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I . I n fo rm ac j e  w s t ępn e 

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  2010  r.  M iejsk i  Ośrodek  Pomocy  Rodzinie  realizował  zadania  wynikające 
przede wszystk im z: 

• ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 115 
poz. 728 z późniejszymi zmianami ), 

• 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  27  sierpnia  2004  r.  o  świadczeniach  opieki  zdrowotnej  finansowanych  ze 
środków  publicznych  (tekst  jednolity  Dz.  U.  2008  r.  Nr  164,  poz.  1027  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  (tekst  jednolity  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  (tekst  jednolity  Dz.  U.  2002  r.  Nr  42,  poz.  371 
z późniejszymi zmianami), 

• ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) 
• 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 (tekst jednolity Dz. U. 2004 r. Nr 39, poz. 353 z późniejszymi zmianami), 
• ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. 

Nr 122, poz. 1143 z późniejszymi zmianami), 
• ustawy z dnia 20 kwietnia 2004  r. o promocji  zatrudnienia  i  instytucjach  rynku pracy  (tekst 

jednolity Dz. U. z 2008 r Nr 69, poz. 415 z późniejszymi zmianami), 
• ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 53, poz.532 

z późniejszymi zmianami), 
• ustawy  z  dnia  13  czerwca  2003  r.  o  cudzoziemcach  (tekst  jednolity  Dz.  U.  2006,  Nr  234, 

poz.1694 z późniejszymi zmianami), 
• ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst 

jednolity 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  (tekst  jednolity 

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  12  października  1994  r.  o  samorządowych  kolegiach  odwoławczych  (tekst 

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

(tekst jednolity 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”  (tekst  jednolity  Dz. U.  z  2005  r.  Nr  267,  poz.  2259  z  późniejszymi 
zmianami), 

• ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jednolity Dz. 
U. z 2006 r. Nr 227, poz. 1658 z późniejszymi zmianami).
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2. Struktura wydatków w  odniesieniu do realizowanych zadań ustawowych 

WYDATKI MOPR W 2010 ROKU WYNIOSŁY 87.064.512 zł, z tego: 

1) wydatk i w  ramach planu finansowego ogółem – 81.450.726 zł, w  tym: 

Ø  wydatki na świadczenia w ramach planu finansowego –  59.835.896 zł 
Ø  koszty obsługi świadczeń –  21.614.830 zł 

w tym:  Ogółem  świadczenia  obsługa 
Ø  zadania własne gminy  74.057.230 zł  52.442.400 zł  21.614.830 zł* 
Ø  zadania zlecone gminy  42.969 zł  42.969 zł 
Ø  zadania własne powiatu  7.337.463 zł  7.337.463 zł 
Ø  zadania zlecone powiatu  13.064 zł                13.064 zł 

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

2) wydatk i poza planem finansowym – na św iadczenia z PFRON  5.613.786 zł 

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

Ø  ZADANIA OKREŚLONE W USTAWIE O POMOCY SPOŁECZNEJ 

Ogólny koszt 58.569.887 zł obejmuje wypłatę świadczeń z zakresu: 

▪  zadania własne gminy  51.176.391 zł 
▪  zadania zlecone gminy  42.969 zł 
▪  zadania własne powiatu  7.337.463 zł 
▪  zadania zlecone powiatu  13.064 zł 

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

Ogólny  koszt  437.150  zł  obejmuje  opłacanie  składek  na  ubezpieczenie  zdrowotne 
oraz społeczne 

Ø  ZADANIA OKREŚLONE W USTAWIE O WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚCI 
I PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLIZMOWI 

Środki  w  wysokości  828.859  zł  pozyskane  ze  Społecznego  Funduszu  Przeciwdziałania 
Alkoholizmowi  zostały  przeznaczone  na  realizację  „Programu  pomocy  rodzinie  z  osobą 
uzależnioną”, z tego: 

§  wyjazdy terapeutyczne  11.663 zł 
§  bilety dla rodzin  1.000 zł 
§  wyrównywanie szans w edukacji  17.211 zł 
§  półkolonie  9.303 zł 
§  obozy socjoterapeutyczne  34.980 zł 
§  akcja świąteczna  15.179 zł 
§  „Przyjazne Patrole”  7.753 zł



Sprawozdanie z działalności MOPR w 2010 roku 

 5  

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

§  na zapewnienie bazy lokalowej (czynsz, energia, materiały i wyposażenie, 
konserwacje pomieszczeń) 125.883 zł 

Ø  ZADANIA  OKREŚLONE  W  USTAWIE  O  REHABILITACJI  ZAWODOWEJ 
I SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

W 2010 roku na pomoc osobom niepełnosprawnym wydatkowano środki z PFRON w łącznej 
wysokości 5.613.786 zł, z tego: 

§  dofinansowanie 9 Warsztatów Terapii Zajęciowej  3.713.796 zł 
§  dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych  370.064 zł 
§  dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, technicznych 

i w komunikowaniu się  698.236 zł 
§  dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty 

ortopedyczne i środki pomocnicze  818.693 zł 
§  dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki  12.997 zł 

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

W 2010 roku MOPR udzielił w sparcia materialnego w  ramach: 
Ø  świadczeń pomocy społecznej – 13.930  rodzinom (26.612 osobom, tj. około 4,8 % 

ogółu mieszkańców miasta, czyli co 21 poznaniak), 
Ø  przeciwdziałania alkoholizmowi – 164 rodzinom, 
Ø  rehabilitacji  społecznej  osób niepełnosprawnych  (PFRON) – 1.569  osobom oraz  14 

podmiotom, 
Ø  wsparcia naturalnego rodzicielstwa – 74 rodzinom.
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I I . R ea l i z a c j a  z adań  z  z a k r es u  p omoc y  spo ł ec z n e j 

1.  K lienci  korzystający  z  pomocy  społecznej  oraz  powody  ich  trudnej 
sytuacji życiowej 

W  2010  r.  z  różnych  form  świadczeń  materialnych  pomocy  społecznej 
w  ramach  zadań  własnych  i  zleconych  skorzystało  26.612  osób  z  13.930  rodzin. 
Stanowiło  to  około  4,8  %  ogółu mieszkańców  Poznania  (552.271  osoby  wg  stanu  na 
30.09.2010  r.).  W  porównaniu  do  2009  roku  liczba  osób  korzystających  z  pomocy  MOPR 
zwiększyła się o 481 osób (w 2009 roku udzielono pomocy 26.131 osobom). 

Powody przyznania pomocy oraz dynamika ich zmian 

Powód trudnej sytuacji życiowej 
Liczba rodzin*  Liczba osób 

w  rodzinach 

2009 r.  2010 r.  2010:2009  2009 r.  2010 r. 

Ubóstwo  3 838  5 998  156,28  9 866  11 976 
Sieroctwo  61  67  109,84  102  105 
Bezdomność  773  794  102,72  1 212  1 048 
Potrzeba ochrony macierzyństwa  652  806  123,62  2 347  3 229 
Bezrobocie  4 224  4 351  103,01  9 285  9 575 
Niepełnosprawność  3 589  4 167  116,10  6 287  6 724 
Długotrwała lub ciężka choroba  5 611  7 475  133,22  9 788  12 209 
Bezradność  w  sprawach  opiekuńczo– 
wychowawczych i prowadzenia gosp. dom.  2 452  2 667  108,77  6 399  7 726 

Przemoc w rodzinie  239  175  73,22  683  489 
Alkoholizm  587  619  105,45  1 118  1 080 
Narkomania  56  65  116,07  92  116 
Trudność  w  przystosowaniu  do  życia  po 
opuszczeniu zakładu karnego  371  388  104,58  666  649 

Brak  umiejętności  w  przystosowaniu  do  życia 
młodzieży  opuszczającej  placówki  opiekuńczo 
wychowawcze 

18  21  116,67  27  35 

Trudności  w  integracji  osób,  które  otrzymały 
status uchodźcy  1  0    1  0 

Zdarzenie losowe  96  96  100,00  180  170 
Klęska żywiołowa lub ekologiczna  4  0  0,00  6  0 
Sytuacja kryzysowa  76  83  109,21  169  176 
Dane zgodne ze sprawozdaniem MPiPS03 
* 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. 

Największą  grupę  rodzin,  którym  udzielono  wsparcia  w  2010  r.,  stanowiły  rodziny 
osób dotkniętych długotrwałą lub ciężką chorobą i była to grupa 7.475 rodzin. 

Pomoc  z  powodu  bezrobocia  otrzymywało  4.351  rodzin.  W  porównaniu 
do  2009  roku  liczba  rodzin,  w  których  występuje  problem  bezrobocia,  korzystających 
z pomocy społecznej, zwiększyła się o 127 rodzin. 

Wśród  wszystkich  rodzin  (środowisk)  korzystających  ze  wsparcia  Ośrodka  w  2010  roku, 
ok.  31  %  stanowili  nowi  klienci,  czyli  tacy,  którzy  nie  figurowali  w  rejestrach  klientów 
od  01.01.2009  roku.  Średnio  w  miesiącu  przybywało  ok.  357  rodzin,  natomiast  łącznie 
przybyły 4.282 rodziny. Jednocześnie 5.573 środowiska w 2010 roku przestały być klientami 
MOPR  (jako  podstawę  kwalifikacji  przyjęto  niekorzystanie  z  pomocy  w  ciągu  ostatniego 
półrocza).  Odejście  z  systemu  pomocy  społecznej  może  być  spowodowane  różnymi 
czynnikami, zarówno pozytywnymi (np. podjęcie zatrudnienia), jak i negatywnymi (np. brak
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współpracy  z  pracownikiem  socjalnym  lub  odmowa  podpisania  kontraktu  socjalnego). 
Powodami były: 
ü  podjęcie zatrudnienia – 963 środowiska 
ü  poprawa sytuacji dochodowej / rodzinnej (usamodzielnienie) – 1.020 środowisk 
ü  nabycie uprawnień do świadczeń rentowych lub emerytalnych – 182 środowiska 
ü  zapewnienie opieki przez rodzinę – 239 środowisk 
ü  zgon – 992 środowiska 
ü  migracja z Poznania – 222 środowiska 
ü  emigracja – 56 środowisk 
ü  rezygnacja  z  pomocy  (w  tym  brak  zgody  na  podpisanie  kontraktu  socjalnego) 

– 389 środowisk 
ü  pobyt w zakładzie karnym – 91 środowisk 
ü  brak współpracy – 359 środowisk 
ü  pozostałe – 1.060 środowisk (w tym osoby bezdomne). 

Z  powyższych  danych  wynika,  że  17  %  środowisk,  które  w  2010  roku  opuściły  system 
pomocy  społecznej,  uczyniły  tak  z  powodu  podjęcia  zatrudnienia,  natomiast  22  % 
z  powodu  poprawy  sytuacji  materialnej.  Dużą  grupę  stanowili  także  klienci,  którzy 
zrezygnowali  sami  z  pomocy,  czy  to  z  powodu  odmowy  współpracy,  czy  też  odmowy 
podpisania kontraktu socjalnego – łącznie 13 %.
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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 2009 oraz w 2010 roku. 

Wyszczególnienie 
Kwota udzielonych świadczeń* 

2009 rok  2010 rok  2010:2009 

Świadczenia  przyznane  w  ramach  zadań 
zleconych i własnych  44.733.261  49.787.413  111,30 

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

4.440.817  693.260  15,61 

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

40.292.444  49.094.153  121,84 

*  kwoty  zgodne  ze  sprawozdaniem  MPiPS03,  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. 

Zgodnie  ze  zmianami wprowadzonymi w Ustawie o  pomocy społecznej  od  1  sierpnia  2009 
roku, zasiłki stałe zostały przeniesione z katalogu zadań zleconych gminie do obligatoryjnych 
form pomocy udzielanych w ramach zadań własnych gminy. Pomimo wprowadzonej zmiany 
świadczenia nadal finansowane są w całości z dotacji budżetu państwa. 

Stosownie do  instrukcji obowiązującej przy sporządzaniu sprawozdań z realizacji  świadczeń 
pomocy społecznej udzielonych klientom w 2009 roku, całość realizacji zadania polegającego 
na wypłacie zasiłków stałych wykazana została w zadaniach zleconych gminie.
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2.1. Zadania zlecone gminy 

Struktura wydatków  na św iadczenia pomocy społecznej 
w  ramach zadań zleconych gminy w  2010 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  76  x  693 260  75  94 
ZASIŁKI  CELOWE  NA  POKRYCIE 
WYDATKÓW  ZWIĄZANYCH  Z  KLĘSKĄ 
ŻYWIOŁOWĄ LUB EKOLOGICZNĄ 

2  0  0  0  0  0 

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

3  76  40 780  693 260 1  75  94 

Pomoc udzielona cudzoziemcom, o których 
mowa w art. 5a 

4  1  3  449  X  X 

WYNAGRODZENIE NALEŻNE OPIEKUNOWI 
Z TYTUŁU SPRAWOWANIA OPIEKI 
PRZYZNANE PRZEZ SĄD  5 

1  1  1 300  X  X 

Dane zgodne ze sprawozdaniem MPiPS03 
*w odniesieniu do kolumny 1, 4 oraz 5 wykazana wartość 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 
*wiersz razem nie obejmuje wiersza 4 oraz 5 
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 736.230 zł. 
Dotyczyły  one  w  głównej  mierze  wypłaty  na  świadczenia  specjalistycznych  usług 
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz pomocy dla rodzin poszkodowanych 
na skutek powodzi. 

W  2010  roku  pomocą  w  formie  specjalistycznych  usług  opiekuńczych,  świadczonych  na 
podstawie przepisów o ochronie zdrowia psychicznego, objęto 76 osób, na co wydatkowano 
693.260  zł.  Natomiast  w  2009  roku  pomocą  w  tej  formie  objęto  57  osób,  na  co 
wydatkowano  kwotę  733.066  zł.  Zmniejszenie  wydatkowanej  kwoty  związane  było  ze 
zmniejszeniem liczby przyznanych godzin świadczeń. 

Z  uwagi  na  straty  spowodowane  powodzią  8  rodzin  zamieszkujących  na  terenie 
Poznania uzyskało w 2010 roku pomoc finansową na pokrycie skutków katastrof naturalnych, 
w tym pomoc dla 3 rodzin z tytułu zalania lokalu mieszkalnego na kwotę 18.000 zł oraz dla 
5 rodzin rolniczych poszkodowanych na skutek zniszczenia upraw na kwotę 23.221 zł.
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2.2. Zadania w łasne gminy 

Struktura wydatków  na  św iadczenia  pomocy społecznej 
w  ramach zadań w łasnych gminy w  2010 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 

16 626  x  49 094 153  13 406  25 887 

ZASIŁKI STAŁE – OGÓŁEM (dotowane)  2  1 148  10 500  3 889 395  1 142  1 400 

ZASIŁKI OKRESOWE  OGÓŁEM  3  5114  25 654  7 089 754 1  5 103  10 311 

SCHRONIENIE  4  83  13 707  221 936  83  105 

POSIŁEK OGÓŁEM  5  4 029  880 235  5 272 623 2  2 930  8 035 

w tym dla dzieci i młodzieży w okresie 
nauki w szkole  6  2 872  660 601  3 625 365  1 893  6 698 

UBRANIE  7  0  0  0  0  0 

USŁUGI OPIEKUŃCZE – OGÓŁEM 
8 

2 575  1 228 809  13 709 779 3  2 572  3 286 

w tym:  usługi specjalistyczne  32  9 799  166 583  32  56 

ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE 
W  PUBLICZNYCH  ZAKŁADACH  OPIEKI 
ZDROW. 

9  0  0  0  0  0 

ZDARZENIA LOSOWE  10  20  24  27 574  20  34 

BILET KREDYTOWANY  11  693  1 171  24 849  659  783 

SPRAWIENIE  POGRZEBU  12  111  111  216 465  111  121 

INNE  ZASIŁKI  CELOWE  I  W  NATURZE 
OGÓŁEM  13  9 233  x  18 641 778 4  9 092  18 738 

w tym : 
zasiłki celowe specjalne  14  3 516  8 918  2 981 109 5  3 511  7 408 

POMOC NA EKONOMICZNE 
USAMODZIELNIENIE  15  0  0  0  0  0 

Dane zgodne ze sprawozdaniem MPiPS03 
*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: 5.534.548 zł dotacja na zasiłki okresowe 
2) w tym: 2.549.931 zł dotacja na dożywianie ze środków  rządowych w  ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, 
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: 6.264.470 zł dotacja na zasiłki na żywność w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 
5) w tym: 107.332 zł wydatki w ramach projektu „Pomoc – Aktywizacja – Wsparcie (PAW)”
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Koszt    zadań  własnych  gminy  realizowanych  przez  MOPR  w  2010  roku  wyniósł  ogółem 
49.094.153 zł, z czego: 

1.  inne  zasiłk i  celowe  i  w   naturze,  które  stanowiły  38  %  ogółu  wydatków 
poniesionych  na  wsparcie  osób  i  rodzin  w  trudnych  sytuacjach, 
tj.  18.641.778  zł;  są  to  zasiłki  przeznaczone  głównie  na  żywność,  czynsz, 
energię, gaz, leki, 

2.  usługi  opiekuńcze  –  stanowiły  28%  ogółu  poniesionych  wydatków, 
tj. 13.709.779 zł, 

3.  zasiłk i  okresowe  stanowiły  14  %  ogółu  poniesionych  wydatków, 
tj. 7.089.754 zł, 

4.  zapewnienie jednego ciepłego posiłku, tj. kwotę 5.272.623 zł, która stanowiła 
11 %  ogółu poniesionych wydatków, 

5.  zasiłk i stałe stanowiły  8 %  ogółu wydatków, tj. 3.889.395 zł, 
6.  pozostały 1 %  ogółu wydatków dotyczyło takich form pomocy,  jak zapewnienie 

schronienia, sprawienie pogrzebu, zdarzenie losowe, bilet kredytowany. 

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 2010 roku tą formą pomocy objęto 2.575  osób, w tym 1.962 osoby samotne, 613 osób 
zamieszkujących z rodziną. W porównaniu do 2009 roku nastąpił spadek liczby osób objętych 
usługami opiekuńczymi (o ok. 4,4%), natomiast wzrosła   liczba świadczonych godzin usług 
oraz  wzrosły  wydatki  (o  ok.  6,7%)    ze  względu  na  pogorszenie  się  stanu  zdrowia  osób 
korzystających z pomocy w formie usług opiekuńczych. 
W 2010 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)  Polski  Komitet  Pomocy  Społecznej,  realizujący  specjalistyczne  usługi  opiekuńcze  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. 

Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy przyznawanie  i wypłacanie 
zasiłków   okresowych.  Przysługują  one  w  szczególności  ze  względu  na  długotrwałą 
chorobę,  niepełnosprawność,  bezrobocie, możliwość  utrzymania  lub  nabycia  uprawnień  do 
świadczeń  z innych  systemów  zabezpieczenia  społecznego.  Z  pomocy  w  formie  zasiłków 
okresowych w 2010 roku skorzystało 5.114 osób, na co  wydatkowano kwotę 7.089.754 
zł. Natomiast w 2009 roku pomocą w tej formie objęto 4.490 osób na kwotę 6.057.108 zł. 
Zauważalny jest znaczny wzrost liczby osób korzystających z zasiłków okresowych (o 14 %) 
oraz  wzrost  wydatkowanych  środków  (o  17  %).  Główne  powody  przyznawania  klientom 
zasiłków  okresowych  to  bezrobocie  i  długotrwała  choroba.  Realizacja  tego  zadania  jest 
finansowana  ze  środków  własnych  w  wysokości  1.555.206  zł  oraz  z  dotacji  państwa 
w wysokości 5.534.548 zł. 

Wypłata zasiłków  stałych  od 1.08.2009 roku nie jest już zadaniem zleconym gminie, lecz 
zadaniem własnym gminy dotowanym w całości przez budżet państwa. W 2010 roku pomocą 
w tej formie objęto 1.148 osób, wydatkując na ten cel 3.889.395 zł,  natomiast w 2009 
roku  zasiłki  stałe  otrzymało  1.129  osób,  na  co  wydatkowano  3.705.751  zł.  Zwiększenie 
wydatkowanej  kwoty  związane  jest  ze  wzrostem  liczby  osób  uprawnionych  do  tego
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świadczenia,  dłuższym  okresem  pobierania  zasiłku  oraz  wzrostem  średniej  wysokości 
jednego świadczenia. 

RZĄDOWY PROGRAM „POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA” 

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, 
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.  Ponadto  na  mocy  uchwały  Rady  Miasta  Poznania  nr  XC/1012/IV/2006  z  dnia 
21 marca  2006  roku  pomoc  w  formie  posiłków w  szkole  w  2010  roku  przyznawana  była 
nieodpłatnie dzieciom z  rodzin, których dochód na osobę nie przekraczał 200 % kryterium 
dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej. Natomiast na podstawie ustawy 
z dnia 5 grudnia 2008 roku o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc 
państwa w  zakresie  dożywiania” w 2010  roku na wniosek dyrektora  szkoły  udzielana była 
pomoc  w  formie  dożyw iania  dzieci  w   szkołach  bez  potrzeby  ustalania  sytuacji 
rodziny w  drodze  rodzinnego wyw iadu środow iskowego  oraz wydania przez MOPR 
decyzji administracyjnej. 

W  2010  roku  z  programu  skorzystało  łącznie  18.682  osoby,  w  tym  3.342  dzieci 
i młodzieży. Na realizację programu z budżetu MOPR wydatkowano ogółem 15.752.129 
zł, w tym: 
ü  6.937.728 zł ze środków własnych gminy, 
ü  8.814.401 zł z dotacji rządowej. 

W ramach programu udzielono pomocy w formie: 
• posiłk i w  szkole na podstawie decyzji MOPR – 3.570.517 zł, w tym dotacja rządowa 

w kwocie 1.748.637 zł, dożywianiem objętych było 2.791 dzieci i młodzieży 
• posiłk i w  szkole  na podstawie decyzji dyrektorów szkół – 52.958  zł, w tym dotacja 

rządowa w kwocie 31.775 zł, dożywianiem objętych było 76 dzieci i młodzieży 
• bony  obiadowe  –  1.647.257  zł,  w  tym  dotacja  rządowa  w  kwocie  769.519  zł, 

pomocą objętych było 1.157 osób 
• zasiłk i celowe na zakup żywności – 10.481.397 zł, w tym dotacja rządowa w kwocie 

6.264.470 zł, pomocą objętych było 15.071 osób. 
Ponadto  z  budżetu  Wydziału  Oświaty  wydatkowano  129.698  zł  na  doposażenie  punktów 
wydawania posiłków, w tym 75.770 zł z dotacji rządowej.
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3. Zadania pow iatu 

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 św iadczenia  dla 682 dzieci na kwotę 4.781.253 zł 
§  wypłacie  jednorazowych  św iadczeń  w  momencie  przyjmowania  dziecka 

do  rodziny  zastępczej  (pomoc  na  pokrycie  niezbędnych  wydatków  związanych 
z potrzebami przyjmowanego dziecka) dla 76 dzieci na kwotę 128.034 zł 

§  wypłacie  dodatkowej pomocy pieniężnej w  sytuacji  losowej  dla  3  dzieci  na 
kwotę 2.223 zł. 

Z  w/w  pomocy  w  2010  roku  skorzystało  682  dzieci  przebywających  w  511 
rodzinach  zastępczych.  Najwięcej  dzieci  (533)  jest  umieszczonych  w  spokrewnionych 
rodzinach zastępczych. 
Ogółem  pomoc  finansową  (wraz  z  wynagrodzeniami  dla  zawodowych  rodzin  zastępczych) 
udzielono na kwotę  5.327.855 zł. 

W  2010  roku  funkcjonowało  7  zawodowych  niespokrewnionych  z  dzieck iem 
rodzin  zastępczych  o  charakterze  pogotow ia  rodzinnego,  w  których  przebywało  45 
dzieci,  3  zawodowe niespokrewnione z dzieck iem w ielodzietne  rodziny zastępcze, 
w  których przebywało  12  dzieci oraz 2  niespokrewnione  z dzieck iem  specjalistyczne 
zawodowe  rodziny  zastępcze, w   których  opiekę  znalazło  3  dzieci  (druga  rodzina 
funkcjonuje  od  01.11.2010  r.).  Stanowią  one  alternatywną  do  placówek  opiekuńczo 
wychowawczych formę opieki zastępczej nad dziećmi. 

Liczba rodzin zastępczych z podziałem na poszczególne typy rodzin 

Wyszczególnienie  2009  2010 

Ilość dzieci w rodzinach zastępczych  694  682 

Ilość rodzin ogółem  510  511 

 spokrewnione  431  429 

 niespokrewnione  68  70 

 pogotowia rodzinne  7  7 

 rodziny wielodzietne  3  3 

 rodziny specjalistyczne  1  2 

W 2010 roku liczba rodzin zastępczych zwiększyła się (o jedną) w porównaniu z 2009 
rokiem. Jednocześnie mieliśmy do czynienia ze zmniejszeniem się o około 2 % liczby dzieci 
przebywających  w  rodzinach  zastępczych.  Występujące  w  powyższych  statystykach 
niewielkie  różnice  wiązać  należy  przede  wszystkim  z  naturalną  dynamiką  zmian  związaną 
z  funkcjonowaniem na  terenie miasta  tej  formy opieki, a zatem ustanawianiem przez sądy 
nowych  rodzin  zastępczych,  zwłaszcza  spokrewnionych,  jak  również  usamodzielnianiem się 
pełnoletnich wychowanków.
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W  2010  roku  99  dzieci  przestało  być  wychowankiem  rodziny  zastępczej,  czego  powodem 
było: 

  w 45 przypadkach osiągnięcie pełnoletności przez wychowanka, 
  w 26 przypadkach rozw iązanie rodziny zastępczej, 
  w 21 przypadkach adopcja dziecka, 
  w  2 przypadkach zgon opiekuna stanowiącego rodzinę zastępczą, 
  w  4  przypadkach  umieszczenie  dziecka  w   placówce  opiekuńczo  – 

wychowawczej, 
  w 1 przypadku umieszczenie dziecka w  domu pomocy społecznej. 

Do  zadań  powiatu  należy  także  pomoc  mająca  na  celu  życiowe  usamodzielnienie  się 
i integrację ze środowiskiem osób, które osiągnęły pełnoletność w rodzinie zastępczej, oraz 
osób  pełnoletnich  opuszczających  placówki  opiekuńczowychowawcze  typu  rodzinnego 
i  socjalizacyjnego,  domy  pomocy  społecznej  dla  dzieci  i  młodzieży  niepełnosprawnych 
intelektualnie,  domy  dla matek  z małoletnimi  dziećmi  i  kobiet  w  ciąży  oraz  schroniska dla 
nieletnich,  zakłady poprawcze,  specjalne ośrodki  szkolnowychowawcze,  specjalne ośrodki 
wychowawcze,  młodzieżowe  ośrodki  socjoterapii  zapewniające  całodobową  opiekę 
i młodzieżowe ośrodki wychowawcze. 

Pomoc ta polegała na: 
§  wypłacie stałej miesięcznej pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki dla 278 

osób na kwotę  1.199.672 zł, 
§  wypłacie  pomocy  pieniężnej  na  usamodzielnienie  dla  58  osób  na  kwotę 

294.813 zł, 
§  przyznaniu pomocy na zagospodarowanie w  formie rzeczowej  dla  62 osób na 

kwotę  303.608 zł, 
Ogółem udzielono pomoc na kwotę  1.798.093 zł. 

W  2010  roku  w mieszkaniu  chronionym  funkcjonującym  przy  MOPR  zamieszkiwały 
4 pełnoletnie usamodzielniające się wychowanki 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  2010  roku  pełnoletność  osiągnęło  45 
wychowanków rodzin zastępczych, a instytucjonalne formy opieki opuściło 39 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. 

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.
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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 2010 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  niepubliczna  placówka  wielofunkcyjna  (Niepubliczna  Wielofunkcyjna  Placówka 

Opiekuńczo – Wychowawcza Dom Młodzieży w Poznaniu), 
  1  miejska  placówka  dziennego  wsparcia  –  Centrum  Wspierania  Rozwoju  Dzieci 

i Młodzieży „Klub”. 
Ponadto na podstawie umowy Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej z Miastem Poznań,  MOPR 
kierował  dzieci  pozbawione  opieki  i  wychowania  rodziców  do  Placówki  opiekuńczo 
wychowawczej Domu Matki i  Dziecka w Gnieźnie. 

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

–  wg stanu na 31 grudnia 2010 roku 

L.p.  Wyszczególnienie  2009  2010 
Ogólna liczba dzieci wymagających umieszczenia w placówkach 
opiekuńczowychowawczych  192  148 

1.  Osoby umieszczone w placówkach opiekuńczo  
wychowawczych na terenie Poznania, w tym:  118  98 

Dom Dziecka  73  56 
Pogotowie Opiekuńcze/Dom Młodzieży  25  24 
Rodzinny Dom Dziecka  1   
Dom OpiekuńczoWychowawczy dla Dziewcząt  19  18 

2.  Osoby umieszczone w placówkach opiekuńczo 
wychowawczych w innych powiatach, w tym:  37  22 

Dom Dziecka  36  21 
Pogotowie Opiekuńcze  1  1 
Rodzinny Dom Dziecka     

3. 
Osoby oczekujące na umieszczenie 
w placówkach opiekuńczo wychowawczych  37  28 

Osoby oczekujące od ubiegłego roku  15  11 
Dom Dziecka lub Rodzinny Dom Dziecka lub PO  37  28 

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 2010 roku dotyczyło to 28 dzieci (tj. 19 % ogółu wymagających umieszczenia – 
tyle samo co 2009 roku). 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  –  kampania  promująca 
rodzicielstwo  zastępcze  „Daj  mi  szanse  na  rodzinę”)  oraz  konieczność  utrzymania  przez 
placówki opiekuńczo – wychowawcze standardu dot. liczby wychowanków (maksymalnie 30),
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konieczne  jest utworzenie na  terenie miasta kolejnej 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 

Miejski  Ośrodek  Pomocy  Rodzinie  realizował  w  2010  roku  zadania  w  zakresie  kierowania 
i  umieszczania  w  domach  pomocy  społecznej  mieszkańców  Poznania,  którzy  wymagali 
całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogli samodzielnie 
funkcjonować w codziennym życiu, a którym nie można było zapewnić niezbędnej pomocy 
w formie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania. 
Na  terenie  Poznania  funkcjonowało  7  domów   pomocy  społecznej  z  728 miejscami. 
DPS dla osób w podeszłym wieku, ul. Ugory 18/20  funkcjonował na podstawie zezwolenia 
warunkowego, w związku z czym nie wydawano decyzji kierujących do ww. domu. 

Domy Pomocy Społecznej w  Poznaniu 

l.p.  adres  liczba miejsc  typ DPS 

1.  ul. Bukowska 27/29  140  dla osób w podeszłym wieku (K/M)* 

2.  ul. Ugory 18/20  148  dla osób w podeszłym wieku (K/M) 

3.  ul. Pokrzywno 1  35  dla osób w podeszłym wieku (K) 

4.  ul. Konarskiego 11/13 z oddziałem ul. Zamenhofa 142a  170  dla osób przewlekle chorych somatycznie (K/M) 

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

6.  ul. Sielska 13 z oddziałem ul. Mińska 14  140  dla osób przewlekle chorych somatycznie (K) 

7.  ul. św. Rocha 13  60 
dla dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnych intelektualnie 
(56 miejsc dla dziewczynek, 4 miejsca dla chłopców) 

* (K)  kobiety 
* (M)  mężczyźni 

Porównanie liczby osób umieszczonych i oczekujących na umieszczenie 
w  domach pomocy społecznej według stanu 

na 31 grudnia 2009 r.  oraz na 31 grudnia 2010 r. 

l . p.  wyszczególnienie  2009 r.  2010 r. 

ogółem: osoby umieszczone  420  285 

1.  Osoby umieszczone w DPS 
na terenie Poznania  280  154 

2.  Osoby umieszczone w DPS 
w innych powiatach 

140  131 

ogółem:  osoby  oczekujące  na 
umieszczenie  267  392 

1.  Osoby oczekujące na umieszczenie 
w DPS na terenie Poznania  234  369 

2.  Osoby oczekujące na umieszczenie 
w DPS w innych powiatach  33  23



Sprawozdanie z działalności MOPR w 2010 roku 

 17  

W 2010 roku skierowano do domów pomocy społecznej łącznie 557 osób, w tym do DPS na 
terenie Poznania  387 osób, poza Poznaniem 170 osób. Liczba umieszczonych w domach 
pomocy  społecznej  na  terenie  Poznania  uległa  zmniejszeniu  (o  38  osób),  natomiast  liczba 
osób umieszczonych w DPS poza Poznaniem zmniejszyła się (o 33 osoby). 

W  2010  roku  skierowano  do  domów  pomocy  społecznej  poza  Poznaniem  170  osób, 
umieszczono    131,  a  kolejne  26  oczekuje  na  umieszczenie  (18  osób  skierowanych 
w  2010  r.  pozostałe  8  skierowane  w  latach  poprzednich).  2  osoby  zmarły  przed 
przekazaniem  dokumentów  do  PCPR,  6  osób  zmarło  zanim  zostały  przyjęte  do  DPS, 
natomiast 13 osób zrezygnowało  z umieszczenia w DPS, do którego były skierowane. 
W DPS dla osób przewlekle psychicznie chorych, DPS dla niepełnosprawnych  intelektualnie 
oraz  DPS  dla  niepełnosprawnych  fizycznie  (typy,  których  brak  jest  na  terenie  Poznania) 
umieszczono 28 osób  (w tym skierowane w latach  ubiegłych). W DPS dla osób przewlekle 
somatycznie  i w DPS dla osób w podeszłym wieku poza Poznaniem  (ze względu na pilność 
potrzeby zapewnienia całodobowej opieki lub wystąpienie  innych okoliczności) umieszczono 
103 osoby. 

W  dniu  31  grudnia  2010  roku w  domach  pomocy  społecznej  na  terenie  innych  powiatów 
przebywało  542 mieszkańców   Poznania  (skierowanych  w  latach  20042010).  Dopłata 
do  ich  pobytu  wyniosła  w  całym  2010  r.  –  11.637.009  zł.  Średnia  miesięczna  dopłata 
do kosztu pobytu jednej osoby to – 1.802 zł. 

Średni okres oczek iwania na umieszczenie w  domu pomocy społecznej* 

l . p.  Wyszczególnienie  2009 r.  2010 r. 
1.  Domy  dla  osób  przewlekle  chorych 

somatycznie i dla osób w  podeszłym 
w ieku w  Poznaniu 

x  x 

kobiety  3,5 miesięcy  8 miesięcy 
mężczyźni  3,5 miesięcy  12 miesięcy 

2.  Domy  dla  osób  przewlekle  chorych 
somatycznie i dla osób w  podeszłym 
w ieku (poza Poznaniem) 

x  x 

kobiety  brak okresu 
oczekiwania 

brak okresu 
oczekiwania 

mężczyźni  brak okresu 
oczekiwania 

brak okresu 
oczekiwania 

3.  Domy  dla  osób  przewlekle  chorych 
psychicznie (poza Poznaniem)  x  x 

kobiety  5 miesięcy  12 miesięcy 
mężczyźni  5 miesięcy  13 miesięcy 

*średni okres oczekiwania osób, które w DPS zostały już umieszczone. 

W sytuacjach pilnych mieszkańcy Poznania kierowani byli do domów pomocy społecznej poza 
Poznaniem. Z uwagi na to, że w domach tych znajdowały się wolne miejsca, zainteresowani 
umieszczani  byli  bez  okresu  oczekiwania. Wyjątek  stanowiły  domy  pomocy  społecznej  dla 
osób  przewlekle  psychicznie  chorych,  gdzie  okres  oczekiwania  wynosił  w  2010  r. 
12,5 miesiąca.
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I I I .  R ea l i z a c j a   z adań   z   z a k r e su   r ehab i l i t a c j i   s p o ł ec z n e j 
o sób  n i ep e łno sp raw n ych 

Rada Miasta Poznania uchwałą Nr LXIX/956/V/2010 r.  z dnia 16 marca 2010 roku 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  2010  roku  środki  w  wysokości 
5.613.796  zł. 

Wydatkowanie środków  Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych  w   2010 roku 

Nazwa zadania 
Kwota wydatkowana na 
realizację zadania w  zł 

Finansowanie  w  części  lub  całości  kosztów  tworzenia  i  działania 
warsztatów terapii zajęciowej  3.713.796 
Dofinansowanie  uczestnictwa  osób  niepełnosprawnych  i  ich  opiekunów 
w turnusach rehabilitacyjnych  370.064 
Dofinansowanie  zaopatrzenia  w  sprzęt  rehabilitacyjny,  przedmioty 
ortopedyczne i środki pomocnicze  818.693 
Dofinansowanie  sportu,  kultury,  turystyki  i  rekreacji  osób 
niepełnosprawnych  12.997 
Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się 
i technicznych na wnioski indywidualnych osób niepełnosprawnych  698.236 

RAZEM  5.613.786 

§  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 roku 
2010 wynosi 90 % tych kosztów, tj. 3.713.796 zł. Pozostałe 10 % warsztaty otrzymały ze 
środków powiatu grodzkiego miasta Poznania. 
W  2010  roku,  podobnie  jak  w  2009  roku,  wydatkowano  ze  środków  PFRON  kwotę 
3.713.796  zł. 

§  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  2010  roku  wydatkowano  łącznie  kwotę  370.064  zł.  Z  dofinansowania  skorzystało 
wyłącznie 508 dzieci i młodzieży. 
W  2009  roku  wydatkowano  łącznie  kwotę  727.455  zł,  a  z  dofinansowania  skorzystały 
1.022 osoby, w tym 157 to  dzieci i młodzież.
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§  Dofinansowanie  zaopatrzenia  w   sprzęt  rehabilitacyjny,  przedmioty 
ortopedyczne i środk i pomocnicze 

Łącznie  na  realizację  tego  zadania  wydatkowano  w  2010  roku  kwotę 
818.693  zł,  głównie  na  dofinansowanie  zakupu:  aparatów  słuchowych,  obuwia 
ortopedycznego,  pieluchomajtek  i  cewników,  wózków  inwalidzkich,  pionizatorów, 
rowerów rehabilitacyjnych, itp. 
Z  pomocy  skorzystało  łącznie  641  osób,  w  tym 87  dzieci  i młodzieży,  które  dzięki 
temu mogły otrzymać niezbędny w codziennym funkcjonowaniu sprzęt ortopedyczny. 
W 2009  roku wydatkowano  łącznie kwotę 1.207.480 zł, a z dofinansowania skorzystały 
972 osoby, w tym 173 dzieci i młodzieży. 

§  Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyk i 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 2010 roku pozytywnie rozpatrzono 14 wniosków , na realizację których wydatkowano 
kwotę 12.997 zł. 
W 2009 roku rozpatrzono również  14 wniosków na kwotę 23.914 zł. 

§  Dofinansowanie  likw idacji  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  2010 roku z tego rodzaju pomocy skorzystało łącznie 169 osób,  a na realizację tego 
zadania wydatkowano kwotę 698.236 zł. 
W 2009 roku z pomocy skorzystało 267 osób i wydatkowano kwotę 1.097.728  zł. 

Reasumując,  należy  stwierdzić,  że  w  2010  roku  liczba  osób  objętych  pomocą 
w  ramach  dofinansowania  zadań  ze  środków  PFRON  w  stosunku  do  2009  roku  znacznie 
zmalała. Powodem takiej sytuacji  jest spadek o ok. 17 % wysokości środków przekazanych 
z  PFRON  w  porównywanym  okresie.  W  2009  roku  PFRON  przeznaczył  na  zadania 
realizowane  przez  MOPR  6.771.144  zł,  natomiast  w  2010  roku  5.613.796  zł  (mniej 
o 1.157.348 zł).
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I V . R ea l i z a c j a  p ra c y  s o c j a l n e j 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu działa na podstawie statutu nadanego uchwałą 
Rady Miasta Poznania. Celem działalności MOPR jest: 
− kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, 

których nie są one w stanie pokonać; 
− przeciwdziałanie patologii społecznej; 
− pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań. 
Cele te są realizowane w oparciu m.in. o ustawę o pomocy społecznej, na podstawie której 
udzielane  są  świadczenia  pieniężne  i  niepieniężne.  Przyznanie  świadczeń  z  pomocy 
społecznej  następuje  w  formie  decyzji  administracyjnej.  Wyjątek  od  tej  reguły  stanowią 
niektóre  świadczenia  niepieniężne,  np.  interwencja  kryzysowa,  praca  socjalna  czy 
poradnictwo.  Decyzję  administracyjną  o  przyznaniu  świadczenia  wydaje  się  po 
przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego. 

Wyjątkową formą świadczenia pomocy społecznej jest praca socjalna – szczególnie z punktu 
widzenia celu pomocy społecznej, którym  jest przezwyciężanie  trudnych sytuacji  życiowych 
osób  i  rodzin,  których  nie  są  one  w  stanie  pokonać,  wykorzystując  własne  uprawnienia, 
zasoby i możliwości. Praca socjalna świadczona jest na rzecz poprawy funkcjonowania osób 
i  rodzin  w  ich  środowisku  społecznym  i  prowadzona  jest  z  osobami  i  rodzinami  w  celu 
rozwinięcia lub wzmocnienia ich aktywności i samodzielności życiowej oraz ze społecznością 
lokalną w celu zapewnienia współpracy i koordynacji działań instytucji i organizacji istotnych 
dla zaspokajania potrzeb członków społeczności. 

Praca  socjalna  może  być  prowadzona  w  oparciu  o  tzw.  kontrakt  socjalny,  który  jest 
sposobem  określania    współdziałania  osób  znajdujących  się  w  trudnej  sytuacji  życiowej 
w celu wzmocnienia aktywności  i  samodzielności  życiowej,  zawodowej  lub przeciwdziałania 
wykluczeniu  społecznemu.  Kontrakt  taki  jest  zawierany  i  realizowany  przez  pracownika 
socjalnego  oraz  osobę  (lub  osoby  z  rodziny)  deklarującą  wolę  udziału  w  przezwyciężaniu 
własnych  trudności,  i  zawiera:  diagnozę sytuacji,  cele wspólnej  pracy  oraz  działania,  które 
mają  w  konsekwencji  doprowadzić  do  osiągnięcia  założonych  wspólnie  efektów.  Ideą 
kontraktu  socjalnego  jest  motywowanie  obu  stron  umowy  do  podejmowania  wspólnych, 
celowych,  planowanych  i  usystematyzowanych  działań  na  rzecz  poprawy  sytuacji  życiowej 
klienta  pomocy  społecznej.  Narzędzie  to  zostało  wprowadzone  Rozporządzeniem  Ministra 
Polityki  Społecznej  z  dnia  1 marca  2005  roku  (Dz.  U.  z  2005r.  Nr  42  poz.  409)  a  później 
zastąpione Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 listopada 2010 roku 
(Dz. U. z 2010r. Nr 218 poz. 1439. 

W  2010  roku  kontynuowano  pracę  socjalną  w  oparciu  o  to  narzędzie  i  zawarto  1.257 
kontraktów  socjalnych, w  tym 724 kontrakty socjalne zawarte poza projektem „Pomoc 
AktywizacjaWsparcie (PAW)” oraz 533 kontrakty w ramach projektu PAW. 
Poniżej szczegółowej analizie poddano tylko kontrakty realizowane w ramach PAW.  W tym 
obszarze  kontynuowano  realizację  248  kontraktów  zawartych  w  ubiegłych  latach  (w  tym: 
7 realizowanych od 2007 roku, 7 od 2008 roku oraz 234 od 2009 roku). 

Najczęstsze przyczyny trudnych sytuacji życiowych osób i rodzin, które stanowiły przesłanki 
zawierania  umów  z  klientami  (jednej  osoby/rodziny  może  dotyczyć  więcej  niż  jedna 
przyczyna) w tym okresie, przedstawiały się następująco: 

bezrobocie  556 
ubóstwo / niski dochód  305 
długotrwała choroba  156
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alkoholizm/uzależnienia  141 
niepełnosprawność  62 
samotne macierzyństwo / rodzina niepełna  53 
brak kwalifikacji zawodowych / brak odpowiednich kwalifikacji  51 
bezradność w sprawach opiekuńczowychowawczych  20 
niezaradność życiowa  19 
trudności w funkcjonowaniu po opuszczeniu zakładu karnego  11 
bezdomność  9 
zagrożenie wykluczeniem społecznym  8 
ochrona macierzyństwa  5 
długotrwałe korzystanie ze świadczeń pomocy społecznej  4 
trudna sytuacja materialna  4 
wyuczona bezradność  4 
trudności opiekuńczowychowawcze, niezaradność życiowa  2 
wiek utrudniający podjęcie pracy  2 
choroba psychiczna  1 
wielodzietność  1 

Cele główne zapisane w kontraktach zawieranych w 2010 roku, które miały lub mają zostać 
osiągnięte  przez  osoby/rodziny  i  umożliwić  przezwyciężenie  trudnej  sytuacji  życiowej,  były 
następujące: 

podjęcie pracy / zatrudnienia  269 
utrzymanie trzeźwego stylu życia / utrzymanie abstynencji  123 
zwiększenie szans na podjęcie zatrudnienia / na rynku pracy  97 
ustalenie stopnia niepełnosprawności / uzyskanie orzeczenia  54 
zdobycie kwalifikacji / podniesienie kwalifikacji zawodowych  42 
podjęcie leczenia odwykowego  41 
podwyższenie statusu społecznozawodowego  41 
nabycie umiejętności poruszania się po rynku pracy  40 
poprawa sytuacji materialnorodzinnej  38 
aktywna postawa na rynku pracy  22 
przyjęcie postawy aktywnej w pokonywaniu życiowych trudności  22 
poprawa sytuacji życiowej / bytowej  21 
wyjaśnienie sytuacji zdrowotnej, uzyskanie stopnia niepełnosprawności  17 
zapewnienie możliwości leczeniami powrotu do zdrowia  15 
uregulowanie sytuacji zdrowotnej (podjęcie odpowiedniego leczenia)  14 
podjęcie pracy na stanowisku dostosowanym do możliwości zdrowotnych  12 
zdobycie środków na własne utrzymanie  9 
poprawa sytuacji mieszkaniowej  8 
aktywizacja zawodowa  7 
poprawa funkcjonowania w środowisku  7 
zdobycie wykształcenia  7 
zmiana stopnia niepełnosprawności  7 
usamodzielnienie  6 
utrzymanie gotowości do podjęcia pracy  5 
nabycie  umiejętności  prowadzenia  gospodarstwa  domowego  i  wypełniania  ról  rodzicielskich, 
poprawa funkcjonowania w środowisku  4 
poprawa sytuacji materialnej  4 
prowadzenie zdrowego trybu życia  4 
uregulowanie spraw mieszkaniowych  4 
uzyskanie alimentów  4 
wzrost kompetencji społecznych i zawodowych  4
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zapewnienie bezpieczeństwa członkom rodziny  4 
zapewnienie prawidłowej opieki dzieciom  4 
nabycie uprawnień do innych świadczeń  3 
wyjście z trudnej sytuacji życiowej  3 
prawidłowe funkcjonowanie społeczne  2 
udział w zajęciach CIS  uzyskanie dochodu  2 
umiejętne wykorzystanie własnych uprawnień i możliwości  2 
nabycie nawyku świadczenia pracy  1 
nabycie umiejętności gospodarowania własnymi finansami  1 
podjęcie pracy w pełnym wymiarze  1 
uregulowanie sytuacji prawnej dzieci  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  lub  terminów  realizacji.  W  okresie 
sprawozdawczym dokonano 1.292 oceny w 780 kontraktach. 

Spośród  kontraktów  realizowanych  w  2010  roku,  539  zostało  zakończonych,  w  tym 
z powodu: 
− osiągnięcia celu/celów kontraktu – 232, 
− „zerwania” kontraktu przez klienta – 244, 
− zmiany celu /celów kontraktu wymagających zawarcia nowej umowy – 18, 
− innych – 45.
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V . D z i a łan i a  na  r z ec z  r od z i n  (w  t ym  d z i ec i  i  m łod z i eż y ) 

1. Programy i projekty realizowane przez MOPR 

PROGRAM POMOCY RODZINIE Z OSOBĄ UZALEŻNIONĄ 

Charakterystyka rodzin objętych Programem 
Programem  były  objęte  164  rodziny,  wśród  nich  były  32  rodziny  zastępcze  (umieszczone 
w  nich  dzieci  wywodzą  się  z  rodzin  naturalnych  dotkniętych  problemem  alkoholowym). 
W  objętych  rodzinach  było  72  uzależnionych  mężczyzn,  25  uzależnionych  kobiet, 
4  osoby  eksperymentujące  ze  środkami  psychoaktywnymi.  Pozostałe  rodziny  stanowią 
rodziny zastępcze oraz po izolacji od osoby uzależnionej. 
Do Programu przyjmowane były rodziny, w których występuje bądź występował alkoholizm 
i/lub uzależnienie od  innej niż alkohol substancji psychoaktywnej u któregoś z  jej członków 
lub istnieje ryzyko uzależnienia oraz spełnione jest przynajmniej jedno z kryteriów: przemoc 
w  rodzinie,  zaburzone  relacje  pomiędzy  członkami  rodziny,  rodzina,  w  której  występuje 
problem  alkoholowy  i/lub  uzależnienie  od  jakiejkolwiek,  innej  niż  alkohol  substancji 
psychoaktywnej,  a  dzieci  przebywają w  zastępczych  formach opieki,  problemy opiekuńczo 
wychowawcze,  współuzależnienie,  trzeźwiejący  alkoholik  w  rodzinie,  problem  spożywania 
alkoholu  i/lub  narkotyków  przez  dzieci  i  młodzież,  dorastanie  w  rodzinie 
z problemem alkoholowym i/lub innym uzależnieniem. 

A.  PROWADZENIE  DZIAŁAŃ  METODYCZNYCH  Z  ZAKRESU  POMOCY 
PSYCHOLOGICZNO  PEDAGOGICZNEJ I  PROFILAKTYKI 
1. Diagnozowanie rodzin 
Konsultanci  pracujący  z  rodzinami  przeprowadzili  diagnozę  49  nowych  rodzin, 
zakwalifikowanych  do  udziału w  Programie w  2010  r.  Metodami  diagnozy  były:  rozmowa, 
obserwacja,  specjalistyczne  kwestionariusze  i  testy.  Jej  efektem  było  ustalenie  i  spisanie 
zakresu  specjalistycznej  pomocy  i  współpracy,  który  obejmował:  cele  pracy  i  ich  formy 
realizacji,  terminy  i  sposób  analizy  efektów,  czas,  miejsce,  częstotliwość,  zasady 
odwoływania spotkań. 
2. Praca konsultacyjna z rodzinami 
W  spotkaniach  indywidualnych  uczestniczyło  48  dzieci  oraz  159  dorosłych,  w  spotkaniach 
rodzinnych  uczestniczyło  40  rodzin,  7  par    brało  udział  w  spotkaniach małżeńskich.  Praca 
konsultacyjna  obejmowała  realizację  planu  pracy  z  rodziną  –  pomoc  psychologiczną, 
pedagogiczną oraz terapię. 
3. Organizacja i prowadzenie zajęć grupowych dla osób objętych Programem 
W pierwszym półroczu prowadzone były następujące zajęcia grupowe, będące kontynuacją 
zajęć z drugiego półrocza 2009 r.: 
a) 2 grupy dla dzieci i młodzieży: grupa rozwojowa dla dzieci w wieku 7 – 11 lat  „Bawię się 
i  uczę”.  W  grupie  uczestniczyło  7  osób.  Odbyły  się  4  spotkania.  Zajęcia  obejmowały 
następujące  tematy:  czas  na  sukces,  pozytywne  myślenie,  dbanie  o  siebie,  żegnanie  się 
z  grupą;  grupa  młodzieżowa  „Jestem  sobą,  chcę  być  z  wami"  .  W  grupie  uczestniczyło 
7  osób.  Odbyło  się  8  spotkań.    Zajęcia  odbywały  się  wg  pracy  na  procesie  grupowym, 
wyemitowany został również film „Radio” wraz z omówieniem. 
b) 1 grupa dla dorosłych: grupa psychoedukacyjna. W grupie uczestniczyło 7 osób. Odbyło 
się  5  spotkań.  Zajęcia  obejmowały  następujące  tematy:  projekcja  filmu  „Rozdarte  dusze”, 
uczucia, potrzeby, asertywność, podsumowanie pracy. 
W drugim półroczu przeprowadzono rekrutację do następujących grup: 
a) grupa socjoterapeutyczna dla dzieci w wieku 79 lat: odbyło się 8 spotkań rekrutacyjnych, 
których  celem  było  rozpoznanie  sytuacji  środowiskowej  i  problemowej  dziecka  oraz



Sprawozdanie z działalności MOPR w 2010 roku 

 24  

określenie  treści  urazowych  i  planu  pomocy  w  odniesieniu  do  potrzeb  dziecka  i  jego 
rodziny. Rekrutacje  stanowiły ważny  element  pracy  z  dzieckiem  i  jego  opiekunem. Były 
okazją  do  poznania  istoty  zajęć  socjoterapeutycznych  przez  uczestników  oraz  ich 
rodziców,  prowadzącym  zaś  dały  możliwość  wstępnego  rozpoznania  trudności  dziecka 
w  celu  wyznaczenia  kierunków  pracy  terapeutycznej,  a  także  zobowiązania  rodzica  do 
ścisłej  współpracy  z  prowadzącymi  grupę  na  rzecz  pomocy  dziecku.  Ustalenia  w  tym 
zakresie zostały określone w kontrakcie, na które  rodzic/opiekun wyraził pisemną zgodę 
przed  rozpoczęciem  zajęć  socjoterapeutycznych.  Na  spotkaniu  rekrutacyjnym 
rodzic/opiekun został zobowiązany do ścisłej współpracy z prowadzącymi grupę, w tym do 
udziału  w minimum  jednym  spotkaniu  z  prowadzącymi  w  trakcie  półrocza.  Odbyło  się 
9  spotkań  grupowych,  w  których  brało  udział  8  dzieci.  W  czasie  spotkań  dzieci  miały 
możliwość poznania siebie i innych oraz rozwijania umiejętności współpracy i komunikacji. 
Scenariusze  zajęć  służyły  również  budowaniu  otwartości  oraz  poczucia  bezpieczeństwa 
i  zaufania do prowadzących oraz kolegów z grupy. Realizacja  tych celów była podstawą 
oddziaływania  socjoterapeutycznego,  dzięki  któremu  grupa  zintegrowała  się.  Uczestnicy 
zaakceptowali  i  starali  się  przestrzegać  ustalonych  wspólnie  zasad.  Grupa  bawiła  się, 
dzieliła  się  z  innymi  swoimi  uczuciami  i  myślami,  uczestniczyła  w  zaplanowanych 
zajęciach.  Pojawiła  się  także  inicjatywa  ze  strony  dzieci,  które  często  odnosiły  się  do 
przestrzegania  norm  grupowych  oraz  proponowały  znane  im  zabawy,  wnosiły  osobiste 
i  rodzinne  wątki.  Dzięki  temu  grupa  jest  gotowa  do  realizacji  celów  terapeutycznych, 
rozwojowych, edukacyjnych, które zakłada się w dalszej z nią pracy. 

b)  grupa  terapeutyczna  dla  dorosłych  pochodzących  z  rodzin  z  problemem  alkoholowym: 
odbyło  się  14  spotkań  rekrutacyjnych.  Spotkania  miały  na  celu  rozpoznanie  trudności, 
z  jakimi  zmagają się uczestnicy, oczekiwań, a  także przedstawienie celów grupy  i  zasad 
uczestnictwa  w  niej.  W  wyniku  rekrutacji  do  udziału  w  zajęciach  grupowych 
zakwalifikowano  11  osób,  ostatecznie  na  udział  zdecydowało  się  8  osób.  Rozpoczęcie 
zajęć zaplanowano na 3 stycznia 2011 r. 

c)  trening  umiejętności  wychowawczych:  przeprowadzono  15  spotkań  rekrutacyjnych 
służących zapoznaniu się z oczekiwaniami uczestników oraz przedstawieniu celów grupy 
i zasad uczestnictwa. 15 osób zadeklarowało uczestnictwo, jednak na pierwsze spotkanie 
przyszło  5. W  związku  ze  zbyt małą  liczbą  osób  spotkania  grupowe  nie  rozpoczęły  się, 
prowadzono dalszą rekrutację. 

d) psychoedukacja dla dorosłych – bliskich osób uzależnionych: do udziału w grupie zgłosiło 
się  9  osób,  na  spotkania  rekrutacyjne  mające  na  celu  poznanie  oczekiwań  oraz 
przedstawienie  celów  grupy  i  zasad  uczestnictwa  przyszło  6,  jedna  z  osób  została 
przekierowana  na  grupę  DDA,  jedna  zaś  niezakwalifikowana  z  powodu  rozbieżności 
oczekiwań. Ostatecznie do udziału zakwalifikowano 4 osoby, z powodu zbyt małej  liczby 
osób spotkań nie rozpoczęto, prowadzono dalej działania rekrutacyjne. 

e) prowadzono również nabór do grup: socjoterapia dla dzieci w wieku 10 12 lat oraz grupa 
rozwojowa dla młodzieży w wieku 16 – 19 lat. Z powodu zbyt małej liczby osób grupy nie 
rozpoczęły działalności. 

4. Organizacja wyjazdu terapeutyczno  w ypoczynkowego 
Zorganizowano  dwa  wyjazdy  terapeutyczno    wypoczynkowe  w  Agroturystycznym 
Pensjonacie Rekreacyjno – Wypoczynkowym w Zajączkowie w  terminach 17 – 19 września 
2010 r. oraz 1 – 3 października 2010 r. Łącznie uczestniczyły w nich 52 osoby. 
Każdy  z wyjazdów  trwał  od  piątku  od  godz.  16.00  (wyjazd  z  Poznania)  do  niedzieli  godz. 
15.30  (powrót  do  Poznania).  Uczestnicy  mieli  zagwarantowane  zakwaterowanie  oraz 
wyżywienie. Każdorazowo zajęcia grupowe rozpoczęły się od spotkania społeczności, podczas 
którego  nastąpiło  zapoznanie  się  wszystkich  uczestników  wyjazdu,  przedstawienie  zasad 
obowiązujących  podczas  całego  pobytu,  przestawienie  planu  pobytu  oraz  podział 
uczestników  na  grupy  terapeutyczne  –  jedna  grupa  dla  osób  dorosłych,  2  dla  dzieci 
i  młodzieży.  Najmłodszymi  uczestnikami  –  do  5  roku  życia,  zajmowali  się  wolontariusze.
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Zajęcia  terapeutyczne w grupach  rozpoczęły się w piątek,  trwały przez sobotę do niedzieli. 
Uczestnicy mieli okazję przyglądać się i odkrywać zasoby swoje oraz swoich dzieci, poznawać 
swoje mocne strony  i potrzeby, uczyć się kreatywnego spędzania wolnego czasu oraz  jego 
organizowania, nabywać umiejętności  rozgraniczania  obowiązków  i  przyjemności,  uczyć  się 
zasad współpracy i bycia z innymi. Udział i korzyści uczestnictwa w grupie ocenili jako bardzo 
dobry  i  dobry. Oprócz  spotkań  grupowych uczestnicy  brali  udział we wspólnych  zabawach 
angażujących  dorosłych  i  dzieci,  a  także  dyskotekach.  Te  ostatnie  proponowane  formy 
wypoczynku  stwarzały  okazję  do  nauki  wspólnego  spędzania  czasu  rodziców  z  dziećmi, 
poznawania siebie, budowania więzi. 
5.  Organizacja  i  nadzór  nad  zadaniem:  Wyrównywanie  szans  w   dostępie 
do edukacji i możliwości rozwoju umiejętności 
Realizacja powyższego zadania przebiegała dwuetapowo, bowiem obejmowała finansowanie 
zajęć w miesiącach styczeń – czerwiec 2010 r. oraz wrzesień grudzień 2010 r. W miesiącach 
lipiecsierpień zajęcia nie odbywały się z powodu przerwy wakacyjnej. 
W  czasie  tym  z  zadania  skorzystało  łącznie  26  osób,  z  czego  19  z  nich  uczestniczyło 
w  zajęciach:  językowych  (angielski,  hiszpański,  niemiecki);  5 osób w  zajęciach sportowych 
(basen, piłka nożna, narty, konie, aikido), 2 osoby w zajęciach tanecznych. 
Z  przedstawionych  danych  wynika,  że  większość  –  73  %  korzystających  z  zadania   
uczestniczyło  w  kursach  językowych,  gdzie  mieli  możliwość  usystematyzować  posiadaną 
wiedzę,  a  także  rozwijać  sprawność mówienia,  pisania  oraz  rozumienia  w  danym  języku. 
Uczestnicy  podkreślali,  że  udział  w  zajęciach  pomógł  im  osiągnąć  osobiste  sukcesy,  które 
przełożyły się na poprawę ocen w szkole, na  lepsze funkcjonowanie w pozaszkolnej grupie 
rówieśniczej. Warto podkreślić,  że niektórzy z nich w poprawie poziomu znajomości  języka 
upatrują dla siebie lepszą przyszłość na rynku pracy. Mniejsza część uczestników, bo 27 %, 
skorzystała  z  zajęć  związanych  z  rozwijaniem  umiejętności,  zdolności  tanecznych  oraz 
sportowych. 
6.  Organizacja  i  nadzór  merytoryczny  nad  koloniami  socjoterapeutycznymi  dla 
dzieci i młodzieży 
a) W  założeniach  Programu na  2010  r.  zaplanowano  zorganizowanie  jednego  turnusu  12 
dniowego dla 36 dzieci. Ostatecznie  tą  formą pomocy zostały objęte 44 osoby w wieku od 
717,  ponieważ  pozyskano  organizatora,  którego  oferta  okazała  się  ciekawa,  ale  też 
najtańsza.  Organizatorem  kolonii  była  firma:  Usługi  Turystyczne  „Galant”  siedziba:  ul. 
Lutyków  7C,  70876  Szczecin,  która  zgodnie  z  umową  oraz  przedmiotem  zamówienia 
zapewniała:  całodobową  opiekę  pedagogiczną,  opiekę  medyczną,  całodniowe  wyżywienie, 
transport,  ubezpieczenie  NW,  zakwaterowanie,  realizację  programu  socjalnego 
i profilaktycznego. Turnus kolonijny odbył się w  terminie od 18.08.2010 r. 29.08.2010 r., w 
Ośrodku KolonijnoWczasowym „Bryza” ul. Trzebiatowska 17, 72330 Mrzeżyno nad morzem. 
W  dniu  20.08.2010  r.  przeprowadzono  kontrolę  kolonii.  Sprawdzono  zgodność  realizacji 
zamówienia.  Nie  stwierdzono  żadnych  nieprawidłowości,  a  po  otrzymaniu  od Organizatora 
sprawozdania  z  realizacji  programu  rekreacyjnosocjoterapeutycznego  można  wnioskować, 
że  cel  organizacji  kolonii  socjoterapeutycznych  został  osiągnięty. Dzieci  i młodzież spędziła 
kolonie  w  bezpiecznym,  atrakcyjnym  i  ciekawym  miejscu.  Ponadto  udzielono  im  wsparcia 
poprzez  realizację  programu  profilaktycznego,  którego  nadrzędnym  celem  był  promocja 
zdrowego  stylu  życia  i  profilaktyka  uzależnień,  a  także  kształtowanie  umiejętności 
psychospołecznych.  Dużą  atrakcją  była  także  realizacja  programu  działań  socjalnych, 
w ramach którego koloniści byli na całodniowej wycieczce w Kołobrzegu, często spacerowali 
brzegiem morza oraz plażowali,  korzystając z kąpieli morskich  i  słonecznych. Nie odbył  się 
rejs  statkiem,  jednak dzięki  życzliwości  i  sponsoringowi ośrodka koloniści mogli dodatkowo 
uczestniczyć w całodziennej wycieczce po Wolińskim Parku Narodowym. Dzięki temu poznali 
osobliwości Trzebiatowa, Niechorza, ruiny kościoła w Trzęsaczu, przepiękne okolice wzgórza 
Gosań  i  Jeziorka  Turkusowego  oraz  zwiedzili  Międzyzdroje.  Bogato  prezentował  się  także
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program pracy wychowawczodydaktycznej, zawierający gry i zabawy konkursowe, kolonijną 
spartakiadę sportową, gry terenowe. 
Z otrzymanego od Organizatora sprawozdania wynika, że realizacji celów i zadań założonych 
w  programie  rekreacyjnosocjoterapeutycznym  służyły  niemal  wszystkie  działania 
podejmowane w czasie pobytu na koloniach. Uczestnicy poznawali się wzajemnie, integrowali 
się,  podnosili  poczucie  swojej  wartości,  ćwiczyli  wystąpienia  publiczne.  Realizacja  zadań 
odbywała się  różnymi metodami pracy, które bawiąc   uczyły. Każda zabawa, każdy  punkt 
życia kolonii miał swój określony, zamierzony cel.  Wszystkie dostosowane były do poziomu 
i wieku uczestników. Koloniści wybierali  nazwy grup,  pokoi,  prezentowali  swoje możliwości 
w  czasie  pogodnych  wieczorków,  uczyli  się  zasad  zdrowej  rywalizacji  w  konkursach 
i rozgrywkach sportowych. 
b)  W  ramach  stałej  współpracy  z  Klasztorem  Ojców  Franciszkanów  w  Poznaniu,  przy 
ul. Franciszkańskiej 2 udało się pozyskać 10 dodatkowych miejsc dla naszych podopiecznych 
w  wieku  od  712  na  obóz  socjoterapeutyczny,  który  odbył  się  w  terminie  od  26.07 
05.08.2010  r.  (koszty  leżały  po  stronie  Organizatora,  a  pracownicy  Programu  zajęli  się 
jedynie merytoryczną  częścią  (rekrutacja  dzieci  poprzez  kontakt  z  rodzinami;  sporządzenie 
listy  uczestników  ze  wskazanymi  danymi  przez  Organizatora;  wydawanie  i  zbieranie  kart 
kwalifikacyjnych na obóz oraz szczegółowych informacji o wypoczynku dla rodziców). 
7. Organizacja i prowadzenie zajęć rekreacyjnych dla uczestników  półkolonijnych 
letnich wycieczek rodzinnych 
W  założeniach Programu na 2010  r.  zaplanowano  zorganizowanie 5 wycieczek  rodzinnych, 
ich koszty obejmowały: transport, posiłek, bilety wstępu, warsztaty. 
Łącznie w zadaniu uczestniczyło 177 podopiecznych, 10 opiekunów  pracowników Programu 
oraz  4  wolontariuszy.  Zrealizowano  4  autokarowe  wycieczki  poza  miasto  Poznań,  tj.  do: 
Parku  Wodnego  „Octopus”  w  Suchym  Lesie;  Ośrodka  Turystyki  i  Rekreacji  Jeździeckiej 
w Kosinie; Centrum Edukacji Regionalnej i Przyrodniczej w Mniszkach oraz Centrum Country 
& Western w Luboniu, a także zorganizowano dla podopiecznych wyjście do kina w Poznaniu 
na film animowany „Shrek Forever 3D”. 
Wycieczki  rodzinne  oprócz  charakteru  wypoczynkowego  i  zabawowego  miały  dla  rodzin 
znaczenie  edukacyjne  oraz  terapeutyczne.  Dostarczyły  między  innymi  wiedzy  o:  świecie 
zwierząt  (zwiedzanie mini  zoo),    ginących  zawodach  (udział w warsztatach   wikliniarskich, 
garncarskich).  Uczyły  także  zasad  bezpiecznego  zachowania  się  w  grupie,  kształtowały 
otwartość w  stosunku do  innych.  Były  okazją  do  rodzinnego spędzania  czasu wolnego,  do 
wspólnej  (bez  względu  na  wiek)  zabawy  oraz  do  poznania    różnych  ciekawych    form 
aktywności  turystycznej,  jak  np.  pływanie,  jazda  konna.  Dodatkowo  rozwijały  wyobraźnię 
i wyzwalały kreatywność. Te, jak i wiele innych działań, były częścią zaprojektowanego celu 
głównego,  zakładającego  budowanie  więzi  rodzinnych  i  promującego  wspólne  spędzanie 
czasu wolnego oraz zdrowy tryb życia. Niewątpliwie działania te miały charakter profilaktyki 
pierwszorzędowej,  ukazującej  alternatywy  w  stosunku  do  zachowań  ryzykownych 
i problemowych. Były też okazją do wzmacniania czynników chroniących, poprzez pokazanie 
uczestnikom wycieczek jasnych zasad zachowania w różnych miejscach, okolicznościach oraz 
dbanie  o  więzi  rodzinne,  wspomagając  między  innymi  rodziców  w  roli  pierwszych 
wychowawców i wzmacniając ich autorytet. 
8. Akcja św iąteczna 
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia zorganizowano spotkanie świąteczne dla 47 dzieci w wieku 
3  –  9  lat.  Spotkanie  po  tytułem  „Zimowe  niespodzianki  Bałwanki  Umilanki”  poprowadziła 
Agencja Artystyczna „Rytm” z Poznania. Odbyło się ono w dniu 18 grudnia 2010 r. w Domu 
Kultury  „Jędruś”,  os.  Armii  Krajowej  101.  Podczas  spotkania  dzieciom  zostały  wręczone 
paczki świąteczne. Z okazji świąt paczki świąteczne otrzymało również 82 dzieci i młodzieży 
w wieku 10 – 18 lat. 
9.  Wsparcie w  zdrow ieniu 
W zadaniu Wsparcie w zdrowieniu uczestniczyło 11  rodzin.
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Uczestniczyły w nim rodziny, w których wystąpiły pozytywne zmiany, ale dalej potrzebowały 
wsparcia w  procesie  zdrowienia.  Pomoc  specjalistów  polegała  na  konsultacjach,  udzielaniu 
psychologicznego wsparcia oraz monitorowaniu procesu zdrowienia rodziny. 
B.  PRZYGOTOWANIE  WOLONTARIUSZY  DO  PRACY  W  PROGRAMIE  ORAZ 
MONITOROWANIE ICH PRACY 
Współpracowano z 30 wolontariuszami  13 wolontariuszy objęło dzieci opieką indywidualną, 
6 zajmowało się najmłodszymi dziećmi podczas wyjazdów terapeutyczno – wypoczynkowych, 
4 podczas wycieczek  rodzinnych. Pozostali wolontariusze brali udział  jedynie w szkoleniach 
i superwizjach. 
C. WSPÓŁPRACA Z INNYMI SPECJALISTAMI 
1.  Zorganizowano spotkania  z  kierownikami  zespołów pracy  socjalnej MOPR,  kierownikiem 
i  pracownikami  projektu  systemowego  „Pomoc  –  Aktywizacja  –  Wsparcie  (PAW)” 
realizowanym przez MOPR oraz kierownikami i pracownikami następujących Poradni Leczenia 
Uzależnień: 
a) Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia „Śródka – Rataje”, os. Piastowskie 81, 
b) Poradni Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia, ul. Litewska 8, 
c) Poradni Leczenia Uzależnień, pl. Kolegiacki 12a, 
d) Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia, ul. Małeckiego 11, 
e)  Poradni  Terapii  Uzależnień  i  Współuzależnienia,  os.  Zwycięstwa  108  (rozmowa 
telefoniczna). 
Spotkania  miały  na  celu  określenie  obszarów  współpracy  oraz  rozpoznanie 
niezagospodarowanych  lub  słabo  zagospodarowanych  obszarów    w  Poznaniu  dotyczących 
uzależnienia, współuzależnienia oraz profilaktyki. Wnioski  ze spotkań przedstawione zostały 
w projekcie Programu Pomocy Rodzinie z Osobą Uzależnioną na 2011 r. 
2. Przeprowadzono działania promocyjne Programu, wykonano następujące działania: 
a.  Rozwiezienie  materiałów  promocyjnych  (komplety  składające  się  z  kubków,  krówek 
reklamowych, plakatów). 
b.  Zawiezienie  20  plakatów  do  Caritas  Poznańskiej  (celem  przekazania  ich  do  wybranych 
przez  Caritas  kościołów),  Poznańskiego  Centrum  Świadczeń  –  1  plakat,  Sekcji 
ds. Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych – 1 plakat. 
c. Rozwiezienie plakatów (po jednym) z prośbą o wywieszenie w poradniach psychologiczno 
– pedagogicznych, sądach, ośrodkach kuratorskich  razem 15 miejsc. 
d. Rozwiezienie plakatów (po jednym) do szpitali, poradni lekarskich – razem 28 miejsc. 
e.  Rozesłanie  informacji  o  działaniach  Programu  do  psychologów  i  pedagogów  szkół 
poznańskich – podstawowych, gimnazjalnych, średnich – razem 179 szkół. 
f. Opracowanie materiału do podzakładki Programu na stronie  internetowej MOPR – całość 
została umieszczona i jest dostępna na stronie www.mopr.poznan.pl w zakładce Programy. 
g. Zaprojektowano oraz wydrukowano ulotki informacyjne o Programie. 
h.  Spotkania  z  pracownikami  socjalnymi  w  Filiach    prowadzone  na  bieżąco  przez 
pracowników Programu. 
3. Prowadzono doradztwo metodyczne dla pracowników socjalnych, które 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, 
grupach AA, Alanon, Alateen.

http://www.mopr.poznan.pl/
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E. Efekty 
1. Efekty jakościowe 

Efekt  W wyniku jak ich działań efekt został osiągnięty  Liczba 
osób/ rodzin 

Zakończenie  udziału  w  Programie  z 
powodu  uzyskania  stabilnej  sytuacji 
członkowie  rodzin  uzyskali  wiedzę  na 
temat  uzależnienia  i  jego  wpływu  na 
rodzinę,  potrafią  ją  odnieść  do  własnej 
sytuacji,  konstruktywnie  rozwiązywać 
istniejące  problemy,  szukać  wsparcia, 
podejmują  działania  na  rzecz  zdrowego 
stylu życia i poprawy relacji z bliskimi. 

Poradnictwo  psychologiczno  –  pedagogiczne,  psychoedukacja, 
wspieranie,  interwencja  w  kryzysie,  motywowanie  do  działań, 
terapia,  udział  w  pozostałych  formach  działań  programu  w 
zależności  od  problemu  i  zapotrzebowania  rodziny:  udział  w 
zajęciach  grupowych  dla  dorosłych,  dzieci  i  młodzieży, 
wyrównywaniu szans w dostępie do edukacji  i możliwości rozwoju 
umiejętności,  wsparciu  w  zdrowieniu,  korzystaniu  z  pomocy 
wolontariusza; współpraca z innymi specjalistami 

31 rodzin 

Umocnienie  więzi  rodzinnych,  poprawa 
komunikacji  między członkami rodziny 

Poradnictwo  psychologiczno  –  pedagogiczne,  psychoedukacja, 
wspieranie, motywowanie do działań, terapia 

69 rodzin 

Nabycie  umiejętności  radzenia  sobie  z 
problemem alkoholowym bliskiego członka 
rodziny 

Poradnictwo  psychologiczno  –  pedagogiczne,  psychoedukacja, 
wspieranie,  interwencja  w  kryzysie,  motywowanie  do  działań, 
terapia,  udział  w  grupie  psychoedukacyjnej  dla  bliskich  osobom 
uzależnionym 

49 osób 

Aktywna praca nad rozwojem osobistym  Poradnictwo  psychologiczno  –  pedagogiczne,  psychoedukacja, 
wspieranie,  motywowanie  do  działań,  terapia,  udział  w 
wyrównywaniu szans w dostępie do edukacji  i możliwości rozwoju 
umiejętności 

102 osoby 

Wzrost  umiejętności  wychowawczych, 
poprawa relacji z dziećmi 

Poradnictwo  psychologiczno  –  pedagogiczne,  psychoedukacja, 
wspieranie, motywowanie do działań, terapia 

40 osób 

Ustanie przemocy  Poradnictwo  psychologiczno  –  pedagogiczne,  psychoedukacja, 
wspieranie,  interwencja  w  kryzysie,  motywowanie  do  działań, 
terapia, współpraca z innymi specjalistami 

17 rodzin 

Wzrost  umiejętności  społecznych, 
asertywności,  odpowiedzialności, 
samodzielności 

Poradnictwo  psychologiczno  –  pedagogiczne,  psychoedukacja, 
wspieranie, motywowanie  do  działań,  terapia,  udział  w  zajęciach 
grupowych dla dorosłych, dzieci i młodzieży 

62 osoby 

Wzrost umiejętności korzystania z pomocy 
instytucjonalnej 

Poradnictwo  psychologiczno  –  pedagogiczne,  psychoedukacja, 
wspieranie,  motywowanie  do  działań,  współpraca  z  innymi 
specjalistami 

79 osób 

2. Efekty ilościowe 

Efekt  W wyniku jak ich działań efekt został osiągnięty 
Liczba 

osób/ rodzin 

Terapia  dla  uzależnionych  w  Poradni 
Leczenia Uzależnień 

Motywowanie  do  podjęcia  leczenia,  psychoedukacja  dla  bliskich 
osobom  uzależnionym  podczas  spotkań  indywidualnych  oraz 
grupowych 

19 osób 

Spotkania AA  Motywowanie  do  podjęcia  leczenia,  psychoedukacja  dla  bliskich 
osobom  uzależnionym  podczas  spotkań  indywidualnych  oraz 
grupowych 

8 osób 

Terapia  dla  uzależnionych w  ośrodkach 
stacjonarnych 

Motywowanie  do  podjęcia  leczenia,  psychoedukacja  dla  bliskich 
osobom  uzależnionym  podczas  spotkań  indywidualnych  oraz 
grupowych 

7 osób 

Pozostawanie  w  abstynencji  bez 
leczenia 

Motywowanie  do  podjęcia  leczenia,  konfrontowanie  ze  skutkami 
nadużywania środków psychoaktywnych, psychoedukacja dla bliskich 
osobom  uzależnionym  podczas  spotkań  indywidualnych  oraz 
grupowych 

14 osób 

Terapia  dla  współuzależnionych  w 
placówkach poza Programem 

Motywowanie do podjęcia terapii  12 osób 

Spotkania Alanon  Motywowanie do podjęcia działań zmierzających do poprawy sytuacji  1 osoba 
MKRPA (sprawy o przymusowe leczenie)  Poradnictwo  psychologiczno  –  pedagogiczne,  psychoedukacja  dla 

bliskich osobom uzależnionym podczas spotkań indywidualnych oraz 
grupowych 

19 osób 

Leczenie psychiatryczne  Poradnictwo  psychologiczno  –  pedagogiczne,  motywowanie  do 
podjęcia leczenia 

48 osób 

Postępowanie  sądowe  o  znęcanie  się 
psychiczne i fizyczne 

Poradnictwo  psychologiczno  –  pedagogiczne,  psychoedukacja, 
wspieranie, interwencja w kryzysie, motywowanie do działań, terapia 

14 spraw 

Postępowanie sądowe – rozwód  Poradnictwo  psychologiczno  –  pedagogiczne,  psychoedukacja, 
wspieranie, interwencja w kryzysie, motywowanie do działań, terapia 

10 spraw 

Postępowanie sądowe – alimenty  Poradnictwo  psychologiczno  –  pedagogiczne,  psychoedukacja, 
wspieranie, interwencja w kryzysie, motywowanie do działań, terapia 

14 spraw 

Podjęcie  starania  o  odizolowanie 
alkoholikaagresora od reszty rodziny 

Poradnictwo  psychologiczno  –  pedagogiczne,  psychoedukacja, 
wspieranie, interwencja w kryzysie, motywowanie do działań, terapia 

23 rodziny
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Współpraca z Policją  Poradnictwo  psychologiczno  –  pedagogiczne,  psychoedukacja, 
wspieranie, interwencja w kryzysie, motywowanie do działań, terapia 

29 rodzin 

Uczęszczanie  do  świetlic 
socjoterapeutycznych 

Poradnictwo psychologiczno – pedagogiczne, kierowanie do świetlic  26 dzieci 

Współpraca  z  psychologiem  lub 
pedagogiem szkolnym 

Poradnictwo psychologiczno – pedagogiczne  38 rodzin 

Podjęcie  starań  o  zmianę  warunków 
mieszkaniowych 

Poradnictwo  psychologiczno  –  pedagogiczne,  psychoedukacja, 
wspieranie, interwencja w kryzysie, motywowanie do działań, terapia 

10 rodzin 

Wyjście z bezrobocia  Poradnictwo  psychologiczno  –  pedagogiczne,  psychoedukacja, 
wspieranie, interwencja w kryzysie, motywowanie do działań, terapia 

14 osób 

PROJEKT DZIECKO POD PARASOLEM PRAWA 

W roku 2010 zrealizowane zostały wszystkie przewidziane cele: 
  jako  cel  główny  zwiększenie  poczucia  bezpieczeństwa  osób  będących  uczestnikami 
interwencji  Policji  w  miejscu  zamieszkania,  w  szczególności  zwiększenie  poczucia 
bezpieczeństwa małoletnich dzieci przez system „przyjaznych patroli”, reagujących w sytuacji 
zagrożenia dobra małoletnich dzieci ujawnionych podczas interwencji Policji, 
  zwiększenie  wiedzy  pracowników  socjalnych  MOPR  na  temat  sytuacji  społecznej  dzieci 
w  rodzinach,  z  uwagi  na  fakt,  że  podczas  godzin  pracy  pracowników  socjalnych  i  ich 
odwiedzin  w  środowiskach    dzieci  najczęściej  przebywają  poza  domem  (w  szkole, 
w przedszkolu itp.), 
 zacieśnienie współpracy MOPR z KMP w Poznaniu, zarówno na poziomie instytucjonalnym, 
jak i bezpośredniej, osobistej współpracy pracowników MOPR i Policji, 
 propagowanie idei „przyjaznych patroli” poprzez ulotki, wywiady w mediach oraz w ramach 
różnorakich  akcji  profilaktycznych,  zdrowotnych,  społecznorozwojowych,  edukacyjnych; 
działania te prowadzone są na terenie miasta Poznania: w instytucjach oświatowych, a także 
podczas  miejskich  festynów  oraz  w  innych  miejscach  i  instytucjach  miasta,  został  też 
przedstawiony  na  stronie  internetowej  MOPR  i  Komendy  Miejskiej  Policji  w  Poznaniu  oraz 
w kwartalniku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie „Moprosfera”, a także w ramach Banku 
Dobrych Praktyk Związku Miast Polskich. 
W 2010 r. w ramach Programu prowadzone były następujące działania: 
1.  W okresie od stycznia do grudnia 2010 r. odbyło się 100 dyżurów, przeprowadzono 203 

interwencje,  udzielono pomocy 291 dzieciom w wieku  od 1 miesiąca do  17  lat. W 50 
przypadkach stwierdzono, że opiekunowie dziecka byli pod wpływem alkoholu, 6 dzieci 
interwencyjnie umieszczono w placówkach opiekuńczych, 2 dzieci po przebadaniu przez 
lekarza  zostało  zatrzymanych  w  szpitalu,  do  3  dzieci  wezwano  pogotowie  w  celu 
sprawdzenia  stanu  zdrowia  dziecka. W  pozostałych  przypadkach,  po  przeprowadzeniu 
rozmowy korygującej z rodzicami/opiekunami prawnymi, dzieci pozostały pod ich opieką 
lub opieką innego, trzeźwego członka rodziny. 
Przyczyny wezwań patrolu: 
 dzieci pod opieką osób nietrzeźwych, 
 dzieci pozostawione bez opieki osób dorosłych, 
 zaniedbanie, przemoc wobec dziecka, 
 podejrzenie stosowania przemocy wobec dzieci, 
 podejrzenie wykorzystania seksualnego dziecka, 
 konflikty między rodzicami a nastolatkami. 

2.  Podczas  interwencji  policjanci  i  pracownicy  socjalni  przeprowadzali  także  rozmowy 
profilaktyczne  z  rodzicami  małoletnich,  udzielali  porad,  a  także  przekazywali  informatory 
i ulotki dla ofiar przemocy w rodzinie i osób mających problem z uzależnieniem. 

3.  W  okresie  sprawozdawczym  prowadzony  był monitoring wszystkich  przeprowadzonych 
interwencji. 

4.  Przeprowadzono rozmowy weryfikujące pracę w Projekcie z 9 pracownikami socjalnymi 
MOPR dyżurującymi w Patrolach w 2009  roku. Pracę w Projekcie do marca 2010  roku



Sprawozdanie z działalności MOPR w 2010 roku 

 30  

kontynuowało 9 dyżurnych, w marcu 1 dyżurny zakończył pracę w MOPR. 
5.  Przeprowadzono  rozmowę  weryfikującą  możliwość  podjęcia  pracy  przez  dyżurnego 

wracającego do pracy w MOPR po długotrwałej rehabilitacji. 
6.  Prowadzono  monitoring  czynności  związanych  ze  sporządzaniem  i  podpisaniem 

indywidualnych umów na pracę w Projekcie – podpisanie 9 umów na okres od stycznia 
do grudnia 2010 r. 

7.  Przygotowanie  comiesięcznych  grafików  dyżurnych  z  MOPR,  przekazywanie  gotowych, 
ustalonych z pracownikami grafików koordynatorowi z Policji. 

8.  Przesyłanie  comiesięcznych  informacji  o  liczbie  odbytych  dyżurów  do  Działu 
Organizacyjnego MOPR. 

9.  Przekazanie  sprzętu  potrzebnego  do  funkcjonowania  Patroli  na  miejsce  pełnienia 
dyżurów w siedzibie Komendy Miejskiej Policji. 

10.  Regularny  kontakt  z  koordynatorem  z  Policji  w  sprawach  dotyczących  funkcjonowania 
Zadania. 

11.  Przeprowadzenie 3 superwizji dla pracowników Projektu z MOPR i Policji. 
12.  Prowadzenie na bieżąco dokumentacji Projektu. 
13.  Prowadzenie    korespondencji  z  Filiami,  monitorowanie  dalszych  działań  MOPR. 

Każdorazowo po zakończeniu interwencji sporządzona dokumentacja została przekazana do 
wiadomości  właściwego miejscowo komisariatu Policji i filii MOPR. Na podstawie powyższej 
dokumentacji  podejmowane  były  dalsze  czynności,  mające  na  celu  zapewnienie 
bezpieczeństwa  małoletnim;  tj.  wizyty  kontrolne  pracowników  socjalnych  i  Policji  oraz 
przesłanie spraw do Sądu Rodzinnego. 

14.  Przeprowadzenie  spotkania  z  pracownikami  socjalnymi  ds.  przemocy  MOPR  w  celu 
zapoznania ich z ideą i zasadami funkcjonowania Projektu. 

15.  Rozpowszechnianie  opracowanych  przez  koordynatora  Policji  projektu  „Dziecko  pod 
parasolem prawa” ulotek dla rodziców i dla dzieci. 

16.  Udzielanie informacji i wywiadów dla mediów  przez koordynatora Policji (radio Eska, Głos 
Wielkopolski). 

17.  Przeprowadzono instruktaże dla służby dyżurnej KMP w Poznaniu (koordynator Policji). 
18.  Przeprowadzono  instruktaże dla policjantów z Referatów Prewencji Kryminalnej, Nieletnich 

i Patologii KMP w Poznaniu (koordynator Policji). 
19.  Przeprowadzono  szkolenia  i  instruktaże  dla  policjantów  służb  patrolowych  (koordynator 

Policji). 
20.  Projekt był przedstawiany na prezentacjach wewnętrznych MOPR i Policji. 
Funkcjonowanie „Przyjaznych patroli” uznać należy za ważny element realizacji społecznych 
oczekiwań i zwiększenia poczucia bezpieczeństwa osób małoletnich. Kampania informacyjna 
dotycząca  projektu  ma  także  pozytywny  odbiór  społeczny  i  przyczynia  się  do  zwiększania 
wrażliwości na sytuacje krzywdzenia dzieci. 

PROGRAM „WSPARCIE RODZIN DZIECI PRZEBYWAJĄCYCH W ZASTĘPCZYCH 
FORMACH OPIEKI” 

Główny realizator: MOPR 

Partnerzy: 
Ø  Rodziny naturalne 
Ø  Rodziny zastępcze 
Ø  Pogotowia Rodzinne 
Ø  Placówki oświatowe 
Ø  Komisariaty Policji 
Ø  Placówki opiekuńczo  wychowawcze: 

  Dom Dziecka nr 1, Poznań
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  Dom Dziecka nr 2, Poznań 
  Dom Młodzieży, Poznań 
  Dom Dziecka w Lipnicy 

Ø  Podmioty sprawujące nadzór nad rodzinami: 
  pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 
  pedagodzy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 
  Sąd i kuratorzy sądowi 
  pracownicy Programu Pomocy Rodzinie z Osobą Uzależnioną 

Ø  Placówki interwencyjno – terapeutyczne: 
  Poradnie psychologiczno – pedagogiczne 
  Ośrodki leczenia uzależnień 
  Komitet Ochrony Praw Dziecka, Poznań 

Adresaci Programu 
Ø  rodzice naturalni zmagający się z trudnościami opiekuńczo – wychowawczymi 
Ø  osoby zagrożone pozbawieniem/ograniczeniem władzy rodzicielskiej 
Ø  rodzice  naturalni  mający  ograniczoną  władzę  rodzicielską  lub  pozbawieni  władzy 

rodzicielskiej wobec dzieci przebywających w zastępczych formach opieki 
Ø  rodzice zastępczy 
Ø  dzieci  i  młodzież  przebywające  w  placówkach  opiekuńczo  –  wychowawczych 

i rodzinach zastępczych 

Działania: 
Ø  trening  umiejętności  rodzicielskich  dla  rodziców  dzieci  przebywających 

w  zastępczych  formach  opieki,  zagrożonych  umieszczeniem  w  placówce  lub 
przejawiających trudności wychowawcze 

Ø  zajęcia  edukacyjne  dla  wychowanek  Domu  Opiekuńczo    Wychowawczego  Sióstr 
Pasterek 

Ø  konsultacje psychologiczne dla dzieci, młodzieży i rodziców 
Ø  terapia indywidualna/poradnictwo dla rodziców 
Ø  terapia rodzinna – spotkania z rodzicami i dziećmi 
Ø  spotkania z uczestnikami w środowisku rodzinnym 
Ø  wyjazdy terapeutyczne 

Liczba  środow isk  objętych  programem:  74  środowiska  rodzinne,  w  tym:  65  matek, 
25    ojców,  142  dzieci,  5  rodzin  zastępczych  spokrewnionych,  2  rodziny  zastępcze 
niespokrewnione. 

Osiągnięte efekty: 
Efekt  Liczba 

Zwiększenie  świadomości  potrzeb  dziecka,  wzmocnienie  w  roli 
rodzica (rezultaty na różnym poziomie głębokości)  34 rodziców 

Nabycie lepszych umiejętności wychowawczych  13 rodziców 
Podjęcie zatrudnienia  7 rodziców 
Podjęcie leczenia odwykowego  7 rodziców 
Podjęcie leczenia psychiatrycznego  4 rodziców 
Powrót dziecka do domu rodzinnego  5 dzieci z 3 środowisk rodzinnych 
Uzyskanie możliwości urlopowania dzieci do domu rodzinnego  9 rodziców 
Poprawa relacji między rodzicami biologicznymi i zastępczymi  6 rodzin 

Złożenie wniosku o odzyskanie władzy rodzicielskiej  3 rodziców 

Złożenie wniosku o urlopowanie dzieci  do domu rodzinnego (w 
trakcie rozpatrywania) 

4 rodziny
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2. Programy i projekty realizowane z innymi partnerami 

PROGRAM „WOLONTARIAT Z MOPR W POZNAŃSKICH RODZINACH” 

Realizator: Stowarzyszenie „Lepszy Świat”, ul. Libelta 22, Poznań 
Partnerzy:  Miejski  Ośrodek  Pomocy  Rodzinie  (Filie  Grunwald,  Jeżyce,  Nowe  Miasto, 
Piątkowo, Stare Miasto, Wilda). 
Adresaci: 

− dzieci i młodzież 
− osoby starsze 
− osoby niepełnosprawne 

Cel projektu: 
Wyrównywanie szans w dostępie do edukacji dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach, 
a także walka z izolacją społeczną i osamotnieniem osób niepełnosprawnych, seniorów oraz 
dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. 
Działania: 
Projekt ma charakter partnerski. Koordynatorzy projektu w Filiach MOPR odpowiedzialni są 
za  rozpoznanie  potrzeb  i  za  rekrutację  beneficjentów,  wprowadzenie  i  zapoznanie 
wolontariusza  ze  środowiskiem  oraz  monitoring  środowisk  (przebiegu  współpracy  rodziny 
z  wolontariuszem)  w  Projekcie,  natomiast  Stowarzyszenie  odpowiada  za  skierowanie 
przeszkolonych wolontariuszy i monitoring ich pracy. Działania mają na celu: 
− Zapewnienie możliwości  aktywnego  spędzania  czasu  wolnego  oraz  pozyskania  pomocy 

w nauce przez dzieci i młodzież. 
− Udzielanie  korepetycji  w  siedzibie  Stowarzyszenia  oraz  w  środowisku  domowym  dzieci 

i młodzieży. 
− Zapewnienie możliwości aktywnego spędzania czasu wolnego przez osoby starsze. 
Osiągnięte efekty – jakościowe i ilościowe: 
W roku 2010 r. z programu skorzystało 115 środow isk, w tym z formy: 
 spędzania czasu wolnego z dzieckiem  8 osób 
 spędzania czasu wolnego z os. starszą  10 osób 
 spędzania czasu wolnego z osobą niepełnosprawną  3 osoby, 
 korepetycji w miejscu zamieszkania  56 osób 
 korepetycji w siedzibie Filii  7 osób. 
 korepetycje w siedzibie Stowarzyszenia „Lepszy świat” – 3 osoby 
  poprawa  funkcjonowania  rodziny  niepełnej,  bezradnej  w  prowadzeniu  gospodarstwa 
domowego z powodu znacznej niepełnosprawności klientki i jej dziecka 1 osoba. 

PROGRAM „STARSZY BRAT, STARSZA SIOSTRA” 

Realizator:  Fundacja  Pomocy  Samotnej  Matce  „ProVita”,  ul.  św.  Marii  Magdaleny  12, 
Poznań 
Partner: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu (Filia Stare Miasto) 
Adresaci: Adresatami Programu są dzieci w wieku od 7 do 12 lat znajdujące się w trudnej 
sytuacji  życiowej,  w  szczególności  pochodzące  z  rodzin  dysfunkcyjnych,  zagrożonych 
alkoholizmem, niepełnych itp. 
Działania:  Wspieranie  dzieci  w  trudnych  sytuacjach  życiowych,  przekazywanie  im 
pozytywnych  wzorców  zachowań,  przekazywanie  sposobów  aktywnego,  wartościowego 
spędzania czasu wolnego, pomoc w nauce. Przyjmuje zasadę „przyszywanego rodzeństwa” i 
polega  na  oddziaływaniu  młodzieży  na  dzieci  z  rodzin  niepełnych,  niewydolnych 
wychowawczo  i  zaniedbanych.  Pracownicy  socjalni  wskazują  rodziny  odpowiadające 
założeniom Programu w oparciu o dokonaną diagnozę, wypełniają karty dotyczące sytuacji
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rodzinnej  i bytowej uczestników Programu, wraz z koordynatorami programu wprowadzają 
w środowisko wolontariusza, współpracują z wolontariuszami pracującymi z dziećmi. 
Osiągnięte  efekty  –  jakościowe  i  ilościowe:  W  roku  2010  r.  wsparciem  Programu 
w  zakresie  spędzania  czasu wolnego  i  pomocy w nauce  zostało  objętych  9 dzieci  z  5ciu 
rodzin  niepełnych  dysfunkcyjnych,  którymi  opiekowało  się  w  ramach  programu 
9 wolontariuszy, 6 dzieci oczekuje na przyjęcie do Programu. 

PROJEKT „PROMOCJA ROZWIĄZAŃ ENERGOOSZCZĘDNYCH POPRZEZ 
ZASTOSOWANIE ENERGOOSZCZĘDNYCH URZĄDZEŃ” 

Realizator: Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania 
Partner: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. 
Adresaci: 
1.  Klienci Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie – klientem jest osoba lub rodzina znajdująca 

się  w  trudnej  sytuacji  życiowej,  korzystająca  z  pomocy  MOPR  z  powodu 
niepełnosprawności, wieku, bezrobocia oraz innych problemów społecznych. 

2.  Pracownicy instytucji zajmujących się dystrybucją świetlówek, w tym: MOPR, pracownicy 
Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej, pracownicy Polskiego Czerwonego Krzyża 

Działania:  Realizowane  w  ramach  akcji  „Zielona  energia",  której  celem  jest  promocja 
działań  energooszczędnych  i  zachowań  proekologicznych  wśród  mieszkańców  Poznania. 
Obok  świetlówki  w  specjalnie  zaprojektowanym  biało  –  niebiesko    zielonym  opakowaniu 
z  napisem  „Zielona  energia  dla  ciebie",  podopieczni  MOPR  otrzymali  także  poradnik  „Jak 
oszczędzać energię w domu", a dzieci książeczkę „Ekomiś i jego klimatyczne przygody". 
Osiągnięte  efekty  –  jakościowe  i  ilościowe:  Energooszczędne  świetlówki  wydawane 
były  podopiecznym  MOPR  w  siedzibach  Filii  lub  instytucji  realizujących  świadczenia  usług 
opiekuńczych  w  ramach  umowy  z  MOPR.  Łączna  liczba  świetlówek  wydanych  wyniosła 
18.913  sztuk.  Poszczególne  Filie  MOPR,  PCK  i  PKPS  odpowiedzialne  były  za  przekazanie 
świetlówek  wśród  podopiecznych  (gospodarstwa  jednoosobowe  otrzymają  1  świetlówkę, 
gospodarstwa wieloosobowe  2 świetlówki) i za monitoring przebiegu dystrybucji. 

PROGRAM „FUNDUSZ WODOCIĄGOWY” FIRMY AQUANET 

Organizator: Aquanet S.A., Dolna Wilda 126, 61492 Poznań 
Partner: Fundacja „Familijny Poznań”, Staszica, 60525 Poznań, 
Cel: Łagodzenie skutków podwyżek cen wody  i ścieków klientom o najniższych dochodach 
obsługiwanym przez Aquanet S.A. zamieszkałym na terenie miasta Poznań 
Efekt:  Udzielenie  wparcia  finansowego  4033  środowiskom  wskazanym  przez  MOPR,  na 
łączną kwotę 602 949,31 zł. 

3.  Innowacyjne  formy pracy  z  rodziną wprowadzone przez  zespoły pracy 
socjalnej lub poszczególnych pracowników socjalnych 

ORGANIZACJA POMOCY DLA OFIAR HANDLU LUDŹMI 

Realizator:  Ministerstwo  Pracy  i  Polityki  Społecznej,  Fundacja  La  Strada  (Projekt 
realizowany w terenie poprzez koordynatorów regionalnych). 
Partnerzy: MOPR  konsultant psycholog z Filii Nowe Miasto, pełniąca funkcję koordynatora 
regionalnego. 
Adresat: Osoby poszkodowane w wyniku handlu ludźmi. 
Działania: 
− podjęcie  działań  w  zakresie  oceny  przypadku,  planowanie  pomocy  krótko
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i długoterminowej, 
− zapewnienie indywidualnego kontaktu osobom poszkodowanym  z psychologiem MOPR, 
− zapewnienie wsparcia. 
Pomocą objęto 2 środowiska. 
Osiągnięte efekty – jakościowe i ilościowe: 
− Udzielenie pomocy psychologicznej ofiarom  2, 
− Podniesienie poziomu poczucia bezpieczeństwa  2, 
− Pomoc w kontaktowaniu się z rodziną  2 
− Przezwyciężenie oporu przed złożeniem zeznań przez ofiary handlu ludźmi  2. 

PROJEKT SOCJALNY „RAZEM DLA INNYCH ” 

Realizator: Zespół Pracy Socjalnej Nr 3, Filia Stare Miasto. 
Partnerzy: Komenda Miejska Policji, Poznań Stare Miasto. 
Adresat: Klienci MOPR. 
Działania: Mają na celu rozpoznanie wiedzy, jaką posiadają funkcjonariusze policji na temat 
działań realizowanych przez pracowników socjalnych, jak również zgłębienie informacji, jakie 
posiadają  pracownicy  socjalni  w  zakresie  zadań  podejmowanych  przez  dzielnicowych. 
Niniejsze  rozpoznanie  służy  ustaleniu  wspólnych  działań  pomiędzy  partnerami  w  oparciu 
o poszczególne czynności: 
 Przygotowanie ankiet dla dzielnicowych i pracowników socjalnych. 
 Przeprowadzenie badań przy pomocy kwestionariusza ankiety. 
 Analiza zebranych ankiet i opracowanie wyników. 
 Poszerzenie wiedzy dotyczącej zadań wskazanych grup zawodowych. 
 Przygotowanie informatorów. 
 Zorganizowanie spotkania pracowników socjalnych z dzielnicowymi w celu ustalenia  form 
pomocy. 
Osiągnięte  efekty  –  jakościowe  i  ilościowe:  Projekt  pozwolił  na  wzajemne  poznanie 
i  omówienie  nurtujących  problemów.  Dokonano  uzgodnień  mających  na  celu  poprawę 
współpracy, ustalono formy i sposoby wzajemnych kontaktów, a także zasady przekazywania 
informacji. 

PROJET „POWRÓT Z ULICY” 

Realizator: 
Komenda Miejska Policji 
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu 
Adresat: 
Dzieci i młodzież uprawiające proceder żebractwa. 
Partnerzy: 
Urząd Miasta Poznania  Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych 
Działania:  Pracownicy  socjalni  MOPR  wraz  z  Policją  (nieumundurowaną)  podczas  patroli 
kontrolowali  i  obserwowali  miejsca,  gdzie  uprawiony  jest  proceder  żebractwa  przez  dzieci 
i  młodzież.  Legitymowali  dzieci  i  młodzież,  które  w  różnych  formach  zajmowały  się 
żebractwem.  Szczegółowo  rozpoznali  sytuacje  opiekuńczo  –  wychowawczą  nieletnich 
żebrzących. Ustalali plan pomocy zgodnie z   kompetencjami uczestniczących w działaniach 
podmiotów. Skierowali alternatywną ofertę spędzenia czasu wolnego dla dzieci zajmujących 
się żebractwem. 
Osiągnięte efekty – jakościowe i ilościowe 
W okresie  od  lipca  do  listopada 2010  r.  przeprowadzano  łącznie  51 patroli,  skontrolowano 
łącznie 400 miejsc zagrożonych żebractwem.
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Podczas patroli podjęto następujące czynności: 
 sporządzono dokumentację z rozmowy z dzieckiem żebrzącym, 
 sporządzono notatkę z rozmowy z rodzicami dziecka uprawiającego proceder żebractwa, 
 rozpoznano sytuację rodzinno  bytową rodziny/dziecka, 
 rozpoznano sytuację opiekuńczo –wychowawczą dziecka, 
 przekazano ulotki informacyjne, 
 pouczono osoby żebrzące 
 poradnictwo specjalistyczne, 
 przekazano dokumentację z patroli do Sądu Rodzinnego do Spraw Rodzinnych i Nieletnich. 
Ujawniono 77  żebrzących  dzieci w wieku  od 3 do  17  lat  (5  dziewczynek  i  72  chłopców), 
10 nieletnich miało nadzór kuratora, 17 popełniło czyny karalne. 
Ponadto  ujawniono 82 dorosłych  osób  żebrzących w wieku od 18 do  78  lat,  3  osoby  były 
narodowości  rumuńskiej,  12  osób  było  osobami  bezdomnymi,  5  osób  było  pod  wpływem 
alkoholu, 1 osoba poszukiwana. 

ORGANIZACJA ZESPOŁÓW INTERDYSCYPLINARNYCH 

Realizator: Konsultant pedagog. 
Partnerzy:  Kuratorzy,  policja,  pedagog  i  psycholog  szkolny,  nauczyciele,  przedstawiciele 
środowiska  lokalnego, wychowawcy  różnego  typu placówek  opiekuńczo   wychowawczych, 
socjalizacyjnych, współpracujący z daną rodziną. 
Adresat: Rodziny. 
Działania:  Na  spotkaniu  zespołu  interdyscyplinarnego  omawiane  są  główne  problemy 
występujące w rodzinie i wspólnie zostaje wypracowywany krótko lub długoterminowy plan 
pracy  z  rodziną  celem  rozwiązywania  problemów  i  uzyskania  poprawy  w  funkcjonowaniu 
rodziny. Realizowane są działania takie,  jak: podjęcie terapii w poradni leczenia uzależnień, 
zapisanie dzieci do świetlicy środowiskowej, podjęcie współpracy z pracownikiem socjalnym 
i  konsultantem  pedagogiem,  zapisanie  się  do  PUP,  podjęcie  terapii  rodzinnej,  udział 
w  mediacji  rodzinnej,  regularne  uczęszczanie  do  szkoły,  skierowanie  sprawy  do  sądu 
rodzinnego,  nawiązanie  współpracy  z  programem  „Wsparcie  rodzin  dzieci  przebywających 
w zastępczych formach opieki”. 
Zorganizowano 7 spotkań. 
Osiągnięte efekty – jakościowe i ilościowe: 
− podjęcie terapii w poradni leczenia uzależnień   2 rodziny, 
− zapisanie dzieci do świetlicy środowiskowej  2 rodziny, 
− utrzymywanie kontaktu z pracownikiem socjalnym i konsultantem pedagogiem  8 rodzin, 
− podjęcie terapii psychologicznej  4 rodziny, 
− skierowanie  sprawy  do  sądu  rodzinnego  –  w  celu  zapewnienia  opieki  poza  rodziną 

naturalną  4 rodziny, 
− nabycie kompetencji rodzicielskich  7 rodzin. 

4. Udzielanie pomocy specjalistycznej 

Poradnictwo pedagogiczne realizowane we wszystkich filiach MOPR poprzez: 
− pedagogiczne diagnozowanie rodzin, 
− udzielanie porad rodzinom z problemami opiekuńczo wychowawczymi, 
− prowadzenie rozmów wspierających, psychoedukacyjnych, 
− prowadzenie negocjacji i mediacji z rodzinami, 
− pedagogizacja rodziców, 
− terapia pedagogiczna, 
− prowadzenie  doraźnych  interwencji  w  sytuacjach  kryzysowych  w  rodzinach,
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mających na celu w szczególności zabezpieczenie małoletnich, 
− rzecznictwo interesów rodzin w kontaktach z instytucjami i urzędami, 
− 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, 
− konsultacje pedagogiczne z pracownikami socjalnymi. 

Poradnictwo psychologiczne realizowane w Filiach Nowe Miasto i Wilda poprzez: 
− psychologiczne diagnozowanie osób i rodzin, 
− udzielanie porad psychologicznych, 
− prowadzenie  terapii  indywidualnej  i  rodzinnej  (w  tym  z  zastosowaniem  terapii 

krótkoterminowej skoncentrowanej na rozwiązaniu), 
− prowadzenie doraźnych interwencji w rodzinach, 
− konsultacje dla pracowników socjalnych. 

Poradnictwo prawne realizowane poprzez: 
− udzielanie informacji o obowiązujących przepisach prawnych, 
− udzielanie porad prawnych osobom korzystającym z pomocy MOPR, 
− pomoc osobom i rodzinom w sporządzaniu pism procesowych, 
− sporządzanie pism procesowych kierowanych przez klientów do sądów, organów 

administracji oraz organów ścigania, 
− bieżąca pomoc w postępowaniach sądowych, w których uczestniczą klienci. 

Poradnictwo prawne realizowane jest też dzięki współpracy ze Studencką Uniwersytecką 
Poradnią Prawną. Na terenie Filii Nowe Miasto  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,  oraz  przygotowują 
i  redagują  pisma  procesowe.  Wszystkie  opinie  są  konsultowane  i  zatwierdzane  przez 
opiekuna SUPP. 

Działania  w   zakresie  problemu  przemocy  w   rodzinie  (stanowiska  pracowników 
socjalnych  ds.  wsparcia  osób  doświadczających  przemocy w  Filiach MOPR)  są  realizowane 
przez: 
− nawiązanie kontaktów z ofiarami przemocy domowej, diagnozowanie  i przeprowadzanie 

wywiadów środowiskowych, 
− pomoc  specjalistyczną  dla  pracowników  socjalnych  i  udzielanie  konsultacji  w  zakresie 

poradnictwa rodzinnego i przeciwdziałania zjawisku przemocy domowej, 
− współpracę  z  rejonowym  pracownikiem  socjalnym  w  zakresie  realizacji  planu  pracy 

z rodziną, 
− udzielanie konsultacji rodzinnych dla rodzin w instytucji lub w środowisku zamieszkania  

indywidualna praca z klientem, 
− organizowanie i udzielanie porad pracownikom socjalnym w zakresie organizowania grup 

interdyscyplinarnych (tzw. zespołów roboczych), 
− organizowanie i udział w pracach zespołów eksperckich, 
− współpracę  i  wymianę  informacji  w  ramach  porozumienia  między  instytucjami 

pomocowymi, 
− prowadzenie  bazy  danych  instytucji  zajmujących  się  pomocą  rodzinie  na  poziomie 

powiatu/ województwa, 
− sporządzanie  półrocznych  i  rocznych  sprawozdań  dotyczących  liczby  rodzin  objętych 

działaniami oraz efektów pracy z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
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5.  Rozw ijanie  zainteresowań  i  wyrównywanie  szans  edukacyjnych  oraz 
organizowanie wypoczynku i imprez okolicznościowych dla dzieci 

Realizator:  Centrum  Wspierania  Rozwoju  Dzieci  i  Młodzieży  „Klub”  Profilaktyczno 
– Wychowawczy. 
Adres: ul. Sienkiewicza 11, 60  813 Poznań. 
Partner: MOPR. 
Rola  MOPR:  Kierowanie  rodziców  i  dzieci  do  uczestnictwa  w  proponowanych  formach 
pomocy, kontakt pracownika socjalnego z Centrum. 
Działania:  Wspieranie  rodziny  w  sprawowaniu  jej  funkcji,  stosowanie  metod 
socjoterapeutycznych,  psychoedukacyjnych,  zapewnienie  pomocy  psychologiczno 
pedagogicznej, logopedycznej, pomoc w odrabianiu lekcji, półkolonie. 
Liczba uczestników : 15 

Organizator: Centrum Wspierania Młodzieży i Dzieci, „Klub” Profilaktyczno – Wychowawczy. 
Adres: os. Zwycięstwa 21, Poznań. 
Partner: MOPR. 
Rola  MOPR:  Kontakt  z  psychologiem  i  wymiana  informacji  na  temat  korzystnych  zmian 
w funkcjonowaniu społecznym. 
Działania:  Wspieranie  rozwoju  dzieci  i młodzieży  oraz  wspieranie  rodziny  w zadaniach 
wychowawczych. Forma opiekuńczo   wychowawcza nad dzieckiem pochodzącym z  rodziny 
dysfunkcjonalnej. 
Liczba uczestników : 7 

Realizator: Świetlica Socjoterapeutyczna „Oratorium  Światełko”. 
Adres: ul. Sienkiewicza 11, 60  813 Poznań. 
Partner: MOPR. 
Rola MOPR: Kierowanie dzieci do uczestnictwa w zajęciach, kontakt pracownika socjalnego 
ze świetlicą. 
Działania:  Pomoc  w  odrabianiu  lekcji,  dożywanie,  zajęcia  socjoterapeutyczne, 
profilaktyczne, bajkoterapia, zajęcia sportowe, plastyczne, muzyczne i artystyczne. 
Liczba uczestników : 10 

Realizator: Świetlica Socjoterapeutyczna przy Parafii pw. im. Maryi. 
Adres:  ul. Santocka 15, 60  431 Poznań. 
Partner: MOPR. 
Rola MOPR: Kierowanie dzieci do uczestnictwa w zajęciach, kontakt pracownika socjalnego 
ze świetlicą. 
Działania:  Zajęcia  socjoterapeutyczne  dla  poszczególnych  grup  wiekowych,  zabawy 
integracyjne, pomoc w odrabianiu lekcji, dożywianie, wyjazdy socjoterapeutyczne, półkolonie 
i kolonie. 
Liczba uczestników : 17 

Realizator: Świetlica Środowiskowa Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Szczęśliwy Dom”. 
Adres: ul. Zeylanda 9/1, Poznań. 
Partner: MOPR. 
Rola  MOPR:  Kierowanie  rodzin  i  dzieci,  omawianie  sytuacji  rodzinnej  dzieci,  ustalanie 
optymalnego planu pomocy. 
Działania: Zapewnienie pomocy rodzinie i dzieciom sprawiającym wychowawcze problemy, 
zagrożonym demoralizacją, przestępczością lub uzależnieniami. 
Liczba uczestników : 12
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Realizator: Świetlica socjoterapeutyczna „Pracownia Umiejętności”, Stowarzyszenie Pomocy 
Dzieciom i Rodzinom „AMICI”. 
Adres: os. Lecha 104a, Poznań. 
Partner: MOPR. 
Rola  MOPR:  Systematyczne  spotkania  pracowników  socjalnych  z  pedagogami 
i  psychologami  zatrudnionymi  w  świetlicy,  udział  pracowników  socjalnych  w  imprezach 
organizowanych  w  świetlicy  (spektakle,  wystawy),  współpraca  w  zakresie  wypoczynku 
letniego dzieci uczęszczających do świetlicy. 
Działania: Pomoc opiekuńczowychowawcza (rozmowy, pomoc w rozwiązywaniu bieżących 
problemów),  organizacja  czasu  wolnego,  rozwijanie  umiejętności  artystycznych, 
organizowanie imprez kulturalnych. 
Liczba uczestników : 10. 

Realizator: Świetlica socjoterapeutyczna Oratorium „Tęcza” i „Metanoia”. 
Adres: ul. Św. Marcin 13, Poznań. 
Partner: MOPR. 
Rola  MOPR:  Stały  kontakt  z  opiekunami  w  celu  zapewnienia  dzieciom  należytej  opieki, 
opłata posiłku dla dzieci. 
Działania: Pomoc w odrabianiu lekcji, spędzanie czasu wolnego. 
Liczba uczestników : „Oratorium Tęcza”  14, „Metanoia”  3. 

Realizator: Parafialny Zespół Caritas. 
Adres: Parafia Maryi Królowej, Rynek Wildecki 4, Poznań. 
Partner: MOPR. 
Rola MOPR: Zachęcanie dzieci klientów Filii do uczestnictwa w zajęciach świetlicy, wymiana 
informacji nt. sytuacji rodzin dzieci uczęszczających do świetlicy. 
Działania: Pomoc w odrabianiu lekcji, spędzanie wolnego czasu, obiad.  W okresie letnim są 
organizowane półkolonie dla dzieci. 
Liczba uczestników : 25 

Realizator: Świetlica u Zmartwychwstańców. 
Adres: Parafia Zmartwychwstania Pańskiego, ul. Dąbrówki 4, Poznań. 
Partner: MOPR. 
Rola MOPR: Zachęcanie dzieci klientów Filii do uczestnictwa w zajęciach świetlicy, wymiana 
informacji nt. sytuacji rodzin dzieci uczęszczających do świetlicy. 
Działania: Poczęstunek, pomoc w odrabianiu lekcji, spędzanie wolnego czasu. 
Liczba uczestników : 40 

Realizator: Świetlica socjoterapeutyczna „Płomyk”. 
Adres: Parafia pw. Św. Trójcy, ul. 28 Czerwca 1956, Poznań. 
Partner: MOPR. 
Rola MOPR: Zachęcanie dzieci klientów filii do uczestnictwa w zajęciach świetlicy, wymiana 
informacji nt. sytuacji rodzin dzieci uczęszczających do świetlicy. 
Działania: Poczęstunek, pomoc w odrabianiu lekcji, spędzanie wolnego czasu. 
Liczba uczestników : 40 

Realizator: Świetlica socjoterapeutyczna „Płomyczek”. 
Adres: Polski Komitet Pomocy Społecznej, ul. Przemysłowa 45, Poznań. 
Partner: MOPR. 
Rola MOPR: Zachęcanie dzieci klientów Filii do uczestnictwa w zajęciach świetlicy, wymiana 
informacji nt. sytuacji rodzin dzieci uczęszczających do świetlicy. 
Działania: Poczęstunek, pomoc w odrabianiu lekcji, spędzanie wolnego czasu. 
Liczba uczestników : 12
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Realizator: Świetlica Socjoterapeutyczna „Motylarnia” przy Fundacji Familijny Poznań. 
Adres: os. Zwycięstwa 123, 61 640 Poznań. 
Partner: MOPR. 
Rola  MOPR:  Wymiana  wzajemnych  informacji  na  temat  rodzin  zagrożonych  problemem 
uzależnienia oraz dzieci wymagających środowiskowej formy wsparcia, omawiane są również 
przyczyny  rezygnacji  rodziców  z  uczestnictwa  ich  dzieci  w  zajęciach,  wspólne  ustalanie 
działań motywujących rodziców do wyrażenia zgody na udział dzieci w zajęciach. 
Działania:  Wspomaganie  wszechstronnego  rozwoju  dziecka  poprzez  zajęcia 
socjoterapeutyczne, artystyczne oraz aktywność sportową i zabawę. 
Liczba uczestników : 6 

Organizator: Fundacja Familijny Poznań. 
Adres: ul. Staszica 15, Poznań. 
Partner: MOPR. 
Rola MOPR: Wymiana informacji dotycząca liczby wolnych miejsc. 
Działania: Opieka nad dzieckiem w przedszkolach. 
Liczba uczestników : 5 

Organizator: Fundacja Familijny Poznań  Przedszkole „Tańcząca Antylopa”. 
Adres: os. Sobieskiego 105, Poznań. 
Partner: MOPR. 
Rola  MOPR:  Kierowanie  dzieci  wymagających  opieki  i  pracy  w  zakresie  rozwoju 
psychofizycznego oraz społecznego, wymiana informacji na temat funkcjonowania i rozwoju 
emocjonalnego dzieci objętych wsparciem. 
Działania: Bezpłatna forma dziennej 5  godzinnej opieki nad małoletnim dzieckiem w wieku 
przedszkolnym, bez wyżywienia, edukacja, zajęcia dodatkowe. 
Liczba uczestników : 6 

Organizator: Fundacja Familijny Poznań  Przedszkole „Motylarnia”. 
Adres: ul. Łagodna 4, Poznań. 
Partner: MOPR. 
Rola MOPR:  Kierowanie  dzieci  wymagających  opieki  i  pomocy  w  edukacji  przedszkolnej, 
które  nie  zakwalifikowały  się  do  publicznego  przedszkola,  o  niskim  statusie  finansowym, 
wzajemna wymiana informacji na temat funkcjonowania społecznego i emocjonalnego dzieci. 
Działania: 5godzinna opieka nad dziećmi, zajęcia dodatkowe, edukacja przedszkolna. 
Liczba uczestników : 7 

Organizator: TPD Koło Pomocy Młodzieży Sprawnej Inaczej „Śmiałek”. 
Adres: os. Marysieńki 25, 60688 Poznań. 
Partner: MOPR. 
Rola  MOPR:  Wymiana  informacji  na  temat  sytuacji  rodzinnej  i  zdrowotnej  uczestników, 
kwalifikacja do zajęć rehabilitacyjnych. 
Działania: Kształtowanie relacji w kontaktach społecznych  (integracja środowiskowa) oraz 
zapewnienie  wszechstronnego  rozwoju  sprawności  psychofizycznej,  aktywności  twórczej, 
przystosowania  i  funkcjonowania  społecznego  głównie  dla  młodzieży  z  mózgowym 
porażeniem dziecięcym, upośledzeniem umysłowym, zespołem Downa. 
Liczba uczestników : 4 uczestników. 

Organizator: Stowarzyszenie na rzecz Hipoterapii „Lajkonik”. 
Adres: os. Stefana Batorego 2/7, 60687 Poznań. 
Partner: MOPR. 
Rola MOPR:  Typowanie do wypoczynku dzieci z rodzin ubogich z problemem alkoholowym.
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Działania: Organizacja półkolonii „Galopem po zdrowie”. 
Liczba uczestników : 3 

Organizator: Kuratorski Ośrodek Pracy z Młodzieżą i Dziećmi. 
Partner: MOPR. 
Rola MOPR: Kierowanie dzieci do udziału w zajęciach. 
Działania: Wsparcie dla dzieci z rodzin objętych opieką kuratorską z uwzględnieniem zajęć 
resocjalizacyjnych i dydaktycznych. 
Liczba uczestników : 8 

Organizator: „Klub przedszkolaka”, Instytut Małego Dziecka im. Astrid Lingren. 
Adres: os. Wichrowe Wzgórze 119, Poznań. 
Partner:  MOPR. 
Rola MOPR:  Propagowanie  wśród  klientów  tej  formy  spędzania  wolnego  czasu,  edukacji 
małego dziecka, zachęcanie i dokładne informowanie rodziców dzieci o ofercie klubu. 
Działania: Zajęcia skierowane są do dzieci w wieku 3  5 lat z rodzin o trudniejszej sytuacji 
finansowej, dzieci, które nie uczęszczają do przedszkola. 
Liczba uczestników : 13 

Organizator:  Ośrodek  Wsparcia  dla  Rodzin  „Nasza  Chata”,  Stowarzyszenie  Pomocy 
w Problemach Życiowych, ul. Żupańskiego 14/10, Poznań. 
Adresat: Rodziny z dziećmi korzystające z pomocy MOPR. 
Partner: MOPR. 
Rola MOPR: Wymiana informacji, zachęcanie do udziału w zajęciach. 
Działania: Rozwijanie zainteresowań dzieci, pomoc wspierająca całe rodziny, poradnictwo: 
psychologiczne,  pedagogiczne  i  prawne,  zachęcanie do  lepszej współpracy  z  pracownikiem 
socjalnym. 
Liczba uczestników : 11 rodzin (30 dzieci). 

Organizator: Kuratorium Oświaty, ul. Kościuszki 93. Poznań. 
Adresat: dzieci osób korzystających ze wsparcia MOPR. 
Partner: MOPR. 
Rola MOPR: Kierowanie dzieci do uczestnictwa. 
Działania: Organizacja wypoczynku letniego w Łagowie Lubuskim. 
Liczba uczestników : 67. 

Organizator: Szkoła Podstawowa nr 45, Gimnazjum nr 20. 
Adresat: rodziny z dziećmi korzystające ze wsparcia z MOPR. 
Partner: Centrum Działań Środowiskowych „Główna”, MOPR  Filia Nowe Miasto. 
Rola MOPR: wspólna organizacja festynu. 
Działania:: Festyn rekreacyjno  sportowy dla dzieci  18.06.2010 r. 
Liczba uczestników : ok. 200 dzieci. 

Organizator:  Muzeum  Etnograficzne,  Fundacja  ARS,  Fundacja  SIC!,  MOPR    Filia  Stare 
Miasto. 
Adresat: dzieci osób korzystających ze wsparcia MOPR. 
Partner:  Stowarzyszenie  Lajkonik,  Muzeum  Bambrów,  Mali  Bracia  Ubogich,  Dzienny  Dom 
Pomocy Społecznej nr 4  Klub „Starówka’’, Fundacja „Świat jest Nasz”. 
Rola MOPR: wspólna organizacja imprezy. 
Działania: Pisanka w muzeum. 
Liczba uczestników : Około 400 dzieci (dzieci klientów MOPR + dzieci mieszkańców).
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Organizator : MOPR Filia Piątkowo. 
Adresat: dzieci osób korzystających ze wsparcia MOPR. 
Partner:  Fundacja  SIC!,  Klub  Seniora  Hetman,  Teatr  Castingowy  MPLUSM,  Terravita, 
Millano, Piekpol, Firma Machoń. 
Rola  MOPR:  wybór  i  skierowanie  dzieci  do  uczestnictwa,  udział  pracowników  MOPR 
w organizacji i sprawowaniu opieki nad dziećmi. 
Działania:  Dzień  Dziecka    zabawy  o  charakterze  muzycznym,  terapeutycznym,  jak 
i edukacyjnym dzieci oraz seniorów. 
Liczba  uczestników :  50  dzieci  z  rodzin  dotkniętych  problemem  ubóstwa  podopiecznych 
Filii Piątkowo. 

Organizator: MOPR Filia Nowe Miasto. 
Adresat: dzieci osób korzystających ze wsparcia MOPR. 
Partner: Centrum Działań Środowiskowych „Starołęka” Volkswagen Poznań, KROMAX firma 
przewozowa. 
Rola  MOPR:  wybór  i  skierowanie  dzieci  do  uczestnictwa,  udział  pracowników  MOPR 
w organizacji i sprawowaniu opieki nad dziećmi. 
Działania:  udział  26  dzieci  w  wycieczce  do  firmy  Volkswagen.  Dzieci  poznały  firmę 
Volkswagen,  uczestniczyły  w  jeździe  próbnej  samochodów,  poznały  zasady  udzielania 
pierwszej  pomocy  medycznej  na  specjalistycznym  sprzęcie  (elektroniczny  manekin), 
uczestniczyły  we  wspólnej  zabawie,  po  której  wszyscy  uczestnicy  zostali  obdarowani 
upominkami ufundowanymi przez firmę Volkswagen 
Liczba uczestników  : 26 dzieci w wieku 912 lat. 

Organizator: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. 
Adresat: dzieci osób korzystających ze wsparcia MOPR. 
Partner: MOPR. 
Rola MOPR: wybór i skierowanie dzieci do uczestnictwa. 
Działania: organizacja kolonii w Obornikach Wlkp. 
Liczba uczestników  : 27 dzieci. 

Organizator: Salezjański Wolontariat Misyjny „Młodzi światu”. 
Adresat: dzieci osób korzystających ze wsparcia MOPR. 
Partner: MOPR. 
Rola MOPR: wybór i skierowanie dzieci do uczestnictwa. 
Działania: organizacja wypoczynku w Mielnie. 
Liczba uczestników  : 11 dzieci. 

Organizator: Wyższa Szkoła Bankowa. 
Adresat: dzieci osób korzystających ze wsparcia MOPR. 
Partner: MOPR. 
Rola MOPR: wybór i skierowanie dzieci do uczestnictwa. 
Działania: zorganizowanie imprezy gwiazdkowej oraz paczek 
Liczba uczestników : 22 dzieci. 

Organizator: MOPR. 
Adresat: dzieci osób korzystających ze wsparcia MOPR. 
Partnerzy:  Fundacja  SIC,  Klub  Seniora  Hetman,  Teatr  Castingowy  MPLUSM,  Terravita, 
Millano, Piekpol, Firma Machoń. 
Rola  MOPR:  wybór  i  skierowanie  dzieci  do  uczestnictwa,  udział  pracowników  MOPR 
w organizacji i sprawowaniu opieki nad dziećmi.
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Działania: impreza okolicznościowa dla dzieci klientów MOPR z okazji Dnia Dziecka w dniu 
2  czerwca  2010  r.  w  siedzibie  Klubu  Seniora  Hetman;    przedstawienie  teatralne    bajka 
z okazji Dnia Dziecka, spotkanie z artystami  amatorami, gry i zabawy konkursowe, zabawy 
o charakterze muzycznym,  terapeutycznym,  jak  i edukacyjnym dzieci oraz seniorów, słodki 
poczęstunek oraz upominki ufundowane przez sponsorów. 
Liczba uczestników : 50 dzieci. 

Organizator:  Klub „Lech – Poznań”. 
Adresat: dzieci w wieku 614 lat. 
Partnerzy:  pracownicy socjalny Filii MOPR. 
Rola  MOPR:  wybór  i  skierowanie  dzieci  do  uczestnictwa,  udział  pracowników  MOPR 
w sprawowaniu opieki nad dziećmi. 
Działania: Organizacja czasu wolnego dla dzieci w wieku 614 lat poprzez udział w meczach 
„Lecha Poznań”,  wytypowanie grupy dzieci w wieku 614 lat, uczestnictwo w meczu. 

Organizator : MOPR. 
Adresat: dzieci osób korzystających ze wsparcia MOPR. 
Partnerzy:  Zarząd  Okręgowy  PCK,  Gimnazjum  Nr  9  w  Poznaniu,  Hufiec  ZHP  „Jeżyce”, 
wolontariat studentów UAM Wydział Pedagogiki Specjalnej. 
Rola  MOPR:  wybór  i  skierowanie  dzieci  do  uczestnictwa,  udział  pracowników  MOPR 
w organizacji i sprawowaniu opieki nad dziećmi. 
Działania:  zorganizowanie  imprezy  „W  trzy  godziny  dookoła  świata”,  zapoznanie  dzieci 
z  obyczajami  i  kulturą  innych  krajów,  integracja  środowiska  lokalnego  poprzez  wspólną 
organizację imprezy. 
Liczba uczestników : 68. 

Organizator: Szkoła Podstawowa nr 45, Gimnazjum nr 20 
Adres: dzieci osób korzystających ze wsparcia MOPR. 
Partner: CDŚ „Główna”, MOPR Filia Nowe Miasto 
Rola MOPR: Pomoc w organizacji festynu rekreacyjnosportowego, przygotowywanie zabaw 
i konkursów, malowanie twarzy. 
Działania:  Festyn  Rekreacyjno    Sportowy  18.06.2010    Integracja  społeczności  lokalnej 
osiedli  przy  ul.  Główna.  Integracja  dzieci  ze  środowiska  lokalnego  podczas  gier  i  zabaw 
sportowych. 
Liczba uczestników : uczestniczyło ok.200 dzieci. 

Organizator: Szkoła Podstawowa Nr 63, CDŚ Starołęka, MOPR Filia Nowe Miasto. 
Adres:  dzieci osób korzystających ze wsparcia MOPR. 
Partner: Rada Osiedla Starołęka, Rada Rodziców, Stowarzyszenie Lepszy Świat. 
Rola MOPR: organizacja festynu sportowo – rodzinnego. 
Działania:  Festyn  SportowoRodzinny  25.06.2010    Integracja  społeczności  lokalnej 
Starołęka, organizacja festynu sportowo – rodzinnego. 
Liczba uczestników :  około 200. 

Organizator: CDŚ „Głowna”, MOPR Filia Nowe Miasto. 
Adres: dzieci osób korzystających ze wsparcia MOPR. 
Partner: Fundacja SIC, Parafia pw. NMPNP, wolontariusze AWF. 
Rola MOPR: Przygotowanie i prowadzenie gier, zabaw i konkursów dla dzieci, poczęstunek, 
wystawa  fotograficzna, aukcja prac przygotowanych przez dzieci uczestniczące w zajęciach 
CDŚ „Główna”. 
Działania:  „Festyn Rodzinny” 11.09.2010    Integracja    środowiska  lokalnego osiedli  przy 
ul. Główna, tj. dorosłych i dzieci, poprzez wspólne uczestnictwo w konkursach i zabawach. 
Liczba uczestników : uczestniczyło ok. 100 osób.
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Organizator: MOPR Filia Nowe Miasto. 
Adres: dzieci osób korzystających ze wsparcia MOPR. 
Partner: CDŚ Starołęka. 
Rola MOPR:  Pozyskiwanie  sponsorów,  pozyskanie  artysty  plastyka w osobie p.  Bolesława 
Pawlickiego,  który  przedłożył  swoje  obrazy  w  celu  zorganizowania  wystawy,  pozyskanie 
muzykamłodej dziewczyny, która dała koncert na wiolonczeli. 
Działania: Festyn „Pożegnanie Lata” 4.09.2010  Integracja społeczności lokalnej „osiedla” 
Starołęka,  tj.  dorosłych  i  dzieci,  przedstawienie  zainteresowanym  oferty  organizowanych 
działań przez CDŚ Starołęka. 
Liczba uczestników : około 50 osób. 

Organizator : MOPR Filia Nowe Miasto. 
Adres: dzieci osób korzystających ze wsparcia MOPR. 
Partner: CDŚ Starołęka. 
Rola MOPR: Pozyskanie sponsorów, promocja festynu, organizacja festynu. 
Działania:  Festyn  Barwy  Jesieni  15.10.2010    Integracja  środowiska  lokalnego, 
propagowanie działalności CDŚ, zwiększenie świadomości mieszkańców (dorosłych  i dzieci), 
ochrony środowiska naturalnego. 
Liczba uczestników : ok. 60 osób. 

Organizator : Centrum Działań Środowiskowych „Główna”. 
Adres: dzieci osób korzystających ze wsparcia MOPR. 
Partner: MOPR Filia Nowe Miasto 
Rola  MOPR:  Wróżby  andrzejkowe,  zajęcia  plastyczne,  pisanie  opowiadań  i  ich 
przedstawianie na forum, śpiewanie karaoke indywidualnie i grupowo. 
Działania:  „Andrzejki  dla  dzieci”  30.11.2010  r.  Integracja  dzieci  zamieszkujących  osiedla 
przy ul. Główna, nauka pracy w grupach, organizacja czasu wolnego 
Liczba uczestników : 20 dzieci. 

Organizator: Centrum Działań Środowiskowych Starołęka. 
Adres: dzieci osób korzystających ze wsparcia MOPR oraz osoby dorosłe. 
Partner:  MOPR Filia Nowe Miasto. 
Rola MOPR: organizacja spotkania wigilijnego, kontakt z ks. proboszczem, pomoc w opiece 
nad dziećmi. 
Działania: Spotkanie wigilijne w CDŚ Starołęka 21.12.2010. 
Integracja grup uczestników CDŚ Starołęka, wymiana doświadczeń. 
Liczba uczestników : ok. 50 osób. 

Organizator: Centrum Działań Środowiskowych „Główna”. 
Adres: dzieci osób korzystających ze wsparcia MOPR. 
Partner: MOPR Filia Nowe Miasto. 
Rola  MOPR:  wspólne  przygotowywanie  ozdób  choinkowych,  przekazanie  dzieciom 
upominków. 
Działania: „Mikołajki dla dzieci” 6.12.2010 r. Integracja dzieci zamieszkujących osiedla przy 
ul. Główna. 
Liczba uczestników : 23 dzieci. 

Organizator: Centrum Działań Środowiskowych „Główna”. 
Adres: dzieci osób korzystających ze wsparcia MOPR. 
Partner: MOPR Filia Nowe Miasto, Fundacja SIC, Parafia pw. NMPNP. 
Rola MOPR: Integracja dzieci i dorosłych mieszkańców  osiedli położonych przy ul. Główna.
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Działania:  „Jasełka”  17.12.2010  r.    Jasełka  wystawione  przez  dzieci  z  CDŚ  „Główna”, 
śpiewanie  kolęd,  poczęstunek  wigilijny,  prezentacja  filmu,  którego  bohaterami  były  dzieci 
uczestniczące w zajęciach CDŚ „Główna”, podarunki dla uczestników Jasełek 
Liczba uczestników : ok. 60 osób. 

Realizator: Rada Osiedla „Rataje nad Wartą”, MOPR Filia Nowe Miasto 
Adres: dzieci osób korzystających ze wsparcia MOPR. 
Partner: Sportowa Szkoła Podstawowa nr 14. 
Rola MOPR: Integracja dzieci z os. Piastowskiego. 
Działania:  „Gwiazdka  dla  dzieci  z  os.  Piastowskiego”  współudział  w  planowaniu 
i organizowaniu imprezy, sporządzenie  listy dzieci kierowanych przez MOPR, przygotowanie 
i  przekazanie  zaproszeń,  przygotowanie  pism  adresowanych  do  sponsorów,  czynny  udział 
pracowników  MOPR  w  przygotowaniach  do  imprezy  i  jej  przebiegu  (m.in.  przygotowanie 
i wręczanie dzieciom paczek świątecznych). 
Integracja  środowiska  lokalnego,  zapewnienie  upominków  świątecznych  dzieciom, 
organizacja czasu wolnego, zachowanie tradycji związanej z coroczną organizacją Gwiazdki, 
Jasełka w wykonaniu dzieci. 
Liczba uczestników : ok. 250.



Sprawozdanie z działalności MOPR w 2010 roku 

 45  

VI . Dz ia łan ia  na rz ecz  spo łecznośc i  loka lnej 

„POROZUMIENIE NA RZECZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I ZATRUDNIENIA 
PIĄTKOWO – WINOGRADY” 

Porozumienie działa w oparciu o współpracę Filii Piątkowo i Stare Miasto MOPR, Centrum 
Innowacji Społecznej – Fundacji SIC!, Poznańskich Spółdzielni Mieszkaniowych „Piątkowo” 
i „Winogrady ”. Porozumienie działa na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, 
osób długotrwale bezrobotnych, dzieci i młodzieży oraz seniorów. W działania włączają się 
również  przedstawiciele  środowisk  lokalnych  zainteresowani  aktywizacją  środowiska 
lokalnego i rozwojem programów ekonomii społecznej. 
W ramach porozumienia podejmowane są działania mające na celu: 
1.  Propagowanie idei partnerstwa lokalnego i dialogu społecznego. 
2.  Mobilizowanie społeczności  lokalnej  do samoorganizacji oraz  integracja  społeczności 

lokalnej. 
3.  Poszerzenie  i  urozmaicenie  propozycji  spędzania  czasu  wolnego  przez  dzieci, 

młodzież, seniorów. 
4.  Aktywizację osób bezrobotnych. 
5.  Pomoc osobom wykluczonym społecznie i zagrożonym wykluczeniem. 
6.  Pozyskiwanie  środków  materialnych  i  niematerialnych  na  potrzeby  działalności 

Partnerstwa. 
7.  Współpracę  z  partnerami  i  podejmowanie wspólnych  działań na  rzecz mieszkańców 

Winograd i Piątkowa. 
8.  Pozyskiwanie, upowszechnianie ofert pracy dla mieszkańców Winograd i Piątkowa. 
9.  Diagnozowanie potrzeb lokalnych społeczności. 
10.Współudział w organizacji imprez okolicznościowych i festynów na osiedlach. 

Dzięki  wspólnym  działaniom,  dwukrotnie  zorganizowano  targi  pracy,  działa  Klub  „Idea” 
w Domu Kultury „Bajka” na os. Wichrowe Wzgórze 124. W klubie tym dyżurują pracownicy 
socjalni,  doradca  zawodowy,  specjalista  ds.  współpracy  z  instytucjami  rynku  pracy, 
organizator społeczności lokalnych oraz prawnik. 
Z  oferty  proponowanej w  ramach porozumienia skorzystały  22 osoby  z  Piątkowa oraz  120 
osób ze Starego Miasta. 

POZNAŃSKI DREPTAK KULTURY 

Filia Stare Miasto MOPR, Fundacja SIC!, Fundacja ARS, Klub ZAK, Dom Trzeźwości, SP nr 40 
w  partnerstwie  z  Zespołem  Szkół  Budownictwa  Nr  1,  projektem  PAW,  Środowiskowym 
Domem  Samopomocy  „Zielone  Centrum”,  Teatrami  Offowymi  zorganizowała  kilkudniową 
imprezę, w różnych miejscach Starego Miasta. 
Cele imprezy: 
  Prezentacja amatorskiej sztuki Poznania i zaproszonych artystów. 
  Wsparcie działań miasta w zakresie ,,Poznań 2016 Europejska Stolica Kultury’’. 
  Ożywienie kulturalne części Starego Miasta. 
  Zaangażowanie  organizacji  pozarządowych  i  instytucji  w  organizację  działań 

kulturowych oraz integrację społeczeństwa. 
Działania Filii Stare Miasto obejmowały teren  Muzeum Etnograficznego. 
Polegały one na: 

1.  Zorganizowaniu sponsorów i partnerów. 
2.  Promowaniu Dreptaka ( ulotki, informacje, plakaty, zaproszenia). 
3.  Zorganizowaniu zbiórki darów i nagród na potrzeby prowadzenia projektu.
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4.  Zorganizowaniu  trzech  dni  zajęciowych  w  Muzeum  w  zakresie  programowym 
i technicznym. 

5.  Obsłudze zaproszonych gości i partnerów 
6.  Dokumentacji fotograficznej trzech dni spotkań. 

Z racji wielopłaszczyznowych działań trudno ustalić liczbęć odbiorców, którzy skorzystali z tej 
oferty.  Na  terenie  Muzeum można  było  wziąć  udział  w  lekcjach muzealnych,  warsztatach 
wiankowych,  obejrzeć  prezentację  prac  wykonanych  przez  uczestników  działań 
środowiskowych  (PAW)  oraz  uczestników  Środowiskowego  Domu  Samopomocy,  a  także 
samodzielnie  wykonać  przedmioty  różnymi  technikami  (plastelina,  decoupage,  filc,  farba, 
glina,  malowanie,  papier  itp.).  Dla  chętnych  była  możliwość  udziału  w  grach 
i  zabawach  sprawnościowych    oraz  w  zajęciach  z  rysowania, malowania).  Wspólny  udział 
seniorów,  osób  niepełnosprawnych,  dzieci,  młodzieży  w  Dreptaku  miał  charakter 
integracyjny, poznawczy oraz pozwolił na wspólne spędzenie czasu wolnego. Dodatkowo dał 
możliwość  zaprezentowania  działań  realizowanych  przez  projekt  PAW,  ŚDS.  Jednocześnie 
udział Filii Stare Miasto w projekcie DREPTAK pozwolił na promowanie MOPR jako partnera 
działań środowiskowych. 

V FESTIWAL AKTYWNYCH SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH 

Miejski  Ośrodek  Pomocy  Rodzinie  w  Poznaniu,  działając  w  partnerstwie  ze  Spółdzielnią 
Mieszkaniową  „Osiedle  Młodych”,  Radą  Samorządową  „Rataje  nad  Wartą”,  Radą 
Samorządową „Chartowo” oraz Remondis – Sanitech Poznań  już po  raz piąty  zorganizował 
spotkanie  rady  osiedli,  stowarzyszeń,  fundacji  i  innych  organizacji  działających  na  rzecz 
społeczności lokalnej. 
Cele spotkania, które odbyło się w dniu 19.06.2010 r. w Muszli Koncertowej nad Wartą: 
  Prezentacja i promocja działań wolontarystycznych na rzecz społeczności lokalnych. 
  Wymiana  doświadczeń  oraz  nawiązanie  kontaktów  pomiędzy  uczestniczącymi 

organizacjami. 
  Propagowanie idei społeczeństwa obywatelskiego. 
W V Festiwalu Aktywnych Społeczności Lokalnych zadeklarowały swój udział 64 społeczności 
lokalne, natomiast ostatecznie wzięło w nim udział 47 organizacji. 

MY Z CHMIELNEJ 

Zespół  Pracy  Socjalnej  nr  1  Filii  Wilda  w  partnerstwie  z  kierownikiem Warsztatów  Terapii 
Zajęciowej  oraz  kierownikiem  hotelu  Stowarzyszenia  na  Rzecz  Osób  z  Upośledzeniem 
Umysłowym  podjęli  działania  mające  na  celu  zmniejszenie  obszarów  wykluczenia 
społecznego, wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa i przynależności do grupy oraz integracji 
mieszkańców hotelu ze środowiskiem lokalnym. 
Projekt  jest  obecnie  w  początkowej  fazie  realizacji.  Obecnie  prowadzone  są  rozmowy 
wspierające  oraz  spotkania  integracyjne  z  mieszkańcami  hotelu.  Od  września  br. 
zaplanowane są natomiast wycieczki – zwiedzanie miasta Poznania. Projektem objętych jest 
14 mieszkańców hotelu. 

PROJEKT SYSTEMOWY „ POMOC AKTYWIZACJA WSPARCIE (PAW)” 

W  ramach  projektu  działania  swoje  kontynuowały  dwa  Centra  Działań  Środowiskowych 
(Śródka,  Główna)  oraz  uruchomione  w  2010  roku  Centrum  Działań  Środowiskowych 
(Starołęka),  które  realizowały  inicjatywy  integracyjne  adresowane  do  odbiorców  działań 
projektu, obejmujące:
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− edukację  społeczną  i  obywatelską,  w  tym  organizowanie  spotkań,  konsultacji,  działań 
edukacyjnych i debat społecznych dla mieszkańców, 

− organizowanie  i  inspirowanie  udziału  mieszkańców  w  imprezach  i  spotkaniach, 
w  szczególności  o  charakterze  integracyjnym,  edukacyjnym,  kulturalnym,  sportowym, 
ekologicznym czy turystycznym. 

CDŚ Starołęka: 
a)  Inicjatywy integracyjne obejmujące edukację społeczną i obywatelską: 

  „Poradnictwo  prawnoobywatelskie”,  bezpłatne  dyżury  prawnika  i  animatora 
społeczności lokalnej, 
 „Klub Aktywności Lokalnej”, zajęcia dla wszystkich aktywnych mieszkańców osiedla, 
spotkania, dyskusje, prezentacje itp., 
  „Zajęcia  o  charakterze  socjoterapii”,  zajęcia  świetlicowe  skierowane  do  dzieci 
i  młodzieży  pochodzących  ze  środowisk  korzystających  ze  świadczeń  pomocy 
społecznej, prowadzone przez socjoterapeutę i pedagoga, 

b)  Inicjatywy  integracyjne  obejmujące  organizowanie  udziału mieszkańców w  spotkaniach 
i imprezach: 

  „Debaty z mieszkańcami”,  zajęcia dla wszystkich mieszkańców, których celem  jest 
aktywizacja mieszkańców, wzajemna pomoc itp., 
  „Czas  na  sport”,  zajęcia  sportowe  dla  wszystkich  mieszkańców,  ze  szczególnym 
uwzględnieniem  dzieci,  młodzieży  oraz  ich  rodzin,  których  celem  jest  wzajemna 
integracja,  promocja  idei  edukacji  sportowej,  zdobywanie  umiejętności  społecznych 
itp. 
 „Zielono mi”, zajęcia o tematyce ekologicznej, dla dzieci i młodzieży, 
 „Klub młodzieżowy”, zajęcia skierowane do osób w wieku 1625 lat, których celem 
jest  nauczanie  poprzez  doświadczenie,  zdobycie wiedzy  na  temat  radzenia  sobie w 
różnych sytuacjach itp., 
„By  język  giętki  powiedział  co  pomyśli  głowa”,  zajęcia  logopedyczne  dla 
najmłodszych, 
  wsparcie  6  inicjatyw  lokalnych,  inspirowanie  mieszkańców  do  projektowania 
i realizowania własnych, autonomicznych projektów społecznych, których adresatem 
byłaby cała społeczność lokalna. 

CDŚ Śródka: 
a) inicjatywy integracyjne obejmujące edukację społeczną i obywatelską: 

 „Poradnictwo prawnoobywatelskie” 
„Moja Śródeja”, zajęcia z historii Śródki i okolic, 
„Poradnictwo psychologiczne”, zajęcia prowadzone przez psychologa, dla wszystkich 
mieszkańców, udzielanie pomocy w rozwiązywaniu problemów życiowych, konfliktów, 
kryzysów rodzinnych itp., 
„Klub Aktywności Lokalnej”, 
„Tęczowy  świat    zajęcia  plastyczne”,  zajęcia  skierowane  do  dzieci,  młodzieży 
i  rodziców,  zagospodarowanie  czasu  wolnego  w  twórczy  sposób,  nauka  pracy 
w grupie, 
„Tęczowy świat  zajęcia muzyczne” 
„Tęczowy  świat    zajęcia  z  pedagogiem”,  zagospodarowanie  czasu  wolnego, 
zachęcanie  w  ciekawy  i  nowatorski  sposób  do  nauki  zachowań  prospołecznych, 
uczące kreatywnego myślenia, 
„Cała  Śródka  czyta  dzieciom”,  zajęcia  prowadzone  przez  znanych  poznaniaków, 
czytanie bajek i opowiadanie o swojej pracy, 
„Narkotyki na śmietniki”, zajęcia prowadzone przez terapeutę uzależnień, profilaktyka 
zachowań  ryzykownych,  związanych  z  zażywaniem  narkotyków,  piciem  alkoholu, 
wzrost świadomości zagrożeń płynących ze stosowania ww. środków,
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b)  inicjatywy  integracyjne  obejmujące  organizowanie  udziału  mieszkańców 
w spotkaniach i imprezach: 

„Wakacyjny  festiwal  filmowy”,  zajęcia  skierowanie  do  wszystkich  mieszkańców, 
w szczególności dzieci  i młodzieży, których celem  jest  zapoznanie dzieci  i młodzieży 
z  kulturalnym  oddziaływaniem  kina,  integracja  mieszkańców,  rozbudzenie 
zainteresowania kinematografią itp., 
„Śródka w obiektywie”, zajęcia fotograficzne dla wszystkich mieszkańców, 
„Fair play”, zajęcia sportowe, 
wsparcie 6 inicjatyw lokalnych. 

CDŚ Główna 
a) inicjatywy integracyjne obejmujące edukację społeczną i obywatelską: 

„Poradnictwo prawnoobywatelskie”, 
„Klub  dyskusyjny”,  profilaktyka  zachowań  ryzykownych,  związanych  z  zażywaniem 
narkotyków, piciem alkoholu, integracja mieszkańców, 
„Poradnictwo psychologiczne”, 
„Klub Aktywności Lokalnej”, 
„Zajęcia o charakterze socjoterapii”, 

b)  inicjatywy  integracyjne  obejmujące  organizowanie  udziału  mieszkańców  w  spotkaniach 
i imprezach: 

 „Zakręceni”, zajęcia taneczne, 
„Sport to zdrowie” 
„Bawmy  się  razem”,  rozwijanie  zainteresowań  poprzez  zabawę,  twórcze  spędzanie 
czasu wolnego podczas wakacji, 
„Zajęcia integracyjne w okresie wakacji”, 
„Pomoc w nauce”, 
wsparcie 6 inicjatyw lokalnych. 

CHOINKA W MUZEUM 

Cel: Integracja społeczności lokalnej, jej ożywienie poprzez stworzenie możliwości spędzenia 
wolnego  czasu,  konsolidacja  działań  jednostek  samorządowych  oraz  organizacji 
pozarządowych działających na Starym Mieście. 
Realizator: MOPR Filia Stare Miasto, Fundacja „ARS”, Muzeum Etnograficzne. 
Adresat  działań:  Mieszkańcy  Starego  Miasta  (dzieci,  młodzież,  seniorzy,  osoby 
niepełnosprawne). 
Działania: 
− Zwiedzanie muzeum z aktualnymi wystawami, m.in. szopek. 
− Prezentacje i tworzenie ozdób świątecznych z artystami ludowymi. 
− Wystawa kartek świątecznych i stroików wykonanych przez dzieci w wieku szkolnym oraz 

rozstrzygnięcie konkursu na najlepszą kartkę. 
− Możliwość zakupu kartek i skorzystania z poczęstunku z CIS. 
− Prezentacja prac wykonanych przez uczestników zajęć w ŚDS. 
− Warsztaty organizowane przez muzeum: Światy z opłatka. 
Warsztaty  organizowane  przez  pracowników  MOPR  „Świąteczne  wariacje”:  plastyczne, 
„Fabryka Prezentów”, „Piernikowy Kącik”, spotkanie z Mikołajem. 
Osiągnięte efekty: 
− W imprezie udział wzięło ok. 700 osób. 
− Realizacja zaplanowanych warsztatów. 
− Zapoznano uczestników z tradycjami bożonarodzeniowymi, technikami plastycznymi. 
Integracja społeczności lokalnej, zapewnienie seniorom i niepełnosprawnym poczucia bycia 
potrzebnym i zauważonym.
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PISANKA W MUZEUM 

Cel: Organizacja czasu wolnego, przybliżenie atmosfery świat wielkanocnych, integracja. 
Realizator:  Muzeum  Etnograficzne,  Fundacja  ARS,  Fundacja  SIC!,  MOPR  –  Filia  Stare 
Miasto. 
Działania:  Skierowanie  dzieci  do  udziału  w  imprezie,  współudział  w  organizacji,  udział 
pracowników w imprezie 
Osiągnięte efekty: 
Liczba  uczestników  ok.  670  osób  (informację  uzyskano  poprzez  wydawanie  bezpłatnych 
biletów  wstępu).  Poprzez  udział  w  imprezie  dzieci  miały  możliwość  udziału  w  różnych 
konkursach  o  tematyce  wielkanocnej,  udział  warsztatach  pisanki  batikowe,  dekorowanie 
wspólne  mazurków  i  babeczek  wielkanocnych,  uczestnictwo  w  wystawie  stołów 
wielkanocnych, udział w lekcjach muzealnych. 

POROZUMIENIE NA RZECZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I ZATRUDNIENIA 
PIĄTKOWO WINOGRADY KLUB PRACY „IDEA” 

Cel: Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez działania aktywizujące społeczność 
lokalną, wsparcie i pomoc osobom poszukującym zatrudnienia, organizacja działań dla osób 
wykluczonych  mająca  na  celu  zmianę  ich  postaw,  animowanie  działań  wzmacniających 
integrację mieszkańców osiedli, tworzenie oferty socjalnokulturalnej dla mieszkańców. 
Realizator: Centrum Innowacji Społecznej  Fundacja SIC!, os. Powstańców Warszawy 1 b, 
MOPR. 
Działania: 
− współpraca  z  partnerami  i  podejmowanie  wspólnych  działań  na  rzecz  mieszkańców 

Winogrady. 
− pozyskiwanie, upowszechnianie ofert pracy dla mieszkańców Winograd, 
− pełnienie dyżuru przez  pracownika  Filii w Klubie  „Idea”  i monitorowanie prowadzonego 

doradztwa, 
− promocja Partnerstwa, zaangażowanie w działanie  Klubów „Idea”, 
− współudział w organizacji targów, 
− pomoc  w  rekrutacji  beneficjentów  na  warsztaty  dla  bezrobotnych,  samotnych matek  i 

osób starszych. 
Osiągnięte efekty: 
− Kontynuacja działalności KLUBU „IDEA” na os. Kosmonautów. 
− Organizacja 4 targów pracy. 
− Regularne dyżury specjalisty ds. współpracy z instytucjami runku pracy (bieżące oferty 

pracy dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy z terenu Winogrady. 
− Od grudnia 2010 organizacja cyklu warsztatów dla osób bezrobotnych, samotnych matek 

i osób starszych. 
Z oferty Klubu „Idea” skorzystało łącznie ponad 100 osób  – mieszkańców Winograd (targi, 
konsultacje indywidualne, warsztaty). 

„TARGI PRACY” 

Cel: Aktywizacja zawodowa osób korzystających ze wsparcia MOPR. 
Realizator: CDŚ „Główna”, Szkoła Podstawowa nr 45, MOPR Filia Nowe Miasto. 
Działania: 
 organizacja i przygotowanie Targów pracy, 
 w dniu 5.10.2010 r. w Szkole Podstawowej nr 45 w Poznaniu odbyły się Targi Pracy. 
Osiągnięte  efekty:  Aktywizacja  zawodowa  osób  bezrobotnych  i  poszukujących  pracy 
z dzielnicy Nowe Miasto (uczestniczył ok. 40 osób)
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VI I . Dz ia łan ia na rz ecz  bez robotnych 

1. Programy i projekty realizowane przez MOPR 

PROGRAM PRACY Z BEZROBOTNYM KLIENTEM MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY 
RODZINIE W POZNANIU 

Cel Programu: 
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. 
Realizator: 
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu. Program jest realizowany od 2 stycznia 2007 
roku. 
Adresat działań: 
Adresatem  Programu  są  osoby  bezrobotne  i  bierne  zawodowo  korzystające  ze  świadczeń 
pomocy społecznej w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Poznaniu. 
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 

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 objętych Programem  2.025 

Liczba wydanych Informatorów dla bezrobotnych klientów MOPR  1.116 
Liczba wypełnionych Arkuszy pomocniczych do diagnozy problemu bezrobocia  414 
Liczba osób, które wypełniały Dzienniczek aktywnego poszukiwania pracy  1.143 

Liczba osób, które dostarczyły Zaświadczenie lekarskie  570 
Oferty pracy 

− liczba klientów, którym były wydawane oferty  1.596 

− liczba klientów informujących o skutkach otrzymanej oferty  1.004
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PROJEKT SYSTEMOWY „ POMOC – AKTYWIZACJA – WSPARCIE (PAW) ” 

Cel Projektu: 
Cel ogólny to poprawa dostępu do rynku pracy kobiet i mężczyzn zagrożonych wykluczeniem 
społecznym i korzystających z pomocy społecznej. Cele szczegółowe to: 
− wzrost umiejętności pełnienia ról społecznych przez kobiety, 
− wzrost umiejętności pełnienia ról społecznych przez mężczyzn, 
− rozwój postawy samodzielności kobiet mężczyzn, 
− wzrost kompetencji i kwalifikacji kobiet i mężczyzn. 
Realizator: 
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu. 
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. 
Adresat działań: 
− osoby  zagrożone wykluczeniem  społecznym, w wieku  aktywności  zawodowej  (15  –  64 

lata),  korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, które są jednocześnie: bezrobotne 
lub nieaktywne zawodowo lub pracujące. Wśród tych 3 kategorii uczestnikami Projektu są 
np. osoby długotrwale bezrobotne, niepełnosprawne, po zwolnieniu z  zakładu karnego, 
bezdomne,  nieaktywne  zawodowo  z  uwagi  na  opiekę  nad  dziećmi  lub  innymi  osobami 
zależnymi,  uzależnione  od  substancji  psychoaktywnych  w  trakcie  lub  po  leczeniu 
odwykowym,  osoby  z  problemami  w  sprawach  opiekuńczowychowawczych, 
opuszczające placówki opiekuńczowychowawcze różnego typu, młodzież w wieku od 15 
do 25 roku życia pochodząca ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym 

− osoby traktowane jako otoczenie osób wykluczonych społecznie, czyli: osoby mieszkające 
we wspólnym gospodarstwie domowym, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, 
oraz osoby zamieszkujące w środowisku osób wykluczonych społecznie, w tym: 
o  członkowie  rodziny  uczestnika  Projektu  (małżonek/małżonka,  dzieci,  rodzice),  jeśli 

zamieszkują wspólnie i prowadzą wspólne gospodarstwo domowe, 
o  mieszkańcy i sąsiedzi zamieszkujący wspólnie w bloku, osiedlu, dzielnicy z obszarów 

objętych także działaniami środowiskowymi, 
− w  sposób  szczególny  działania  Projektu  są  skierowane  do  mieszkańców  dzielnicy 

Poznania  – Nowe   Miasto,  gdzie  funkcjonują Centra Działań Środowiskowych  „Śródka”, 
„Główna” i „Starołęka”. 

Działania: 
− kontynuacja  realizacji  kontraktów  socjalnych  z  2008  roku  oraz  2009  roku,  a  także 

zawieranie nowych kontraktów, 
− realizacja w ramach kontraktów socjalnych: 

o  instrumentów aktywnej integracji zawodowej, 
o  instrumentów aktywnej integracji edukacyjnej, 
o  instrumentów aktywnej integracji zdrowotnej, 
o  instrumentów aktywnej integracji społecznej, 

− kontynuacja działalności Klubu Integracji Społecznej dla uczestników Projektu, w ramach 
którego są prowadzone zajęcia reintegracji społecznej i zawodowej, w tym: 
o  poradnictwo obywatelskie, warsztaty  podnoszenia umiejętności  społecznych  (w  tym 

rozwoju  osobistego,  aktywnych  metod  poszukiwania  pracy,  umiejętności 
komunikacyjnych, autoprezentacji), 

o  konsultacje  psychologiczne  oraz  warsztaty  psychologiczne  (asertywności,  radzenia 
sobie ze stresem, radzenia sobie z emocjami),
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o  warsztaty  integracyjne – rękodzieło  (warsztaty biżuterii  filcowej, wyrabiania witraży, 
malowania na szkle, decoupage itp.) oraz zajęcia dietetyczne, 

o  udostępnianie  uczestnikom  komputerów  z  dostępem  do  Internetu  i  możliwością 
skorzystania z drukarki oraz czytelni oferującej prasę. 

− zatrudnienie  7  asystentów  rodziny  pracujących  bezpośrednio  z  rodzinami,  w  tym 
świadczących  pomoc w  zakresie:  zmiany  samooceny  uczestników Projektu,  zwiększenia 
poczucia  wpływu  na  swoje  życie,  pomoc  w  rozwiązaniu  podstawowych  problemów 
socjalnych,  wspieranie  aktywności  społecznej,  motywowania  do  zmieniania  sytuacji 
życiowej, w tym poszukiwania, podejmowania i utrzymywania pracy zarobkowej, 

− zapewnienie opieki nad osobą zależną i dzieckiem, sfinansowanie kosztów pobytu dziecka 
w świetlicach, klubach oraz innych zorganizowanych formach opieki oraz wypoczynku dla 
dzieci i młodzieży, 

− dalsze  funkcjonowanie  2  Centrów  Działań  Środowiskowych  i  utworzenie  3  Centrum. 
realizujących  inicjatywy  integracyjne  adresowane  do  odbiorców  działań  Projektu, 
obejmujące: 
o  edukację społeczną i obywatelską, w tym organizowanie spotkań, konsultacji, działań 

edukacyjnych i debat społecznych dla mieszkańców, 
o  organizowanie  i  inspirowanie  udziału  mieszkańców  w  imprezach  i  spotkaniach, 

w szczególności o charakterze integracyjnym, edukacyjnym, kulturalnym, sportowym, 
ekologicznym czy turystycznym. 

Szczegóły  realizacji  działań  środowiskowych  w  ramach  tego  Projektu  ujęto  w  części 
dotyczącej działań na rzecz społeczności lokalnych. 

Osiągnięte efekty: 
− w  okresie  od  01.01.2010  do  31.12.2010  zawarto  533  kontrakty  socjalne  oraz 

kontynuowano 89 kontraktów z 2009 roku, 
− zakończono pozytywnie 239 kontraktów socjalnych,  tzn.  zostały osiągnięte cele główne 

kontraktów, 
− realizacja: 

o  instrumentów  aktywizacji  zawodowej  (w  tym:  uczestnictwa  w  zajęciach  CIS,  KIS, 
doradztwie zawodowym, wsparcia trenera pracy), 

o  instrumentów  aktywizacji  edukacyjnej  (w  tym  doradztwa  edukacyjnego,  zajęć 
szkolnych  uzupełniających  wykształcenie,  kursów  zawodowych  specjalistycznych, 
kursów prawa 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), 

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

o  najczęściej realizowane instrumenty aktywnej integracji to: 
• zajęcia w Klubie Integracji Społecznej – 278 osób, 
• zajęcia w Centrum Integracji Społecznej – 99 osób, 
• asystent rodziny – 85 osób, 
• obóz  aktywnej  integracji  dla  osób  niepełnosprawnych  oraz  obóz  aktywnej 

przedsiębiorczości – 72 osoby, 
• kurs prawa jazdy kat. B, C, E – 64 osoby, 
• kurs języka obcego – 57 osób, 
• terapie psychologiczne – 33 osoby,
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• nauka w szkole średniej – 33 osoby, 
• kurs komputerowy – 21 osób, 
• nauka w szkole policealnej – 16 osób. 

KONTAKTY Z INSTYTUCJAMI RYNKU PRACY 

Cel stanow iska: 
− współpraca  z  instytucjami  rynku pracy  i  pracodawcami  działającymi  na  lokalnym  rynku 

pracy, pozyskiwanie odpowiednich ofert pracy dla klientów bezrobotnych i poszukujących 
pracy, wyszukiwanie ofert pracy zamieszczanych w środkach masowego przekazu (prasa, 
Internet), 

− przybliżanie pracownikom socjalnym i klientom problematyki związanej z poszukiwaniem 
pracy i technik autoprezentacji, 

− zapoznawanie pracowników socjalnych i klientów ze strukturą i zasadami funkcjonowania 
instytucji rynku pracy na terenie Poznania i powiatu. 

Realizator: 
Osoba ds. współpracy z instytucjami rynku pracy. 
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 z bazy ofert Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu, 
− nawiązanie  bezpośrednich  kontaktów  z  agencjami  pośrednictwa  pracy  i  pozyskiwanie 

ofert pracy, 
− wyszukiwanie ofert pracy w portalach internetowych o tematyce pracy, 
− przekazywanie uzyskanych ofert pracy klientom MOPR – za pośrednictwem pracowników 

socjalnych, 
− informowanie  klientów  o możliwości    korzystania  z  Internetu  w  PIAPach  (publicznych 

punktach dostępu do Internetu), 
− śledzenie  ogłoszeń  o  giełdach  pracy  w  PUP  i  organizowanie  spotkań  klientów  z 

pracodawcami, 
− przekazywanie informacji o szkoleniach zawodowych  finansowanych przez EFS,  fundusz 

pracy i jednostki wyspecjalizowane, 
− przekazywanie klientom materiałów informacyjnych pracodawców, 
− udział w spotkaniach organizacyjnych Klubu IDEA na Winogradach i Piątkowie, 
− udział w targach pracy organizowanych przez SIC! i MOPR (Filie Stare Miasto i Piątkowo), 
− pełnienie w klubach IDEA dyżurów dla zainteresowanych podjęciem lub zmianą pracy – 2 

razy w  tygodniu  po  2 godz. W  ramach  tej  inicjatywy prowadzona  jest  grupa 31  osób, 
którym oferty pracy są przekazywane bezpośrednio na adresy emailowe, 

− prowadzenie gazetki z aktualnymi ofertami pracy w Osiedlowym Domu Kultury BAJKA na 
os.  Wichrowe Wzgórze  i  ODK  ORBITA  na  os.  Kosmonautów  – m.in.  z  ofertami  pracy 
aktualizowanymi 2 razy w tygodniu, 

− aktualizowanie wykazu agencji pośrednictwa pracy działających na lokalnym rynku pracy. 
Osiągnięte efekty: 
− przekazanie  klientom  MOPR  (za  pośrednictwem  pracowników  socjalnych  lub 

bezpośrednio  na  adresy  emailowe)  1.360  ofert  pracy  dotyczących  głównie  stanowisk 
niewymagających  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/  207 osób,
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− zaprzestanie  kontaktu  z  MOPR  przez  osoby  bezrobotne  w  wyniku  przedłożonej  oferty 
pracy (lub innych działań Programu pracy z bezrobotnym klientem MOPR), tzn. osoby te 
nie ubiegają się o świadczenia co najmniej przez 3 miesiące po otrzymaniu oferty – 220 
osób, 

− przekazanie klientom 9 ofert szkoleń organizowanych przez różne podmioty, 
− przekazanie klientom materiałów informacyjnych od pracodawców i agencji pośrednictwa 

pracy nt. możliwości zatrudnienia (ulotek i plakatów) – 50 informacji, 
− przekazanie  klientom  informacji  o  giełdach  pracy  w  PUP  oraz  spotkaniach 

z pracodawcami – 4 informacje, 
− dyżury w Klubie IDEA na Winogradach – 2 razy w tygodniu po 2 godziny – w ramach tej 

inicjatywy 31 osobom oferty pracy są przekazywane bezpośrednio na adresy emailowe, 
− prowadzenie gazetki z aktualnymi ofertami pracy w Osiedlowym Domu Kultury BAJKA na 

os. Wichrowe Wzgórze i ODK ORBITA na os. Kosmonautów. 

2. Programy i projekty realizowane z innymi partnerami 

Cel: 
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, 
− nauka  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. 

Realizator: 
− Centrum Integracji Społecznej „Szkoła Barki” POZNAŃ ul. św. Wincentego 6/9, 
− Centrum Integracji Społecznej „Etap” POZNAŃ os. Jana III Sobieskiego 105, 
− Centrum Integracji Społecznej „Darzybór” Poznań, ul. Borówki 4. 
Adresat działań: 
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, 
− 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, 
− osób w wieku od 18 do 24 lat, które: 

o  nie uczą się, nie pracują i nie są zarejestrowane jako bezrobotne,
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o  uczą  się  w  szkołach  gimnazjalnych  i  ponadgimnazjalnych,  albo  w  formach 
pozaszkolnych,  ale  sprawiają  trudności  wychowawcze  i  mają  poważne  kłopoty  w 
nauce, 

o  pochodzą  z  rodzin ubogich,  zagrożonych  dysfunkcjami społecznymi,  lub wchodzą w 
kolizję z prawem, 

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 rodzinnym. 
Działania: 
− zawieranie  i  realizacja  indywidualnych  programów  zatrudnienia  socjalnego, 

obejmujących: 
o  zajęcia edukacji ogólnej, 
o  zajęcia z zakresu reintegracji społecznej, 
o  zajęcia z zakresu reintegracji zawodowej, 
o  warsztaty zawodowe, 
o  praktyki zawodowe, 

− poradnictwo psychologiczne, socjalne i prawne, 
− działania towarzyszące, 
− wydawanie posiłków dla uczestników CIS, 
− wypłacanie świadczeń integracyjnych. 
Osiągnięte efekty: 
CIS „Szkoła Barki” POZNAŃ ul. św. Wincentego 6/9: 
− skierowanie  219  osób  do  udziału  w  zajęciach  CIS,  w  tym  (u  1  osoby  może  wystąpić 

więcej niż 1 przesłanka do skierowania): 
o  osób wykluczonych społecznie – 81, 
o  osób bezrobotnych – 61, 
o  osób długotrwale korzystających ze świadczeń pomocy społecznej – 51, 
o  osób bezdomnych –  21, 
o  osób zwolnionych z zakładów karnych – 15, 
o  osób w wieku 1824 lata – 9, 
o  osób niepełnosprawnych – 7, 
o  osób uzależnionych od alkoholu – 7, 
o  osób chorych psychicznie – 1, 

− liczba osób, które rozpoczęły udział w zajęciach CIS – 153, 
− liczba osób, które ukończyły Indywidualny program zatrudnienia socjalnego – 66, 
− liczba  osób,  które  podjęły  zatrudnienie  po  zakończeniu  Indywidualnego  programu 

zatrudnienia socjalnego – 6. 
CIS „Etap” POZNAŃ os. Jana III Sobieskiego 105 
− skierowanie  126  osób  do  udziału  w  zajęciach  CIS,  w  tym  (u  1  osoby  może  wystąpić 

więcej niż 1 przesłanka do skierowania): 
o  osób bezrobotnych – 67, 
o  osób długotrwale korzystających ze świadczeń pomocy społecznej – 43, 
o  osób wykluczonych społecznie – 24, 
o  osób bezdomnych – 10, 
o  osób uzależnionych od alkoholu – 10, 
o  osób zwolnionych z zakładów karnych – 9, 
o  osób niepełnosprawnych – 11, 
o  osób w wieku 1824 lata – 4, 
o  osób chorych psychicznie – 1, 
o  osób uzależnionych od narkotyków lub innych środków odurzających – 1, 

− liczba osób, które rozpoczęły udział w zajęciach CIS – 87,



Sprawozdanie z działalności MOPR w 2010 roku 

 56  

− liczba osób, które ukończyły indywidualny program zatrudnienia socjalnego – 26, 
− liczba  osób,  które  podjęły  zatrudnienie  po  zakończeniu  indywidualnego  programu 

zatrudnienia socjalnego – 4. 
CIS „Darzybór” Poznań, ul. Borówki 4 
− skierowanie 83 osób do udziału w zajęciach CIS, w tym: 

o  osób bezdomnych – 51, 
o  osób wykluczonych społecznie – 26, 
o  osób bezrobotnych – 2, 
o  osób zwolnionych z zakładów karnych – 2, 
o  osób długotrwale korzystających ze świadczeń pomocy społecznej – 2, 

− liczba osób, które rozpoczęły udział w zajęciach CIS – 74, 
− liczba osób, które ukończyły indywidualny program zatrudnienia socjalnego – 30, 
− liczba  osób,  które  podjęły  zatrudnienie  po  zakończeniu  indywidualnego  programu 

zatrudnienia socjalnego – 8. 

PROJEKT „ REINTEGRACJA 45 PLUS – UŁATWIENIE DOSTĘPU DO RYNKU PRACY 
OSOBOM POWYŻEJ 45 ROKU ŻYCIA Z POZNANIA I POWIATU POZNAŃSKIEGO” 

Cel Projektu: 
Wzrost  poziomu  uczestnictwa  na  rynku  pracy  osób  powyżej  45  roku  życia,  zagrożonych 
wykluczeniem społecznym, zamieszkałych w Poznaniu i powiecie poznańskim. 
Realizator: 
Urząd Miasta Poznania – Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych /01.01.2010 – 31.12.2010/. 
Partnerzy: 
− Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu, 
− Starostwo Powiatowe Powiatu Poznańskiego, 
− Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu. 
Adresat: 
− osoby, które ukończyły 45 lat i spełniają co najmniej 1 z poniższych warunków: 

o  korzystają ze świadczeń pomocy społecznej, 
o  są długotrwale bezrobotne, 
o  są bezdomne, 
o  osoby  uzależnione  od  alkoholu  lub  innych  środków  odurzających,  poddające  się 

procesowi leczenia, 
o  osoby po zwolnieniu z zakładu karnego lub innej jednostki penitencjarnej. 

Działania: 
o  poradnictwo, 
o  doradztwo zawodowe, 
o  doradztwo psychologiczne, 
o  doradztwo prawne, 
o  szkolenia, 
o  staże zawodowe u pracodawców, 
o  pośrednictwo pracy. 

Rola MOPR: 
o  promocja  Projektu  wśród  jego  potencjalnych  beneficjentów  oraz  instytucji  i 

organizacji działających na rzecz osób wykluczonych społecznie, 
o  rozpowszechnianie materiałów promocyjnych i informacyjnych, 
o  informowanie klientów o realizowanych działaniach, 
o  motywowanie klientów do udziału w Projekcie, 
o  kierowanie  do  udziału  w  Projekcie  klientów  MOPR  spełniających  kryteria 

uczestnictwa.
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PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE 

Adresat: 
osoby  bezrobotne  bez  prawa  do  zasiłku,  korzystające  ze  świadczeń  pomocy  społecznej, 
skierowane do wykonywania tych prac przez starostę. 
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.  W  Poznaniu  są  to:  Miejski 
Ośrodek  Pomocy  Rodzinie,  Zarząd  Zieleni Miejskiej,  Poznańskie Ośrodki  Sportu  i  Rekreacji 
oraz Poznańskie Centrum Świadczeń. 
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. 
Uzyskane efekty: 
Wykonywanie prac społecznie użytecznych od 01.04.2010 r. do 31.10.2010 r. przez 54 osoby 
/10 godzin tygodniowo każda osoba/, z tego: 
− prace biurowe i porządkowe w MOPR – 11 osób, 
− prace  pomocnicze  przy  ekspedycji  roślin,  zabiegi  pielęgnacyjne,  prace  gospodarcze 

w Zarządzie Zieleni Miejskiej – 17 osób, 
− prace porządkowogospodarcze oraz w charakterze pomocy kuchennej i pomocy biurowej 

w Poznańskich Ośrodkach Sportu i Rekreacji – 16 
− prace  biurowoadministracyjne  oraz  porządkowo  gospodarcze  w  Poznańskim  Centrum 

Świadczeń – 10 osób. 

WSPÓŁPRACA Z FUNDACJĄ „BREAD OF LIFE” 

Realizator:  Fundacja “Bread of Life”. 
Adresat: Osoby bezdomne i bezrobotne. 
Partnerzy; 
Pracownicy Socjalni Fili Grunwald MOPR. 
Działania: wybór i skierowanie uczestników. 
Osiągnięte efekty – jakościowe i ilościowe: 
Skierowano  3  osoby,  które  podczas  udziału  w  warsztatach  zdobyły  umiejętności  między 
innymi: 
 zdrowego radzenia sobie ze stresem, 
 sprawnego i elastycznego poruszania się na rynku pracy, 
 sprawnego obsługiwania komputera.
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VI I I . Dz i a łan ia  na  rz ecz  bezdomnych 

1. Koordynacja działań na rzecz osób bezdomnych 

Realizator:  Zadania  realizowane  przez  stanowisko  ds.  świadczeń  i  programów  w  Dziale 
Metodycznym MOPR. 
Adresat: Osoby bezdomne na terenie miasta Poznania 
Partnerzy: 
Urząd Miasta – Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych 
Komenda Miejska Policji, ul. Szylinga 2, Poznań. 
Straż Miejska Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, Poznań. 
Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej, ul. Dolne Chyby 10, 62081 Przeźmierowo. 
Stowarzyszenie Pogotowie Społeczne, ul. Jawornicka 50, Poznań. 
Ośrodek dla Bezdomnych, ul. Michałowo 68, Poznań. 
Wielkopolskie  Centrum  Pomocy  Bliźniemu  „MonarMarkot”    noclegownia  ul.  Borówki  8, 
Poznań. 
Wielkopolskie  Centrum  Pomocy  Bliźniemu  „MonarMarkot”    Dom  Readaptacji  Społecznej, 
ul. Starołęcka 36/38, Poznań. 
Wielkopolskie Centrum Pomocy Bliźniemu „MonarMarkot” , Rożnowice. 
Dom  Charytatywny  „Pomocna  Dłoń”  Ośrodek  Usamodzielniający,  Ośrodek  Interwencji 
Kryzysowej, Błońsko 37, Rakoniewice. 
Dom Samotnej Matki im. św. siostry Faustyny prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Matki 
Bożej Miłosierdzia, ul. Kierska 10, Kiekrz. 
Fundacja Bread of life, ul. Grunwaldzka 55, Poznań. 
Zarządca Dworca PKP. 
Zarządca Dworca PKS. 
Działania:  Cykliczne spotkania organizacji i  instytucji zajmujących się udzielaniem pomocy 
osobom bezdomnych. 
Osiągnięte efekty – jakościowe i ilościowe: 
  W  okresie  od  stycznia  do  grudnia  2010  r.  przeprowadzono  7  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  jesiennozimowego  (sprawne 

podejmowanie interwencji). 
  Wyposażono  podmioty,  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 z: 

• bezpłatnego 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.
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2. Programy i projekty realizowane przez MOPR 

SPECJALISTYCZNY ZESPÓŁ PRACY SOCJALNEJ Z OSOBAMI BEZDOMNYMI 

Realizator: 
Pracownicy Zespołu Pracy Socjalnej  z Osobami Bezdomnymi. 
Adresat: 
Osoby bezdomne na terenie miasta Poznania. 
Partnerzy: 
Komenda Miejska Policji, ul. Szylinga 2, Poznań. 
Straż Miejska Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, Poznań. 
Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej, ul. Dolne Chyby 10, 62081 Przeźmierowo. 
Stowarzyszenie Pogotowie Społeczne, ul. Jawornicka 50, Poznań. 
Ośrodek Dla Bezdomnych, ul. Michałowo 68, Poznań. 
Schronisko Dla Bezdomnych Mężczyzn Św. Brata Alberta, ul. Widłakowa 3, Poznań. 
Wielkopolskie  Centrum  Pomocy  Bliźniemu  „MonarMarkot”    noclegownia  ul.  Borówki  8, 
Poznań. 
Wielkopolskie  Centrum  Pomocy  Bliźniemu  „MonarMarkot”    Dom  Readaptacji  Społecznej, 
ul. Starołęcka 36/38, Poznań. 
Wielkopolskie Centrum Pomocy Bliźniemu „MonarMarkot” Rożnowice. 
Stowarzyszenie  Pomocy  Bliźniemu  „MarKot”  Dom  dla  Ludzi  Bezdomnych,  ul.  Pogodna  55, 
Poznań. 
Dom  Charytatywny  „Pomocna  Dłoń”  Ośrodek  Usamodzielniający,  Ośrodek  Interwencji 
Kryzysowej, Błońsko 37, Rakoniewice. 
Działania: 
Zapewnienie  bezpieczeństwa  socjalnego  osobom  bezdomnym:  stały  kontakt  z  placówkami 
dla  osób  bezdomnych  na  terenie  Poznania  i Wielkopolski  w  celu  zapewnienia  schronienia, 
zapewnienie  jednego  gorącego  posiłku  dziennie,  zapewnienie  niezbędnej  odzieży, 
motywowanie  osób  uzależnionych  do  podjęcia  leczenia  w  placówkach  lecznictwa 
odwykowego,  zapewnienie  dostępu  do  bezpłatnych  świadczeń  zdrowotnych,  zapewnienie 
pomocy  w  formie  biletu  kredytowanego,  pomoc  w  załatwianiu  spraw  osobistych  i 
urzędowych. 
Tworzenie  szans  oraz  warunków  wychodzenia  z  bezdomności:  opracowywanie 
indywidualnych  programów  wychodzenia  z  bezdomności,  stały  kontakt  i  współpraca  z 
placówkami  zapewniającymi  miejsce  schronienia  na  terenie  Poznania  w  ramach 
opracowanych indywidualnych programów wychodzenia z bezdomności. 
Obsługa  administracyjna  w  zakresie  realizowania  zadań  na  rzecz  osób  bezdomnych 
(postanowienia  o  przekazaniu  wniosku  do  gminy  właściwej,  występowanie  z  żądaniem 
zwrotu  kosztów  udzielonej  pomocy  w  miejscu  pobytu  osobom  bezdomnym  spoza  terenu 
gminy Poznań). 

Rezultat  Liczba środowisk, w których rezultat wystąpił 
Zapewnienie schronienia: 
  poprzez  wskazanie  (uzgodnionego  drogą  telefoniczną 
miejsca 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 

337 

141 

83 

Wyjście z bezdomności  18 
Powrót do rodziny  13 
Zapewnienie 1 gorącego posiłku dziennie  224
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Udzielenie  pomocy  doraźnej  w  formie  zasiłku  celowego  na 
zaspokojenie  niezbędnych  potrzeb,  m.in.:  zakup  leków, 
żywności,  opału,  obuwia,  odzieży,  gazu  do  butli,  środków 
czystości, biletu PKS (na dojazd do miejsca schronienia ) 

660 

W  okresie  od  stycznia  do  grudnia  2010  r.  podpisano  26  indywidualnych  programów 
wychodzenia z bezdomności. 

MONITOROWNIE KOCZOWISK OSÓB BEZDOMNYCH 

Realizator: 
Specjalistyczny Zespół Pracy Socjalnej  z Osobami Bezdomnymi. 
Adresat: 
Osoby bezdomne przebywające w koczowiskach na terenie miasta Poznania. 
Partnerzy: 
Komenda Miejska Policji, ul. Szylinga 2, Poznań. 
Straż Miejska Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, Poznań. 
Stowarzyszenie Pogotowie Społeczne, ul. Jawornicka 50, Poznań. 
Działania: 
Dotarcie do miejsc gromadzenia się osób bezdomnych, na terenie Poznania takich miejsc jest 
80, gdzie przebywa około 170 osób bezdomnych. 
Osiągnięte efekty – jakościowe i ilościowe: Podczas wspólnych patroli w okresie od: 
04.11.2010 do 16.11.2010 – patrole wraz z Komendą Miejską Policji, 
01.12.2010 do 09.12.2010 – patrole wraz ze Strażą Miejską 
stworzono  warunki,  aby  każda  osoba  bezdomna  miała  możliwość  uzyskania  informacji  i 
pomocy  niezbędnej  do  tego,  aby wyjść  z  bezdomności.  Zapewnienie  osobom  bezdomnym 
kołder, kocy oraz odzieży pozyskanej z PKPS i od osób prywatnych. 
Oprócz  wyznaczonych  terminów,  służby  w  ramach  wspólnych  patroli  porozumiewały  się 
indywidualnie co do terminów i czasu patroli. 

PATROLE NA DWORCU PKP I PKS 

Realizator: 
Specjalistyczny Zespół Pracy Socjalnej z Osobami Bezdomnymi. 
Adresat: 
Osoby bezdomne przebywające w koczowiskach na terenie miasta Poznania. 
Partnerzy: 
Komenda Miejska Policji, ul. Szylinga 2, Poznań. 
Straż Miejska Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, Poznań. 
Stowarzyszenie Pogotowie Społeczne, ul. Jawornicka 50, Poznań. 
Działania: 
Osobom  bezdomnym  były  udzielane  informacje  o  wolnych  miejscach  w  schroniskach  i  o 
możliwości uzyskania pomocy. 
Osiągnięte efekty – jakościowe i ilościowe: 
Podczas  35 patroli w okresie  od  01.01.2010  r.  do  31.03.2010  r. oraz  od  01.12.2010  r.  do 
31.12.2011 r. (dwa razy w tygodniu) została udzielona pomoc w następującej formie: 

  informacji o schroniskach i noclegowniach na terenie Poznania i Wielkopolski, 
  wskazania placówek dysponujących wolnymi miejscami dla osób bezdomnych, 
  udzielenia informacji o bezpłatnych posiłkach, pomocy medycznej
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I X .  Dz i a łan ia  na   rz ecz  osób  n i epełnosp raw nych   i   s ta rsz ych 
(w  tym : osób  z  prob lemam i  psych icznym i ) 

1. Programy i projekty realizowane przez MOPR 

Realizator: 
Specjalistyczny  Zespół  Pracy  Socjalnej  z  Osobami  Wymagającymi  Wsparcia  Zdrowia 
Psychicznego. 
Adresat: 
1. Osoby,  których  zachowanie wskazuje na  to,  że  z  powodu  zaburzeń  psychicznych mogą 
zagrażać  bezpośrednio  własnemu  życiu  albo  życiu  lub  zdrowiu  innych  osób    bez  zgody 
klienta 
2. Osoby, które nie są zdolne do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych – bez zgody 
klienta 
3.  Inne  osoby,  które  z  powodu  zaburzeń  psychicznych  przeżywają  trudności 
w funkcjonowaniu społecznym i osobistym na podstawie wyrażenia zgody na podejmowanie 
działań w formie pracy socjalnej zgodnej z Programem. 
4. Rodzina i/lub inne osoby bliskie osobie chorej psychicznie. 
5. Społeczność lokalna. 
Partnerzy: 
–  Służba zdrowia 
–  Sąd 
–  Prokuratura 
–  Policja 
–  Straż Miejska 
–  Organizacje pozarządowe świadczące usługi na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi 
–  Rady Osiedli 
–  Społeczność lokalna 
Cel główny: Poprawa funkcjonowania w środowisku osób z zaburzeniami psychicznymi. 
Cele szczegółowe: 
1.  ustalenie  sytuacji  zdrowotnej  klienta,  którego  zachowanie  wskazuje  na  występowanie 
zaburzeń psychicznych, 
2. poprawa stanu zdrowia psychicznego osoby z zaburzeniami psychicznymi, 
3. zapewnienie wsparcia środowiska, 
4. zapewnienie opieki osobie z zaburzeniami psychicznymi, 
5. przełamywać stereotypów na temat osób z zaburzeniami psychicznymi. 
1.  Interwencja. 

• interwencja kryzysowa. 
2.  Ustalenie diagnozy psychiatrycznej osoby niezdiagnozowanej. 

• metoda indywidualnego przypadku, 
• metoda grupowa. 

3.  Motywowanie do leczenie psychiatrycznego podjęcia terapii. 
• metoda indywidualnego przypadku, 
• metoda grupowa, 
• metoda środowiskowa. 

4.  Zorganizowanie całodobowej opiek i w  Domu Pomocy Społecznej, w  tym bez 
zgody osoby zainteresowanej. 

• metoda indywidualnego przypadku, 
• metoda grupowa, 
• metoda środowiskowa.



Sprawozdanie z działalności MOPR w 2010 roku 

 62  

5.  Zabezpieczenie  interesów   k lienta  przez  ustanow ienie  kurateli  lub  opieki 
prawnej 

• metoda indywidualnego przypadku, 
• metoda grupowa, 
• metoda środowiskowa. 

6.  Naw iązanie kontaktu z rodziną w  celu  przyw rócenia w łaściwych relacji oraz 
uzyskanie  wsparcia  w   procesie  leczenia  i  rehabilitacji  dla  osoby  z 
zaburzeniami psychicznymi. 

• metoda grupowa. 
7.  Naw iązanie  kontaktu  z  instytucjami  działającymi  na  rzecz  osób  z 

zaburzeniami psychicznymi w  celu zapewnienia wsparcia środow iska osobie z 
zaburzeniami psychicznymi. 

• metoda organizowania środowiska lokalnego. 
8.  Aktyw izowanie środow iska  lokalnego w  celu przełamywania stereotypów  na 

temat osób z zaburzeniami psychicznymi. 
• metoda organizowania środowiska lokalnego. 

9.  Poradnictwo specjalistyczne. 
Osiągnięte efekty – jakościowe i ilościowe 
Liczba osób objętych pracą w okresie od stycznia do grudnia 2010 r.  262 osoby, w tym: 
• 225  osób  objętych  było  działaniami  w  formie  pracy  socjalnej  zgodnej  z  Programem 

(w tym 178 kontynuowanych z 2009 r.), 
• udzielono  poradnictwa  specjalistycznego  12  osobom  niekorzystającym  z  innej  pomocy 

SZPS nr 1, 
• rozpoznano sytuację w 25 środowiskach nieobjętych dalszymi działaniami. 
Efekt  l iczba osób 
Ustalenie specjalistycznej diagnozy środowiskowej  105 
Ustalenie diagnozy psychiatrycznej  45 
Klient podjął leczenie psychiatryczne  52 
Klient utrzymuje leczenie psychiatryczne min. 6 mcy  76 
Utrzymuje się dobry stan zdrowia psychicznego przez min. 3 mce  47 
Zorganizowano uczestnictwo w zajęciach rehabilitacyjnoterapeutycznych  8 
Zorganizowano pomoc usługową  12 
Zorganizowano opiekę w DPS  15 
Klient podjął pracę  4 
Klient uzyskuje wsparcie od rodziny w procesie leczenia i rehabilitacji  42 
Przywrócono właściwe relacje w rodzinie  11 
Zapewniono osobie ubezwłasnowolnionej opiekę lub kuratelę  2 
Nawiązano współpracę ze służbą zdrowia w celu rozwiązania indywidualnych 
problemów klienta  54 
Nawiązano współpracę z instytucjami zewn. w celu rozwiązania indywidualnych 
problemów klienta  25 
Zorganizowano konsultacje psychiatryczną  31 
Skierowanie wniosków o szpital do sądu  13 
Skierowanie wniosków o DPS do sądu  17 
Przeprowadzone interwencje  27 
Udzielono poradnictwa specjalistycznego  167 
Udzielono konsultacji pracownikom MOPR  34 
Przeprowadzono spotkanie informacyjne dot. problemów osób chorujących 
psychicznie w Klubie Seniora w dn. 5.05.2010.  50 
Udzielono informacji dot. problemów osób chorujących psychicznie w trakcie 
dyżuru związanego z obchodami Dni Solidarności z Osobami Chorującymi na 
Schizofrenię  12
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KIEROWANIE DO OŚRODKÓW WSPARCIA  DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI 
PSYCHICZNYMI 

Realizator: 
Zespoły Pracy Socjalnej w MOPR. 
Adresat: 
Osoby  z  zaburzeniami  psychicznymi  i  niepełnosprawne  potrzebujące  wsparcia  w  zakresie 
skierowania do ośrodków wsparcia. 
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. 

Działania: 
Przeprowadzanie  wywiadów  środowiskowych,  wydawanie  decyzji  kierujących  i  ustalanie 
zakresu świadczonych usług i odpłatności. Monitorowanie działań w środowisku, mających na 
celu  sprawdzenie,  czy  udział  w  zajęciach  organizowanych  przez  ŚDS  wpływa  na  lepsze 
funkcjonowanie klienta w środowisku. 
Comiesięczne sporządzanie list dot. odpłatności za zajęcia w ŚDS. 
Osiągnięte efekty – jakościowe i ilościowe: 
Poprzez  udział  w  zajęciach  w  Środowiskowych  Domach  Samopomocy    nastąpiła  poprawa 
jakości  życia  uczestników  i  funkcjonowania  w  środowisku,  poprzez  zwiększenie 
samodzielności, nabycie dodatkowych umiejętności i otrzymywanie stałego wsparcia. 

Środow iskowy Dom Samopomocy  Liczba decyzji k ierujących w  okresie 
od stycznia do grudnia 2010 r. 

 ŚDS “FOUNTAIN HOUSE”, ul. Rawicka 51  30 
 ŚDS, ul. Ognik 20 b  87 
 ŚDS „Iskra”, ul. Grunwaldzka 55  65 
 ŚDS „Zielone Centrum”, ul. Garbary 47 
pobyt całodobowy 

45 
9 

 ŚDS  „Pogodni” ul. Pogodna 49  31 
 ŚDS „Sokoły”, ul. Promienista 131  30 
 ŚDS, ul. Owsiana 17/19  35 
 ŚDS „Śmiałek”, os. B. Chrobrego 15/101  28 
 ŚDS „Kamyk”, u. Zakątek 8  19
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Łącznie  wydano  379  decyzji  administracyjnych  kierujących  do  Środowiskowych  Domów 
Samopomocy. 

KIEROWANIE DO OŚRODKÓW WSPARCIA  DLA OSÓB STARSZYCH 
I NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

Realizator: 
Zespoły Pracy Socjalnej z Filii MOPR. 
Adresat: 
Osoby  starsze,  schorowane  i  niepełnosprawne  wymagające  częściowej  opieki  i  wsparcia 
w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych. 
Partnerzy: 

− Dzienny Dom Pomocy Społecznej nr 1, ul. Konopnickiej 18, Poznań 
− Dzienny Dom Pomocy Społecznej nr 2,  ul. Nowy Świat 7/1, Poznań 
− Dzienny Dom Pomocy Społecznej nr 3, os. Piastowskie 101, Poznań 
− Dzienny Dom Pomocy Społecznej nr 4, ul. Wielka 1, Poznań 
− Dzienny Dom Pomocy Społecznej nr 5, os. Kosmonautów 15, Poznań 
− Dzienny Dom Pomocy Społecznej nr 6, ul. Racjonalizatorów 3, Poznań 
− Oddział Dziennego Pobytu DPS, ul. Bukowska 27/29, Poznań 
− Oddział Dziennego Pobytu DPS, ul. Konarskiego 11/13, Poznań 

Działania: 
Przeprowadzanie  wywiadów  środowiskowych,  wydawanie  decyzji  kierujących  i  ustalanie 
zakresu świadczonych usług i odpłatności 
Osiągnięte efekty – jakościowe i ilościowe: 
Możliwość  realizacji  przez  osoby starsze własnych  zainteresowań,  poprawa  funkcjonowania 
w  środowisku,  zaspakajanie  potrzeb  niższego  i wyższego  rzędu,  umożliwienie  przebywania 
w grupie. 

Dzienny Dom Pomocy Społecznej w  Poznaniu  Liczba wydanych decyzji 
k ierujących 

 DDP nr 1  80 
 DDP nr 2  69 
 DDP nr 3  103 
 DDP nr 4  70 
 DDP nr 5  63 
 DDP  nr 6 – Polski Komitet Pomocy Społecznej  73 
 Oddział Dziennego Pobytu DPS, ul. Bukowska 27/29  28 
 Oddział Dziennego Pobytu DPS, ul. Konarskiego 11/13  30 

Realizator: 
Stowarzyszenie  „Świerczewski  Krąg”,  mgr  Małgorzata  Grzesik,  Zakład  Opieki  Zdrowotnej, 
ul. Mogileńska. 
Pracownicy socjalni Filii Wilda. 
Adresat: 
Seniorzy   mieszkańcy TBS przy ul. Grabowej 22, uczestnicy klubu „Świerczewski Krąg”. 
Działania: 
− dyżury pracownika socjalnego, 
− spotkania indywidualne o charakterze informacyjnym, 
− prezentacja ofert pomocy we wsparciu seniorów w zakresie pomocy społecznej, 
− prezentacja dot. zasobów środowiska lokalnego – organizacji, stowarzyszeń, kościoła, 

instytucji działających na rzecz seniorów na terenie dzielnicy Wilda, 
–  prelekcja promująca zdrowy styl  życia oraz profilaktyka zachorowań na choroby układu 

krążenia.
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Osiągnięte efekty – jakościowe i ilościowe: 
Poprawa  jakości  życia,  podniesienie  poziomu  świadomości  seniorów  w  zakresie  uzyskania 
wsparcia w funkcjonowaniu w środowisku. 

OŚRODEK OPIEKI ŚRODOWSKOWEJ – „GUZIK ŻYCIA” 

Realizator: Ośrodek Opieki Środowiskowej – „Guzik życia”. 
Adresat: Osoby starsze wymagające opieki z terenu Filii Piątkowo. 
Partnerzy: MOPR – Filia Piątkowo. 
Działania:  Innowacyjna  forma  teleopieki  nad  osobami  starszymi,  system  zwiększający 
poczucie bezpieczeństwa osób starszych. 
Osiągnięte efekty – jakościowe i ilościowe: 
3 osoby wytypowane i objęte programem, partycypacja MOPR w kosztach usługi. 

SPOTAKNIE INTEGRACYJNO  – ŚWIĄTECZNE MIESZKAŃCÓW RODZINNEGO 
DOMU POMOCY  Z DZIEĆMI UCZESZCZĄJĄCYMI NA ZAJĘCIA DO CENTRUM 

DZIAŁAŃ ŚRODOWISKOWYCH „STAROŁĘCKA” 

Realizator: MOPR Filia Nowe Miasto. 
Adresat: Pensjonariusze RDP „Eden” i „Przystań” w Poznaniu. 
Partnerzy: CDŚ „Śródka”. 
Działania:  Organizacja  spotkań  z  kierownictwem  RDP,  ustalanie  programu  odwiedzin, 
przygotowanie upominków. 
Osiągnięte efekty – jakościowe i ilościowe: 
16  grudnia  2010  r.  dzieci  uczęszczające  na  zajęcia  do  CDŚ  wraz  z  opiekunami  CDŚ 
i  pracownikami  socjalnymi  odwiedzili  pensjonariuszy  Rodzinnych  Domów  Pomocy  przy 
ul. Dziedzickiej i ul. Andrychowskiej w Poznaniu. 
Dzieci  śpiewały  kolędy,  recytowały  wiersze,  zachęcały  do  wspólnego  kolędowania 
przebywające w RDP osoby i zakończyły odwiedziny wręczeniem każdemu pensjonariuszowi 
podarunku świątecznego. 
Nastąpiła integracja osób starszych z dziećmi (integracja międzypokoleniowa),  urozmaicenie 
życia pensjonariuszom, wywołanie radości u ww. 

2. Programy i projekty realizowane z innymi partnerami 

SPORT WART POZNANIA 

Realizator:  Spółka Euro 2012 , Klub K.K.S. Lech Poznań, Caritas Archidiecezji Poznańskiej 
Adresat:  dzieci  i młodzież w wieku  od 10  do  15  lat  z  terenu działania ZPS 3 MOPR Filia 
Wilda. 
Działania: 
− zasięganie  informacji na  temat możliwości  zorganizowania wycieczki edukacyjnej wśród 

osób  i  instytucji odpowiedzialnych za dysponowanie przestrzenią Stadionu Miejskiego w 
Poznaniu, 

− pozyskiwanie partnerów, 
− kwalifikowanie  przez  pracowników  socjalnych  MOPR  Filia  Wilda  ZPS  nr  3  dzieci 

i  młodzieży  do  uczestnictwa  w  wycieczce,  spośród  rodzin  korzystających  ze  wsparcia 
MOPR, 

− odbiór  upominków  dla  uczestników  wycieczki  zaoferowanych  przez  partnerów  oraz 
przygotowanie paczek z upominkami, 

− 28 września 2010 – wycieczka edukacyjna „Sport wart Poznania”.
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Osiągnięte efekty – jakościowe i ilościowe: 
–  w wycieczce udział wzięło 23 dzieci (25 było  wytypowanych), 
–  ukazanie  uczestniczącym  w  wycieczce  dzieciom  pozytywnych  aspektów  wynikających 

z podejmowania aktywności fizycznej, 
–  podczas konkursu wiedzy o sporcie młodzież wykazała się dużym zasobem  informacji  z 

tej dziedziny. 

TWÓRCZOŚĆ SZANSĄ NA LEPSZE POZNANIE I ROZWÓJ 

Realizator:  Młodzieżowy Dom Kultury nr 1, ul. Droga Dębińska 21. 
Adresat: Grupą docelową były 34 osoby z terenu Wildy w różnych przedziałach wiekowych 
(nie  ustalano  granicy  wiekowej),  zajmujące  się  nieprofesjonalnie  twórczością  plastyczną, 
które zdecydowały się na zaprezentowanie szerszej publiczności swoich nikomu nieznanych 
dotychczas prac. 
Partnerzy:  MOPR.  Filia  Wilda  Zespół  Pracy  Socjalnej  nr  3,  DDPS  „Słoneczna  Przystań”, 
Stowarzyszenie „Klamerka. 
Działania: 
–  pozyskanie grupy docelowej, 
–  zorganizowanie  wystawy  prac  plastycznych  osób  mieszkających  na  terenie  dzielnicy 

Wilda, 
–  stworzenie  uczestnikom warunków do alternatywnej formy spędzania wolnego czasu, 
–  tworzenie  i  utrwalanie  więzi  interpersonalnych,  przyjaźni  poprzez  wspólne 

zaprezentowanie własnej twórczości i udział w imprezie inauguracyjnej, 
–  13.11.10 –  uroczyste otwarcie wystawy, 
–  13.11.10 – 30.11.10 – czas trwania wystawy. 
Osiągnięte efekty – jakościowe i ilościowe: 
Prace wystawiły 34 osoby, w większości były to obrazy, rysunki, fotografia, sztuka użytkowa, 
wystawa  skupiła  ogółem  80  zainteresowanych  osób.  Wystawa  została  zainaugurowana 
uroczystym otwarciem  i kameralnym występem zespołu muzycznego, działającego w MDK. 
Podczas wystawy uczestnicy mieli okazję zapoznania się z działalnością MDK, mogli wymienić 
uwagi,  jak  i  zasięgnąć  opinii  zaproszonych  profesjonalnych  artystów  na  temat 
przedstawianych prac. Uczestnicy nawiązali wiele ciekawych kontaktów  towarzyskich, które 
będą  mogły  sprzyjać  dalszemu  rozwijaniu  warsztatu  i  realizacji  nowych  projektów, 
ukierunkowanych  na  dalszy  profesjonalny  rozwój.  Wernisaż  przebiegał  w  interesującej, 
przyjacielskiej  atmosferze.  Trzy  osoby  zadeklarowały  udział  w  zajęciach  plastycznych 
prowadzonych przez instruktora profesjonalistę w celu doskonalenia umiejętności. 

POZNAJMY NASZE MIASTO  POZNAŃ 

Realizator:  Zespół Pracy Socjalnej nr 2 – MOPR Filia Wilda 
Adresat: Dzieci  z  roczników 19992000 r.,  zamieszkałe na  terenie działania Zespołu Pracy 
Socjalnej nr 2 – MOPR Filia Wilda. 
Partnerzy: 
 Caritas Parafialna – Rynek Wildecki oraz ul. Zmartwychwstańców, 
 Szkoła Podstawowa nr 5 w Poznaniu. 
Działania: Cykl spotkań w okresie od lipca do października 2010 r. z wyłączeniem miesiąca 
sierpnia, tj. od 01.08.10 r. do 31.08.10 r. 

a)  etap pierwszy: realizacja 17.07.10 r. 
Zbiórka godz. 11:45 Stary Rynek pod  Pręgierzem. Obejrzenie poznańskich koziołków. 
Muzeum Historii Miasta Poznania w Ratuszu. 
Poznańska Fara ul. Gołębia. 
Muzeum archeologiczne.
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Zakończenie godz. 14:00. 
b)  etap drugi: realizacja 18.09.10 r. 

Zbiórka godz. 11:45  Stary Rynek pod Pręgierzem. 
Przejście ze Starego Rynku pod Teatr Wielki połączone z przejściem koło fontanny. Dalej plac 
A. Mickiewicza. Punkt ostatni to zwiedzenie CK Zamek. 
Zakończenie godz. 14:00. 

c)  etap trzeci: realizacja 16.10.10 r. 
Zbiórka godz. 11:45 Stary Rynek pod Pręgierzem. Muzeum Etnograficzne – oddział Muzeum 
Narodowego. 
Muzeum Bambrów Poznańskich. Przejście dalej na plac Wolności. Zakończenie w Starym Zoo 
o godz. 14:00. 

d)  etap czwarty: realizacja 06.11.10 r., zakończenie 
Spotkanie podsumowujące powyższe etapy. Konkurs rysunku, poczęstunek dla dzieci. 
Zbiórka godz. 11:00 Caritas Parafialna – Rynek Wilecki. 
Prace wystawione w siedzibie MOPR. 
Osiągnięte efekty – jakościowe i ilościowe: 
Osiągnięto główny cel projektu w planowanym terminie, jednakże cele dodatkowe nie zostały 
w  pełni  zrealizowane,  głównie  z  uwagi  na  małą  frekwencję  osób  biorących  udział  w 
spotkaniach.  Rodzice  i  dzieci  uczestniczące  w  spotkaniach  wyrazili  swoje  zadowolenie  z 
zorganizowanych zajęć. 

PROGRAM  WSPARCIE, AKTYWIZACJA, ZATRUDNIENIE 

Realizator: 
Stowarzyszenie Środowisko dla Niepełnosprawnych EKO SALUS. 
Adresat: 
Osoby  niepełnosprawne  poszukujące  pracy,  pracodawcy  z  sektora  prywatnego  oraz 
publicznego. 
Partnerzy: 
MOPR. 
Działania: 
Aktywizacja  zawodowa  i  społeczna  osób  niepełnosprawnych,  pomoc  w  znalezieniu  pracy, 
monitorowanie  świadczenia  pracy,  współpraca  z  pracodawcami  oraz  organizacjami 
w zakresie tworzenia i poszukiwania nowych miejsc pracy. 
Osiągnięte efekty – jakościowe i ilościowe: 
11 osób skierowanych do udziału w projekcie i zarejestrowanych w EKO SALUS, 
3 osoby podjęły zatrudnienie. 

OŚRODEK ASYSTENTA PRACY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ 

Realizator: 
Wielkopolskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych WIFON. 
Adresat: 
Osoby niepełnosprawne poszukujące pracy. 
Partnerzy: 
MOPR 
Działania: 
Przyjmowanie  w  Ośrodku  zgłoszeń  od  osób  niepełnosprawnych  oraz  pracodawców 
zainteresowanych  ich  zatrudnieniem,  umawianie  spotkań  i  konsultacji,  wsparcie  osoby 
niepełnosprawnej na otwartym rynku pracy. 
Osiągnięte efekty – jakościowe i ilościowe: 
8 osób korzystających ze wsparcia Asystenta Pracy.
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PROGRAM FURTKI DO RYNKU PRACY 

Realizator: Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych. 
Adresat: Osoby niepełnosprawne poszukujące pracy. 
Partnerzy: MOPR. 
Działania: 
Centra Pracy dla osób niepełnosprawnych, profesjonalna usługa doradcza oraz pośrednictwo 
pracy,  pomoc  w  przygotowaniu  do  aktywnego  poszukiwania  pracy,  wsparcie  doradcy 
zawodowego, dostęp do nowoczesnych metod poszukiwania pracy, pomoc w podjęciu pracy. 
Osiągnięte efekty – jakościowe i ilościowe: 
5 osób korzystających z usług. 

CENTRUM EDUKACJI I  PRACY MŁODZIEŻY W POZNANIU OHP 

Realizator: Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Poznaniu OHP. 
Adresat: Uczniowie, studenci, młodzież poszukująca pracy, pracodawcy. 
Partnerzy: MOPR. 
Działania: Oferty  pracy, targi, hufce, oferty staży i praktyk, wparcie dla pracodawców 
w  poszukiwaniu  pracowników,  stażystów,  praktykantów,  organizacja  giełd  pracy,  spotkań 
rekrutacyjnych, grup pracowniczych. 
Osiągnięte efekty – jakościowe i ilościowe: 
Skierowanie do udziału młodzieży poszukującej pracy  9 osób. 

WSPARCIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH RUCHOWO NA RYNKU PRACY 

Realizator: 
Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich. 
Adresat: 
Osoby niepełnosprawne z pierwszą grupą niepełnosprawności ruchowej poszukujące pracy. 
Partnerzy: 
MOPR, Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, Caritas Polska, Fundacja Aktywnej Rehabilitacji. 
Działania: 
Konsultacje  indywidualne  z  doradcą  zawodowym  i  psychologiem,  warsztaty  aktywizacji 
zawodowej, szkolenia zawodowe podnoszące kwalifikacje, staże rehabilitacyjne, konsultacje 
ze specjalistami, wsparcie w rozpoczęciu nauki, zakup sprzętu likwidującego bariery. 
Osiągnięte efekty – jakościowe i ilościowe: 
9 osób korzystało ze wsparcia osób niepełnosprawnych na rynku pracy, skierowanych przez 
MOPR. 

KOMPLEKSOWY SYSTEM INFORMACJI  EDUKACYJNEJ PODSTAWĄ WSPARCIA 
KSZRAŁCENIA USTAWICZNEGO 

Realizator: Poznańskie Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej. 
Adresat: Osoby dorosłe chcące podnieść swoje kwalifikacje. 
Partnerzy: MOPR Filia Piątkowo. 
Działania:  przekazywanie  informacji  na  temat  rynku  pracy,  możliwości  szkoleniowych, 
oferty edukacyjnej dla dorosłych, doradztwo zawodowe. 
Osiągnięte efekty – jakościowe i ilościowe: 
Skierowanie 7 osób bezrobotnych.
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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 socjalnobytowa, 
  Zdrowie, 
  Bezpieczeństwa osobiste, 
  Aktywizacja fizyczna i psychiczna, 
  Edukacja społeczna. 

Działania: Rok 2010 roku był rokiem kończącym realizację programu. Sporządzenie raportu 
przewidziane jest na koniec marca 2011 roku. 
Realizatorami zadań w poszczególnych projektach były: 

⇒ organizacje  pozarządowe  wyłonione  w  drodze  konkursu  ogłoszonego  przez 
Prezydenta Miasta Poznania w 2009 roku, 

⇒ jednostki organizacyjne Urzędu Miasta. 

Podjęto następujące działania: 
I.  W  grudniu  2009  roku  zostały  zawarte  umowy  pomiędzy  organizacjami  pozarządowymi 

i  Prezydentem  Miasta  Poznania  na  realizację  zadań  w  programie  „Seniorzy”.  Termin 
składania  przez  organizacje  pozarządowe  sprawozdań  z  realizacji  swoich  działań  do 
WZiSS  UMP  to  31.01.  br.,  stąd  obecnie  brak  dostępu  do  danych  dotyczących  stopnia 
realizacji zadań. 

II.  Jednostki  organizacyjne UMP w 2010 roku realizowały następujące przedsięwzięcia: 
1.  Bezpłatne  korzystanie  przez  40  seniorów  z  pływalni  miejskiej  przy 

ul. Chwiałkowskiego (POSIR). 
2.  Spartakiada dla seniorów organizowana przez POSiR we współpracy z MOPR odbyła 

się  w  dniach  22.09.  –  25.09.2010  r.  Współzawodnictwo  odbywało  się  w 
następujących  konkurencjach:  tenis  stołowy,  bowling,  warcaby,  pływanie,  lekka 
atletyka. Udział w zawodach wzięło 140 osób. 

3.  Dnia 12.10.2010 r. odbył się koncert w teatrze Muzycznym z okazji Dnia Seniora dla 
320 poznańskich seniorów. 

4.  W  październiku  2010  roku  odbyło  się  uroczyste  wręczenie  kluczy  do  60  mieszkań 
wybudowanych  przez  TBS  przy  ul.  Drewlańskiej,  przeznaczonych  do  zamieszkania 
przez  seniorów  na  preferencyjnych  warunkach  wynikających  z  założeń  projektu 
„Pomoc socjalnobytowa”. 

5.  Organizowanie  przez  pełnomocnika  Prezydenta  ds.  programu  „Bezpieczne  miasto” 
szkoleń  w  klubach  seniora,  parafiach,  radach  osiedli  szkoleń  na  temat  zagrożeń  i 
niebezpieczeństw, z jakimi styka się osoba starsza. 

6.  W  7  szkołach  kontynuowały  swoją  działalność  kawiarenki  internetowe,  z  których 
korzystało około 100 osób starszych. 

7.  W MDK nr 1 przy Drodze Dębińskiej odbywały się warsztaty artystyczne dla seniorów. 
8.  Zespół Programowy Programu „Seniorzy” na spotkaniu z Wrocławską Rada Seniorów 

w  Sali  Malinowej  Urzędu  Miasta  w  dniu  25.10.2010  r.  zaprezentował  osiągnięcia  i 
trudności  w realizacji programu „Seniorzy” w latach 2005 2010.
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WYDAWANIE DECYZJI W SPRAWIE USTALENIA PRAWA DO ŚWIADCZEŃ OPIEKI 
ZDROWOTNEJ FINANSOWYCH 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  upoważnieniem  Prezydenta Miasta  Poznania  z 
dnia 22 listopada 2007 r. Or.I–OG/0113878/2007 r. 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 okresie od stycznia do grudnia  2010 r. wydano 2.267 decyzji w sprawie ustalenia 
prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w tym: 
  2.014  decyzji ustalających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, 
  38 decyzji odmaw iających ustalenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej, 
  107  decyzji  umarzających  postępowanie  w  sprawie  wydania  decyzji  uprawniającej 

do świadczeń opieki zdrowotnej, 
  108  decyzji  stw ierdzających  wygaśnięcie  przyznania  prawa  do  świadczeń  opieki 

zdrowotnej finansowych ze środków publicznych. 
Ponadto 20 spraw przekazano postanowieniem według właściwości miejscowej.
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X . W spó łpraca ze środkam i  masow ego przek azu 

Dyżury  eksperckie  i  wystąpienia  specjalistów  z  MOPR  w   redakcjach,  rozgłośniach  i 
studiach telew izyjnych: 

STUDIO WTK, 7 stycznia, GORĄCY TEMAT, Marek Oziemkowski, Rodzinne Domy Dziecka 
STUDIO  POZNAŃ  PTV,  8  stycznia,  Lidia  Leońska,  pomoc  najuboższym,  zasady,  weryfikacja, 
współpraca z organizacjami pozarządowymi 
POLSKA GŁOS WLKP., 12 stycznia, Teresa Matysiak, Pomoc w leczeniu osobom nieubezpieczonym 
POLSKA GŁOS WLKP., 9 lutego, Hanna Zbawiona, pomoc osobom bezdomnym 
RADIO EMAUS, 10 lutego, Marek Oziemkowski, kampania na rzecz rodzicielstwa zastępczego 
STUDIO  WTK,  3  marca,  OTWARTA  ANTENA,  Włodzimierz  Kałek,  nowelizacja  Ustawy 
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 
STUDIO  PTV,  11  marca,  SPRAWA  DO  ZAŁATWIENIA,  Lidia  Leońska,  pomoc  osobom 
niepełnosprawnym i chorym w realizacji prawa do uczuć i samodzielnego życia 
POLSKA GŁOS WLKP., 16 marca, Arleta Szefler, wolontariat w MOPR 
RADIO ESKA, 19 marca, Marek Oziemkowski, kampania na rzecz rodzicielstwa zastępczego 
STUDIO WTK, 30 marca, Włodzimierz Kałek, zasady skutecznej pomocy społecznej 
STUDIO PTV, 21 kwietnia, Marek Oziemkowski, kampania na rzecz rodzicielstwa zastępczego 
STUDIO  WTK,  16  czerwca,  GOŚĆ  PROGRAMU,  Izabela  Synoradzka,  pomoc  powodzianom 
w Poznaniu 
POLSKA GŁOS WLKP., 20 lipca, Marek Lasota, Dla kogo pomoc społeczna? 
STUDIO WTK, 30 lipca, Hanna Zbawiona, Pomoc żebrzącym 
POLSKA GŁOS WLKP., 3 sierpnia, Magdalena Walerjańczyk, „Kto może zostać rodzicem zastępczym?” 
RADIO  MERKURY,  14  września,  Magdalena  Walerjańczyk,  działania  MOPR  na  rzecz  rodzicielstwa 
zastępczego 
STUDIO  PTV,  17  września,    SPRAWA  DO  ZAŁATWIENIA,  Izabela  Miętkowska,  pomoc  rodzinie 
w kryzysie 
STUDIO WTK, 30 września, Mariola Konarska, pomoc bezdomnym w nadchodzącym sezonie zimowym 
RADIO EMAUS, 8 października, Włodzimierz Kałek, pomoc poznańskim seniorom 
RADIO EMAUS, 26 października, Anna Żygulska, Centrum Działań Środowiskowych – działania MOPR 
w ramach realizacji Programu PAW na rzecz środowiska lokalnego 
POLSKA GŁOS WLKP., 23 listopada, Marek Grzegorzewski, kto może skorzystać i na jakich zasadach ze 
wsparcia domów pomocy społecznej 
STUDIO WTK, 7 grudnia, OTWARTA ANTENA, Hanna Zbawiona, pomoc bezdomnym 
STUDIO WTK, 20 grudnia, OTWARTA ANTENA, Włodzimierz Kałek, Lidia Sybilska, akcja protestacyjna 
w MOPR w sprawie podwyżek wynagrodzenia za pracę 
POLSKA GŁOS WLKP., 28 grudnia, Małgorzata Trzebna, kto może jechać na turnus rehabilitacyjny 

W 2010 roku dziennikarze zainteresowani byli takimi problemami, jak: 
–  bezdomność, świadczenia zdrowotne dla osób bezdomnych nieubezpieczonych 
–  pomoc dłużnikom komunalnym, mieszkania socjalne, kontenery 
–  rodzicielstwo zastępcze, realizacja kampanii „daj mi szansę na rodzinę” i jej efekty 
–  finanse miasta na zastępcze formy opieki 
–  seniorzy – domy pomocy społecznej, msza św., koncert, biesiada, spartakiada, fitness park, mieszkania 

dla  seniorów,  zakończenie  realizacji  programu  miejskiego  „Seniorzy”,  ulgi  i  dodatki  dla  seniorów, 
przemoc domowa dzieci wobec starych rodziców, umieszczanie seniorów w dps na czas świąt i wakacji, 
pomoc kombatantom – przywileje, targi dla seniorów 50+ „siła wieku, pełnią życia” 

–  rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych – turnusy rehabilitacyjne, wtz 
–  żebractwo, realizacja kampanii „żebractwo to wybór nie konieczność” 
–  pomoc mieszkańcom Poznania w zimie, pomoc na opał 
–  pomoc  rodzinom  (w  szczególności  dzieciom)  w  kontekście  proponowanych  zmian  w  zapisach  ustawy 

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i pieczy zastępczej 
–  nowelizacja ustawy antyprzemocowej i problem „odbierania” dzieci przez MOPR 
–  darmowe porady prawne dla potrzebujących 
–  problem utrzymania czystości  przez mieszkańców miasta po zamknięciu łaźni na ul. Słowackiego 
–  projekt „Dziecko pod parasolem prawa” – rola MOPR w projekcie realizowanym wspólnie z Policją 
–  działania MOPR na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi (o współpracy MOPR z Fountain House) 
–  praca pracowników socjalnych w MOPR na Wildzie
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–  praca pracowników socjalnych w MOPR na Nowym Mieście 
–  budżet MOPR w 2009 r. i 2010 r. 
–  mediacje  pomiędzy  pracodawcą  a  związkami  zawodowymi w  MOPR,  akcja  protestacyjna  i  planowany 

strajk pracowników MOPR 
–  zmiana siedziby MOPR Filia Stare Miasto 
–  pomoc społeczna w Poznaniu w danych statystycznych 
–  pochówki, zasady współpracy z wykonawcą i wyłaniania go w drodze określonej procedury 
–  śmieszne wyimki z pism urzędowych MOPR 
–  problem nazwy „styks” – taksówek dla niepełnosprawnych 
–  nieprzestrzeganie  przez komorników zapisów znowelizowanej ustawy o pomocy społecznej 
–  realizacja usług opiekuńczych w Poznaniu 
–  Call Center  usługi teleinformatyczne dla klientów MOPR 
–  dzień pracownika socjalnego, uprawnienia do wykonywania zawodu pracownika socjalnego 
–  karta rodzin wielodzietnych – pomoc rodzinom wielodzietnym 
–  perspektywa i zasadność zmian kryteriów dochodowych w pomocy społecznej, konsekwencje finansowe 

dla MOPR w związku z przypuszczalną zmianą kryteriów dochodowych 
–  projekty społeczne realizowane przez Centra Działań Środowiskowych przez MOPR w ramach projektu 

PAW 
–  eurosieroctwo,  zasady  sprawowania  opieki  nad  dziećmi  w  czasie  pracy  rodziców  za  granicą  podczas 

wakacji 
–  pomoc osobom nieubezpieczonym w leczeniu szpitalnym 
–  stosunek MOPR do  decyzji MPK  nie  zezwalającej  na przejazd  osobom  niepełnosprawnym na wózkach 

inwalidzkich komunikacją miejską 
–  problem nadpłat za czynsz najemców lokali komunalnych, zasady zwrotu nadpłaty 
–  uciążliwe remonty kamieniczników sposobem na niechcianych lokatorów – klientów MOPR 
–  typy placówek inerwencyjnych, opiekuńczych, resocjalizacyjnych w Polsce 
–  dodatek a zasiłek pielęgnacyjny, na czym polega różnica w wysokości obu świadczeń 
–  rola i zadania CIS 
–  dożywianie dzieci w szkołach 
–  bieda i brak bezpieczeństwa w centrum miasta 
–  pomoc osobom zadłużonym 
–  rola asystentki rodzinnej 
–  problem  dlaczego  osoby  z  zaburzeniami  psychicznymi  i  chore  psychicznie  diagnozuje  się  i  leczy  poza 

Poznaniem 
–  pomoc osobom uzależnionym, realizacja programu pomocy osobom uzależnionym 
–  aktywizowanie  przez  gminy  ze  środków  unijnych  osób  zagrożonych  wykluczeniem  społecznym  mimo 

niespełnienia  warunków  ustawy  o  pomocy  społecznej  o  zatrudnieniu  określonej  liczby  pracowników 
socjalnych w stosunku do liczby mieszkańców 

–  potrzeba  nowego  modelu  (gruntownej  reformy)  pomocy  społecznej  w  Polsce  (obecna  jest  droga 
i nieefektywna) 

–  społeczna potrzeba tworzenia rodzinnych domów dziecka, problem czy  finanse są ważniejsze od dobra 
dziecka 

–  problem braku środków finansowych na zasiłki 
–  problem,  czy  zarabianie  przez  „dar”  na  zbiórce  używanej  odzieży  dla  ubogich  pod  pozorem  akcji 

charytatywnej jest etyczne 
–  zapobieganie wykluczeniu  cyfrowemu,  komputery  dla  dzieci  klientów MOPR  i  osób  niepełnosprawnych 

(realizacja projektu)
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X I . R ozw iązan ia o rgan iz acy jne o raz  za t rudn ien ie w  MOPR 

1. Nowe rozw iązania organizacyjne w  MOPR 

W  marcu  2010  r.  przygotowano  projekt  Regulaminu  Organizacyjnego  MOPR,  który 
wprowadzał: 
ü  zmiany  zapisów  dotyczące  zadania  realizowanego  przez  Dyrektora  MOPR   

wprowadzenie  terminu  kontrola  zarządcza  „zapewnienie  funkcjonowania  adekwatnej, 
skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej”; 

ü  zmiany  zapisów  dotyczących  zakresu  zadań  realizowanych  przez  Filie  MOPR 
 wprowadzenie zapisów dotyczących wykonywania przez pracowników Zespołów Pracy 
Socjalnej czynności administracyjnych w sprawach o ustalenie uprawnień do świadczeń 
zdrowotnych  finansowanych ze środków publicznych i prowadzenie spraw związanych 
z wierzytelnościami z tytułu udzielonych świadczeń; 

ü  zmiany  zapisów  dotyczących  zakresu  zadań  realizowanych  przez  Filie  MOPR 
  wprowadzenie  zapisów  w  zadaniach  Sekcji  Świadczeń  dotyczących  wydawania 
zaświadczeń i sporządzanie pisemnych informacji dotyczących klientów filii; 

ü  zmiany zapisów dotyczących zmiany struktury i zadań  Działu Organizacyjnego MOPR 
− wprowadzenie  do  struktury  działu  nowych  stanowisk:  ds.  obsługi  kancelarii 

i ds. administracyjnogospodarczych, 
− przejęcie  nowych  zadań:  prowadzenie spraw  związanych  z  organizacją staży 

i  praktyk, 
− wykreślenie  z  katalogu  zadań  spraw  związanych  z  dokształcaniem 

i udzielaniem informacji na temat klientów MOPR, 
− wpisanie w zadania Działu zadania dotyczącego obsługi Zespołu ds. realizacji 

Projektu Systemowego „Pomoc – Aktywizacja – Wsparcie (PAW)”; 
ü  zmiany zapisów dotyczących zadań realizowanych przez Dział Metodyczny: 

− wykreślenie zadań związanych z organizacją praktyk i szkoleń, 
− wykreślenie zadań związanych z wykonywaniem czynności administracyjnych 

w sprawach o ustalenie uprawnień do świadczeń zdrowotnych finansowanych 
ze środków publicznych, 

− wpisanie  w  katalog  zadań  Działu  prowadzenia  spraw  związanych 
z wierzytelnościami z tytułu świadczeń udzielanych przez filie Ośrodka; 

ü  zmiany nazwy  Zespołu  ds. Realizacji Programu Pomocy Rodzinie z Osobą Uzależnioną 
oraz  zmiany  nazwy  stanowisk  Zespołu  ds.  Realizacji  Programu  Pomocy  Rodzinie 
z Osobą Uzależnioną – rozszerzenie nazwy Zespołu i stanowisk o projekt „Dziecko pod 
Parasolem Prawa”.; 

ü  zmiany    dotyczącej  struktury  i  zadań  Zespołu  ds.  Realizacji  Projektu  Systemowego 
„Pomoc – Aktywizacja – Wsparcie (PAW)”  wprowadzenie w strukturę Zespołu nowych 
stanowisk; 

ü  zmiany dotyczące zadań realizowanych przez Dział Opieki Zastępczej MOPR  wpisanie 
w  katalog  zadań  Działu  zadania  dotyczącego  prowadzenia  spraw  związanych 
z  wierzytelnościami  z  tytułu  udzielanych  świadczeń  oraz  odpłatności  za  pobyt  w 
rodzinie zastępczej i placówce opiekuńczowychowawczej; 

ü  zmiany  dotyczącej  zadań  Sekcji  ds.  Kontroli  i  Audytu  MOPR    zmiany  zapisów 
dotyczących prowadzenia audytu wewnętrznego; 

ü  zmiany dotyczące struktury i zadań Sekcji ds. Rozwoju Pracowników MOPR, 
− wprowadzenie  zmian  w  nazwach  stanowisk  i    wpisanie  nowego  stanowiska 

ds. rozwoju, superwizji i wsparcia pracowników,
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− wpisanie  w  katalog  zadań  sekcji  nowych  zadań,  tj.  przygotowanie 
i  koordynacja  działań  związanych  z  rozwojem  i  wsparciem  merytorycznym 
pracowników – superwizja, 

− wykreślenie z katalogu zadań sekcji  spraw związanych z organizacją praktyk 
i  staży  oraz  przejęcie  spraw  związanych  z  prowadzeniem  szkoleń 
i dokształcania pracowników; 

ü  zmiany dotyczącej działalności kontrolnej prowadzonej w MOPR; 
ü  zmiany załącznika nr 2 do regulaminu, określającego liczbę etatów w MOPR. 
Regulamin Organizacyjny  z ww.  zmianami wszedł w  życie na mocy Zarządzenia Nr MOPR. 
I.0015/17/10 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu z dnia 15.03.2010 
r.,  z  mocą  obowiązującą  od  dnia  zatwierdzenia  przez  Prezydenta  Miasta  Poznania 
tj. 14.05.2010 r. 

Od  kwietnia  2010  roku  zostało  powołane  w  Sekcji  ds.  Rozwoju  Pracowników 
stanowisko  ds.  superwizji,  co  zapoczątkowuje  systematyczne,  planowe  i merytorycznie 
uporządkowane  działania  na  rzecz  wprowadzania  superwizji  zewnętrznej  i wewnętrznej 
w  MOPR.  Celem  jest  metodyczne  doskonalenie  modelów  pracy  poszczególnych  grup 
zawodowych  pracowników,  których  zadaniem  jest  udzielanie  pomocy  i  wsparcia  klientowi 
zewnętrznemu. 
W grudniu 2010 r. przygotowano kolejny projekt zmiany Regulaminu Organizacyjnego MOPR 
w Poznaniu, który wprowadzał: 
ü  zmianę  dotyczącą  rozszerzenia  katalogu  zadań  kierownika  Działu  Organizacyjnego 

o zadanie polegające na koordynowaniu działalności promocyjnej MOPR w Poznaniu, 
ü  zmianę dotyczącą  zadań  kierowników komórek organizacyjnych w  zakresie  planowania, 

organizacji i jakości pracy, 
ü  zmianę  nazwy  samodzielnego  stanowiska  pracowników  socjalnych  (na  stanowisko  ds. 

przemocy), 
ü  zmianę zadania Działu Organizacyjnego (wykreślenie słowa „archiwalnej”), 
ü  wprowadzoną  przepisami  prawa  zmianę  określenia  „wieloletni  plan  finansowy”  na 

„wieloletnia prognoza finansowa”, 
ü  zmiany zadań i nazw stanowisk Działu Metodycznego, 
ü  zmianę nazwy Programu „Wsparcie rodzin dzieci przebywających w zastępczych formach 

opieki” na „TRaTWa  Twórcze Rozwiązywanie Trudności Wychowawczych”, 
ü  zmiany nazw stanowisk oraz zadań Sekcji ds. Domów Pomocy Społecznej, 
ü  zmianę  nazwy  stanowiska  (stanowisko  ds.  planowania  i  analiz  oraz  realizacji  projektu 

systemowego) i zadań Sekcji Planowania i Analiz, 
ü  zmianę dotyczącą rozszerzenia zadań Sekcji ds. Kontroli i Audytu o wewnętrzną kontrolę 

merytoryczną  oraz  powołanie  w  strukturze  Sekcji  stanowiska  ds.  kontroli  wewnętrznej 
merytorycznej, 

ü  zmianę  dotyczącą  rozszerzenia  zadań  Sekcji  ds.  Informatyki  o  zadanie  dotyczące 
współtworzenia polityki bezpieczeństwa informacji, 

ü  zmianę  zapisów  dotyczącą    planowania  i  dokonywania  wewnętrznej  kontroli 
merytorycznej, 

ü  zmianę  załącznika  nr  2  do  Regulaminu  Organizacyjnego,  określającego  liczbę  etatów 
w MOPR w Poznaniu. 

W  II  półroczu  2010  r.  przygotowano  projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  statutu  MOPR 
w Poznaniu. Proponowane zmiany dotyczyły: 
ü  wprowadzenia  zmienionego  brzmienia  zadania  realizowanego  przez  Ośrodek, 

polegającego  na  przekazywaniu  wojewodzie  sprawozdań  w  formie  dokumentu 
elektronicznego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, 

ü  wprowadzenia  nowego  zapisu  dotyczącego  zastępowania  dyrektora  Ośrodka 
w przypadku jego usprawiedliwionej nieobecności przez zastępcę dyrektora,
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ü  wprowadzenie  zapisu  dotyczącego  prowadzenia  przez  Ośrodek  obsługi  finansowo 
księgowej Rodzinnych Domów Dziecka i Ośrodka AdopcyjnoOpiekuńczego. 

2. Kadra M iejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 

2.1. Struktura organizacyjna 

Wg stanu na dzień  31.12.2010  r. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu  zatrudniał 
420  osób  –  bez  17  pracowników  na  urlopach  wychowawczych  i  2  pracowników 
przebywających na urlopach bezpłatnych. 

W ogólnej liczbie zatrudnionych: 
§  247 osób to pracownicy realizujący zadania pracowników socjalnych, w tym : 

o  197 osób to rejonowi pracownicy socjalni, 
o  50  osób  to  pracownicy  realizujący  zadania  pracownika  socjalnego 

(posiadający uprawnienia wykonywania zawodu pracownika socjalnego), 
§  15 osób to pracownicy zatrudnieni na stanowisku konsultanta, 
§  2 osoby to pracownicy zatrudnieni na stanowisku głównego specjalisty, 
§  2 osoby to pracownicy zatrudnieni na stanowisku radcy prawnego, 
§  25  osób to kadra k ierownicza: 

Dyrektor MOPR  1 osoba 
Zcy Dyrektora MOPR  2 osoby 
Kierownicy Filii  6 osób 
Kierownicy Działów  4 osoby 
Kierownicy Sekcji  12 osób 

§  129 osób to pozostali pracownicy, w tym: 
− 25 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 

− 45  osób  to  pracownicy  Zespołu  ds.  Realizacji  Projektu  Systemowego  „Pomoc 
AktywyzacjaWsparcie”,  Zespółu  ds.  Realizacji  Programu  Pomocy  Rodzinie  z  Osobą 
Uzależnioną, Programu „Wsparcie Rodzin dzieci przebywających w zastępczych formach 
opieki”), 

− 59 osób  pozostali pracownicy merytoryczni. 

Dodatkowym wsparciem bieżącej realizacji zadań było zaangażowanie w 2010 roku: 
Ø  11  osób  bezrobotnych  bez  prawa  do  zasiłku  skierowanych  do  wykonywania  prac 

społecznie użytecznych (prace porządkowe i biurowe), 
Ø  21 osób  kierowanych  przez  Powiatowy Urząd  Pracy wykonujących  pracę w  ramach 

stażu zawodowego, 
Ø  9 osób bezrobotnych zatrudnionych przez MOPR w ramach robót publicznych, 
Ø  37  osób  wykonujących  kontrolowaną  pracę  na  cele  społeczne  (liczba 

przepracowanych godzin łącznie – 2.289,5 godzin).
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2.2. Wykształcenie pracowników 

Wśród  wszystkich  zatrudnionych  w  Miejskim  Ośrodku  Pomocy  Rodzinie  pracowników  wg 
stanu na 31.12.2010 r.: 
§  269 osób posiada wykształcenie wyższe, w tym: 
Ø  68 osób  wykształcenie podyplomowe, 
Ø  5 osób specjalizację w zawodzie pracownika socjalnego, 
Ø  1 osoba studia podyplomowe i specjalizację w zawodzie pracownika socjalnego, 

§  151 osoby posiadają wykształcenie średnie, w tym 64 osób specjalizację w zawodzie 
pracownika socjalnego 

W grupie 247  pracowników realizujących zadania pracowników socjalnych: 
Ø  197  to rejonowi pracownicy socjalni, wśród których: 

 124 osób posiada wykształcenie wyższe, w tym: 
§  24 osoby wykształcenie podyplomowe, 
§  2 osoby specjalizację w zawodzie pracownika socjalnego, 
§  1  osoba  studia  podyplomowe  i  specjalizację  w  zawodzie  pracownika 

socjalnego, 
  73  osoby  posiadają  wykształcenie  średnie,  w  tym  46  osób  specjalizację 

w zawodzie pracownika socjalnego, 
Ø  50  osób  to  pracownicy  realizujący  zadania  pracownika  socjalnego  (posiadający 

uprawnienia do wykonywania zawodu pracownika socjalnego), wśród których: 
 28 osoby posiadają wykształcenie wyższe, w tym: 

§  13 osób wykształcenie podyplomowe, 
§  1 osoba specjalizację w zawodzie pracownika socjalnego, 

  22  osoby  posiadają  wykształcenie  średnie,  w  tym  15  osób  specjalizację 
w zawodzie pracownika socjalnego. 

2.3. Szkolenia pracowników 

W  2010  roku  pracownicy  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy  Rodzinie  w Poznaniu  uczestniczyli 
w 227 różnych formach rozwojowych: 157 szkoleniach zewnętrznych (z czego 37 szkoleniach 
zamkniętych),  33  konferencjach,  18  szkoleniach  wewnętrznych,  19  superwizjach 
wewnętrznych.  W  ww.  formach  rozwojowych  zostało  wykorzystanych  przez  pracowników 
MOPR 1.225 miejsc szkoleniowych. Odbyły się następujące szkolenia: 

1.  Szkolenia zewnętrzne: 
Szkolenia merytoryczne z obszaru pomocy społecznej: 

• „Psychoterapia dzieci” (w szkoleniu uczestniczyła 1 osoba) 
• „Systemowa terapia lęku” (w szkoleniu uczestniczyła 1 osoba) 
• „Psychoterapia systemowa w psychoterapii” (w szkoleniu uczestniczyła 1 osoba) 
• „Moi rodzice rozwodzą się” (w szkoleniu uczestniczyła 1 osoba) 
• „ABC Terapii krótkoterminowej” (w szkoleniu uczestniczyła 1 osoba) 
• „Podejście  systemowe w  terapii  objawów  somatycznych”  (w  szkoleniu  uczestniczyła 

1 osoba) 
• „Zasady  funkcjonowania  i  finansowania  warsztatów  terapii  zajęciowej”  (w szkoleniu 

uczestniczyła 1 osoba) 
• „Suknia biała – suknia czarna czyli co nieco z życia kobiet” (w szkoleniu uczestniczyła 

1 osoba) 
• „Terapia narratywna” (w szkoleniu uczestniczyła 1 osoba) 
• „Mobilizowanie ludzi do działania” (w szkoleniu uczestniczyło 8 osób) 
• „Dzieci  i  młodzież  z  zaburzeniami  zachowania  psychicznego”  (w  szkoleniu 

uczestniczyły 2 osoby)
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• „Razem  i  osobno.  Czyli  o  tym  samym  z  różnych  stron”  (w  szkoleniu  uczestniczyła 
1 osoba) 

• „Tworzenie lokalnego systemu profilaktyki krzywdzenia małego dziecka” 
(w szkoleniu uczestniczyło 6 osób) 

• „Nowelizacja  ustawy  o  przeciwdziałaniu  przemocy  w  rodzinie”  (w  szkoleniu 
uczestniczyła 1 osoba) 

• „Rola  grup  Balinta  w  doskonaleniu  kontraktu  terapeutycznego”  (w  szkoleniu 
uczestniczyła 1 osoba) 

• „Kurs  przygotowujący  do  uzyskania  Certyfikatu  Balintowskiego”  (w  szkoleniu 
uczestniczyły 2 osoby) 

• „Usługi  społeczne    zarządzanie  pomocą  społeczną”  (w  szkoleniu  uczestniczyło 
6 osób) 

• „Praca w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie” (w szkoleniu uczestniczyły 
2 osoby) 

• „Warsztaty: SztukaTerapiaEdukacja" (w szkoleniu uczestniczyły 3 osoby) 
• „Prawo  w  przeciwdziałaniu  przemocy  w  rodzinie  w  świetle  nowelizacji  ustawy 

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie”  (w szkoleniu uczestniczyło 8 osób) 
• „Jak  pracować  z  dzieckiem  przejawiającym  zaburzenia  zachowania” 

(w szkoleniu uczestniczyły 2 osoby) 
• Szkolenie z  zakresu  rozpoznawania  i pierwszej  interwencji w przypadku podejrzenia 

wykorzystania seksualnego dziecka” (w szkoleniu uczestniczyła 1 osoba) 
• Rozpoznawanie  i  pierwsza  interwencja  w  przypadku  podejrzenia  wykorzystania 

seksualnego dziecka” (w szkoleniu uczestniczyła 1 osoba) 
• „Jak chronić małe dziecko przed krzywdzeniem” (w szkoleniu uczestniczyły 3 osoby) 
• „Budowanie  systemu  profilaktyki  krzywdzenia  dzieci”  (w  szkoleniu  uczestniczyły 

3 osoby) 
Szkolenia merytoryczne z zakresu funkcjonowania MOPR jako instytucji: 

• „Metody  pracy  audytora  wewnętrznego  dla  początkujących”  (w  szkoleniu 
uczestniczyła 1 osoba) 

• „Kontrola  zarządcza  w  jednostkach  sektora  finansów  publicznych  w  świetle  nowej 
ustawy  o  finansach  publicznych  i  "Standardów  kontroli  zarządzającej"  Ministerstwa 
Finansów” (w szkoleniu uczestniczyła 1 osoba) 

• „Ustawa  prawo  zamówień  publicznych  a  projekty  systemowe  POKL”  (w szkoleniu 
uczestniczyły 4 osoby) 

• „Praktyczne  umiejętności  prowadzenia  archiwum  zakładowego  (składnicy  akt) 
w każdej instytucji tworzącej dokumentację” (w szkoleniu uczestniczyła 1 osoba) 

• „Przygotowanie PBI   warsztaty praktyczne” (w szkoleniu uczestniczyła 1 osoba) 
• „Dokumentacja ochrony danych osobowych w firmie /instytucji/urzędzie” (w szkoleniu 

uczestniczyła 1 osoba) 
• „Zadania  powiatu  w  rehabilitacji  społecznej  osób  niepełnosprawnych”  (w szkoleniu 

uczestniczyła 1 osoba) 
• „Egzekucja administracyjna po zmianie ustawy o finansach publicznych” (w szkoleniu 

uczestniczyła 1 osoba) 
• „Akcja  nowelizacja    ustawa  o  działalności  pożytku  publicznego  i o wolontariacie 

w praktyce” (w szkoleniu uczestniczyły 2 osoby) 
• „Urlopy pracownicze po zmianach w 2010 roku” (w szkoleniu uczestniczyła 1 osoba) 
• „Kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych” 

(w szkoleniu uczestniczyły 3 osoby) 
• „Obowiązek  zgłaszania  zbiorów  danych  do  GIODO”  (w  szkoleniu  uczestniczyła 

1 osoba) 
• „Krajowe i zagraniczne podróże służbowe” (w szkoleniu uczestniczyła 1 osoba)
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• „Szkolenie  dla  Głównych  Księgowych  Powiatowych  Centrów  Pomocy  Rodzinie” 
(w szkoleniu uczestniczyły 2 osoby) 

• „Roczne  sprawozdanie  z  wydatków  strukturalnych”  (w  szkoleniu  uczestniczyła 
1 osoba) 

• „Nowe  zasady  rachunkowości  jednostek  i  zakładów  budżetowych”  (w  szkoleniu 
uczestniczyła 1 osoba) 

• „Prawo  pracy    2010  r.  z  uwzględnieniem  najnowszych  zmian”  (w  szkoleniu 
uczestniczyła 1 osoba) 

• „Kontrola  zarządcza  i  audyt  wewnętrzny  w  jednostkach  samorządu  terytorialnego 
w świetle ustawy o finansach publicznych” (w szkoleniu uczestniczyły 2 osoby) 

• „Kwalifikacja CIA cz. 1” (w szkoleniu uczestniczyła 1 osoba) 
• „Inteligentna inwentaryzacja” (w szkoleniu uczestniczyła 1 osoba) 
• „Przetwarzanie,  udostępnianie  i  zabezpieczanie  danych  osobowych  w  świetle 

odpowiedzialności  karnej  i  administracyjnej    kierunki  zmian  obowiązujących 
przepisów i ich konsekwencje dla administratorów danych” (w szkoleniu uczestniczyła 
1 osoba) 

• „Budżet zadaniowy” (w szkoleniu uczestniczyła 1 osoba) 
• „Nieprawidłowości  w  zakresie  stosowania  prawa  pracy  w  sektorach  finansów 

publicznych” (w szkoleniu uczestniczyła 1 osoba) 
• „Kurs podstaw rachunkowości” (w szkoleniu uczestniczyła 1 osoba) 
• „ABC zamówień publicznych w 2010” (w szkoleniu uczestniczyły 2 osoby) 
• „Rachunkowość JST w praktyce” (w szkoleniu uczestniczyły 3 osoby) 
• „Ochrona danych osobowych w jednostkach pomocy społecznej” 

(w szkoleniu uczestniczyły 2 osoby) 
• „Rozliczenie  świadczeń  pracowniczych  i  pozostałe  obowiązki  podatnika  PIT” 

(w szkoleniu uczestniczyła 1 osoba) 
• „Szkolenie  dla  pełnomocników,  rzeczników  osób  niepełnosprawnych”  (w  szkoleniu 

uczestniczyła 1 osoba) 
• „Jak  poprawnie  zorganizować  zamówienia  publiczne  do  14  tys.  Euro” 

(w szkoleniu uczestniczyła 1 osoba) 
• „Nowe  zasady  dokonywania  sprawozdań  z  pomocy  społecznej”  (w  szkoleniu 

uczestniczyły 3 osoby) 
• „Ochrona  i  monitorowanie  dostępu  do  sieci  przewodowych  i  bezprzewodowych 

urzędu” (w szkoleniu uczestniczyły 2 osoby) 
• „Rozliczenie projektów unijnych” (w szkoleniu uczestniczyła 1 osoba) 
• „Nowe  rozporządzenie w  sprawie  szczególnych  zasad  rachunkowości  i  planów  kont 

w jednostkach samorządu terytorialnego i ich jednostkach” (w szkoleniu uczestniczyły 
2 osoby) 

• „Nowelizacja  ustawy  o  ochronie  danych  osobowych”  (w  szkoleniu  uczestniczyła 
1 osoba) 

• „Warsztaty  doskonalące  dla  pełnomocników    etap  III”  (w  szkoleniu  uczestniczyła 
1 osoba) 

• „Jak  prowadzić  audyt  finansowy,  nie  będąc  biegłym  rewidentem”  (w  szkoleniu 
uczestniczyła 1 osoba) 

• „Nowe  zasady  gospodarowania  majątkiem  trwałym  w  jednostkach  i  zakładach 
budżetowych z uwzględnieniem inwentaryzacji” (w szkoleniu uczestniczyła 1 osoba) 

• „Jak postępować ze skargami i wnioskami”  (w szkoleniu uczestniczyła 1 osoba) 
• „Zamknięcie  ksiąg  rachunkowych  2010  w  jst  i  ich  jednostkach  organizacyjnych 

z  uwzględnieniem  zagadnień  dotyczących  inwentaryzacji,  sprawozdań  budżetowych 
i finansowych” (w szkoleniu uczestniczyły 3 osoby) 

• „Zaawansowana obsługa programu Excel 2007” (w szkoleniu uczestniczyła 1 osoba) 
• „Ustawa o ochronie informacji niejawnych” (w szkoleniu uczestniczyła 1 osoba)
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• „Nowelizacja  kodeksu  postępowania  administracyjnego”  (w  szkoleniu  uczestniczyła 
1 osoba) 

• „Szkolenie  dotyczące    kary  ograniczenia  wolności  i  pracy  społecznie  użytecznej” 
(w szkoleniu uczestniczyła 1 osoba) 

• „Kontrola  zarządcza  ze  szczególnym  uwzględnieniem  zarządzania  ryzykiem 
w jednostce samorządu terytorialnego” (w szkoleniu uczestniczyły 3 osoby) 

• „Zarządzanie ryzykiem” (w szkoleniu uczestniczyły 3 osoby) 
Szkolenia związane z realizacją POKL w projektach systemowych: 

• „Przygotowywanie projektu  kwalifikującego  się  do dofinansowania  ze  środków EFS” 
(w szkoleniu uczestniczyło 6 osób) 

• „Wniosek o płatność dla Beneficjentów  POKL w ramach priorytetu VII” (w szkoleniu 
uczestniczyły 2 osoby) 

• „EFS dla początkujących” (w szkoleniu uczestniczyły 2 osoby) 
• „Nowoczesne  i  innowacyjne  techniki  badawcze  projektów  EFS  czyli  jak  zrealizować 

niestandardowy monitoring i ewaluację”  (w szkoleniu uczestniczyła 1 osoba) 
• „Zasady  rozliczania  POKL  z  uwzględnieniem  ustawy  o  finansach  publicznych  oraz 

nowego  rozporządzenia  o  klasyfikacji  budżetowej”  (w  szkoleniu  uczestniczyły 
2 osoby) 

• „Rozlicznie projektów unijnych” (w szkoleniu uczestniczyła 1 osoba) 
2.  Szkolenia  realizowane  w   ramach  projektu  systemowego 

współfinansowanego  przez  Unię  Europejską  "Podnoszenie 
kwalifikacj i kadr pomocy i integracji społecznej w  Wielkopolsce": 

• Wizyta  studyjna  "Przedsiębiorstwo  społeczne    Wioska  garncarska" 
(w szkoleniu uczestniczyła 1 osoba) 

• „Wizyta  studyjna  w  podmiotach  ekonomii  społecznej  w  Wielkopolsce” 
(w szkoleniu uczestniczyła 1 osoba) 

• „Kurs języka migowego  I i II stopień” (w szkoleniu uczestniczyło 5 osób) 
• „Trening komunikacji interpersonalnej” (w szkoleniu uczestniczyły 2 osoby) 
• „Zarządzanie zasobami ludzkimi” (w szkoleniu uczestniczyło 10 osób) 
• „Finansowe zarządzanie instytucją realizująca projekt systemowy POKL” (w szkoleniu 

uczestniczyły 3 osoby) 
• „Zarządzanie  instytucją  pomocy  społecznej  przygotowującą  projekt  systemowy” 

(w szkoleniu uczestniczyły 2 osoby) 
• „Program aktywności lokalnej”  (w szkoleniu uczestniczyło 6 osób) 
• „Streetworker  jako  nowa  forma  pracy  socjalnej”  (w  szkoleniu  uczestniczyło 

6 osób) 
• „Socjoterapia   różne rodzaje  i  formy  terapii  zajęciowej”    (w szkoleniu uczestniczyły 

4 osoby) 
• „Praca z rodziną dysfunkcyjną”  (w szkoleniu uczestniczyło 11 osób) 
• „Nowe  formy  pracy  socjalnej    asystent  rodziny,  superwizja  w  pracy  socjalnej, 

streetworker    szkolenie  pilotażowe  dla  kierowników  ops  i  pcpr”  (w  szkoleniu 
uczestniczyło 10 osób) 

• „Pracownik  socjalny  jako  lider  zespołu  interdyscyplinarnego”  (w  szkoleniu 
uczestniczyły 3 osoby) 

• „Superwizja w pracy socjalnej” (w szkoleniu uczestniczyły 2 osoby) 
• „Asystent rodziny” (w szkoleniu uczestniczyło 10 osób) 
• „Socjoterapia    praca  z  dzieckiem  z  zaburzeniami  zachowania”  (w  szkoleniu 

uczestniczyło 16 osób) 
• „Usamodzielnianie  wychowanków  placówek  opiekuńczowychowawczych” 

(w szkoleniu uczestniczyły 2 osoby) 
• „Przemoc w rodzinie” (w szkoleniu uczestniczyły 4 osoby)
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3.  Szkolenia zamknięte zewnętrzne: 
Szkolenia merytoryczne z zakresu funkcjonowania MOPR jako instytucji: 

• „Zarządzanie sytuacyjne w organizacji” (w szkoleniu uczestniczyło 58 osób) 
• „Zarządzanie  sytuacyjne    delegowanie  zadań  i  odpowiedzialności”  (w  szkoleniu 

uczestniczyły 32 osoby) 
• „Zarządzanie  sytuacyjne    zarządzanie  konfliktami  w  zespole”  (w  szkoleniu 

uczestniczyło 29 osób) 
• „System zarządzania bezpieczeństwem informacji w oparciu o wymagania standardu 

ISO/IEC 27001:2005” (w szkoleniu uczestniczyło 11 osób) 
• „Szkolenie  dla  audytorów  wewnętrznych  z  zakresu  systemu  zarządzania  jakością 

zgodnego z wymaganiami PNEN ISO 9001:2009  (w szkoleniu uczestniczyło 8 osób) 
• „Szkolenie z zakresu przetwarzania danych osobowych” (w szkoleniu uczestniczyło 13 

osób) 
• „Szkolenia BHP – okresowe” (w szkoleniu uczestniczyło 141 osób) 

Szkolenia merytoryczne z obszaru pomocy społecznej: 
• „Systemowa  superwizja  pracowników  socjalnych”  (w  szkoleniach  uczestniczyło 

16 osób) 
• „Superwizja  pracy  socjalnej,  w  której  stosowano  kontrakt  socjalny”  (w  szkoleniu 

uczestniczyło 36 osób) 
• „Sztuka  wywierania  wpływu  na  klienta  wewnętrznego”  (w  szkoleniu  uczestniczyło 

6 osób) 
• „Rodzina  na  starcie    wieloaspektowa  problematyka  krzywdzenia  małych  dzieci” 

(w szkoleniu uczestniczyło 15 osób) 
• „Praca skoncentrowana na rozwiązaniach”  (w szkoleniu uczestniczyło 8 osób) 
• „Praca  z  osobą  uzależnioną  od  narkotyków,  dopalaczy  i  leków”  (w  szkoleniu 

uczestniczyło 18 osób) 
• „Równość płci w realizacji projektu POKL” (w szkoleniu uczestniczyło 30 osób) 
• „Prawo  w  przeciwdziałaniu  przemocy  w  rodzinie  w  świetle  nowelizacji  ustawy 

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie” (w szkoleniu uczestniczyło 60 osób) 
4.  Pracownicy wzięli udział w  następujących konferencjach: 

Konferencje merytoryczne z obszaru pomocy społecznej: 
• „Z pomocą wolontariuszom” (w konferencji uczestniczyła 1 osoba) 
• „Kongres 20lecia samorządu terytorialnego” (w konferencji uczestniczyła 1 osoba) 
• „Wiedza zmienia przyszłość” (w konferencji uczestniczyła 1 osoba) 
• „Dziecko przed wymiarem sprawiedliwości” (w konferencji uczestniczyła 1 osoba) 
• „Psychoterapia  krótkoterminowa  w  podejściu  psychodynamicznym”  (w konferencji 

uczestniczyła 1 osoba) 
• „Człowiek w podeszłym wieku we współczesnym społeczeństwie  pozytywna starość” 

(w konferencji uczestniczyły 3 osoby) 
• „Praca  z  rodziną  zagrożoną wykluczeniem społecznym”  (w konferencji uczestniczyły 

3 osoby) 
• „Reformy  systemu  pomocy  dziecku  i  rodzinie  pod  hasłem  "Sojusznicy  rodzin" 

(w konferencji uczestniczyły 2 osoby) 
• „Grupy  psychomanipulacyjne    perspektywy  kryminalizacji”  (w  konferencji 

uczestniczyło 11 osób) 
• „Promocja  rozwoju  ekonomii  społecznej  i  jej  podmiotów  w  Wielkopolsce” 

(w konferencji uczestniczyła 1 osoba) 
• „Badanie  barier  i  możliwości  integracji  zawodowej  osób  niepełnosprawnych 

w województwie wielkopolskim” (w konferencji uczestniczyła 1 osoba) 
• „Ogólnopolskie  Forum  Spółdzielczości  Socjalnych”  (w  konferencji  uczestniczyły 

2 osoby)



Sprawozdanie z działalności MOPR w 2010 roku 

 81  

• „Rozpowszechnianie  i  monitoring  współpracy  interdyscyplinarnej”  (w  konferencji 
uczestniczyły 3 osoby) 

• „Mądre wychowanie”  (w konferencji uczestniczyły 2 osoby) 
• „XIX Ogólnopolska Konferencja  Stowarzyszenia   Samorządowych Ośrodków Pomocy 

Społecznej FORUM” (w konferencji uczestniczyły 3 osoby) 
• „VI Europejskie Forum Resocjalizacji”  (w konferencji uczestniczyła 1 osoba) 
• „W  stronę  activation  servise:  doświadczenia  holenderskie  i  polskie”  (w  konferencji 

uczestniczyła 1 osoba) 
• „Niesamodzielni:  kto  się  nimi  zaopiekuje,  kto  za  to  zapłaci”  (w  konferencji 

uczestniczyła 1 osoba) 
• „Perwersje 2  przemoc" (w konferencji uczestniczyły 2  osoby) 
• „IV  Ogólnopolskie  Forum  Powiatowych  Centrów  Pomocy  Rodzinie”  (w  konferencji 

uczestniczyła 1 osoba) 
• „Rodzina z problemem eurosieroctwa”  (w konferencji uczestniczyło 8 osób) 
• „Zarządzanie  ryzykiem  psychospołecznym  pracowników  socjalnych    od  teorii 

do praktyki” (w konferencji uczestniczyła 1 osoba) 
• „Zarządzanie  usługami  w  samorządach  terytorialnych”  (w  konferencji  uczestniczyło 

5 osób) 
• Debata  tematyczna  dotycząca  bezdomności  w  Polsce  (w  konferencji  uczestniczyły 

2 osoby) 
• „Przemoc  problem czy wyzwanie” (w konferencji uczestniczyła 1 osoba) 

Konferencje merytoryczne z zakresu funkcjonowania MOPR jako instytucji: 
• „Dzień otwarty zamówień publicznych” (w konferencji uczestniczyły 2 osoby) 
• „Nowocześni z urzędu” (w konferencji uczestniczyły 2 osoby) 
• „Wielkopolska sieć interesariuszy e – rozwoju” (w konferencji uczestniczyła 1 osoba) 
• „Przetwarzanie  i  ochrona  danych  pracowniczych”  (w  konferencji  uczestniczyły 

2 osoby) 
• „Konferencja Linux Day 2010” (w konferencji uczestniczyły 2 osoby) 
• „Współpraca  pomiędzy  PCPR/MOPR  a  wojewódzkim  Urzędem  Pracy  w Poznaniu” 

(w szkoleniu uczestniczyła 1 osoba) 
Konferencje  związane z realizacją POKL w projektach systemowych: 

• „Zwiększenie  efektywności  projektów  realizowanych  w  ramach  przeciwdziałania 
ubóstwu  i  wykluczeniu  społecznemu  z  wykorzystaniem  analizy  danych” 
(w konferencji uczestniczyły 3 osoby) 

• „Spotkanie  doradcze  dot.  realizacji  projektów  partnerskich  w  ramach  POKL  oraz 
ustawy  o  wspieraniu  rodziny  i  systemie  pieczy  zastępczej”  (w  konferencji 
uczestniczyły 2 osoby) 

• „Spotkanie  dotyczące  współpracy  pomiędzy  Powiatowymi  CPR/MOPR/WUP 
a Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej”  (w konferencji uczestniczyły 2 osoby) 

5.  Szkolenia wewnętrzne: 
Szkolenia merytoryczne z obszaru pomocy społecznej: 

• „Wprowadzenie do kontraktu socjalnego” (w szkoleniu uczestniczyło 26 osób) 
• „Natura  ludzkiej  seksualności    dzieciństwo,  dorastanie,  dorosłość,  starość” 

(w szkoleniu uczestniczyło 15 osób) 
• „Mury i mosty w pracy z klientem” (w szkoleniu uczestniczyło 10 osób) 
• „Obsługa klienta wewnętrznego  i  zewnętrznego z zastosowaniem zasad komunikacji 

interpersonalnej” (w szkoleniu uczestniczyło 13 osób) 
Szkolenia merytoryczne z zakresu funkcjonowania MOPR jako instytucji: 

• „Excel podstawy” (w szkoleniu uczestniczyło 6 osób) 
• „Szkolenie z oceny okresowej pracowników” (w szkoleniu uczestniczyło 37 osób) 
• „Wewnętrzne szkolenia adaptacyjne” (w szkoleniach uczestniczyły 44 osoby)



Sprawozdanie z działalności MOPR w 2010 roku 

 82  

• „System  Zarządzania  zgodny  z  normą  PNEN  ISO  9001:2009”  (w  szkoleniu 
uczestniczyły 23 osoby) 

• „Zagadnienia  dotyczące  KPA  ze  szczególnym  uwzględnieniem  skarg  i  wniosków” 
(w szkoleniu uczestniczyło 6 osób) 

Szkolenia wewnętrzne wyjazdowe: 
• „Szkolenie dla kadry kierowniczej” (w szkoleniu uczestniczyło 9 osób) 
• Szkolenie  dla  superwizorów  MOPR:  „Superwizja  wewnętrzna    prezentacja 

i doskonalenie umiejętności. Refleksja nad zmianą modelu superwizji wewnętrznej" 
(w szkoleniu uczestniczyło 15 osób) 

• „Szkolenie  dla  pracowników  Działu  Opieki  Zastępczej    Analiza  projektu  ustawy 
o  wspieraniu  rodziny  i  systemu  pieczy  zastępczej”  (w  szkoleniu  uczestniczyło  10 
osób) 

6.  Superw izje dla komórek specjalistycznych i stanow isk: 
• Superwizja  dla  asystentów  rodziny  zatrudnionych  w  ramach  Projektu  „Pomoc  – 

Aktywizacja  –  Wsparcie  (PAW)”:  „Program  superwizyjno  –  szkoleniowy” 
(w spotkaniach superwizyjnych uczestniczyło 7 osób) 

• Superwizja  Specjalistycznego  Zespołu  Pracy  Socjalnej  nr  1  (w  spotkaniach 
superwizyjnych uczestniczyło 5 osób) 

• Superwizja  dla  pracowników  socjalnych  Działu  Opieki  Zastępczej  (w  spotkaniach 
superwizyjnych uczestniczyło 7 osób) 

• Superwizja  dla  konsultantów  pedagogów  pracujących  z  rodzinami  w  trudnych 
sytuacjach życiowych (w spotkaniach superwizyjnych uczestniczyło 6 osób) 

• Superwizja  dla  pracowników  socjalnych  ds.  wsparcia  osób  doświadczających 
przemocy (w spotkaniach superwizyjnych uczestniczyło 6 osób) 

• Superwizja  dla  pracowników  Programu  Pomocy  Rodzinie  z  Osobą  Uzależnioną 
(w spotkaniach superwizyjnych uczestniczyło 12 osób). 

7.  Superw izje wewnętrzne dla pracowników socjalnych. 
W  2010  roku  odbyło  się  19  cyklicznych  superwizji  wewnętrznych  dla  150  pracowników 
socjalnych,  co  stanowiło  207  grupowych  spotkań  superwizyjnych    dla  pracowników 
socjalnych,  były  one  prowadzone  przez  10  superwizorów  wewnętrznych.  Odbyło  się  11 
grupowych spotkań superwizyjnych, 1 raz w miesiącu, dla superwizorów wewnętrznych, były 
one  prowadzone  przez  konsultanta  psychologa  MOPR  –  pracownika  ds.  superwizji;  9 
grupowych spotkań edukacyjnych dla kandydatów na superwizorów, 1 raz w miesiącu, były 
one  prowadzone  przez  konsultanta  psychologa  MOPR  –  pracownika  ds.  superwizji;  16 
indywidualnych konsultacji dla superwizorów wewnętrznych i kandydatów na superwizorów, 
były  one  prowadzone  przez  konsultanta  psychologa  MOPR  –  pracownika  ds.  superwizji; 
4 szkolenia zewnętrzne dla superwizorów wewnętrznych i kandydatów na superwizorów   1 
raz na kwartał/2 dni. W marcu 2010 odbyła się rekrutacja wewnętrzna, wyłoniono wówczas 
5 kandydatów na superwizorów. Od kwietnia 2010 zostało powołane w Sekcji ds. Rozwoju 
Pracowników  stanowisko  ds.  superwizji,  co  zapoczątkowuje  systematyczne,  planowe  i 
merytorycznie  uporządkowane  działania  na  rzecz  wprowadzania  superwizji  zewnętrznej  i 
wewnętrznej w MOPR, w  celu metodycznego doskonalenia modelów pracy  poszczególnych 
grup  zawodowych  pracowników,  których  zadaniem  jest  udzielanie  pomocy  i  wsparcia 
klientowi zewnętrznemu. 

8.  Wewnętrzne szkolenia adaptacyjne 
Zgodnie  z  Instrukcją wdrażania nowo  zatrudnionych  pracowników w analizowanym okresie 
zostało  zrealizowanych  6  szkoleń  adaptacyjnych  dla  pracowników  po  raz  pierwszy 
podejmujących  pracę  w  MOPR  lub  powracających  do  pracy  po  dłuższej  nieobecności, 
uczestniczyły  w  nich  44  osoby.  Szkolenia  obejmują  informacje  o  strukturze  i  systemie 
zarządzania  (ISO  9001:2009)  w  MOPR,  informacje  nt.  polityki  bezpieczeństwa  informacji, 
instrukcji  kancelaryjnej,  podstawowe  zagadnienia  planowania  i  budżetowania  pracy  MOPR
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oraz możliwości wsparcia w rozwoju. Szkolenie prowadzą pracownicy MOPR wyspecjalizowani 
w poszczególnych zagadnieniach. 

9.  Realizacja projektu Akademia Kierownika 
W  2010  wprowadzono  zarządzeniem  Dyrektora  MOPR  projekt  rozwojowy  Akademia 
Kierownika.  Celem  projektu  jest  rozwój  kompetencji  związanych  z  zarządzaniem  wśród 
pracowników Ośrodka (osób, które obecnie pełnią funkcje kierownicze oraz tych, które wejdą 
w skład  tzw.  kadry  rezerwowej,  czyli  grupy  pracowników,  którzy  ze  względu  na  już 
posiadane  własne  umiejętności  i  cechy  osobowości  mogliby  pełnić  takie  funkcje 
w przyszłości) do końca 2011 roku. Przyjęto 4 narzędzia rozwojowe: szkolenia zewnętrzne z 
zarządzania  sytuacyjnego,  spotkania  obecnych  kierowników  liniowych  w  ramach  tzw. 
„Platformy  wymiany  doświadczeń”,  szkolenia  wewnętrzne  dla  kadry  rezerwowej  oraz 
mentoring.  W  analizowanym  okresie  udało  się  przeprowadzić  6  szkoleń  z  zarządzania 
sytuacyjnego  dla  58  kierowników  oraz  4  spotkania  w  ramach  „Platformy  wymiany 
doświadczeń”,  w  których  uczestniczyło  36  kierowników  liniowych.  Dodatkowo 
przeprowadzono 13  spotkań  z  kierownikami  liniowymi  różnych  komórek organizacyjnych w 
celu zidentyfikowania potencjalnych zasobów rozwojowych i zagrożeń w realizacji projektu.
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X I I . K o n t ro l e  m e r y t o r y c z no– f i n an sow e  w  MOPR 

1. Kontrole zewnętrzne 

Kontrole zewnętrzne przeprowadzone były w 2010 roku przez: 
1.  Wielkopolski  Urząd  Wojewódzki  w  zakresie  wyjaśnienia  zasadności  skargi 

(2 kontrole). 
2.  Wielkopolski  Urząd  Wojewódzki  w  zakresie  wykorzystania  dotacji  z  budżetu 

państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. 
3.  Wielkopolski  Urząd  Wojewódzki  w  zakresie  wykorzystania  dotacji  celowych 

udzielonych  z  budżetu  państwa  oraz  realizacji  i  sposobu  windykacji  dochodów 
związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. 

4.  Urząd Miasta Poznania w zakresie obsługi finansowoksięgowej Rodzinnych Domów 
Dziecka nr 1 i 2 w Poznaniu. 

5.  Urząd  Miasta  Poznania  (audyt  wewnętrzny)  w  zakresie  realizacji  ustawy 
o pomocy społecznej (art.110 ust.11) w aspekcie prawnym i finansowym. 

6.  Europejski  Trybunał  Obrachunkowy  w  zakresie  realizacji  projektu  „Pomoc 
–Aktywizacja  Wsparcie (PAW)”. 

7.  Wojewódzki Urząd Pracy w zakresie oceny prawidłowości realizacji projektu „Pomoc 
– Aktywizacja – Wsparcie (PAW)”. 

8.  Wielkopolski  Urząd  Wojewódzki  w  zakresie  kierowania  uczestników  do 
środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 

9.  Rzecznika Praw Dziecka    sprawa dotycząca klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Rodzinie w Poznaniu. 

10. Urząd Miasta Poznania w zakresie obsługi finansowoksięgowej Rodzinnych Domów 
Dziecka nr 4 i 6 oraz Ośrodka AdopcyjnoOpiekuńczego w Poznaniu. 

2. Kontrole wewnętrzne 

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono następujące kontrole przez: 

Sekcję ds. Kontroli i Audytu. 
1.  MOPR    Dział  Organizacyjny  w  zakresie    ubezpieczenia  społecznego 

i zdrowotnego pracowników MOPR. 
2.  MOPR Dział Ekonomiczny w zakresie ewidencji księgowej dochodów. 
3.  MOPR  –  Filie:  Grunwald,  Wilda,  Nowe  Miasto,  Jeżyce,  Stare  Miasto 

 sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych w  zakresie realizacji należności 
dotyczących  nienależnie  pobranych  świadczeń  i  odpłatności  za  usługi 
opiekuńcze. 

4.  MOPR    centrala  oraz  Filie:  Stare  Miasto,  Nowe  Miasto  i  Grunwald 
w zakresie  wartości przechowywanych w kasie. 

5.  MOPR  Dział Opieki Zastępczej  sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych 
w  zakresie  realizacji  należności  dotyczących  nienależnie  pobranych  świadczeń 
i odpłatności za pobyt w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczych. 

6.  MOPR Filie Stare Miasto i Nowe Miasto w zakresie ewidencji biletów MPK. 
7.  MOPR  Filie:  Stare  Miasto,  Nowe  Miasto,  Wilda,  Grunwald,  Jeżyce 

i Piątkowo w zakresie ewidencji pieczęci urzędowej. 
8.  Sekcja  ds.  Domów  Pomocy  Społecznej,  realizacja  należności  za  pobyt 

w domach pomocy społecznej. 
9.  Dział Organizacyjny  realizacja umów zlecenia.
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Dział Organizacyjny. 
1.  MOPR  Filie:  Nowe  Miasto  /2  kontrole/,  Grunwald  /2  kontrole/,  Piątkowo,  Stare 

Miasto,  Wilda,  Jeżyce  i  Projekt  „PomocAktywizacjaWsparcie/PAW/”  w  zakresie 
dyscypliny pracy. 

2.  MOPR  Filia Wilda, Sekcja ds. Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych, 
Zespół ds. Realizacji Programu Pomocy Rodzinie z Osobą Uzależnioną, w zakresie 
znajomości i przestrzegania Polityki Bezpieczeństwa Informacji. 

3.  MOPR  –  Sekcja  ds.  Rozwoju  Pracowników  w  zakresie  stosowania  Instrukcji 
kancelaryjnej. 

4.  ,,Usługi  pogrzebowe  T.Hernes, W.Dobrowolski”    w    zakresie  realizacji  umowy 
świadczenia usług pogrzebowych. 

Dział Metodyczny. 
1.  Rodzinne  Domy  Pomocy  w  Poznaniu,  ul.  Dziedzicka  38  i  ul.  Andrychowska  2, 

w zakresie świadczenia usług opiekuńczych i bytowych /4 kontrole/. 
2.  Rodzinny Dom Pomocy w Poznaniu, ul. Dziedzicka 38, sprawdzenie zasadności skargi. 
3.  Program  Pomocy  Rodzinie  z  osobą  uzależnioną  w  zakresie  realizacji  założeń, 

podstawowych celów i zadań programu. 
4.  Filie MOPR w zakresie  pracy socjalnej, w trakcie realizacji. 
5.  Usługi  Turystyczne  „Galant”  Szczecin  realizacja  zamówienia  publicznego 

w zakresie zorganizowania kolonii socjoterapeutycznych. 

Ponadto  przeprowadzono  kontrole  zewnętrzne  jednostek  nadzorowanych,  przeprowadzone 
przez  Sekcję  ds.  Kontroli  i  Audytu  oraz  Sekcję  ds.  Rehabilitacji  Społecznej  Osób 
Niepełnosprawnych w  zakresie  realizacji  planu wydatków  i  działalności  rehabilitacyjnej we 
wszystkich działających na terenie Poznania warsztatach terapii zajęciowej. 

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



Sprawozdanie z działalności MOPR w 2010 roku 

 86  

I X . P o t r z eb y  w  z a k r es i e  p omo cy  spo ł ec z n e j 

1.  Niezbędne działania, które wpłyną na efektywne funkcjonowanie systemu 
opiek i zastępczej w  naszym mieście: 

ü  utworzenie w Poznaniu placówek opiekuńczo   wychowawczych  (filii  istniejących 
placówek) dla maksymalnie 30 wychowanków (w domach wolnostojących, dużych 
mieszkaniach, w wybudowanych od podstaw budynkach; rozważyć należy również 
możliwość  zawarcia  stosownych  porozumień  w  tej  sprawie  z  działającymi  na 
terenie miasta deweloperami); w przypadku tworzenia placówek w mieszkaniach 
(przy  liczbie wychowanków ok. 15) należy  rozważyć możliwość zwolnienia  takiej 
formy  opieki  zastępczej  z  procedury  przetargowej  oraz  wymogów  sanitarnych, 
które obowiązują w dużych placówkach; 

ü  inicjatywy  skutecznie  promujące  rodziny  zastępcze  (w  tym  zawodowe)  – 
publikacje  w  mediach,  akcje  promocyjne,  świadectwo  praktyków  (rodzin 
zastępczych); 

ü  ułatwienia dla rodzin zastępczych: 
  udostępnianie lokali mieszkalnych (duże mieszkania; rozważyć należy również 

możliwość zawarcia stosownych porozumień w  tej sprawie z działającymi na 
terenie  miasta  deweloperami)  na  realizację  zadania  wynikającą  z  pełnienia 
funkcji zawodowej rodziny zastępczej, 

  ułatwienia  w  korzystaniu  z  przedszkoli  i  żłobków  oraz  zniżki  w  opłatach 
(wysokość odpłatności uzależniona od sytuacji rodziny), 

  zniżki dla dzieci na komunikację miejską, 
  ułatwienia  dla  dzieci w  korzystaniu  z oferty  kulturalnej  i  rekreacyjnej miasta 

(zniżki lub bezpłatne uczestnictwo), 
  zorganizowany  wypoczynek  letni  dla  dzieci  z  rodzin  zastępczych  (częściowa 

partycypacja  w  kosztach  –  wysokość  odpłatności  uzależniona  od  sytuacji 
rodziny), 

  pomoc materialna (bony) z okazji świąt. 
ü  pozyskiwanie lokali dla usamodzielniających się wychowanków rodzin zastępczych 

i placówek opiekuńczo – wychowawczych, 
ü  konieczność  pomocy  w  podjęciu  zatrudnienia  oraz  rozwijanie  specjalistycznego 

wsparcia dla tej grupy podopiecznych; 
ü  tworzenie  mieszkań  chronionych  dla  pełnoletnich  wychowanków  rodzinnych 

i instytucjonalnych form opieki zastępczej; 
ü  tworzenie mieszkań  chronionych dla matek wychodzących  z  sytuacji  kryzysowej 

mających  pod  swą  opieką  dzieci  (w  efekcie  przeciwdziałanie  konieczności 
umieszczenia dzieci w zastępczych formach opieki); 

ü  intensyfikacja  działań  w  rodzinach  naturalnych  borykających  się  z  problemami 
opiekuńczo  –  wychowawczymi,  mająca  na  celu  usunięcie  występujących 
dysfunkcji  i  przeciwdziałanie  konieczności  umieszczenia  dziecka  w  zastępczej 
formie  opieki  (rejonowi  pracownicy  socjalni,  program  „TRaTWa  –  Twórcze 
Rozwiązywanie  Trudności  Wychowawczych”,  projekt  systemowy  „Pomoc  – 
Aktywizacja – Wsparcie (PAW)”, inne projekty i programy tworzone w zależności 
od pojawiających się specyficznych potrzeb); 

ü  utworzenie  punktów  wsparcia  rodzin  zastępczych  przy  placówkach  opiekuńczo 
– wychowawczych oraz zlecenie tego zadania podmiotom niepublicznym; 

ü  utworzenie w Poznaniu specjalistycznych placówek opiekuńczo – wychowawczych 
dziennego  wsparcia  (rekomendacja  utworzenia  Centrum  Wspierania  Rozwoju 
Dzieci i Młodzieży „KLUB”).
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2.  Niezbędne  działania,  które  wpłyną  na  zapewnienie  całodobowej  opiek i 
w  domach pomocy społecznej: 

ü  utworzenie  na  terenie  Poznania  domu  pomocy  społecznej  dla  osób  przewlekle 
psychicznie chorych; 

ü  zwiększenie  liczby  miejsc  w  istniejących  domach  pomocy  społecznej  dla 
przewlekle somatycznie chorych mężczyzn oraz kobiet. 

3.  Rozważenie  utworzenia  na  terenie  miasta  ogrzewalni  dla  bezdomnych 
w  okresie zimowym. 

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


