przez dzieci  
i młodzież. Podczas patrolu następuje szczegółowe rozpoznanie sytuacji opiekuńczo  
– wychowawczej dzieci i młodzieży, udzielenie upomnienia, ustalenie przyczyn żebractwa.  
W miesiąc po ujawnieniu procederu żebractwa pracownicy socjalni MOPR kontaktują się  
z rodziną żebrzącego dziecka w celu sprawdzenia sytuacji opiekuńczo – wychowawczej 
dziecka.   
 
Efekty: W roku 2008r. ujawniono 14 dzieci żebrzących, 11 chłopców i 3 dziewczynki.  
Zebrane dane w postaci notatek z przebiegu patroli są przekazywane przez Komendę Policji 
do Sądu Rejonowego Wydziały ds. Rodzinnych i Nieletnich oraz placówek oświatowych celem 
wypracowania jednolitej, efektywnej strategii pomocy dzieciom i młodzieży zagrożonym 
niedostosowaniem społecznym.   
 

„Pustym ławkom – STOP” w dniach 18 i 29 maja 2008 r.,   
działania ukierunkowane na młodzież,  

która przebywała podczas zajęć lekcyjnych poza szkołami 

 
Realizatorzy: 

- Komenda Miejska Policji 
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- Straż Miejska 
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu  
 

Adresat: Dzieci i młodzież przebywająca podczas zajęć lekcyjnych poza szkołami.   
 
Działania: Pracownicy socjalni MOPR wraz z Policją, podczas wspólnych patroli kontrowali 
miejsca przebywania i grupowania się młodzieży szkolnej. Podczas działań legitymowano 
małoletnich przebywających w godzinach lekcyjnych poza szkołą.   
 
Efekty: Wylegitymowano 295 małoletnich, z tej grupy 53 dzieci przebywało podczas zajęć 
szkolnych poza szkołą. 22 małoletnich zostało odwiezionych do szkół, 9 dzieci oddano pod 
opiekę rodziców.  
Zebrane dane w postaci notatek z przebiegu patroli zostały przekazane do pedagogów 
szkolnych.  
  

4. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych 

 

Wspieranie osób niepełnosprawnych 

 
Realizatorzy:  

 Wielkopolskie Stowarzyszenie na rzecz Rodziny i Osób Niepełnosprawnych  
„Rodzina – Rodzinie” z siedzibą w Poznaniu  ul. Sienkiewicza 10, 

 Zespół Charytatywny „Caritas” przy parafii pw. Aniołów Stróżów, 

 Wielkopolskie Stowarzyszenie Wolontariuszy Opieki Paliatywnej – Hospicjum 
Domowe, 

 Poznański Ośrodek Zdrowia Psychicznego os. Kosmonautów 110, 
 Stowarzyszenie Osób i Rodzin na Rzecz Zdrowia Psychicznego „Zrozumieć  

i Pomóc”- Hotel, 

 Poznański Ośrodek Zdrowia Psychicznego „Katharsis”, 
 Poznański Ośrodek Zdrowia Psychicznego ul. Opolska, 
 Poznański Ośrodek Zdrowia Psychicznego os. Pod Lipami, 
 Poznański Ośrodek Zdrowia Psychicznego ul. Śniadeckich, 
 Zakład Opiekuńczo – Leczniczy Oddział Dzienny Rehabilitacji Psychiatrycznej, 

Oddział Dzienny dla pacjentów psychotycznych ul. Grobla 26, 
 TPD Koło Pomocy Młodzieży Sprawnej Inaczej „Śmiałek”. 

 
Adresat: Niepełnosprawni mieszkańcy miasta Poznania. 
  
Działania: Współpraca z MOPR polegająca na kierowaniu niepełnosprawnych klientów 
pomocy społecznej do Stowarzyszenia na Rzecz Rodziny i Osób Niepełnosprawnych  
„Rodzina – Rodzinie” po odzież używaną, żywność, używane meble oraz po sprzęt 
ortopedyczny.  
Informowanie uczestników o możliwości korzystania z turnusów rehabilitacyjnych, w formie 
wypoczynku letniego dla dzieci niepełnosprawnych i ich opiekunów. Udzielenie osobie chorej 
i członkom rodziny wsparcia usługowego i psychicznego. Dostęp do lekarza specjalisty, 
wydawanie opinii i świadectw lekarskich. 
 
Realizator: Zakład Opiekuńczo – Leczniczy Oddział Dzienny Rehabilitacji Psychiatrycznej, 
Oddział Dzienny dla pacjentów psychotycznych Poznań, ul. Grobla 26 
 
Adresat: chorzy psychicznie mieszkańcy miasta Poznania  
Działania: współpraca z MOPR polegająca na rozpoznawaniu przez Filię Piątkowo MOPR 
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potrzeb w zakresie udzielania wsparcia środowiskowego dla osób będących pacjentami 
Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego, kierowanie osób wymagających wsparcia do ww. 
placówki. Wymiana informacji na temat funkcjonowania w Zakładzie osób objętych 
wsparciem.  
 
Realizatorzy: Zakład Promocji Zdrowia i Psychoterapii WSE UAM w Poznaniu, Sekcja 
Psychoprofilaktyki i Promocji Zdrowia Polskiego Towarzystwa Terapeutycznego, Koło 
Naukowe Studentów „Ruch Twórczych Głów”. Wydział Studiów Edukacyjnych UAM  
w Poznaniu ul. Szamarzewskiego 89. 
 
Działania: współpraca z MOPR podjęta przez Specjalistyczny Zespół Pracy Socjalnej  
z osobami wymagającymi wsparcia psychicznego polegała na promocji profilaktyki zdrowia 
psychicznego, rozpowszechnianiu wiedzy na temat problemów osób z zaburzeniami 
psychicznymi. Przełamywanie stereotypów dot. osób z zaburzeniami psychicznymi.  
 
Realizator: Klub Seniora „ Hetman” Poznań os. Jana III Sobieskiego paw. 52 
Adresat: Uczestnicy Klubu Seniora „Hetman”, mieszkańcy społeczności lokalnej Poznań -  
Piątkowo. 
 
Działania: współpraca z MOPR polegająca na przedstawieniu prezentacji przez 
Specjalistyczny Zespół Pracy Socjalnej z osobami wymagającymi wsparcia psychicznego na 
temat społecznego wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi. Udzielenie informacji 
dotyczących zachowań osób chorych psychicznie i udzielenie specjalistycznych porad. 
 
Realizator: Wielkopolskie Stowarzyszenie Wolontariuszy Opieki Paliatywnej – Hospicjum 
Domowe 
Adresat: osoby długotrwale chore i niepełnosprawne z dzielnicy Poznań Stare Miasto 
Działania: udzielanie osobie chorej i członkom ich rodzin wsparcia usługowego  
i psychicznego. Z tej formy pomocy skorzystało 11 osób. 
 
Realizator: Poznański Ośrodek Zdrowia Psychicznego 
Adresat: osoby chore psychicznie z dzielnicy Poznań Stare Miasto 
Działania: kontakt z lekarzami i kierownikiem Ośrodka w sprawach dotyczących wydawania 
opinii lub świadectw lekarskich stwierdzających stan zdrowia psychicznego klientów MOPR. 
Organizowanie wizyt lekarskich w miejscu zamieszkania klienta w asyście pracownika 
lekarskiego. Taką forma pomocy i wsparcia objęto 34 środowiska. 
 

Hostel dla osób chorych psychicznie 

 
Realizator: Stowarzyszenie Osób i Rodzin na Rzecz Zdrowia Psychicznego „Zrozumieć  
i Pomóc” Hostel 
Adresat: Osoby bezdomne z rozpoznaną chorobą psychiczną (głównie schizofrenią) 
Działania: Współpraca z MOPR polegająca na kierowaniu niepełnosprawnych, bezdomnych 
klientów wymagających wsparcia do hostelu. Wymiana informacji z pracownikami hostelu na 
temat funkcjonowania osób objętych ww. wsparciem. 
 

Wspieranie osób starszych 

 
Realizator:  Stowarzyszenie „Lepszy Świat” 
Adresaci: 

 dzieci i młodzież 
 osoby starsze 
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 osoby niepełnosprawne 
 
Działania: 

 Zapewnienie możliwości aktywnego spędzania czasu wolnego oraz pozyskania 
pomocy w nauce przez dzieci i młodzież. 

 Udzielanie korepetycji w punkcie Info - Cafe (3 przypadki) oraz w środowisku 
domowym dzieci i młodzieży. 

 Zapewnienie możliwości aktywnego spędzania czasu wolnego przez osoby starsze 
(2 osoby). 

 
Udział MOPR: projekt ma charakter partnerski. Koordynatorzy projektu w Filiach MOPR 
odpowiedzialni są za rekrutację beneficjentów oraz monitoring środowisk w projekcie, 
natomiast Stowarzyszenie odpowiada za skierowanie przeszkolonych wolontariuszy  
i monitoring ich pracy. 
 
Realizator: Stowarzyszenie „ Zdrowie do późnej starości” 
Adresat: Seniorzy miasta Poznania 
 
Działania: kierowanie klientów MOPR w celu uzyskania porady prawnej (udzielanie porad 
prawnych seniorom). Porady udzielono 35 osobom. 
 
Realizator:  Klub Seniora 82 Poznań ul. Krakowska 
Adresaci: seniorzy miasta Poznania  oraz seniorzy - klienci  MOPR 
Działania: współpraca z MOPR ukierunkowane działania na rzecz osób starszych, 
zorganizowanie zbiórki odzieży, książek, mebli. Z tego wsparcia skorzystało 5 klientów MOPR 
 

Kalendarium imprez oraz innych akcji i wydarzeń zorganizowanych/ 

współorganizowanych przez File MOPR dla osób starszych i niepełnosprawnych 

 
Organizator: Filia Wilda MOPR 
Partner: Dzienny Dom Pomocy Społecznej nr 6 „Klub Słoneczna Przystań” przy  
ul. Racjonalizatorów 3 
Działania: „Jasełka 2008” 
W imprezie udział wzięło 20 klientów Filii Wilda oraz 30 uczestników DDPS. 
 
Organizator: Filia Wilda MOPR 
Działania: ”Spotkanie wigilijne” 
Miejsce: Stołówka HCP „Cezamet” ul. 28 Czerwca 
W imprezie udział wzięło 52 osoby starsze i/lub samotne, klienci Filii Wilda 
 
Organizator: Filia Jeżyce MOPR 
Partner: Dzienny Dom Pomocy Społecznej nr 2, ul. Nowy Świat 7/11 
Działania: Impreza okolicznościowa z okazji „Dnia Babci i Dziadka” 
W imprezie udział wzięło 45 uczestników DDPS. 
 
Organizator: Filia Jeżyce MOPR 
Partner: PKPS Jeżyce, DPS ul. Bukowska 27/29 
Działania: Kolędowanie z Eleni i Piotrem Kuźniakiem 
W imprezie udział wzięło 100 seniorów z dzielnicy Jeżyce.    
 
Organizator: Filia Jeżyce MOPR 
Partner: DPS ul. Bukowska 27/29, DPS ul. Ugory, DPS ul. Konarskiego 
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Działania: „Biesiada Seniorów-Aktywny Senior” 
W imprezie udział wzięło 120 seniorów.                      
                   
Organizator: Filia Jeżyce MOPR 
Partner: Rada Osiedlowa Jeżyce, Osiedlowy Dom Kultury „Wierzbak”, Kwiaciarnia „Oshin”, 
Cukiernia Weber 
Działania: Spotkanie opłatkowe 
W imprezie udział wzięło 50 osoby starsze, samotne.    
                   
Organizator: Filia Stare Miasto MOPR 
Miejsce: Kawiarnia „Przy Bałtyku” 
Działania: Wigilia 
W imprezie udział wzięło 42 seniorów, klientów MOPR. 
 
Organizator: Parafia p.w. NMPNP przy ul. Mariackiej 15 w Poznaniu, Fundacja SIC, Filia 
Nowe Miasto MOPR 
Partnerzy: AMICI, CARITAS,  
Działania: Festyn Rodzinny 
 
Organizator: Szkoła Podstawowa nr 45, 
Partnerzy: SIC, Filia Nowe Miasto MOPR 
Działania: Wigilia dla seniorów 
W imprezie udział wzięło 120 seniorów. 
 
Organizator: Filia Nowe Miasto MOPR 
Partnerzy: Kierownictwo Klubu Osiedlowego” Na pięterku” 
Działania: Uroczystość Wigilijna dla podopiecznych Filii 
W imprezie udział wzięło 56 osób 
 
Organizator: SZPS nr 1 – Filia Piątkowo MOPR 
Partnerzy: Środowiskowy Dom Samopomocy „Zielone Centrum” 
Działania: Spotkanie opłatkowe  
W imprezie udział wzięło 90 osób 
 
Organizator: Filia Grunwald MOPR 
Miejsce: Klub „Krąg” ul. Dmowskiego 38 
Działania: Spotkanie wigilijne 
W imprezie udział wzięło 50 osób 
 

5. Poradnictwo specjalistyczne 

 
Poradnictwo pedagogiczne realizowane we wszystkich filiach MOPR poprzez: 

 pedagogiczne diagnozowanie rodzin,  
 udzielanie porad rodzinom z problemami opiekuńczo- wychowawczymi, 
 prowadzenie mediacji z rodzinami, 
 prowadzenie doraźnych interwencji w sytuacjach kryzysowych w rodzinach, 
 rzecznictwo interesów rodzin w kontaktach z instytucjami i urzędami, 
 konsultacje pedagogiczne z pracownikami socjalnymi, 

 współdziałanie z instytucjami i organizacjami pozarządowymi w celu 
rozwiązywania problemów osób, rodzin zwracających się o pomoc pedagogiczną  

 organizowanie spotkań interdyscyplinarnych z przedstawicielami organizacji, 
instytucji, budowanie sieci wsparcia dla rozwiązania konkretnych problemów. 
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Liczba środowisk objętych ww. działaniami w 2008 r. – 402. 
Poradnictwo psychologiczne realizowane w Filiach Nowe Miasto i Wilda MOPR poprzez: 

 psychologiczne diagnozowanie osób i rodzin, 
 udzielanie porad psychologicznych, 
 prowadzenie terapii indywidualnej i rodzinnej ( w tym z zastosowaniem terapii 

krótkoterminowej skoncentrowanej na rozwiązaniu). 
Liczba środowisk objętych ww. działaniami w 2008 r. – 161.  
Poradnictwo prawne realizowane poprzez: 

 udzielanie porad prawnych osobom korzystającym z pomocy MOPR, 
 pomoc osobom i rodzinom w sporządzaniu pism procesowych,  

 pomoc w  kontaktach z organami ścigania, 
 konsultacje prawne dla pracowników MOPR w ramach prowadzonych przez nich 

spraw. 
Liczba środowisk objętych ww. działaniami w 2008 r. – 313. 
Poradnictwo prawne realizowane jest też dzięki współpracy ze Studencką Uniwersytecką 
Poradnią Prawną. Na  terenie Filii Nowe Miasto, Grunwald i Stare Miasto MOPR  udzielane 
są porady prawne z zakresu prawa cywilnego, prawa karnego, 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 2008 r. w ramach 
współpracy z SUPP udzielono 210 porad. 
Poradnictwo prawne realizowane jest również poprzez współpracę z: 

 Fundacją Familijny Poznań, prowadzącą otwarte, bezpłatne poradnictwo prawne.  
W 2008r. skierowano do Fundacji w tym celu 179 osób. 

 Biurem Doradczym „GESTOR”- skierowano 64 osoby. 
 Stowarzyszenie "Wielkopolska Inicjatywa Obywatelska" prowadzące Biuro Porad 

Obywatelskich - 23 osoby 
 Stowarzyszeniem „Zdrowie do późnej starości”, ul. Bukowska 27/29 - skierowano 

35 osób (seniorów). 

 Caritas Archidiecezji  Poznańskiej – Caritas Parafialna, ul. Rynek Wilecki 4, (m.in. 
pomoc prawna, psychologiczna – 33 środowiska  

 

6. Kontrakty socjalne 

 
Kontrakt socjalny jest pisemną umową, którą pracownik socjalny zawiera z osobą 

ubiegającą się o pomoc, w której określa się uprawnienia i zobowiązania stron umowy 
w ramach wspólnie podejmowanych działań zmierzających do przezwyciężenia trudnej 
sytuacji życiowej osoby lub rodziny. Narzędzie to zostało wprowadzone Rozporządzeniem 
Ministra Polityki Społecznej z dnia 1 marca 2005 roku (Dz. U. z 2005r. Nr 42 poz. 409). 

W 2008 roku kontynuowano pracę socjalną w oparciu o to narzędzie  
i zawarto 378 kontraktów socjalnych. Najczęstsze przyczyny trudnych sytuacji życiowych 
osób i rodzin, które stanowiły przesłanki zawierania umów z klientami w 2008 r. 
przedstawiały się następująco: 

 
Bezrobocie 129 

Ubóstwo  68 

Alkoholizm/nadużywanie alkoholu 67 

Długotrwała choroba /zły stan zdrowia 31 

Niepełnosprawność 30 

Ochrona macierzyństwa / samotne macierzyństwo 8 

Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i/lub  7 
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 w prowadzeniu gospodarstwa domowego 
Po opuszczeniu zakładu karnego 6 

 

 Cele główne zapisane w kontraktach zawieranych w 2008 r., które miały lub mają 
zostać osiągnięte przez osoby/rodziny i umożliwić przezwyciężenie trudnej sytuacji życiowej: 
 
Podjęcie pracy  135 

Usamodzielnienie / podjęcie pracy 60 

Ustalenie stopnia niepełnosprawności 58 

Utrzymanie trzeźwego stylu życia  55 

Poprawa sytuacji bytowej / materialnej 35 

Zdobycie/podniesienie kwalifikacji zawodowych 32 

Uzyskanie kwalifikacji atrakcyjnych na rynku pracy 28 

Podjęcie leczenia odwykowego 23 

Wyjaśnienie sytuacji zdrowotnej 13 

Aktywna postawa w poprawie własnej sytuacji 12 

Zbudowanie oparcia społecznego 11 

Uzyskanie świadczeń emerytalnych / rentowych 9 

Kontynuacja leczenia odwykowego 8 

Podjęcie leczenia 6 

Dbałość o czystość w mieszkaniu 4 

Wykształcenie umiejętności zarządzania własnymi środkami i zasobami 2 

Uzyskanie wykształcenia średniego 1 

Zamiana mieszkania 1 
 

 
Kontrakt przewiduje ocenę realizacji działań w nim zawartych, której celem jest 

weryfikacja zapisów kontraktu tzn. czy realizowany jest zgodnie z ustaleniami, czy wymaga 
wprowadzenia zmian np. w zakresie celów, działań czy terminów realizacji. W okresie 
sprawozdawczym dokonano 274 ocen. Wskutek oceny ustalonych działań w 9 kontraktach 
zmienione zostały założone cele, w 16 cele i planowane działania, a w 26 same działania. 
 Spośród wszystkich dotychczas zawartych kontraktów w 2008 r. 243 zostało 
zakończonych, w tym z powodu: 

 osiągnięcia celu/celów kontraktu – 119 
 „zerwania” kontraktu przez klienta – 85 

 zmiany celu /celów kontraktu wymagających zawarcia nowej umowy – 27 
 innych – 12 

Mając na względzie profesjonalne wykorzystanie przez pracowników socjalnych 
narzędzia kontraktu socjalnego w 2008 roku kontynuowano szkolenia w tym temacie: 

 Warsztaty doskonalące umiejętności stosowania kontraktów socjalnych w projektach 
systemowych EFS – 49 pracowników (w ramach przygotowania do realizacji przez 
MOPR projektu systemowego), 

 Superwizja pracy socjalnej, w której stosowano kontrakt socjalny – 28 pracowników, 
 Warsztaty z zakresu zawierania kontraktu socjalnego – 20 pracowników 

 

7. Fundusz Wodociągowy – „Aquanet” 

 
Partnerzy: 
- Polski Komitet Pomocy Społecznej w Poznaniu 
- Spółka „Aquanet” 
 
Działania: typowanie osób wymagających wsparcia finansowego z funduszu 
wodociągowego w zakresie opłat za zużycie wody 
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Spółka „Aquanet” mając na uwadze trudną sytuację życiową najuboższych mieszkańców 
miasta Poznania utworzyła Fundusz Wodociągowy, który w formie darowizny przekazała 
Stowarzyszeniu PKPS.   
W ramach kontynuacji współpracy między Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Poznaniu 
a Polskim Komitetem Pomocy Społecznej w Poznaniu, PKPS zwrócił się z prośbą o wskazanie 
osób/rodzin kwalifikujących się do udzielenia pomocy finansowej w postaci zapomogi na 
opłacenie rachunków za wodę i ścieki. 
Pomoc została skierowana do rodzin, które mają problemy z regulacją należności za wodę  
i ścieki, a korzystają z usług Firmy „Aquanet”. Pomoc jest realizowana w odniesieniu do 
następujących kategorii osób: 
- rodziny z problemem bezrobocia, w tym rodziny wielodzietne, 
- matki i ojcowie samotnie wychowujący dzieci, 
- rodzinne formy opieki zastępczej, 
- osoby samotnie żyjące w ubóstwie. 
Efekt:  Wsparcie uzyskało 30 rodzin. 
 

8. Akcje socjalne  

 
Organizator: Fundacja „ Bahtałe Roma – Szczęśliwi Cyganie” 
Działania: Fundacja zaoferowała możliwość podniesienia wykształcenia osób należących do 
społeczności romskiej poprzez bezpłatną możliwość kształcenia w systemie zaocznym  
w następujących szkołach: podstawowej, gimnazjum, liceum. 
Liczba osób skierowanych przez Filie MOPR: 4 osoby 
 
III  Festiwal Aktywnych Społeczności Lokalnych 
Organizator: MOPR 
Data: 13.09.2008 r. 
Miejsce: przy Parafii pw. Matki Bożej Pocieszenia w Poznaniu, ul. Kartuska 33. 
Liczba uczestników: 43 społeczności lokalne, 
 

9. Pozostałe działania 

 
Działania na rzecz ograniczenia żebractwa osób dorosłych na terenie miasta 

Poznania – w okresie 05.11.2008 r. do 08.12.2008 r. 

 
Realizatorzy: 

- Komenda Miejska Policji 
- Straż Miejska 
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu  
 

Adresat: Osoby dorosłe zajmujące się żebractwem na terenie miasta Poznania.  
 
Działania: Pracownicy socjalni MOPR wraz z Policją, Strażą Miejską podczas patroli 
kontrolowali i obserwowali miejsca gdzie uprawiony jest proceder żebractwa przez osoby 
dorosłe.  
 
Efekty: ograniczanie liczby oszukańczych wyłudzeń pieniędzy od przechodniów zgodnie 
z art.58 Kodeksu Wykroczeń, poprzez legitymowanie i pouczenie, osób żebrzących, iż ich 
działania mają znamiona wykroczeń i są niezgodne z prawem. Informowanie osób 
żebrzących o możliwości uzyskania profesjonalnej pomocy a także skorzystania  
z bezpłatnego posiłku, usług sanitarnych, medycznych. 
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Podczas 4 patroli ujawniono 23 dorosłe osoby żebrzące.  

 
Współpraca z innymi podmiotami w zakresie zaspokajania niezbędnych potrzeb 

mieszkańców Poznania 

 
Działania: 

 zabezpieczenie potrzeb żywnościowych w naturze, 
 zabezpieczenie w sprzęt AGD, 
 pozyskanie odzieży używanej, mebli i innego sprzętu gospodarstwa domowego, 
 sponsorowanie imprez organizowanych przez filie MOPR. 

 
Partnerzy: 

 Polski Komitet Pomocy Społecznej w Poznaniu - zarządy dzielnicowe, 
 Wielkopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny i Osób Niepełnosprawnych 

„Rodzina Rodzinie”, ul. Sienkiewicza, 

 Stowarzyszenie „Zdrowie do późnej starości”,  
 Polski Czerwony Krzyż, 
 CARITAS Polska, 
 Fundacja Pomocy Samotnej Matce „Pro Vita”, 
 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, 
 Pogotowie Społeczne, 
 Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka, 
 Zakon Sióstr Misjonarek, 
 Zespół Charytatywny przy Parafii pw.  im. Panny Marii, ul. Santocka 52,  

 

Organizacja Pomocy dla Ofiar Handlu Ludźmi 

 
Adresat: Osoby poszkodowane w wyniku handlu ludźmi. 
Działania: 
- podjęcie działań w zakresie oceny przypadku, planowanie pomocy krótko  
i długoterminowej, 
-   zapewnienie indywidualnego kontaktu osobom poszkodowanym  z psychologiem MOPR 
-   zapewnienie wsparcia 
Pomocą objęto 5 środowisk. 
Efekt: 
- umożliwienie ofiarom handlu kontaktu z psychologiem – 8 osób 
- możliwość zwerbalizowania obaw o swoje bezpieczeństwo i podjęcie stosownych działań 
poprzez zmianę dotychczasowego miejsca pobytu – 6 
- pomoc w kontaktowaniu się z najbliższymi członkami rodziny – 5 
- przezwyciężanie oporu przed złożeniem zeznań przez ofiary handlu ludźmi - 2 
 

Porozumienie na rzecz integracji społecznej i zatrudnienia Piątkowo-Winogrady 

 
Realizator: 

 MOPR – Filia Stare Miasto i Filia Piątkowo,  
 Centrum Innowacji Społecznej - Fundacja SIC!, ul. Garbary 47,  
 Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Piątkowo”, os. B. Chrobrego 117,  
 Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa  „Winogrady”, os. Przyjaźni 12a, 

 
Adresaci: 

 osoby zagrożone wykluczeniem społecznym,  
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 osoby długotrwale bezrobotne,  
 dzieci i młodzież,  
 seniorzy,  
 przedstawiciele środowisk lokalnych zainteresowani aktywizacją środowiska lokalnego 

i rozwojem programów ekonomii społecznej. 
 

Działania: 

 propagowanie idei partnerstwa lokalnego i dialogu społecznego, 
 mobilizowanie społeczności lokalnej do samoorganizacji oraz integracja społeczności 

lokalnej, 

 poszerzenie i urozmaicenie propozycji spędzania czasu wolnego przez dzieci, 
młodzież, seniorów, 

 aktywizacja osób bezrobotnych, 
 pomoc osobom wykluczonym społecznie i zagrożonym wykluczeniem, 
 pozyskiwanie środków materialnych i niematerialnych na potrzeby działalności 

Partnerstwa, 

 współpraca z partnerami i podejmowanie wspólnych działań na rzecz mieszkańców 
Winograd i Piątkowa, 

 pozyskiwanie, upowszechnianie ofert pracy dla mieszkańców Winograd i Piątkowa, 
 pełnienie dyżurów w Klubach IDEA przez pracowników MOPR, 

 diagnozowanie potrzeb lokalnych społeczności, 
 współudział w organizacji imprez okolicznościowych i festynów na osiedlach, 
 promocja Partnerstwa. 

 
Efekty: 

 prowadzenie Klubu „Idea” w Domu Kultury „Bajka” na Osiedlu Wichrowe Wzgórze 
124, oferującego powyższe działania, 

 prowadzenie Klubu „Idea” w Piątkowskim Centrum Kultury „Dąbrówka” na Osiedlu 
Bolesława Chrobrego 117, oferującego powyższe działania, 

 działania na rzecz lokalnej społeczności – z oferty skorzystało: 
o Winogrady: 180 osób, 
o Piątkowo: 50 osób, 

 udostępnianie poradnictwa w trakcie dyżurów : 
 specjalisty ds. współpracy z instytucjami rynku pracy, 
 doradcy zawodowego, 
 pracownika socjalnego, 
 organizatora społeczności lokalnych, 
 prawnika, 

o warsztaty i spotkania tematyczne: 
 warsztaty fotograficzne, 
 warsztaty dziennikarskie 
 warsztaty florystyczne, 
 pracownia rękodzieła, 
 spotkania z fantastyką, 
 moje podróże, 

o organizacja imprez okolicznościowych /Balik karnawałowy, Festyn 
Wielkanocny, festyny osiedlowe/ 
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Wydawanie decyzji w sprawie ustalenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych 

 
Wydawanie decyzji odbywa się na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.  
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2000 r. Nr 
98 poz.1071 ze zmianami) oraz  zgodnie z upoważnienia Prezydenta Miasta Poznania z dnia 
22 listopada 2007r. Or.I–OG/0113-878/2007r. do wydawania decyzji administracyjnych – 
potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej – świadczeniobiorcom innym niż 
ubezpieczeni, zamieszkałym na terenie miasta Poznania.  
 
Ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych mają prawo 
skorzystać osoby spełniające następujące warunki: 

- osoby nieubezpieczone  
- osoby posiadające obywatelstwo polskie 
- osoby posiadające miejsce zamieszkania na terytorium RP  
- osoby, 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 cyt. wyżej ustawy.  

W roku 2008 r. wydano 904 decyzji w sprawie ustalenia prawa do świadczeń opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w tym: 
- 796 decyzji ustalających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej 
- 10 decyzji odmawiających ustalenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej, 
- 94 decyzji umarzających postępowanie w sprawie wydania decyzji uprawniającej do 

świadczeń opieki zdrowotnej 
- 4 decyzji uchylające przyznanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowych 

ze środków publicznych.  
- 1 sprawę pozostawiono bez rozpatrzenia 
Ponadto 32 sprawy przekazano postanowieniem według właściwości miejscowej.  

 

X. Rozwiązania organizacyjne oraz zatrudnienie w MOPR 
 

1. Nowe rozwiązania organizacyjne w MOPR 

 
 W lutym 2008 r. przygotowano projekt zmiany Regulaminu Organizacyjnego MOPR. 

Nowy Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu 
został nadany Zarządzeniem Nr 230/2008/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 
06.05.2008 r.  Wprowadzone  w Regulaminie zmiany dotyczyły w szczególności:  

 rozszerzenia zadań Zespołu ds. Realizacji Programu Pomocy Rodzinie z Osobą  
Uzależnioną o realizację programu dotyczącego pomocy rodzinom z osobami 
uzależnionymi od substancji psychoaktywnych i powołanie stanowiska 
zastępcy kierownika Zespołu;  

 zmiany struktury Działu Organizacyjnego polegającej na utworzeniu Sekcji ds.  
Rozwoju Pracowników;  

 zmiany zakresu zadań Specjalistycznego Zespołu Pracy Socjalnej z  osobami 
wymagającymi wsparcia psychicznego poprzez pozostawienie zadań 
związanych z prowadzeniem pracy socjalnej; 

 zmiany stanowisk i zadań w Dziale Metodycznym MOPR. 
 W trakcie 2008 r. utworzono na Filii Stare Miasto nowy Zespół Pracy Socjalnej. 
 Od 1 lipca 2008 r. MOPR w Poznaniu działał w nowych strukturach w związku  

z utworzeniem z dotychczasowego Działu Świadczeń Rodzinnych, Alimentacyjnych  
i Dodatków Mieszkaniowych MOPR nowej jednostki organizacyjnej – Poznańskiego 
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Centrum Świadczeń (Uchwała  Nr XXXVII/375/V/2008 Rady Miasta Poznania z dnia 
13 maja 2008 r.). Powyższa zmiana była podstawą do przygotowania projektów 
statutu i regulaminu organizacyjnego MOPR, które przewidywały miedzy innymi: 

 zmianę struktury organizacyjnej Ośrodka wynikającą z wyłączenia ze struktury 
MOPR Działu Świadczeń Rodzinnych, Alimentacyjnych i Dodatków 
Mieszkaniowych, 

 utworzenie Zespołu ds. Realizacji Projektu „Pomoc – aktywizacja – wsparcie”, 
 zmianę w zakresie zadań Sekcji  Planowania i Analiz, 
 zmianę struktury wewnętrznej i zadań  Działu Ekonomicznego, 
 zmianę  struktury wewnętrznej  i zadań  Działu  Organizacyjnego 

Statut MOPR-u uwzględniający nowy zakres zadań został nadany uchwałą  
Nr XLIII/527/V/2008 Rady Miasta Poznania z dnia 21 października 2008 r. w sprawie 
zmiany uchwały Nr XCIX/1131/IV/2006 Rady Miasta Poznania z dnia 11 lipca 2006 r. 
w sprawie nadania statutu jednostce organizacyjnej – Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy 
Rodzinie w Poznaniu. Jednakże w związku z rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody 
Wielkopolskiego stwierdzającym nieważność zapisu dotyczącego wejścia w życie   
uchwały w/w uchwała nie funkcjonowała w obrocie prawnym. W związku z tym 
faktem w grudniu 2008 r. przygotowano i przekazano do Urzędu Miasta Poznania  
nowy projekt uchwały w sprawie zmiany statutu MOPR.  Natomiast nowy regulamin 
organizacyjny uwzględniający powyższe zmiany został nadany Zarządzeniem  
Nr 751/2008/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 26.11.2008 r. 
 

2. Kadra Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 

 
2.1. Struktura organizacyjna 
 
Wg stanu na dzień 31.12.2008 r. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu zatrudniał 
395 osób – bez 16 pracowników na urlopach wychowawczych, 2 pracowników na urlopach 
bezpłatnych. 
  
W ogólnej liczbie zatrudnionych:  

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

o 198 osób to rejonowi pracownicy socjalni; 
o 31 osób to specjaliści z różnych dziedzin: konsultanci, psycholodzy, 

pedagodzy, prawnicy, specjaliści realizujący program pomocy rodzinom  
z osobą uzależnioną, 

o 87 osób to pozostałe osoby zaangażowane w bezpośrednią pracę na rzecz 
klienta. 

 
 52  osób to kadra kierownicza: 
 

Dyrektor MOPR        1 osoba  
Z-cy Dyrektora MOPR        1 osoba  
Kierownicy Filii        6 osób  
Kierownicy Działów        4 osoby 
Kierownicy Sekcji                 12 osób 
Kierownicy ZPSi SZPS, Kierownicy Zespołów (Dz. Organizacyjny i Ekonomiczny, 
Program Pomocy Rodzinom z Problemem Alkoholowym,                        22 osoby 
Zespół ds. Realizacji Projektu „Pomoc – Aktywacja – Wsparcie”)   6 osób                                                 
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 27 osób  administracja  i obsługa: 
 

Dział Organizacyjny         5 osób  
Dział Ekonomiczny        10 osób  

 Sekcja ds. Informatyki       3 osoby  
 Sekcja Planowania i Analiz       4 osoby 
 Sekcja ds. Kontroli i Audytu       3 osoby 
 Radcy prawni         2 osoby 

 
Dodatkowym wsparciem bieżącej realizacji zadań MOPR w 2008 roku było zaangażowanie: 

 34 osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku skierowanych do wykonywania prac 
społecznie użytecznych (prace porządkowe i biurowe) na dzień 31.12.2008 r.   

 53 osób  skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy wykonujących prace w ramach 
przygotowania zawodowego na dzień 31.12.2008 r. 

 14 osób bezrobotnych zatrudnionych przez MOPR w ramach robót publicznych 
 
2.2. Wykształcenie pracowników 
 
Wśród wszystkich zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie pracowników: 

 221 osób posiada wykształcenie wyższe, w tym 55 osób  wykształcenie podyplomowe 
 174 osoby posiadają wykształcenie średnie, w tym 60 osób specjalizację w zawodzie 

pracownika socjalnego 
Wśród 198  pracowników socjalnych:  

 103 osoby posiadają wykształcenie wyższe, w tym 13 osób wykształcenie 
podyplomowe.  

 95 osób posiada wykształcenie średnie zawodowe,  w tym 42 osoby specjalizację w 
zawodzie pracownika socjalnego 

 
2.3. Szkolenia pracowników 
 

W 2008 roku Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie zorganizował 224 szkolenia.   
W tej liczbie warto zwrócić uwagę na możliwość uczestnictwa pracowników w następujących 
przedsięwzięciach: 

1. W ramach projektu „Kompetentny Urzędnik” po raz kolejny pracownicy MOPR mogli 
skorzystać z bezpłatnych szkoleń o następującej tematyce: 

 Profesjonalna obsługa klienta – poziom podstawowy - I etap 
 Obsługa trudnego klienta z elementami asertywności – II etap 
 Szkolenia dla kadry kierowniczej – II i III etap 
 Kursy językowe – II edycja  
 Studia podyplomowe  
 Kursy e-learningowe: „Komunikacja z klientem”, „Język angielski w administracji 

publicznej” 
2. W ramach projektu „Superwizja pracy socjalnej” w ramach Programu „Wspieranie 

Inicjatyw Pracowniczych” 58 pracowników socjalnych wzięło udział w cyklu szkoleń, 
które odbywały się w formie wykładów, warsztatów, treningów z wideorejestracją  
i obserwacją.  

3. Przeprowadzone zostały superwizje dla Specjalistycznych Zespołów Pracy Socjalnej nr 
1 i nr 3 z Filii Piątkowo. 

4. Odbyły się również cykle szkoleń wewnętrznych dla pracowników socjalnych, które 
zostały  przeprowadzone przez trenerów MOPR,  szkolenia zakończyły się wyjazdami 
podsumowującymi: 
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 Praca socjalna jednostką i/lub rodziną. Elementy podejścia skoncentrowanego na 
rozwiązaniu w pracy socjalnej pracownika socjalnego – osoba prowadząca Hanna 
Nowicka –Kierownik Specjalistycznego Zespołu Pracy Socjalnej z osobami 
doświadczającymi przemocy w rodzinie 

 Warsztaty metodyczno – wzmacniające dla pracowników socjalnych – osoba 
prowadząca Anna Banaszak - Dankowska – Kierownik Sekcji ds. Rozwoju 
Pracowników  

 Trening umiejętności psychospołecznych pomocny w nawiązywaniu relacji z klientem 
– osoba prowadząca Małgorzata Postaremczak – konsultant psycholog. 

 

l.p. Bloki tematyczne 
Ilość 

Konferencji/ 
Szkoleń 

Liczba osób 
uczestniczących 

1. Podstawy psychoterapii psychodynamicznej 2 2 

2. ABC tworzenia projektów 1 1 

3. 
Spotkanie dla dyrektorów Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie i Miejskich 
Ośrodków Pomocy Rodzinie z Wielkopolski 1 1 

4. Zasady ustalania czynszów za najem lokali mieszkalnych 1 1 

5. 
Wyższe kwalifikacje zawodowe terapeutów - szansą dla pacjentów dotkniętych 
patologią społeczną 1 9 

6. Szkoła trenerów i psychoterapeutów 1 1 

7. Konferencja: Rodzina a uzależnienia 1 5 

8. Cykl Szkoleń: Spotkanie, zasoby, proces. 1 1 

9. Szkolenia z zakresu obsługi programów: Word, Excel, ACCESS 9 5 

10. Nieletni - Przemoc - Uzależnienia 1 1 

11. Szkolenie: Polityka Bezpieczeństwa Informacji 1 3 

12. Przemoc w rodzinie 6 83 

13. Praktyczne aspekty realizacji projektów w ramach  POKL 1 2 

14. Nowelizacja prawa zamówień publicznych 2 2 

15. Rachunkowość budżetowa  2 5 

16. Cykl szkoleń organizowany przez Stowarzyszenie Dom Trzeźwości 1 34 

17. Wyuczona bezradność po ludzku - praca z trudnym klientem 5 31 

18. Szkolenie dla Głównych Księgowych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 1 2 

19. Profesjonalna Szkoła Psychoterapii 1 1 

20. Warsztaty metodyczno - wzmacniajace dla pracowników socjalnych 1 10 

21. Warsztaty dla opiekunów osób starszych - praca z seniorami 1 1 

22. Zasiłki chorobowe,emerytury i renty. Zmiany w 2008 r. 1 1 

23. Konferencja dotycząca zjawiska narkomanii wśród młodzieży 1 1 

24. Konferencja "Bliżej dziecka i rodziny' 1 2 

25. 
Szkolenie: Wczesna interwencja. Wybrane zagadnienia związane z diagnozą i 
terapią dziecka w wieku 0-6 lat z zaburzeniami psychoruchowymi 1 1 

26. Konferencja "Zysk z dojrzałości" 1 1 

27. 

Kontrakt socjalny i tworzenie indywidualnych programów aktywizacji osób 
zagrożonych wykluczeniem 3 5 

28. 
Profesjonalna Sekretarka/Asystentka - rozwój umiejętności zawodowych i 
interpersonalnych 1 5 

29. Centrum Aktywności Lokalnej CAL 2 12 

30. Szkolenie: Interwencja Kryzysowa - Profesjonalne Pomaganie 1 16 

31. 
Konferencja: Rola funduszy europejskich w rozwoju form pomocy społecznej w 
Polsce 1 4 

32. Przygotowanie projektu unijnego 1 2 

33. Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych. 2 3 

34. Psychoterapia - jeden cel wiele dróg 1 1 

35. Usamodzielnienie wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych 1 6 

36. Konferencja: Dziecko z zespołem zaburzenia więzi 1 2 
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37. 
Moi rodzice się rozwodzą - formy pomocy psychologicznej udzielanej dziecku i jego 
rodzinie 1 2 

38. Efektywne zarządzanie instytucją pomocy społecznej realizującej projekt systemowy 2 4 

39. Intensywny Kurs Interwencji Kryzysowej 1 1 

40. Kodeks pracy w praktyce. Najnowsze zmiany w przepisach 1 2 

41. Mediacje 2 20 

42. Przygotowywanie decyzji administracyjnych 1 2 

43. Organizacja i rozwój społeczności lokalnej 4 20 

44. Szkolenie z KPA 2 55 

45. 
Program wspierania rodziny II. Pomoc  rodzicom w rozwijaniu umiejętności 
wychowawczych 1 1 

46. 
Kurs dla zaawansowanych terapii systemowej rodzin, małżeńskiej, indywidualnej i 
grupowej 1 1 

47. 
Kontrole zewnętrzne podmiotów realizujących projekty w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki 1 3 

48. Wystąpienia publiczne 1 5 

49. 
Projekt FIO "Rekomendacja do ogólnospołecznego modelu pomocy osobom 
bezdomnym w okresie zimowym" 1 1 

50. Podejscie skoncentroawane na rozwiązaniu - kurs podstawowy 1 16 

51. 
Jak skutecznie zarządzać stresem - warsztaty z zakresu nowatorskich technik 
zarządzania stresem 1 8 

52. 
Łatwiej pozyskać niż rozliczyć -dobre praktyki a najczęściej popełniane błedy w 
projektach systemowych finansowanych z POKL 1 5 

53. Kontrola wewnętrzna w administracji publicznej 1 1 

54. Zarządzanie zespołem 1 2 

55. 

Organizowanie zasad współpracy międzynarodowej na poziomie środowisk 
lokalnych w celu pomocy dziecku i rodzinie w specjalistycznych placówkach 
wsparcia dziennego, w tym w świetlicach socjoterapeutycznych 1 1 

56. Szkolenie z zakresu normy ISO 9001:2000 1 10 

57. Posiedzenie w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych 1 2 

58. Wywieranie wpływu na klienta wewnętrznego - warsztaty praktyczne 1 10 

59. Budowanie modeli procesów z wykorzystaniem aplikacji ARIS Easy Desing 1 1 

60. Radzenie sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym 1 15 

61. Przygotowanie do zamknięcia roku 2008 1 2 

62. Szkolenie BHP- okresowe 2 46 

  Razem 93 499 

  Szkolenia wyjazdowe:   

63. 
Warsztaty z zakresu: Praca socjalna z /lub rodziną. Elementy podejścia 
skoncentrowanego na rozwiązaniu w pracy socjalnej pracownika socjalnego - Kórnik 1 11 

64. 
Warsztat rozwoju zawodowego i osobistego. Trening dla pracowników MOPR - 
Dymaczewo 1 12 

65. Szkolenie wyjazdowe dla kadry kierowniczej - Jarocin 1 20 

66. 
Szkolenie wewnetrzne dla kierowników Zespołów Pracy Socjalnej i Specjalistycznych 
Zespołów Pracy Socjalnej -Puszczykowo 1 29 

67. 
Szkolenie dla Zespołów Pracy Socjalnej nr 2  Filia Nowe Miasto i Filia Stare Miasto - 
Kórnika 1 17 

68. 

Szkolenie wyjazdowe w ramach projektu Superwizja Pracy Socjalnej realizowane w 
ramach projektu "Superwizja Pracy Socjalnej w Programie "Wspieranie Inicjatyw 
Pracowniczych" - Jarocin 1 14 

  Razem 6 103 

69. 
Szkolenia z superwizji:  
Warsztaty z zakresu zawierania kontraktu socjalnego 1 20 

70. Superwizja Specjalistycznego Zespołu Pracy Socjalnej nr 1 i nr 3 8 10 

71. 
Cykl szkoleń: Superwizja Pracy Socjalnej realizowane w ramach projektu 
"Superwizja Pracy Socjalnej w Programie "Wspieranie Inicjatyw Pracowniczych" 5 58 

  Razem 14 88 

  Szkolenia w ramach projektu Kompetentny Urzędnik   

72. 
Szkolenie w ramach projektu "Kompetentny Urzędnik" dla kadry kierowniczej - III 
etap 8 45 

73. 
Szkolenie interpersonalne w ramach projektu "Kompetentny Urzędnik" - Obsługa 
trudnego klienta z elementami asertywności" - etap II 1 44 
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74. 

Szkolenie interpersonalne w ramach projektu "Kompetentny urzędnik" - Kursy 
językowe - II edycja 

1 18 

75. 

Kursy e-learningowe w ramach projektu "Kompetentny Urzędnik": 
Komunikacja z klientem, Język angielski w administracji publicznej 

termin 
zakończenia - 
kwiecień 2009 

termin 
zakończenia - 
kwiecień 2009 

  Razem 10 107 

  Łącznie 123 797 

 

XI. Kontrole merytoryczno – finansowe w MOPR 
 

1. Kontrole zewnętrzne 
 

Kontrole zewnętrzne przeprowadzone były w 2008 roku przez: 
1. Najwyższa Izba Kontroli w zakresie powiązania budżetu Miasta Poznania z budżetem 

państwa w 2007 r. 
2. Najwyższa Izba Kontroli w zakresie realizacji zadań pomocy społecznej przez powiat. 
3. Wielkopolskie Centrum Zdrowia Publicznego w zakresie spełnienia przez 

organizatorów turnusów rehabilitacyjnych wymagań określonych w rozporządzeniu. 
4. Poznańskie Centrum Superkomputerowo – Sieciowe w zakresie bezpieczeństwa 

informatycznego. 
5. Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli Urzędu Miasta Poznania w zakresie 

wykorzystania dotacji celowej. 
6. Wielkopolski Urząd Wojewódzki w zakresie wyjaśniania skarg. 
7. Wojewódzki Urząd Pracy w zakresie realizacji projektu „Pomoc – Aktywacja – 

Wsparcie”. 
8. Urząd Miasta Poznania w zakresie realizacji 5 % wydatków budżetowych w 2008 

roku. 
9. Zakład Ubezpieczeń Społecznych w zakresie obliczania i przekazywania składek na 

ubezpieczenia społeczne podopiecznej. 
 

2. Kontrole wewnętrzne 
 

2.1. Kontrole merytoryczne 
 
W okresie sprawozdawczym zostały przeprowadzone następujące kontrole merytoryczne: 
I. przeprowadzane przez Dział Organizacyjny: 

1.  kontrola dyscypliny pracy, 
2.  kontrola dotycząca instrukcji kancelaryjnej; 

II. przeprowadzane przez Dział Metodyczny: 
1. świadczenie usług opiekuńczych i bytowych, przestrzeganie praw człowieka  
w rodzinnych domach pomocy oraz współdziałanie osoby prowadzącej rodzinny dom 
pomocy z pensjonariuszami i ich rodzinami lub prawnymi opiekunami, 
2. analiza jakościowa rodzaju i zakresu przyznanych usług opiekuńczych, 

III. przeprowadzane przez Sekcję ds. Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych  
w 8 działających na terenie Poznania warsztatach terapii zajęciowej w zakresie prowadzenia 
dokumentacji dotyczącej uczestników warsztatu i realizacji indywidualnych programów 
rehabilitacyjnych. 

W  wyniku przeprowadzonych kontroli wydano zalecenia pokontrolne, które zostały 
wykonane lub są w trakcie realizacji.   
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2.2. Kontrole finansowe 
 
W okresie objętym sprawozdaniem w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie przeprowadzono 
następujące kontrole finansowe: 

 MOPR w zakresie sposobu i zasad wydatkowania środków Zakładowego Funduszu 
Świadczeń Socjalnych  

 MOPR w zakresie realizacji należności dot. nienależnie pobranych świadczeń 
 MOPR w zakresie prowadzenia i rozliczania kart drogowych samochodów służbowych  
 Filia Stare Miasto, Filia Nowe Miasto, Filia Jeżyce oraz Centrala MOPR w zakresie 

wartości przechowywanych w kasie 

 Filia Stare Miasto, Filia Nowe Miasto, Filia Wilda w zakresie realizacji należności 
dotyczących nienależnie pobranych świadczeń i odpłatności za usługi opiekuńcze 

 MOPR w zakresie zamówień publicznych 
 MOPR w zakresie dokumentacji zasad prowadzenia rachunkowości 
 MOPR w zakresie realizacji „Programu Pomocy Rodzinom z Problemem Uzależnień od 

Substancji Psychoaktywnych” 

 MOPR w zakresie planowania budżetu 
 
W zakresie kontroli warsztatów terapii zajęciowej przeprowadzono kontrolę we wszystkich 
działających na terenie Poznania warsztatach. Kontrole zostały zakończone protokołami 
pokontrolnymi, które zostały przekazane do Prezydenta Miasta Poznania i osób 
prowadzących warsztaty terapii zajęciowej. 
 

XII. Potrzeby w zakresie pomocy społecznej  
 

1. Zapewnienie opieki zastępczej dzieciom pozbawionym opieki rodzicielskiej: 
 

a) tworzenie w Poznaniu placówek opiekuńczo - wychowawczych (w tym 
Rodzinnych Domów Dziecka) - konieczność osiągania przez placówki 
opiekuńczo – wychowawcze do 31.12.2010 roku standardu dot. liczby 
wychowanków (maksymalnie 30) –zagrożenie cofnięcia przez Wojewodę 
zezwolenia na prowadzenie placówki (brak możliwości kierowania dzieci). 

 
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 
liczna grupa dzieci oczekuje na wolne miejsca. Wg danych na dzień 31 grudnia 2008 r. 
dotyczyło to 56 dzieci (tj. 24,6 % ogółu wymagających umieszczenia – o prawie 9% więcej 
niż w 2007r.). Biorąc ponadto pod uwagę fakt niewielkiej liczby zgłaszających się 
kandydatów na rodziny zastępcze (MOPR podejmuje i w dalszym ciągu i będzie podejmował 
działania w kierunku tworzenia nowych rodzin zastępczych) oraz konieczność osiągania przez 
placówki opiekuńczo – wychowawcze standardu dot. liczby wychowanków (maksymalnie 30), 
konieczne jest utworzenie na terenie miasta placówki (placówek), co umożliwiłoby 
rozwiązanie tej trudnej sytuacji. 
 

b) wspieranie inicjatyw promujących rodzinne formy opieki zastępczej nad 
dzieckiem. 

 
Aktualnie w Poznaniu jest ok. 516 rodzin zastępczych, w których umieszczonych jest ok. 698 
dzieci (liczby te podlegają ciągłym, niewielkim zmianom ze względu na pojawiające się nowe 
rodziny, jak również mające miejsce usamodzielnienia wychowanków). Ponad 80% rodzin 
zastępczych tworzą osoby spokrewnione z umieszczonym w rodzinie dzieckiem, a w prawie 
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20% rodziny utworzyły osoby niespokrewnione. Ponadto w Poznaniu funkcjonuje  
7 zawodowych rodzin zastępczych o charakterze pogotowia rodzinnego, 2 zawodowe 
wielodzietne rodziny zastępcze oraz jedna rodzina specjalistyczna. Nie są to liczby 
imponujące jak na ponad pięciusettysięczne miasto i wyzwania, które stoją przed nim  
w omawianej sferze. W związku z koniecznością przeprowadzenia zmian w placówkach 
opiekuńczo-wychowawczych, do czego zobowiązują standardy zawarte w przepisach, 
występuje konieczność powoływania rodzin zastępczych niespokrewnionych. W ten sposób 
dzieci, zamiast trafić do dużych placówek opiekuńczo-wychowawczych, mogłyby być 
umieszczone w rodzinnych formach opieki. Istnieje zatem potrzeba kontynuowania działań 
promujących tworzenie rodzin zastępczych niespokrewnionych, w tym zawodowych. 

 
2. Pomoc mająca na celu życiowe usamodzielnienie się i integrację ze 

środowiskiem osób, które po osiągnięciu pełnoletności opuszczają rodzinę 
zastępczą lub instytucjonalne formy opieki. 

 
W 2008 roku pełnoletność osiągnęło 54 wychowanków rodzin zastępczych, a instytucjonalne 
formy opieki opuściło 57 wychowanków pochodzących z terenu miasta Poznania. Istnieje 
zatem potrzeba pozyskiwania lokali dla usamodzielniających się wychowanków rodzin 
zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych, konieczność pomocy w podjęciu 
zatrudnienia oraz rozwijanie specjalistycznego wsparcia dla tej grupy podopiecznych MOPR. 
 
3. Utworzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych dziennego wsparcia 
 
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 (wiele osób oczekujących).  
Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej w celu wsparcia funkcji opiekuńczych rodziny dziecko 
może zostać objęte opieką i wychowaniem w następujących placówkach opiekuńczo-
wychowawczych wsparcia dziennego: 

 opiekuńczej, prowadzonej w formie kół zainteresowań, świetlic, klubów, ognisk 
wychowawczych, które pomagają dzieciom w pokonywaniu trudności szkolnych  
i organizowaniu czasu wolnego; 

 specjalistycznej, w której jest realizowany program psychokorekcyjny lub 
psychoprofilaktyczny, w tym terapia pedagogiczna, psychologiczna, rehabilitacja, 
resocjalizacja. 

Większość spośród dofinansowywanych przez miasto placówek prowadzonych przez 
organizacje pozarządowe, Kościół Katolicki lub związki wyznaniowe pełni pierwszą  
z wymienionych powyżej funkcji (tj. pomoc dzieciom w pokonywaniu trudności szkolnych  
i organizowaniu czasu wolnego). Brakuje natomiast placówek specjalistycznych dziennego 
wsparcia (działających na zasadzie podobnej do Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci  
i Młodzieży KLUB), proponujących w swej ofercie działania psychokorekcyjne, 
psychoprofilaktyczne, terapię pedagogiczną i psychologiczną, rehabilitację oraz działania 
resocjalizacyjne. W związku z tym istnieje konieczność tworzenia większej liczby placówek 
tego typu.  
 
4. Dążenie do osiągnięcia ustawowego wskaźnika zatrudnienia w MOPR 
 
Największym problemem MOPR w Poznaniu od wielu lat jest osiągnięcie wskaźnika 
proporcjonalnego zatrudnienia pracowników socjalnych do liczby mieszkańców. Zamiast 
ustawowych 2.000 mieszkańców wg stanu na dzień 30.09.2008 roku na jeden etat 
pracownika socjalnego przypadało 3.013 mieszkańców (558.946 mieszkańców, 185,5 etatów  
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rejonowych pracowników socjalnych). Oznacza to, że braki etatowe w tej grupie zawodowej 
wynoszą około 94 etaty.  
Od 2008 r. istnieje możliwość ubiegania się o fundusze unijne oraz dofinansowanie z budżetu 
centralnego na realizowanie projektów systemowych w zakresie zadań pomocy społecznej. 
W 2008 roku na realizację zadań dla Poznania przeznaczono łącznie 3.843.261,83 zł. Zgodnie  
z przyjętymi zasadami od 2010 roku możliwość uzyskania dofinansowania warunkowana 
będzie osiągnięciem ustawowego standardu zatrudnienia pracowników socjalnych. 
Nakładanie na MOPR nowych zadań (np. wynikających z ustaw: o przeciwdziałaniu 
przemocy, o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, o zatrudnieniu 
socjalnym, itd.) powoduje konieczność zapewnienia etatów nie tylko do bezpośredniego 
kontaktu z klientem. Braki etatowe w grupie pracowników zajmujących się obsługą 
administracyjno – księgową realizowanych zadań wynoszą 9 etatów.  
 
5. Profesjonalizacja działań pracowników socjalnych 
 
W Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w 2008 roku zatrudnionych było łącznie 198 
pracowników socjalnych (na 185,5 etatach). Charakter ich pracy (obciążenie wynikające  
z ciągłego kontaktu z klientami dotkniętymi licznymi problemami) wskazuje na potrzebę 
dalszej specjalizacji (zarówno w zakresie stosowanych metod pracy, jak i grup klientów 
wymagających wsparcia), doskonalenia umiejętności niezbędnych do efektywnej pracy  
z klientem oraz systematycznej superwizji ich pracy. 
W/w działania wymagają zabezpieczenia środków na organizowanie różnych form 
szkoleniowych i superwizji dla tej grupy pracowników. 
 
6. Potrzeba wprowadzenia dostępności wymiany informacji pomiędzy 

jednostkami pracującymi w obszarze polityki społecznej 
 
Powstanie systemu informatycznego obejmującego swym zasięgiem wszystkie jednostki 
pracujące w obszarze polityki społecznej usprawniłoby pracę tych jednostek, zwiększyło 
efektywność w realizacji ustawowych zadań i przyczyniłoby się do poprawy jakości obsługi 
klienta. System taki poprzez gromadzenie i przetwarzanie informacji o działaniach 
podejmowanych na wszystkich poziomach organizacyjnych ograniczyłby przede wszystkim 
osobisty kontakt klienta z różnymi instytucjami na terenie miasta i umożliwiłby dokonanie 
wielu czynności administracyjnych niezbędnych do realizacji świadczeń pomocy społecznej  
w jednym miejscu. W tym celu niezbędne jest zorganizowanie elektronicznego przepływu 
danych, pozwalającego na pełniejszą i bardziej dostępną informację o kliencie systemu 
pomocy społecznej oraz jego potrzebach.   
 
7.  Zapewnienie odpowiednich warunków lokalowych  
 
Wraz ze wzrostem zatrudnienia w MOPR, głównie na Filiach pogorszyły się warunki pracy ze 
względu na zbyt małą powierzchnię lokalową w użytkowanych budynkach. Przyjmując stan 
zatrudnienia w MOPR w 2008 roku braki metrażowe wynoszą obecnie ok. 309 m2. Swoje 
potrzeby w tym zakresie zgłosiły: Filia Jeżyce, Filia Nowe Miasto, Filia Stare Miasto oraz Filia 
Wilda.  
Poza tym istnieje potrzeba pozyskania nowego lokalu dla Sekcji ds. Rehabilitacji Społecznej 
Osób Niepełnosprawnych, która obecnie przyjmuje klientów w siedzibie Poznańskiego 
Centrum Świadczeń. 
 
 
 

Opracowanie zbiorcze: Agata Zellner 
Sekcja Planowania i Analiz MOPR 
Telefon kontaktowy: 061 – 860 – 99 – 34 


