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WSTĘP
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie jest jednym z realizatorów działań polityki
społecznej Miasta Szczecin, na którym spoczywa odpowiedzialność niesienia pomocy
osobom potrzebującym w zakresie pomocy społecznej, wsparcia rodziny i pieczy zastępczej
oraz w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych.
Opisane w sprawozdaniu działania pokazują, że w roku 2012 nie skupialiśmy się wyłącznie
na udzielaniu pomocy finansowej zapewniając minimum socjalne, ale w dużej mierze na
szerokim wachlarzu działań zmierzających do zapewnienia życia w warunkach
odpowiadających godności człowieka, szeroko rozumianej prewencji, która nie tylko
pozwalała zapobiegać problemom, ale również obniżała koszty udzielanej pomocy.
Zadania można było realizować dzięki kadrze Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Szczecinie, którą w większości stanowią specjaliści, osoby z dużym doświadczeniem,
zaangażowane i oddane swojej pracy.
Mamy świadomość, że dużo do zrobienia jeszcze przed nami, ale to motywuje do dalszego
lepszego, bardziej profesjonalnego działania.
Realizacja tak wielu zróżnicowanych, trudnych i odpowiedzialnych zadań była możliwa
dzięki pełnemu zrozumieniu zagadnień społecznych przez Prezydenta Miasta Szczecin,
wsparciu ze strony Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Szczecin oraz współpracy ze
służbami publicznymi, głównie: sądami, prokuraturą, szkołami wyższymi, szeroko rozumianą
oświatą, policją, strażą miejską, jak również z organizacjami pozarządowymi działającymi
w obszarze polityki społecznej.
Serdecznie dziękuję naszym partnerom i zachęcam do dalszej współpracy.
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1. ZADANIA I ICH REALIZACJA
Głównym celem działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie jest:
1) doprowadzenie do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integrację ze
środowiskiem;
2) umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej, której nie
są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości;
3) zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin, umożliwienie im bytowania
w warunkach odpowiadających godności człowieka;
4) zapobieganie sytuacjom trudnym;
5) umacnianie rodziny.
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie realizuje zadania wynikające z ustawy
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
społecznej i zawodowej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.
Wykaz najważniejszych aktów prawnych znajduje się w Rozdziale 6 niniejszego
sprawozdania.
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1.1. Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej
Według ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej obowiązek zapewnienia
realizacji zadań pomocy społecznej spoczywa na jednostkach samorządu terytorialnego oraz
na organach administracji rządowej.
Pomoc społeczna polega w szczególności na:
1) przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń;
2) pracy socjalnej;
3) prowadzeniu i rozwoju infrastruktury socjalnej;
4) analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z zakresu pomocy
społecznej;
5) realizacji zadań wynikających z rozszerzonych potrzeb społecznych;
6) rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy, w ramach
zidentyfikowanych potrzeb.
Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:
1) ubóstwa;
2) sieroctwa;
3) bezdomności;
4) bezrobocia;
5) niepełnosprawności;
6) długotrwałej lub ciężkiej choroby;
7) przemocy w rodzinie;
8) potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;
9) potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
10) bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa
domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
11) trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status
uchodźcy lub ochronę uzupełniającą;
12) trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
13) alkoholizmu lub narkomanii;
14) zdarzenia losowego lub sytuacji kryzysowej;
15) klęski żywiołowej lub ekologicznej.
W odniesieniu do zdiagnozowanych problemów liczba rodzin i liczba osób w tych rodzinach
korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie przedstawiona
jest w tabeli nr 1.
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Tabela Nr 1 Liczba rodzin i liczba osób w tych rodzinach korzystających z pomocy MOPR w Szczecinie w 2012 r.
z podziałem na występujące problemy.

PROBLEM1

LICZBA
RODZIN

LICZBA OSÓB
W TYCH
RODZINACH

0

1

2

UBÓSTWO
SIEROCTWO
BEZDOMNOŚĆ
POTRZEBA OCHRONY MACIERZYŃSTWA
w tym wielodzietność
BEZROBOCIE
NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ
DŁUGOTRWAŁA LUB CIĘŻKA CHOROBA
BEZRADNOŚĆ W SPRAWACH
OPIEKUŃCZYCH I PROWADZENIU
GOSPODARSTWA DOMOWEGO - ogółem
rodziny niepełne
w tym
rodziny wielodzietne
PRZEMOC W RODZINIE
POTRZEBA OCHRONY OFIAR HANDLU
LUDŹMI
ALKOHOLIZM
NARKOMANIA
TRUDNOŚCI W PRZYSTOSOWANIU DO
ŻYCIA PO ZWOLNIENIU Z ZAKŁADU
KARNEGO
TRUDNOŚCI W INTEGRACJI OSÓB, KTÓRE
OTRZYMAŁY STATUS UCHODŹCY LUB
OCHRONĘ UZUPEŁNIAJACĄ
ZDARZENIE LOSOWE
SYTUACJA KRYZYSOWA
KLĘSKA ŻYWIOŁOWA LUB EKOLOGICZNA

8

7 146
9
1 347
471
170
5 745
3 677
3 057

12 810
17
1 632
1 878
950
11 704
5 372
4 400

9

1 402

3 988

10

12

934
142
53

2 686
792
143

13

4

4

14
15

248
49

342
62

16

322

409

17

14

28

18

138
81
0

268
174
0

1
2
3
4
5
6
7

11

19
20

Ubóstwo, bezrobocie oraz niepełnosprawność i długotrwała lub ciężka choroba to najczęstsze
okoliczności korzystania z pomocy w 2012 r.

1

Wiersze od 1 do 20 nie sumują się
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Poniższa tabela przedstawia strukturę rodzin korzystających z pomocy w 2012 r.
Tabela Nr 2 Struktura rodzin korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie
w 2012 r.

LICZBA OSÓB W
TYCH
RODZINACH
1
2
12 485
22 272

LICZBA
RODZIN

WYSZCZEGÓLNIENIE
0
RODZINY OGÓŁEM2
RODZINY Z DZIEĆMI ogółem

1
2

3 082

10 916

3

9

1 450
1 002
420
134
49
16
11

3 822
3 718
2 017
784
350
125
100

10

1 618

4 970

11

14

823
495
202
98

1 851
1 649
891
579

15

2 392

3 610

16

1 628
492
157
115

1 628
984
471
527

(wiersz 3+4+5+6+7+8+9)

1
2
3
o liczbie dzieci
4
5
6
7 i więcej
RODZINY NIEPEŁNE ogółem

4
5
6
7
8

(wiersz 11+12+13+14)

1
2
o liczbie dzieci
3
4 i więcej
RODZINY EMERYTÓW I RENCISTÓW
ogółem

12
13

(wiersz 16+17+18+19)

o liczbie osób

1
2
3
4 i więcej

17
18
19

Tabela zawiera liczbę rodzin korzystających z pomocy w ramach ustawy
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, nie odnosi się do rodzin korzystających
z pomocy w ramach ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej, jak również ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

2

Wiersze 2,10,15 nie sumują się
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1.1.1. Zadania gminy
W Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie zadania gminy realizują:
 Rejonowy Ośrodek Pomocy Rodzinie Północ;
 Rejonowy Ośrodek Pomocy Rodzinie Prawobrzeże;
 Rejonowy Ośrodek Pomocy Rodzinie Śródmieście;
 Rejonowy Ośrodek Pomocy Rodzinie Zachód;
 Dział Pomocy Osobom Bezdomnym.
Zadania gminy zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej zostały
podzielone na:
 zadania zlecone z zakresu administracji rządowej;
 zadania własne gminy.
A. Zadania z zakresu administracji rządowej:
Środki na realizację tych zadań zapewnia budżet państwa.
1.

Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu
zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze mają charakter świadczenia niepieniężnego.
Pracownicy socjalni Rejonowych Ośrodków Pomocy Rodzinie i Działu Pomocy Osobom
Bezdomnym przeprowadzają wywiady środowiskowe i wystawiają decyzje administracyjne
określające rodzaj, zakres, wysokość odpłatności za jedną godzinę usług i miejsce
świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych.
Realizacją zadania zajmuje się Dom Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego 4/6
w Szczecinie.
W roku 2012 pomoc taką przyznano 47 osobom, w ilości 12 030 godzin, na kwotę
222 945 zł.
2.

Wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki.

Udzielenie świadczenia w postaci wynagrodzenia za sprawowanie opieki nad małoletnimi nie
wymaga przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz wydania decyzji
administracyjnej. Wypłacane jest na podstawie postanowienia sądu, który określa również
wysokość tego wynagrodzenie.
W 2012 r. MOPR w Szczecinie wypłacił wynagrodzenie za sprawowanie opieki 15 osobom,
w ilości 50 świadczeń, na ogólną kwotę 36 785 zł.
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3.

Realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej,
mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz
rozwój specjalistycznego poradnictwa.

Program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
Ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa
w zakresie dożywiania” nakłada na gminę obowiązek realizacji ww. zadania.
Program jest finansowany z budżetu państwa oraz ze środków budżetu gminy. Na realizację
programu gmina może otrzymać dotację, jeżeli udział jej środków własnych wynosi nie mniej
niż 40% kosztów realizacji programu.
Cel Programu:
a) wsparcie gminy w wypełnianiu zadań własnych o charakterze obowiązkowym
w zakresie dożywiania dzieci oraz zapewnienia posiłku osobom jego pozbawionym;
b) długofalowe działanie w zakresie poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży poprzez
ograniczenie zjawiska niedożywienia;
c) upowszechnienie zdrowego stylu życia;
d) poprawa poziomu życia osób i rodzin o niskich dochodach;
e) rozwój w gminach bazy żywieniowej, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci
i młodzieży.
Formy pomocy w ramach Programu:
a) zasiłek celowy na zakup żywności lub przygotowanie gorącego posiłku;
b) posiłek
W 2012 r. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie, w ramach wieloletniego
programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, przyznał pomoc w formie:
a) posiłku:
 dzieciom do 7 roku życia – 779;
 dzieciom i młodzieży do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej – 2 432;
 osobom dorosłym – 1 516;
b) zasiłku celowego:
 liczba osób, którym decyzjami przyznano świadczenie – 4 237;
 liczba rodzin – 4 207;
 liczba osób w tych rodzinach – 8 228.
Pilotażowo w 2012 r. wprowadzono świadczenie w formie bonów żywnościowych. Zamiast
wypłaty gotówkowej 32 osoby otrzymały zasiłek celowy w formie bonów.
Należy zaznaczyć, że w przeciwieństwie do pomocy w formie posiłku, skierowanego
bezpośrednio do danej osoby, pomoc w formie zasiłku celowego skierowana jest do
wszystkich członków rodziny.
Łącznie z pomocy w ramach Programu w 2012 r. skorzystało 10 756 osób.
Kosz realizacji programu wyniósł łącznie 5 710 525 zł. Z czego 2 156 821 zł stanowiły środki
własne gminy, 3 553 704 zł wyniosła dotacja z budżetu państwa.
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Na mocy Porozumienia Nr 3/2012 z dnia 2 stycznia 2012 r. zawartego pomiędzy Miejskim
Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Szczecinie a Domem Pomocy Społecznej Domem
Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej z siedzibą przy ul. Romera 21-29 w Szczecinie
działając na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym i ustawy z dnia
29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie
dożywiania”, mając na celu prawidłową realizację zadania polegającego na zagwarantowaniu
gorącego posiłku osobom starszym, które nie mogą go sobie zapewnić oraz uwzględnienie
potrzeb osób niepełnosprawnych i w podeszłym wieku, wymagających szczególnej opieki
i zapewnienia właściwej opieki, a także komfortu psychicznego przy świadczeniu pomocy
polegającej na zapewnieniu gorącego posiłku, wdrożony został program „Gorący posiłek dla
seniora”.
Posiłki były wydawane w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Romera 21-29 oraz w Dziale
Wsparcia Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Potulickiej 40 w Szczecinie,
natomiast Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie zajmował się kierowaniem osób
wymagających wsparcia w tym zakresie.
W 2012 r. skierowano 21 osób celem objęcia pomocą w ramach programu „Gorący posiłek
dla seniora”.
B. Zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym.
B.1. Świadczenia pieniężne
Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom,
których dochód netto nie przekracza:
 dla osoby samotnie gospodarującej – 542 zł;
 dla gospodarstw domowych wieloosobowych – 456 zł na osobę w rodzinie.
przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów korzystania z pomocy,
określonego w art. 7 ustawy o pomocy społecznej.
Wysokość kryterium dochodowego kwalifikującego do udzielenia pomocy finansowej uległo
zmianie od 1 października 2012 r.
1.

Zasiłek stały

Zasiłek stały jest świadczeniem pieniężnym, skierowanym bezpośrednio do osoby, na którą
jest wystawiona decyzja administracyjna.
Przysługuje:
 pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub
całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium
dochodowego osoby samotnie gospodarującej;
 pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub
całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę
w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.
W przypadku osoby samotnie gospodarującej wysokość zasiłku stałego ustala się
w wysokości stanowiącej różnicę między kryterium dochodowym osoby samotnie
gospodarującej, a dochodem tej osoby.
W przypadku osoby w rodzinie wysokość zasiłku stałego ustala się w wysokości różnicy
między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie, a dochodem na osobę w rodzinie.
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Maksymalna wysokość zasiłku stałego nie może być wyższa niż 529 zł miesięcznie,
natomiast minimalna nie niższa niż 30 zł miesięcznie.
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie w roku 2012 przyznał pomoc w formie
zasiłku stałego na kwotę 10 737 170 zł, średnia miesięczna wysokość zasiłku stałego
wyniosła 381,20 zł. Pomoc przyznano 2 808 osobom. Liczba świadczeń wyniosła 28 167,
średnio jedna osoba w ciągu roku pobierała zasiłek stały przez 10 miesięcy.
2.

Zasiłek okresowy

Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę,
niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń
z innych systemów zabezpieczenia społecznego:
1) osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego
osoby samotnie gospodarującej;
2) rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny.
Zasiłek okresowy ustala się:
1) w przypadku osoby samotnie gospodarującej – do wysokości różnicy między
kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym,
że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 542 zł.;
2) w przypadku rodziny – do wysokości różnicy między kryterium dochodowym
rodziny, a dochodem tej rodziny.
Minimalna kwota zasiłku okresowego wynosi 20 zł.
Przyznaną pomoc w formie zasiłku okresowego, z podziałem na liczbę świadczeń, kwotę,
liczbę rodzin i liczbę osób w tych rodzinach obrazuje tabela nr 3.
Tabela Nr 3 Przyznana w 2012 r. pomoc w formie zasiłku okresowego

Liczba
osób,
którym
decyzją
przyznano
świadczenie

Liczba
świadczeń

Kwota
świadczeń

Liczba
rodzin

Liczba osób
w tych
rodzinach

1

2

3

4

5

4

6 027
4 479
547
1 035

35 429
24 554
2 049
6 622

8 024 782
6 478 150
451 433
578 601

5 943
4 431
545
1 024

11 922
9 184
840
1 711

5

18

41

9 400

18

24

6

727

2 163

507 198

722

1 878

ZASIŁKI OKRESOWE

w tym:
z powodu:

3

3

ogółem
bezrobocia
długotrwałej choroby
niepełnosprawności
możliwości utrzymania
lub nabycia uprawnień
do świadczeń z innych
systemów
zabezpieczenia
społecznego
inne niż wymienione
w wierszu 2-5

1
2
3

Wiersze od 1 do 6 nie sumują się
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W roku 2012 bezrobocie było najczęstszą przyczyną przyznania pomocy w formie zasiłku
okresowego.
3.

Zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy;

W celu zaspokojenia niezbędnych potrzeb bytowych może być przyznane świadczenie
w formie zasiłku celowego na zaspokojenie podstawowych potrzeb, w szczególności na
pokrycie w części lub w całości wydatków związanych z zakupem żywności, odzieży,
obuwia, leków i leczenia, opału, kosztów utrzymania mieszkania, drobnych remontów
i napraw mieszkania, wydatków na świadczenia zdrowotne.
W 2012 r. pomoc w formie zasiłku celowego przyznano na łączną kwotę 7 818 594 zł dla
9 157 osób.
Osobom najbardziej potrzebującym Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie przyznał
pomoc w postaci dofinansowania do zakupu leków.
Pomoc w tej formie przyznawana jest na podstawie Porozumienia Nr 2/2012 z dnia 2 stycznia
2012 r. zawartego pomiędzy Zachodniopomorską Okręgową Izbą Aptekarską z siedzibą przy
ul. Bolesława Śmiałego 4 w Szczecinie i Zarządem Wojewódzkim Kolegium Lekarzy
Rodzinnych z siedzibą przy ul. Kadłubka10/11 w Szczecinie a Miejskim Ośrodkiem Pomocy
Rodzinie w Szczecinie.
Podstawą do nieodpłatnego otrzymania leków była wycena recepty z 5% bonifikatą przez
jedną z 70 określonych w Porozumieniu aptek.
Łączna kwota przyznanej pomocy wyniosła 650 989,64 zł.
Przyznano 7 275 świadczeń 2 250 osobom.
Średni koszt jednego świadczenia wyniósł 89,48 zł.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie lub rodzinie o dochodach
przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany specjalny zasiłek celowy,
którego wysokość nie może przekraczać odpowiednio kryterium dochodowego osoby
samotnie gospodarującej lub rodziny.
W 2012 r. z tej formy pomoc skorzystało 2 941 rodzin, na łączną kwotę 1 678 502 zł.
4.

Zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego

Zasiłek ten przyznawany jest niezależne od dochodu poszkodowanych osób i rodzin, które
poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego.
Łączna kwota przyznanej w 2012 r. pomocy w formie zasiłku celowego na pokrycie
wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego wyniosła 59 413 zł.
Przyznano 38 świadczeń, 35 osobom.
Ustawa o pomocy społecznej nie określa wysokości tego świadczenia.
B.2. Świadczenia niepieniężne
1.

Usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania

Usługi opiekuńcze świadczone były na rzecz osób, które ze względu na wiek lub
niepełnosprawność wymagają pomocy innych osób. Obejmują pomoc w zaspokajaniu
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codziennych potrzeb życiowych, opiekę, higienę, pielęgnację i zapewnienie kontaktu
z otoczeniem.
Warunki odpłatności za usługi opiekuńcze reguluje Uchwała Nr LIV/1016/06 Rady Miasta
Szczecin z dnia 10 kwietnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania
i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.
W 2012 r. usługi opiekuńcze świadczone były przez dwie firmy wyłonione w drodze
przetargu nieograniczonego:
1. USŁUGI OPIEKUŃCZE SPÓŁKA Z O.O. ul. Św. Marcina 1 w Szczecinie na obszarze
obsługiwanym przez Rejonowy Ośrodek Pomocy Rodzinie Północ oraz Rejonowy
Ośrodek Pomocy Rodzinie Zachód;
2. POMOC OPIEKA PIELĘGNACJA V.R. BOŻYK – SPÓLKA CYWILNA z siedzibą
w Pilchowie przy ul. Zegadłowicza 11G w Szczecinie na obszarze obsługiwanym przez
Rejonowy Ośrodek Pomocy Rodzinie Prawobrzeże oraz Rejonowy Ośrodek Pomocy
Rodzinie Śródmieście.
Łączna kwota przyznanej pomocy w 2012 r. wyniosła 4 354 199,75 zł.
Przyznano 425 655 świadczeń 1 288osobom.
Średni koszt 1 godziny usług wyniósł 10,23 zł.
2.

Sprawienie pogrzebu

Zgodnie z art. 44 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, sprawienie pogrzebu
odbywa się w sposób ustalony przez gminę, zgodnie z wyznaniem zmarłego.
Zadanie to w roku 2012 r. było realizowane na podstawie Umowy Nr 75/11 z dnia 21 grudnia
2011 r. zawartej pomiędzy Gminą Miasto Szczecin Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie
w Szczecinie a Panem Krzysztofem Cezarym Konobrodzkim prowadzącym działalność
gospodarczą pod nazwą EDEN Salon Usług Pogrzebowych z siedzibą przy ul. Goleniowskiej
31 w Szczecinie, w oparciu o Zarządzenie Nr 418/05 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia
2 sierpnia 2005 r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Miejski Ośrodek
Pomocy Rodzinie w Szczecinie osobom zmarłym w Gminie Miasto Szczecin.
MOPR w Szczecinie po uzyskaniu zgłoszenia (najczęściej od policji, prokuratury, hospicjów,
zakładów opiekuńczo-leczniczych, szpitali, jak również osób prywatnych) o konieczności
pochówku, w pierwszej kolejności ustalał czy zmarły posiadał rodzinę, która mogłaby go
pochować w ramach zasiłku pogrzebowego z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jeżeli osoba
zmarła nie miała rodziny podejmowane były czynności pochowania zmarłego.
W 2012 r. na koszt gminy Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie sprawił pochówek
109 osobom, na łączną kwotę 201 615,00 zł.
Średni koszt jednego pochówku wyniósł 1 849,68 zł.

3.

Prowadzenie mieszkań chronionych

W celu przygotowania osoby bezdomnej do samodzielnej egzystencji i integracji ze
społecznością lokalną Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie prowadzi mieszkanie
chronione.
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Warunkiem pobytu osoby bezdomnej w mieszkaniu chronionym jest objęcie jej
indywidualnym programem wychodzenia z bezdomności.
Mieszkanie chronione przystosowane jest dla 6 mężczyzn. W roku 2012 przebywało w nim
10 osób.
4.

Praca socjalna

Udzielenie świadczenia w postaci pracy socjalnej nie wymaga przeprowadzenia rodzinnego
wywiadu środowiskowego ani wystawienia decyzji administracyjnej. Pomoc w formie pracy
socjalnej udzielana jest niezależnie od sytuacji materialnej osoby lub rodziny.
Głównym jej celem jest wzmacnianie osób i rodzin w odzyskiwanie zdolności do
prawidłowego funkcjonowania społecznego, usamodzielnienie osobiste i społeczne.
W 2012 r. pomocy w formie pracy socjalnej udzielono 9 278 osobom w 5 439 rodzinach
z czego 1 678 osób należących do 1 037 rodzin nie korzystało z innych form pomocy.
5.

Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne

Pomoc w formie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne przysługuje między innymi
osobom pobierającym zasiłek stały, które nie posiadają prawa do ubezpieczenia zdrowotnego
z innego tytułu, osobom objętym indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego oraz
osobom realizującym kontrakt socjalny nie podlegającym obowiązkowi ubezpieczenia
zdrowotnego.
Dane dotyczące realizacji tego zadania przez MOPR w Szczecinie w 2012 r. przedstawione
zostały w poniższej tabeli.
Tabela Nr 4 Liczba osób, liczba świadczeń oraz koszt opłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne w 2012 r.

Liczba
osób

Wyszczególnienie
Osoby pobierające zasiłek stały z pomocy
społecznej, niepodlegające obowiązkowi
ubezpieczenia zdrowotnego
Osoby objęte indywidualnym programem
zatrudnienia socjalnego w Centrum
Integracji Społecznej
Osoby realizujące kontrakt socjalny nie
podlegające obowiązkowi ubezpieczenia
zdrowotnego z innego tytułu
ogółem

6.

Liczba
składek

Koszt składek

2 623

26 053

935 968,00 zł

91

443

18 304,00 zł

12

91

3 728,00 zł

x

26 587

958 000,00 zł

Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych

Osoby nie ubezpieczone w ramach przepisów o Narodowym Funduszu Zdrowia na podstawie
ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych mają prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych, w tym przypadku z budżetu państwa.
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Dokumentem potwierdzającym prawo do świadczeń opieki zdrowotnej jest decyzja
administracyjna poprzedzona rodzinnym wywiadem środowiskowym, przeprowadzonym
przez pracownika socjalnego.
Zadanie to jest w całości finansowane przez budżet państwa, łącznie z kosztami
przeprowadzenia wywiadu środowiskowego i kosztami wystawienia decyzji administracyjnej.
W 2012 r.:
 przeprowadzono 839 wywiadów środowiskowych, w tym 737 wywiadów dotyczyło
mieszkańców naszego miasta;
 wystawiono 961 decyzji administracyjnych;
 sporządzono 104 postanowienia przekazania sprawy do innej gminy.
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1.1.2. Zadania powiatu
Zadania powiatu, tak samo jak w przypadku gminy, przez ustawodawcę zostały podzielone na
zadania:
 z zakresu administracji rządowej;
 zadania własne powiatu.
A. Zadania z zakresu administracji rządowej
A.1. Pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy
lub ochronę uzupełniającą
Zadanie to jako jedyne zadanie powiatu wykonywane było przez Rejonowe Ośrodki Pomocy
Rodzinie.
Pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, przyznaje
się na podstawie indywidualnego programu integracji, uzgodnionego między Miejskim
Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Szczecinie a cudzoziemcem, określającego wysokość, zakres
i formy pomocy. Pomoc nie może być przyznana na okres dłuższy niż 12 miesięcy.
Świadczenie jest w pełni finansowane z budżetu państwa.
W 2012 r. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie udzielił pomocy 2 cudzoziemcom
mającym status uchodźcy, na kwotę 7 431 zł, w kwocie tej zawarto świadczenia pieniężne dla
obu uchodźców w wysokości 5 771 zł i świadczenia pieniężne dla jednego z nich na naukę
języka polskiego, w wysokości 1 660 zł.
B. Zadania własne powiatu

B.1. Pomoc na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki
Osobom pełnoletnim opuszczającym domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży
niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży,
schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze,
specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające
całodobową opiekę oraz młodzieżowe ośrodki wychowawcze, udzielana jest pomoc mająca
na celu życiowe usamodzielnienie i integrację ze środowiskiem w formie:
a) pieniężnej na usamodzielnienie;
b) pieniężnej na kontynuowanie nauki;
c) w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu
chronionym;
d) w uzyskaniu zatrudnienia;
e) w formie rzeczowej na zagospodarowanie;
f) praca socjalna.
Dane przedstawia tabela poniżej.
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pomoc pieniężna na
kontynuowanie nauki

uzyskanie
odpowiednich
warunków
mieszkaniowych

w mieszkaniu
chronionym

1

2

3

4

5

SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO WYCHOWAWCZE
liczba osób
liczba świadczeń
kwota świadczeń w zł
SPECJALNE OŚRODKI WYCHOWAWCZE
liczba osób
liczba świadczeń
kwota świadczeń w zł
MŁODZIEŻOWE OŚRODKI
WYCHOWAWCZE
liczba osób
liczba świadczeń
kwota świadczeń w zł
MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII
ZAPEWNIAJĄCE CAŁODOBOWĄ OPIEKĘ
liczba osób
liczba świadczeń
kwota świadczeń w zł
DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ DLA DZIECI
I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNYCH
INTELEKTUALNIE
liczba osób
liczba świadczeń
kwota świadczeń w zł
DOMY DLA MATEK Z MAŁYMI DZIEĆMI I
KOBIET W CIĄŻY
liczba osób
liczba świadczeń
kwota świadczeń w zł
SCHRONISKA DLA NIELETNICH
liczba osób
liczba świadczeń
kwota świadczeń w zł
ZAKŁADY POPRAWCZE
liczba osób
liczba świadczeń
kwota świadczeń w zł

pomoc na
zagospodarowanie
z formie rzeczowej
pomoc w uzyskaniu
zatrudnienia

wyszczególnienie

pomoc pieniężna na
usamodzielnienie

w tym

6

7

Praca socjalna

Tabela Nr 5 Liczba osób usamodzielnianych, liczba i kwota świadczeń wypłaconych w 2012 r.

8

1

0

2

0

0

0

0

2

2

2
12
5 531
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0

8

0
0
0
0
0
0
0

2
x
x
0
0
x
x

9

1

1

0

0

0

10

12

1
1
4 941

2
10
2 965

0
0
0

0
0
0

0
0
0

13

1

4

0

0

1

14

16

1
1
4 941

6
64
31 405

0
0
0

0
0
0

1
1
4 940

17

0

0

0

0

18

20

0
0
0

0
0
0

0
0
0

21

0

0

22

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
1
1
12
5 929

3
4
5
6
7

11

15

19

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
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x
x
0
0
x
x
0

1

0

2
x
x

0

4

0

6
x
x

0

0

0

0
0
0

0
0
0

0

0
x
x

0

0

0

0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0
x
x
0
0
x
x
1
1
x
x

x
x

x
x

x
x

x
x
0
0
x
x
0
0
x
x
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B.2. Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej
Interwencja kryzysowa jest niepieniężną formą pomocy, udzielaną niezależnie od sytuacji
materialnej osoby lub rodziny, nie wymaga przeprowadzania rodzinnego wywiadu
środowiskowego ani wystawiania decyzji administracyjnej.
Celem interwencji kryzysowej jest złagodzenie objawów reakcji kryzysowej, przywrócenie
równowagi psychicznej, zapobieganie przejściu ostrego kryzysu w stan chroniczny,
przywrócenie umiejętności samodzielnego radzenia sobie.
Realizacją tego zadania w MOPR w Szczecinie zajmuje się Dział Interwencji Kryzysowej,
w którym funkcjonują sekcje:
 terapii i profilaktyki;
 interwencji kryzysowej;
 hostel.
W roku 2012 w Dziale Interwencji Kryzysowej przyjęto łącznie 4 245 klientów –
w tym 2 875 kobiet i 1 370 mężczyzn.
W Sekcji Terapii i Profilaktyki z pomocy skorzystało 1 478 osób, spośród tej liczby
1 132 stanowiły kobiety, a 346 mężczyźni.
Sekcja Interwencji Kryzysowej odnotowała 2 767 osoby zgłaszające się po pomoc, w tym
1 743 kobiet i 1 024 mężczyzn.
Osoby przebywające w hostelu przed umieszczeniem jak również w trakcie pobytu korzystały
z pomocy Sekcji Terapii i Profilaktyki lub Sekcji Interwencji Kryzysowej
Tabela Nr 6 Liczba osób korzystających ze wsparcia Działu Interwencji Kryzysowej z podziałek na wiek i płeć
w 2012 r.

Przedziały wiekowe
0 – 10
11 – 19
20 – 35
36 – 60
60 +
brak danych
łącznie

ogółem
161
350
970
1 561
414
789
4 245

w tym:
kobiety
mężczyźni
91
70
231
119
692
278
1 091
470
256
158
514
275
2 875
1 370

Wśród korzystających z pomocy Działu Interwencji Kryzysowej najliczniejszą grupę
stanowiły osoby posiadające wykształcenie średnie - 776, następnie osoby posiadające
wykształcenie wyższe – 674, najmniej liczną grupę stanowiły osoby z wykształceniem
zasadniczym – 436 i podstawowym – 467.
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1) Kategorie zgłaszanych problemów
Kategorie problemów, z którymi zgłaszały się osoby do Działu Interwencji Kryzysowej
w 2012 r. przedstawia tabela poniżej.
Tabela Nr 7 Liczba problemów zgłaszanych do Działu Interwencji Kryzysowej w 2012 r. z podziałem na
kategorie

Lp.

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Kategorie zgłaszanych problemów
Przemoc w rodzinie
przemoc psychiczna
przemoc fizyczna
w tym:
rodzaje
przemoc ekonomiczna
przemocy przemoc seksualna
zaniedbanie
Przemoc poza rodziną
Uzależnienia i współuzależnienia
Problemy socjalne
Kryzysy rodzinne
Kryzysy partnerskie
Problemy wychowawcze
Problemy zdrowotne i emocjonalne
Inne kryzysy sytuacyjne
Katastrofy i wypadki
Poszukiwanie informacji

Liczba zgłoszeń w
2012 r.
2 302
1 015
790
158
105
234
43
974
1 150
1 203
336
282
875
107
50
723

Do najczęściej zgłaszanych problemów należy przemoc w rodzinie. W 2012 r. do Działu
Interwencji Kryzysowej z tym problemem zgłosiły się 993 ofiary przemocy w tym: 860
kobiet i 133 mężczyzn.
Wśród klientów Działu Interwencji Kryzysowej 421 osób to sprawcy przemocy
w rodzinie lub osoby, co do których istnieje takie podejrzenie.
W Sekcji Interwencji Kryzysowej takich osób odnotowano 379, natomiast w Sekcji Terapii
i Profilaktyki 42 osoby. Sekcja Interwencji Kryzysowej angażując się w działania związane
z „Niebieską Kartą” inicjuje interwencje w środowisku objętym ww. procedurą. W trakcie
działań pracownicy zobowiązani są między innymi do nawiązania kontaktu z osobą, co do
której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie.
2) Hostel
W roku 2012 schronienie w hostelu znalazło łącznie 95 osób (44 kobiety, 1 mężczyzna i 50
dzieci).:
 10 osób trafiło do hostelu po interwencjach policyjnych w miejscu ich zamieszkania,
 15 osób zostało umieszczonych w hostelu na wniosek pracownika socjalnego,
 20 osób zostało skierowanych do hostelu przez psychologa/terapeutę Działu
Interwencji Kryzysowej.
Spośród 44 osób dorosłych przebywających w hostelu w 2012 roku z powodu doznawania
przemocy:
 8 kobiet musiało opuścić własne mieszkanie,
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 5 kobiet i 1 mężczyzna opuścili mieszkanie, które było ich wspólną własnością
z partnerem/ współmałżonkiem,
 27 kobiet opuściło mieszkanie, które było wyłączną własnością ich partnera/męża lub
rodziny partnera/męża,
 4 kobiety były ofiarami handlu ludźmi.
Z grupy tej 38 osób zostało objętych indywidualnym programem pomocowym.
Wszystkie osoby przebywające w hostelu miały możliwość skorzystania ze wsparcia
psychologicznego, spotkań indywidualnych i grupowych w Sekcji Terapii i Profilaktyki
Działu Interwencji Kryzysowej. W indywidualnej terapii krótkoterminowej uczestniczyło
37 kobiet i 1 mężczyzna.
Na terenie hostelu odbywały się cyklicznie spotkania grupowe dla mieszkańców:
 grupa psychoedukacyjna dla osób doznających przemocy w rodzinie - dwie edycje,
w których uczestniczyło po 6 mieszkanek,
 grupa socjoterapeutyczna dla dzieci i młodzieży - jedna edycja, w której uczestniczyło
12 dzieci.
W
celu
rozwiązania
problemów
związanych
z
przemocą
w
rodzinie,
w przypadku każdego mieszkańca hostelu powołano grupy robocze, których celem było
opracowywanie i realizowanie indywidualnego planu pomocy rodzinie, monitorowanie
sytuacji rodzin objętych procedurą „Niebieskiej Karty” oraz dokumentowanie działań
podejmowanych wobec rodzin dotkniętych przemocą oraz efektów tych działań.
W 2012 roku hostel opuściło 36 kobiet i 1 mężczyzna. Ze wszystkich osób, które opuściły
placówkę, 20 osób wyszło z sytuacji kryzysu i usamodzielniło się:
 10 osób wynajęło mieszkanie,
 5 osób znalazło schronienie u rodziny,
 5 osób powróciło do własnego mieszkania, gdyż udało się usunąć z mieszkania
sprawcę przemocy,
 1 osoba kupiła mieszkanie.
Z sytuacji kryzysu nie udało się wyjść 13 osobom. Cztery kobiety (ofiary handlu ludźmi)
zostały przewiezione do innego ośrodka poza Szczecinem.
Osiem osób przyjętych w 2012 roku nadal przebywa w hostelu starając się przy wsparciu
Działu Interwencji Kryzysowej znaleźć wyjście z sytuacji, w której się znalazły.
Osobom znajdującym się w sytuacji kryzysowej, które z powodu braku miejsc nie mogły być
umieszczone w hostelu, MOPR w Szczecinie zapewnił miejsca noclegowe:
1) na mocy Porozumienie Nr 18/2012 zawartego w dniu 08.10.2012 r. pomiędzy Gminą
Miasto Szczecin Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie a Zakładem ProdukcyjnoHandlowym „ARBET” Sp. Z o.o. z siedzibą przy ul. Pieszej 25 w Szczecinie w okresie
od października do grudnia 2012 r. - w hotelu umieszczono 3 osoby;
2) Schronisko dla Kobiet ul. Piaseczna 4 przy Centrum Socjalnym Caritas Archidiecezji
Szczecińsko-Kamieńskiej – wydano 49 skierowań dla kobiet z dziećmi.
3) Podjęte działania
a)

działania w ramach interwencji kryzysowej

Do najczęściej podejmowanych przez Dział Interwencji Kryzysowej działań w 2012 r.
należały:
 indywidualna terapia krótkoterminowa – 3 054, skorzystało z niej 1 276 osób,
 konsultacja psychologiczna – 1 113, skorzystało z niej 1 001 osób,
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 rozmowa wspierająca – 1 717.
W ramach poradnictwa rodzinnego przeprowadzono:
 100 konsultacji dla 164 osób;
 24 mediacje;
 87 terapii rodzinnych dla 63 osób;
 45 osobom udzielono wsparcia pedagogicznego;
 220 porad prawnych;
 36 osobom udzielono pomocy w sporządzeniu pism procesowych.
Pracownicy Sekcji Interwencji Kryzysowej uczestniczyli w 892 interwencjach na rzecz
klientów:
 94 - interwencje socjalne;
 37 - procedura „Interwencyjny odbiór dzieci”;
 87 - interwencja na wniosek policji;
 152 - interwencje po godzinach urzędowania Rejonowych Ośrodków Pomocy
Rodzinie;
 45 - interwencje nocne;
 241 - interwencji związanych z procedurą „Niebieska karta”.
b) prowadzenie grupy psychoedukacyjnej dla osób doznających przemocy w rodzinie
W 2012 r. przeprowadzone zostały trzy edycje grupy psychoedukacyjnej dla osób
doznających przemocy w rodzinie, po 8 spotkań każda. Grupy miały charakter zamknięty.
Celem spotkań było zwiększenie świadomości skutków przemocy wśród jej ofiar,
przywrócenie poczucia sprawstwa, nauka sposobów radzenia sobie w sytuacji krzywdzenia.
W spotkaniach grupy uczestniczyło 29 kobiet.

B.3. Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej z terenu powiatu
W 2012 roku przygotowano konferencje, programy i plany szkoleniowe oraz dokształcanie
pracowników Ośrodka, innych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej
funkcjonujących na terenie Gminy Miasto Szczecin oraz organizacji pozarządowych
działających w obszarze pomocy społecznej.
Odbyło się 97 form dokształcania, w których uczestniczyło łącznie 1 199 osób, w tym:
 zewnętrzne szkolenia, konferencje, seminaria: 85 form / 380 uczestników;
 wewnętrzne szkolenia, konferencje: 12 form / 819 uczestników.
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1.1.3. Realizacja pozostałych zadań
Szczecin jest miastem na prawach powiatu, dlatego Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Szczecinie realizuje zarówno zadania gminy jak i powiatu wynikające z ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Część zadań jest zadaniami wspólnymi dla gminy
i powiatu.
1.1.3.1. Kierowanie do domów pomocy społecznej i ośrodków wsparcia
Realizacją tego zadania w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie zajmuje się
Dział Instytucji Pomocy Społecznej.
1.

Domy pomocy społecznej

Na terenie Szczecina w 2012 r. funkcjonowały 3 domy pomocy społecznej o zasięgu
ponadgminnym:
1) Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” im. Generała Boruty Spiechowicza
przy ul. Kruczej 17 – zapewniający całodobową opiekę i pielęgnację osobom w wieku
podeszłym oraz przewlekle somatycznie chorym, dysponujący 235 miejscami;
2) Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej” przy
ul. Romera 21-29 – zapewniający całodobową opiekę i pielęgnację osobom w wieku
podeszłym oraz przewlekle somatycznie chorym, dysponujący 238 miejscami;
3) Dom Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego 4/6 – zapewniający całodobowa opiekę
osobom przewlekle psychicznie chorym, dla 68 mieszkańców.
Pracownicy socjalni Działu Instytucji Pomocy Społecznej przeprowadzali wywiady
środowiskowe i przygotowywali niezbędną do umieszczenia w domu pomocy społecznej
dokumentację.
W 2012 r. wystawiono 2 030 decyzji administracyjnych, w tym 33 decyzje odmowne.
Decyzje dotyczyły skierowania do domu pomocy społecznej, umieszczenia w domu pomocy
społecznej, określały wysokość odpłatności za pobyt w dps.
W 2012 r. w domach pomocy społecznej funkcjonujących na terenie Szczecina przebywało
łącznie 638 osób.
Odpłatność gminy za pobyt mieszkańców w dps w 2012 r. wyniosła – 12 630 987 zł.
Ze względu na niewystarczającą liczbę miejsc w dps w Szczecinie mieszkańcy umieszczeni
byli w domach pomocy na terenie innych gmin.
W 2012 r. w domach pomocy społecznej poza Gminą Miasto Szczecin przebywało:











styczeń – 242 osoby;
luty – 240 osób;
marzec – 241 osób;
kwiecień - 238 osób;
maj - 239 osób;
czerwiec – 238 osób;
lipiec – 238 osób;
sierpień – 239 osób;
wrzesień – 237 osób;
październik – 246 osób;
22

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie za 2012 r.
 listopad – 257 osób;
 grudzień – 256 osób.
Łączny koszt utrzymania mieszkańców naszego miasta w domach pomocy społecznej poza
terenem Szczecina wyniósł - 5 535 345,74 zł.
Zarządzeniem Nr 5/12 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie
z dnia 2 stycznia 2012 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Kierowania Osób do Domów
Pomocy Społecznej na podstawie § 7 i § 15 Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego
Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie powołano Zespól ds. Kierowania Osób do Domów
Pomocy Społecznej, które to zmieniono Zarządzeniem Nr 59/12 Dyrektora Miejskiego
Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie z dnia 29 czerwca 2012 r.). Załącznik Nr 1 i Nr 2 do
Zarządzenia Nr 6/2012 r. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Szczecinie z dnia 2 stycznia 2012 r. w sprawie procedur postępowania w sprawach
dotyczących kierowania, umieszczania osób w domach pomocy społecznej oraz ustalania
odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej określa procedury skierowania
i umieszczania w domu pomocy społecznej osób zamieszkałych na terenie Gminy Miasto
Szczecin w domach pomocy społecznej na terenie Gminy Miasto Szczecin i w domach
pomocy społecznej na terenie innych gmin.
W roku 2012 obyło się 51 posiedzeń Zespołu.

2.

Ośrodki wsparcia

Na terenie Szczecina w 2012 r. funkcjonowały następujące ośrodki wsparcia o zasięgu
lokalnym:
Ośrodki wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi:
1) Środowiskowy Dom Samopomocy Szczecin, ul. Tartaczna 14;
2) Środowiskowy Dom Samopomocy Szczecin, ul. J.U. Niemcewicza 6;
3) Dom Klub „Pod Fontanną” Szczecin, ul. Bohaterów Warszawy 27;
Ośrodki te w 2012 r. prowadzone były przez Dom Pomocy Społecznej przy
ul. Broniewskiego 4/6 w Szczecinie:
 liczba miejsc – 95;
 liczba osób korzystających – 120;
4) Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Pocztowa 31-33 prowadzony przez Dom Pomocy
Społecznej przy ul. Romera 21-29 w Szczecinie:
 liczba miejsc – 25;
 liczba osób korzystających – 28;
5) Ośrodek Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych przy pl. Jakuba Wujka 6
w Szczecinie:
 liczba miejsc – 40;
 liczba osób korzystających – 40;
6) Środowiskowy Dom Samopomocy prowadzony przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz
Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Szczecinie ul. Rostocka 125 w Szczecinie:
 liczba miejsc – 38;
 liczba osób korzystających – 44.
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Pozostałe ośrodki wsparcia:
1) Dział Środowiskowych Form Pomocy Półstacjonarnej dla Osób z Chorobą Alzheimera
„Jaskółka” prowadzony przez Dom Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej 17
w Szczecinie:
 liczba miejsc – 20;
 liczba osób korzystających – 31;
2) Dział Wsparcia Dziennego przy ul. Potulickiej 40;
3) Dział Wsparcia Dziennego przy ul. Łukasiewicza 6;
Działy te prowadzone były przez Dom Pomocy Społecznej przy ul. Romera 21-29
w Szczecinie
 liczba miejsc – 115;
 liczba osób korzystających – 146;
Dział Instytucji Pomocy społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie
w 2012 r. wydał 650 decyzji administracyjnych kierujących do poszczególnych ośrodków
wsparcia, określając jednocześnie odpłatność mieszkańców za pobyt.
1.1.3.2. Działania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Działania w tym zakresie realizowane były w oparciu o ustawę z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej oraz ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie.
Koordynator Działań w Zakresie Przeciwdziałania Przemocy na podstawie „Niebieskich
Kart” założonych przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie
w ilości 101 sztuk, oraz przez pozostałe podmioty (policja, oświata, służba zdrowia) powołał
422 grupy robocze, które wsparciem objęty 1 194 osoby.
Pracownicy MOPR w Szczecinie uczestniczyli w corocznej akcji organizowanej przez
prokuraturę „Tydzień pomocy ofiarom przestępstw”, w posiedzeniach Zespołu
Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Szczecinie oraz brali
udział w programach telewizyjnych poświęconych zjawisku przemocy.
1.1.3.3. Działania w zakresie wspierania rodzin z problemami uzależnień
W ramach działań wspierania rodzin z problemami uzależnień 8 pracowników socjalnych
przeprowadzało wywiady środowiskowe na potrzeby Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych. W roku 2012 przeprowadzono 636 takich wywiadów .
W 38 przypadkach podjęto działania dotyczące prowadzenia obserwacji, nadzoru oraz
wsparcia środowisk zgłoszonych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, z czego:
 18 rodzin objęto stałym monitorowaniem z powodu podejrzenia nadużywania
alkoholu oraz motywowano do podjęcia terapii w ośrodkach terapii uzależnień;
 20 rodzin, w których zaprzestano nadużywania alkoholu bądź nie stwierdzono faktów
świadczących o szkodliwym spożywaniu alkoholu, objęto obserwacją i wsparciem
w postaci pracy socjalnej.
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Podjęto pracę z rodzinami, z których dzieci, na skutek spożycia alkoholu bądź innych
środków psychoaktywnych czy też chemicznych, zostały hospitalizowane na oddziale
toksykologii szpitala przy ul. Wojciecha 7 w Szczecinie.
Działania dotyczyły głównie rozeznania potrzeb rodzin, ze szczególnym uwzględnieniem
informowania o możliwości czy też konieczności skorzystania z poradnictwa
specjalistycznego.
W zakresie tym rozeznano 66 środowisk:
 21 rodzin, objętych zostało stałym monitorowaniem z powodu braku dostatecznych
kompetencji i umiejętności wychowawczych ze strony rodziców;
 5 dzieci, objęto terapią grupową w poradni psychologiczno-pedagogicznej;
 5 dzieci zostało objętych pomocą ośrodków terapii uzależnień (Monar, Powrót
z U);
 21 dzieci, które były hospitalizowane z powodu spożycia alkoholu;
 11 dzieci, które były hospitalizowane z powodu spożycia narkotyków;
 34 dzieci, które trafiły do szpitala z powodu spożycia leków i innych substancji
chemicznych.

1.1.3.4. Decyzje administracyjne
Przyznanie lub odmowa przyznania świadczeń zarówno pieniężnych jak i niepieniężnych
zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego wymaga wystawienia decyzji
administracyjnej.
W 2012 r. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie wystawił 70 797 decyzji
administracyjnych.
Tabela Nr 8 Ilość wystawionych decyzji administracyjnych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Szczecinie z podziałem na działy w 2012 r.

Lp.

Dział

1
2
3
4
5
6
7

Rejonowy Ośrodek Pomo0cy Rodzinie Północ
Rejonowy Ośrodek Pomocy Rodzinie Prawobrzeże
Rejonowy Ośrodek Pomocy Rodzinie Śródmieście
Rejonowy Ośrodek Pomocy Rodzinie Zachód
Dział Pomocy Osobom Bezdomnym
Biuro projektu „Aktywna integracja w Szczecinie”
Dział Pieczy Zastępczej4

8
9

Dział Instytucji Pomocy Społecznej
Ubezpieczenia zdrowotne ze środków publicznych5
Łącznie

4

Ilość
wystawionych
decyzji
16 687
8 832
17 836
12 730
8 363
359
2 188
2 841
961
70 797

W tym decyzje wystawiane na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
Decyzje na ubezpieczenia zdrowotne ze środków publicznych są wystawiane przez Rejonowe Ośrodki Pomocy Rodzinie i Dział Pomocy
Osobom Bezdomnym
5
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1.1.3.5. Ocena zasobów pomocy społecznej
W 2012 r. wspólnie z Wydziałem Spraw Społecznych Urzędu Miasta Szczecin po raz
pierwszy w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej sporządzono
„Ocenę zasobów pomocy społecznej dla Gminy Miasto Szczecin” za 2011 r.
Narzędzie opracowane zostało przez Instytut Rozwoju Służb Społecznych na zlecenie
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
Konieczność sporządzenia tego sprawozdania została wprowadzona od 2012 r. przepisem
art.16a i art. 19 ust 18 ustawy z dnia 12marca 2004 r. o pomocy społecznej.
Ocena zasobów pomocy społecznej zastąpiła sporządzany do tej pory Bilans potrzeb pomocy
społecznej dla gmin i powiatu. Z założenia stanowi podstawę planowania i zarządzania sferą
pomocy społecznej.
W przypadku Gminy Miasto Szczecin Ocena została sporządzona w formie jednolitego
dokumentu, łączącego informację z zakresu zadań i potrzeb leżących zarówno w kompetencji
gminy jak i powiatu. Sporządzona została w oparciu o dane znajdujące się w zasobach
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie jak równie w zasobach Wydziału Spraw
Społecznych Urzędu Miasta Szczecin. Zawierała także dane wygenerowane automatycznie,
znajdujące się w systemie informatycznym pomocy społecznej oraz Głównego Urzędu
Statystycznego np. liczba mieszkańców. Zasoby te obejmowały w szczególności
infrastrukturę, kadrę, organizacje pozarządowe i nakłady finansowe na zadania szeroko
rozumianej pomocy społecznej, bez względu na podmiot je finansujący i realizujący. Ocena
obejmowała również osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej, rodzaje ich
problemów oraz ich rozkład ilościowy.
1.1.3.6. Sprawozdawczość
Miejski Ośrodek Pomocz Rodzinie w Szczecinie zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej art. 17 ust. 17 oraz art. 19 ust 17 jak co roku sporządzał sprawozdania:
1) do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego:
 kwartalne MK – 2 sprawozdania;
 półroczne MPiPS-03-P – 1 sprawozdanie;
 roczne MPiPS-03-R za 2011 rok – 1 sprawozdanie;
 zbiory centralne – 24 sprawozdania;
 realizacja wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania:
- 4 sprawozdania;
 „Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie” – 1 sprawozdanie;
 jednorazowe – 11 sprawozdań;
powyższe sprawozdania przekazywane były zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznie
systemem informatycznym Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Statystyczna Aplikacja
Centralna;
 miesięczne sprawozdanie z liczby mieszkańców domów pomocy społecznej
w Szczecinie oraz koszty ich utrzymania – 12 sprawozdań;
 liczba osób korzystających z usług oraz wysokość ponoszonej odpłatności przez
uczestników ośrodków wsparcia w Szczecinie – 12 sprawozdań;
2) sprawozdania przekazywane Portalem sprawozdawczym do Głównego Urzędu
Statystycznego;
3) sprawozdania jednorazowe sporządzane na wniosek instytucji oraz organizacji,
wynikające z charakteru działalności MOPR w Szczecinie;
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4) na bieżąco udzielano informacji w zakresie funkcjonowania MOPR w Szczecinie, liczby
osób korzystających z pomocy itp;
5) dokonywano wewnętrznych analiz wynikających z bieżących potrzeb informacyjnostatystycznych.
1.1.3.7. Nadzór nad działalnością jednostek specjalistycznego poradnictwa, w tym
rodzinnego, oraz ośrodków wsparcia, domów pomocy społecznej i ośrodków
interwencji kryzysowej.
W ramach prowadzonego nadzoru przeprowadzono kontrole, w szczególności z zakresu
i poziomu usług świadczonych w domach pomocy społecznej, ośrodkach wsparcia,
warsztatach terapii zajęciowej oraz w podmiotach świadczących usługi opiekuńcze w miejscu
zamieszkania świadczeniobiorcy (w tym usługi specjalistyczne dla osób z zaburzeniami
psychicznymi), współpraca z właściwymi merytorycznie działami w powyższym zakresie.
Zgodnie z przyjętym Planem kontroli na 2012 rok przeprowadzono 17 kontroli o następującej
tematyce:
Tabela Nr 9 Rodzaje i zakres przeprowadzonych kontroli w 2012 r.
Lp.

1.

2.

3.

Rodzaj kontroli

sprawdzająca

sprawdzająca

sprawdzająca

Zakres (temat kontroli)

Kontrola realizacji zaleceń
pokontrolnych wydanych po
kontroli problemowej
przeprowadzonej w 2011 r.
dotyczącej zgodności
dokumentacji prowadzonej przez
podmiot świadczący usługi
opiekuńcze
z decyzjami administracyjnymi
MOPR w Szczecinie
w zakresie:
- liczby godzin usług,
- poprawności prowadzonej
dokumentacji,
- poprawności realizacji.
Kontrola realizacji zaleceń
pokontrolnych, wydanych po
kontroli problemowej
przeprowadzonej w 2011 r.
w zakresie zapewnienia usług
opiekuńczych mieszkańcom
DPS w okresie od 1 stycznia
2011 r.
do 30 września 2011 r.
Kontrola realizacji zaleceń
pokontrolnych wydanych po
kontroli problemowej
przeprowadzonej w 2011 r.
w zakresie realizacji usług w
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Nazwa i adres jednostki
kontrolowanej

Liczba
kontroli

1. Usługi Opiekuńcze Sp. z o.o.
ul. Św. Marcina 1
71-544 Szczecin
2. Complex-Opieka Adriana
Nadolska
ul. Królowej Korony Polskiej 25
70-486 Szczecin

2

Dom Pomocy Społecznej
„Dom Kombatanta”
im. Gen. Mieczysława
Boruty-Spiechowicza
ul. Krucza 17
71-747 Szczecin

1

Dom Pomocy Społecznej
ul. Wł. Broniewskiego 4/6
71-460 Szczecin
Dział Pomocy Środowiskowej
Środowiskowy Dom

1
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ośrodku wsparcia, zgodnie z
potrzebami uczestników,
określonych
w indywidualnych planach
wsparcia, aktywizacji,
rehabilitacji i integracji
społecznej w okresie
od 1 stycznia 2011 r. do 30
września 2011 r.

Samopomocy
ul. Tartaczna 14
70-893 Szczecin

Dom Pomocy Społecznej
Dom Kombatanta i Pioniera
Ziemi Szczecińskiej
ul. Romera 21-29
71-246 Szczecin

4.

problemowa

Prawidłowość i zgodność
funkcjonowania Działu
Wsparcia Dziennego z
Regulaminem organizacyjnym.

1. Dział Wsparcia Dziennego
Ośrodek Wsparcia Dziennego
ul. Łukasiewicza 6
71-317 Szczecin

2

2. Dział Wsparcia Dziennego
Ośrodek Wsparcia Dziennego
ul. Potulicka 40
70-234 Szczecin

5.

6.

problemowa

problemowa

Prawidłowość zapewnienia
usług w zakresie potrzeb
bytowych mieszkańcom DPS w
okresie od 1 stycznia 2011 r. do
dnia rozpoczęcia kontroli oraz
prawidłowość realizacji §9, §11,
§12 i §13 Rozporządzenia
Ministra Polityki Społecznej
z dnia 19 października 2005 r. w
sprawie domów pomocy
społecznej w okresie od 1
stycznia 2011 r. do dnia
rozpoczęcia kontroli.
Prawidłowość i zgodność
funkcjonowania podmiotu
w zakresie świadczenia
specjalistycznych usług
opiekuńczych z
Rozporządzeniem Ministra
Polityki Społecznej z dnia 22
września 2005 r.
w sprawie specjalistycznych
usług opiekuńczych, aktami
wewnętrznymi, procedurami
oraz dokumentacją regulującą
współpracę z MOPR
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Dom Pomocy Społecznej
„Dom Kombatanta”
im. Gen. Mieczysława
Boruty-Spiechowicza
ul. Krucza 17
71-747 Szczecin

Dom Pomocy Społecznej
ul. Wł. Broniewskiego 4/6
71-460 Szczecin
Dział Specjalistycznych Usług
Opiekuńczych

1

1
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w Szczecinie.

7.

problemowa

Prawidłowość realizacji usług
opiekuńczych oraz zgodność
dokumentacji z zapisami
Umowy zawartej
z Miejskim Ośrodkiem Pomocy
Rodzinie
w Szczecinie.

8.

problemowa

Prawidłowość działalności
warsztatu z zapisami
Rozporządzenia Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 25 marca 2004
r. w sprawie warsztatów terapii
zajęciowej.

9.

problemowa

Prawidłowość i zgodność
funkcjonowania placówki
z Regulaminem organizacyjnym.

10.

11.

problemowa

sprawdzająca

Prawidłowość i zgodność
funkcjonowania placówki
z Regulaminem organizacyjnym.

Kontrola realizacji zaleceń
pokontrolnych, wydanych po
kontroli problemowej
przeprowadzonej w 2011 r.
w zakresie zapewnienia usług
opiekuńczych mieszkańcom
DPS w okresie od 1 stycznia
2011 r.
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1. POMOC OPIEKA
PIELĘGNACJA
V.R. BOŻYK – Spółka cywilna
z siedzibą w Pilchowie
ul. Zegadłowicza 11G
71-370 Szczecin

2

2. Usługi Opiekuńcze Sp. z o.o.
ul. Św. Marcina 1
71-544 Szczecin
1. Warsztat Terapii Zajęciowej
Stowarzyszenia Pomocy
w Rozwoju Społecznym i
Zawodowym Osób
Niepełnosprawnych
ul. Przyszłości 21
70-893 Szczecin
2. Warsztat Terapii Zajęciowej
Polskiego Stowarzyszenia na
rzecz Osób
z Upośledzeniem Koło w
Szczecinie
ul. Wieniawskiego 25
71-144 Szczecin
ul. Orzechowa 1
71-380 Szczecin
Dom Pomocy Społecznej
ul. Wł. Broniewskiego 4/6
71-460 Szczecin
Dział Pomocy Środowiskowej
Dom - Klub Pod Fontanną
Al. Bohaterów Warszawy 27 B
70-340 Szczecin
Dom Pomocy Społecznej
ul. Wł. Broniewskiego 4/6
71-460 Szczecin
Mieszkanie chronione dla osób
z zaburzeniami psychicznymi
ul. A. Mickiewicza 69A
71-307 Szczecin

Dom Pomocy Społecznej
ul. Wł. Broniewskiego 4/6
71-460 Szczecin

2

1

1

1
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12.

13.

problemowa

doraźna

do 30 września 2011 r.
Prawidłowość i zgodność
funkcjonowania placówki
z Rozporządzeniem Ministra
Pracy i Polityki Społecznej z
dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie
środowiskowych domów
samopomocy oraz Regulaminem
organizacyjnym
Zgodność Rozliczenia godzin za
miesiąc listopad 2012 r. - Północ
oraz Rozliczenia godzin za
miesiąc listopad 2012 r. –
Zachód z Kartami
Świadczonych Usług
Opiekuńczych za miesiąc
listopad 2012 r.

Dom Pomocy Społecznej
ul. Wł. Broniewskiego 4/6
71-460 Szczecin
Dział Pomocy Środowiskowej
Środowiskowy Dom
Samopomocy
ul. J.U. Niemcewicza 9/U5
71-520 Szczecin
Usługi Opiekuńcze Sp. z o.o.
ul. Św. Marcina 1
71-544 Szczecin

Ogółem:

1

1

17

Zalecenia pokontrolne wydano dla 4 spośród 17 kontrolowanych placówek.
Ponadto przeprowadzono 1 kontrolę wewnętrzną, w zakresie prawidłowości realizacji przez
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie zadań dotyczących usług opiekuńczych
w roku 2011.
1.1.3.8. Współpraca z instytucjami i organizacjami pozarządowymi
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie w ramach swojej działalności, w celu
stworzenia szerszego wachlarza udzielanej pomocy w 2012 r., współpracował i instytucjami
i organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Gminy Miasto Szczecin na rzecz
osób i rodzin.
We współpracę zaangażowane były:
w zakresie pomocy osobom bezrobotnym:
1) Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie;
2) Zachodniopomorskie Centrum Rozwoju
Przedsiębiorczości;
3) Stowarzyszenie „SOS dla Rodziny:
4) Ochotniczy Hufiec Pracy;
5) Agencja Pracy Tymczasowej ROKA;
w zakresie pomocy rodzinom z dziećmi:
1) Żłobki, przedszkola, szkoły, uczelnie;
2) Szczecińskie Centrum Świadczeń;
3) Sąd Rodzinny i Nieletnich;
4) Prokuratura;
5) Kuratorzy sądowi;
6) Policja;
7) Straż Miejska;
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8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)

Centrum Psychologiczno-Pedagogiczne;
Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne;
Placówki opiekuńczo-wychowawcze wsparcia dziennego;
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych;
Towarzystwo Budownictwa Społecznego;
Spółdzielnie mieszkaniowe
Wspólnoty mieszkaniowe;
Rady Osiedli;
Służba zdrowia;
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci;
Zachodniopomorska Fundacja Pomocy Rodzinie „Tęcza Serc”;
Polski Czerwony Krzyż;
Polski Komitet Pomocy Społecznej;
Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej;
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich;

w zakresie pomocy osobom starszym i niepełnosprawnym:
1) Zakład Ubezpieczeń Społecznych;
2) Powiatowy Zespół Orzekania o Niepełnosprawności;
3) Domy pomocy społecznej;
4) Ośrodki wsparcia;
5) Służba zdrowia;
6) Rady Osiedli;
7) Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Szczecinie;
8) Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo „Tęcza”;
9) Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych;
10) Hospicjum im. Św. Jana Ewangelisty;
11) Zachodniopomorska Fundacja Pomocy Rodzinie „Tęcza serc”;
12) Polski Komitet Pomocy Społecznej;
13) Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej;
14) Stowarzyszenie Rodzin Katolickich;
w zakresie pomocy osobom bezdomnym:
1) Powiatowy Urząd Pracy;
2) Powiatowy Zespół Orzekania o Niepełnosprawności;
3) Zakład Ubezpieczeń Społecznych;
4) Straż Miejska
5) Policja;
6) Straż Miejska;
7) Prokuratura;
8) Kuratorzy sadowi;
9) Służba zdrowia;
10) Centrum Socjalne Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej;
11) Stowarzyszenie „Feniks”;
12) Polsko-Belgijskie Towarzystwo Pomocy Socjalnej „Antwerpia”;
13) Polski Komitet Pomocy Społecznej;
14) Siostry Misjonarki Miłości.
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1.2.

Zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej

Z dniem 1 stycznia 2012 r. weszła w życia ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej podobnie jak ustawa o pomocy
społecznej dzieli zadania na zadania gminy i na zadania powiatu. Tak więc, zadania
w zakresie wspierania rodziny realizuje gmina, natomiast powiat realizuje zadania w zakresie
systemu pieczy zastępczej.
1.2.1. Wsparcie rodziny
Do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę należy:
1) wykonywanie zadań wynikających z rządowych programów z zakresu wspierania
rodziny zgodnie z wytycznymi przekazanymi przez wojewodę.
Natomiast do zadań własnych gminy należy:
1) opracowanie i realizacja 3-letnich gminnych programów wspierania rodziny;
2) tworzenie możliwości podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny;
3) tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem, w tym placówek wsparcia
dziennego oraz praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji
opiekuńczo-wychowawczych, przez:
a) zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności wsparcia i pomocy asystenta rodziny
oraz dostępu do specjalistycznego poradnictwa;
b) organizowanie szkoleń i tworzenie warunków do działania rodzin wspierających;
c) prowadzenie placówek wsparcia dziennego oraz zapewnienie w nich miejsc dla dzieci;
4) finansowanie:
a) kosztów szkolenia dla rodzin wspierających;
b) podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny;
c) kosztów związanych z udzieleniem pomocy w opiece i wychowaniu dziecka,
prowadzeniu gospodarstwa domowego, kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych
ról społecznych ponoszonych przez rodziny wspierające;
5) współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka,
placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej
lub interwencyjnym ośrodku proadopcyjnym;
6) sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu wspierania rodziny oraz
przekazywanie ich właściwemu wojewodzie w wersji elektronicznej, z zastosowaniem
systemu teleinformatycznego;
7) prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub
przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, zamieszkałej
na terenie gminy;
8) przekazywanie do biura informacji gospodarczej informacji dotyczącej powstania
zaległości z tytułu nieponoszenia opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.
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Rodzinie przeżywającej trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, za jej
zgodą i przy jej aktywnym udziale, z uwzględnieniem zasobów własnych oraz źródeł
wsparcia zewnętrznego, udziela się wsparcia, które w szczególności polega na:
1) analizie sytuacji rodziny i środowiska rodzinnego oraz przyczyn kryzysu w rodzinie;
2) wzmocnieniu roli funkcji rodziny;
3) rozwijaniu umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny;
4) podniesieniu świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny;
5) pomocy w integracji rodziny;
6) przeciwdziałaniu marginalizacji i degradacji społecznej rodziny;
7) dążeniu do integracji rodziny.
Wsparcie rodziny jest prowadzone w formie pracy z rodziną, pomocy w opiece i wychowaniu
dziecka w szczególności jako:
1) konsultacje i poradnictwo specjalistyczne;
2) terapia i mediacja;
3) usługi dla rodzin z dziećmi, w tym usługi opiekuńcze i specjalistyczne;
4) pomoc prawna, szczególnie w zakresie prawa rodzinnego;
5) organizowanie dla rodzin spotkań, mających na celu wymianę doświadczeń oraz
zapobieganie izolacji, zwanych dalej „grupami wsparcia” lub „grupami
samopomocowymi”.
Rodzina może otrzymać wsparcie poprzez działanie:
1) instytucji i podmiotów działających na rzecz dziecka i rodziny;
2) placówek wsparcia dziennego;
3) rodzin wspierających.
Pracownik socjalny po dokonaniu analizy sytuacji rodziny wnioskuje do kierownika ośrodka
pomocy społecznej, w przypadku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie do
Kierownika Rejonowego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Kierownika Działu Pomocy Osobom
Bezdomnym, wniosek o przydzielenie rodzinie asystenta rodziny.
Asystent rodziny prowadzi pracę z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub w miejscu
wskazanym przez rodzinę.
Do zadań asystenta rodziny w szczególności należy:
1) opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny
i w konsultacji z pracownikiem socjalnym, który wnioskował o przydzielenie rodzinie
asystenta rodziny;
2) opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy
zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku
umieszczonemu w pieczy zastępczej;
3) udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu
umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
4) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
5) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;
6) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;
7) wspieranie aktywności społecznej rodzin;
8) motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
9) udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymaniu pracy zarobkowej;
10) motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu
kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
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11) udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach
psychoedukacyjnych;
12) podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia
bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
13) prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;
14) prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
15) dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku
i przekazywanie tej oceny kierownikowi jednostki organizacyjnej;
16) monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
17) sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;
18) współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi
organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się
w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
19) współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą w zakresie
przeciwdziałania przemocy w rodzinie lub innymi podmiotami, których pomoc przy
wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie w 2012 r. w ramach funkcjonowania
Rejonowych Ośrodków Pomocy Rodzinie i Działu Pomocy Osobom Bezdomnym zatrudniał
28 asystentów rodziny, którzy wsparciem objęli 403 rodziny, z czego 13 rodzin było
zobowiązane przez sąd do pracy z asystentem.
Asystenci rodziny w 2012 r. zakończyli pracę ze 111 rodzinami, z tego:
 ze względu na osiągnięcie celu - 55 rodzin;
 ze względu na zaprzestanie współpracy przez rodzinę – 35 rodzin;
 ze względu na brak efektów – 14 rodzin;
 ze względu na zmianę metody pracy – 7 rodzin.
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1.2.2. Rodzinna piecza zastępcza
Piecza zastępcza jest sprawowana w przypadku niemożności zapewnienia opieki
i wychowania przez rodziców w formie:
1) rodzinnej;
2) instytucjonalnej.
Formami rodzinnej pieczy zastępczej są:
1) rodzina zastępcza:
a) spokrewniona;
b) niezawodowa;
c) zawodowa, w tym zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowa
specjalistyczna;
2) rodzinny dom dziecka.
Zgodnie z art. 241 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej, Zarządzeniem Nr 521/11 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 października
2011 r. w sprawie wyznaczenia organizatora rodzinnej pieczy zastępczej na organizatora
rodzinnej pieczy zastępczej na terenie Gminy Miasto Szczecin wyznaczono Miejski Ośrodek
Pomocy Rodzinie w Szczecinie.
Do zadań organizatora rodzinnej pieczy zastępczej należy w szczególności;
1) prowadzenie naboru kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej,
rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka;
2) kwalifikowanie osób kandydujących do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub
prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz wydawanie zaświadczeń kwalifikacyjnych
zawierających potwierdzenie ukończenia szkolenia, opinię o spełnianiu warunków
i ocenę predyspozycji do sprawowania pieczy zastępczej;
3) organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub
prowadzenia rodzinnego domu dziecka;
4) organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji dyrektora placówki
Opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, wydawanie świadectw ukończenia tych
szkoleń oraz opinii dotyczącej predyspozycji do pełnienia funkcji dyrektora
i wychowawcy w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego;
5) zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka szkoleń
mających na celu podnoszenie ich kwalifikacji, biorąc pod uwagę ich potrzeby;
6) zapewnienie pomocy i wsparcia osobom sprawującym pieczę zastępczą, szczególnie
w ramach grup wsparcia oraz rodzin pomocowych;
7) organizowanie dla rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka
pomocy wolontariuszy;
8) współpraca ze środowiskiem lokalnym, szczególnie z powiatowym centrum pomocy
rodzinie, ośrodkiem pomocy społecznej, sądami i ich organami pomocniczymi,
instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi, a także kościołami i związkami
wyznaniowymi oraz z organizacjami społecznymi;
9) prowadzenie poradnictwa i terapii dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą i ich
dzieci oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej;
10) zapewnienie pomocy prawnej osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą,
w szczególności w zakresie prawa rodzinnego;
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11) dokonywanie okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy
zastępczej;
12) prowadzenie działalności diagnostyczno-konsultacyjnej, której celem jest pozyskiwanie,
szkolenie i kwalifikowanie osób zgłaszających gotowość do pełnienia funkcji rodziny
zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej oraz prowadzenia rodzinnego
domu dziecka, a także szkolenie i wspieranie psychologiczno-pedagogiczne osób
sprawujących rodzinną pieczę zastępczą oraz rodziców dzieci objętych tą pieczą;
13) przeprowadzanie badań pedagogicznych i psychologicznych oraz analizy sytuacji
osobistej, rodzinnej i majątkowej, dotyczących kandydatów do pełnienia funkcji rodziny
zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka;
14) zapewnianie rodzinom zastępczym zawodowym i niezawodowym oraz prowadzącym
rodzinne domy dziecka poradnictwa, które ma na celu zachowanie i wzmocnienie ich
kompetencji oraz przeciwdziałanie zjawisku wypalenia zawodowego;
15) przedstawianie staroście i radzie powiatu corocznego sprawozdania z efektów pracy;
16) zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją
prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających;
17) organizowanie opieki nad dzieckiem, w przypadku gdy rodzina zastępcza albo
prowadzący rodzinny dom dziecka okresowo nie może sprawować opieki,
w szczególności z powodów zdrowotnych lub losowych albo zaplanowanego
wypoczynku.
Rodzina zastępcza oraz rodzinne domy dziecka zapewniają dziecku całodobową opiekę
i wychowanie w szczególności:
1) traktują dziecko w sposób sprzyjający poczuciu godności i wartości osobowej;
2) zapewniają dostęp do przysługujących świadczeń zdrowotnych;
3) zapewniają kształcenie, wyrównywanie braków rozwojowych i szkolnych;
4) zapewniają rozwój uzdolnień i zainteresowań;
5) zaspokajają jego potrzeby emocjonalne, bytowe, rozwojowe, społeczne oraz religijne;
6) zapewniają ochronę przed arbitralną lub bezprawną ingerencję w życie prywatne dziecka;
7) umożliwiają kontakt z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba, że sąd postanowi
inaczej.
W Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie w 2012 r. zadanie to było realizowane
przez Dział Pieczy Zastępczej.
Poniższa tabela przedstawia formy rodzinnej pieczy zastępczej, liczbę rodzin i liczbę
przebywających w nich dzieci.
Tabela Nr 10 Formy rodzinnej pieczy zastępczej, liczba rodzin i liczba przebywających w nich dzieci w 2012 r.

Formy rodzinnej pieczy zastępczej
spokrewniona
niezawodowa
zawodowa pełniąca funkcję pogotowia
rodzina zastępcza
rodzinnego
zawodowa
zawodowa specjalistyczna
Łącznie
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Liczba rodzin
495
145

Liczba dzieci
598
171

11

120

2
2
655

11
3
903
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1.

Podjęte działania:

1) W 2012 r. 162 pełnoletnich usamodzielniających się wychowanków rodzinnej pieczy
zastępczej otrzymało pomoc:
 na usamodzielnienie;
 na kontynuowanie nauki;
 w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych;
 w uzyskaniu zatrudnienie;
 na zagospodarowanie w formie rzeczowej lub pieniężnej.
2) W okresie sprawozdawczym w zakresie rodzinnej pieczy zastępczej:
 wystawiono 1 554 decyzje administracyjne;
 wypłacono 9 588 świadczeń, w tym dla osób zatrudnionych do pomocy przy
sprawowaniu opieki nad dzieckiem i przy pracach gospodarskich w zawodowych
rodzinach zastępczych;
 wypłacono 275 wynagrodzeń dla rodzin zastępczych zawodowych oraz osób
zatrudnionych do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach
gospodarskich
w rodzinie zastępczej zawodowej.
3) W 2012 r. przyznano świadczenia związane z rodzinną pieczą zastępczą:
 na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka,
dla rodziny zastępczej niezawodowej - 24;
 na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka,
dla rodziny zastępczej spokrewnionej - 93;
 przyznające dofinansowanie do wypoczynku dziecka poza miejscem zamieszkania,
dla rodziny zastępczej spokrewnionej – 2;
 na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka,
dla rodziny zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego – 35;
 w związku z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na
jakość sprawowanej opieki, dla 4 dzieci umieszczonych w zawodowych rodzinach
zastępczych – 11;
 na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynkach wielorodzinnych lub domu
jednorodzinnym, dla 12 zawodowych rodzin zastępczych – 97.
4) Zawarto umowy:
 o pełnienie funkcji rodziny zawodowej - 2;
 o pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej specjalistycznej - 2;
 z rodziną zastępczą zawodową o pełnienie funkcji pogotowia rodzinnego – 11;
 o wykonywanie usług polegających na pomocy przy sprawowaniu opieki nad
dzieckiem i przy pracach gospodarskich w rodzinach zawodowych – 19;
 o pełnienie funkcji rodziny pomocowej – 8.
5) W roku sprawozdawczym zostały utworzone rodziny zastępcze:
 spokrewnione – 49 dla 61 dzieci;
 niezawodowe – 19 dla 23 dzieci.
6) W 2012 r. z rodzin zastępczych odeszło 149 dzieci, z czego:
 adoptowanych zostało 33 dzieci;
 umieszczonych w innej formie rodzinnej pieczy zastępczej – 10 dzieci;
 powróciło do rodzin biologicznych 29 dzieci;
 zostało umieszczonych w instytucjonalnej pieczy zastępczej – 13 dzieci;
 wraz z rodzicami zastępczymi zmieniło miejsce zamieszkania na inny powiat –
7 dzieci;
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 rozpoczynając proces usamodzielnienie – 57 dzieci.
7) Zawarto 233 porozumienia w sprawie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczowychowawczych i rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów oraz dzieci
pochodzących z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych lub
rodzinach zastępczych na terenie Gminy Miasto Szczecin.
8) W 2012 r. do Publicznego Ośrodka Adopcyjnego zgłoszono do adopcji 114 dzieci
z uregulowaną sytuacją prawną, umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej.
9) Realizując zadania dotyczące kwalifikowania osób zgłaszających gotowość do pełnienia
funkcji rodziny zastępczej dokonano 69 analiz sytuacji osobistej, rodzinnej i majątkowej,
wydano tyle samo opinii do sądu oraz sporządzono 94 opinie dotyczące przyznania
świadczeń.
10) Udzielono porad:
 psychologicznych – 99;
 z zakresu poradnictwa rodzinnego - 158;
 prawnych – 14.
Łącznie poradnictwem specjalistycznym objęto 196 rodzin.
11) W maju 2012 r. dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych oraz w placówkach
opiekuńczo wychowawczych typu rodzinnego, ogłoszono konkurs literacko - plastyczny
pod nazwą „Moja rodzina w przyszłości”, którego rozstrzygnięcie odbyło się podczas
trwania festynu zorganizowanego z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego.
12) Z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego w dniu 2 czerwca 2012 roku na terenie
ogrodu „Różanka” w Parku Kasprowicza w Szczecinie zorganizowano festyn.
W trakcie trwania imprezy Teatr La Fayette przedstawił spektakl „Kot w Butach”.
Dla dzieci były zorganizowane zabawy konkursowe i gry zręcznościowe. Dzieci miały
zapewniony słodki poczęstunek oraz do zabawy dmuchane zjeżdżalnie i zamek.
W punkcie informacyjno-konsultacyjnym pracownicy Działu Pieczy Zastępczej MOPR
w Szczecinie, ośrodków adopcyjnych oraz Zachodniopomorskiej Fundacji Pomocy
Rodzinie „Tęcza Serc” udzielali informacji i porad w zakresie funkcjonowania rodzin
zastępczych, rodzinnych domów dziecka i adopcji.
13) W czasie wypoczynku letniego 214 dzieciom z rodzin zastępczych oraz placówek
opiekuńczo- wychowawczych typu rodzinnego zapewniono wyjazd na kolonie letnie,
organizowane przez Fundację Pomocy Rodzinie „Wspierajmy się” w Myśliborzu (trzy
turnusy w dniach od 2 lipca 2012 r. do 14 sierpnia 2012 r.) oraz przez
Zachodniopomorską Fundację Pomocy Rodzinie „Tęcza Serc” w Niepłocku koło
Barlinka (obóz przetrwania od 6 – 14 sierpnia 2012 r.).
14) W dniu 3 grudnia 2012 r., z okazji zbliżających się „Mikołajek” dla 240 dzieci
umieszczonych w rodzinach zastępczych zorganizowano w Kinie Helios projekcję filmu
„Hotel Transylwania”.

2.

Koordynacja rodzinnej pieczy zastępczej:

Rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka obejmuje się opieką koordynatora rodzinnej
pieczy zastępcze, do którego zadań należy w szczególności;
1) udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka
w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej;
2) przygotowanie, we współpracy z asystentem rodziny i odpowiednio rodziną zastępczą lub
prowadzącym rodzinny dom dziecka, planu pomocy dziecku;
3) pomoc rodzinom zastępczym lub prowadzącym rodzinne domy dziecka w nawiązywaniu
wzajemnych kontaktów;
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4) zapewnienie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka dostępu do
specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej
i rehabilitacyjnej;
5) zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją
prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających;
6) udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej;
7) przedstawianie corocznego sprawozdania z efektów pracy organizatorowi rodzinnej
pieczy zastępczej.
W przypadku czasowego niesprawowania opieki nad dzieckiem przez rodzinę zastępczą lub
prowadzącego rodzinny dom dziecka, piecza zastępcza nad dzieckiem może zostać
powierzona rodzinie pomocowej, w szczególności:
1) w zawiązku z wypoczynkiem, udziałem w szkoleniach lub pobytem w szpitalu;
2) w związku z nieprzewidzianymi trudnościami lub zdarzeniem losowym w rodzinie
zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.
Podstawą umieszczenia dziecka w rodzinie pomocowej jest umowa między starostą a rodziną
pomocową.
Rodziną pomocową może być:
1) rodzina zastępcza niezawodowa, rodzina zastępcza zawodowa lub prowadzący rodzinny
dom dziecka;
2) małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim przeszkoleni do pełnienia
funkcji rodziny zastępczej, prowadzenia rodzinnego domu dziecka lub rodziny
przysposabiającej.
W 2012 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie r. zatrudnionych było
12 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. Koordynatorzy współpracowali z 606
rodzinami zastępczymi. Przygotowali wspólnie z nimi 1 478 planów pomocy dziecku
umieszczonemu w rodzinnej pieczy zastępczej, na podstawie których przygotowano 158 ocen
sytuacji
dzieci
przebywających
w
rodzinnej
pieczy
zastępczej
oraz
32 oceny rodzin zastępczych.
W roku 2012 koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej współpracowali ze 109 osobami
usamodzielnianymi, w tym: 51 osobami pozostałymi w rodzinach zastępczych i 58
usamodzielnianymi poza tymi rodzinami. Sporządzili wraz z usamodzielnianymi osobami
z rodzin zastępczych i ich opiekunami usamodzielnienia 183 indywidualne programy
usamodzielnienia.

3.

Szkolenia, spotkania, konferencje

1) W dniach 5,6,7 i 9 marca 2012 r. zorganizowano spotkania dla rodzin zastępczych w celu
omówienia najważniejszych zmian jakie wprowadziła ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r.
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
W spotkaniach tych wzięło udział 160 osób tworzących rodziny zastępcze.
2) W dniach 31 lipca, 1 i 2 sierpnia oraz 11 i12 września 2012 r. odbyły się spotkania rodzin
zastępczych z przedstawicielami Publicznego Ośrodka Adopcyjnego, w związku
z obowiązkiem zgłaszania do ośrodków adopcyjnych dzieci z uregulowaną sytuacją
prawną, umieszczonych w rodzinach zastępczych.
W trakcie spotkań omówiono obowiązujące procedury oraz zasady wzajemnej
współpracy.
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3)

4)

5)

6)

Wzięło w nich udział 58 osób reprezentujących rodziny zastępcze, w których były
umieszczone dzieci z uregulowaną sytuacją prawną.
Szkolenie dla rodzin zastępczych z zakresu zaburzeń rozwoju u dzieci:
 w dniu 19 listopada 2012 r. zorganizowane zostało dla rodzin zastępczych
zawodowych i niezawodowych szkolenie dotyczące zaburzeń rozwoju dziecka do
7 roku życia. Wzięły w nim udział 24 osoby w tym 14 z rodzin zawodowych;
 w dniu 20 listopada 2012 r. odbyło się szkolenie zorganizowane dla rodzin
zastępczych spokrewnionych, poświęcone zaburzeniom rozwoju dziecka powyżej
7 roku życia. Uczestniczyło w nim 20 osób.
Realizując zadanie zapewnienia rodzinom zastępczym nawiązania wzajemnego kontaktu,
w czwartym kwartale 2012 r. zorganizowano możliwość spotykania się rodzin
zastępczych zawodowych w formie grupy wsparcia.
Spotkania grupy wsparcia prowadzone były przez doświadczonego psychologa.
W 3 spotkaniach uczestniczyło 18 osób z 10 rodzin zastępczych zawodowych pełniących
funkcję pogotowia rodzinnego.
W dniu 3 grudnia 2012 r. na Zamku Książąt Pomorskich odbyła się konferencja
„Dziecko w Rodzinie zastępczej”, mająca na celu przybliżenie osobom z różnych służb
i instytucji zagadnienia pieczy zastępczej i władzy rodzicielskiej oraz pracy osób
zajmujących się pieczą zastępczą.
Wśród prelegentów znaleźli się specjaliści z zakresu pedagogiki, psychologii,
przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości oraz świata nauki.
Swoje wystąpienia mieli również: rodzina zastępcza zawodowa, koordynator rodzinnej
pieczy zastępczej i inni pracownicy Działu Pieczy Zastępczej.
Konferencja została objęta Mecenatem Prezydenta Miasta Szczecin.
Odbyła się pod honorowym patronatem Poseł na Sejm RP Magdaleny Kochan.
Patronat medialny nad konferencją objęło: Polskie Radio Szczecin, TVP Szczecin. Głos
Szczeciński i Moje Miasto.
W ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok
2012 pod nazwą „Szkolenie rodzin zastępczych, osób prowadzących rodzinne domy
dziecka oraz dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego”
w dniach od 21 września do 14 grudnia 2012 r. zorganizowano szkolenie „Dziecko
w Rodzinie” adresowane do rodzin zastępczych niezawodowych oraz kandydatów na
rodziny zastępcze niezawodowe, zawodowe oraz rodzinne domy dziecka.
Szkolenie prowadzone było przez osoby mające uprawnienia do szkolenia kandydatów
i rodzin zastępczych wg Programu PRIDE.
Szkolenie obejmowało:
 12 spotkań grupowych - w sumie 42 godziny;
 25 godzin szkolenia indywidualnego podzielonego na poszczególnych uczestników
(małżeństwa i osoby nie będące w związku małżeńskim).
W szkoleniu wzięło udział 6 małżeństw oraz 4 osoby nie będące w związku małżeńskim.
Szkolenie finansowane było przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
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1.3.

Zadania wynikające z ustawy o rehabilitacji społecznej i zawodowej
oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych

Rehabilitacja osób niepełnosprawnych oznacza zespół działań, w szczególności
organizacyjnych,
leczniczych,
psychologicznych,
technicznych,
szkoleniowych,
edukacyjnych i społecznych, zmierzających do osiągnięcia przy aktywnym uczestnictwie tych
osób, możliwie najwyższego poziomu ich funkcjonowania, jakości życia i integracji
społecznej.
1.3.1. Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie, w ramach ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, realizuje
zadania w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.
Rehabilitacja społeczna ma na celu umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa
w życiu społecznym.
Rehabilitacja społeczna realizowana jest przede wszystkim przez:
1) wyrabianie zaradności osobistej i pobudzanie aktywności społecznej osoby
niepełnosprawnej;
2) wyrabianie umiejętności samodzielnego wypełniania ról społecznych;
3) likwidacja barier, w szczególności architektonicznych, urbanistycznych,
transportowych, technicznych, w komunikowaniu się i dostępie do informacji;
4) kształtowanie w społeczeństwie właściwych postaw i zachowań sprzyjających
integracji z osobami niepełnosprawnymi.
Do podstawowych form rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych zalicza się:
1) warsztaty terapii zajęciowej;
2) turnusy rehabilitacyjne.
Do zadań powiatu w części dotyczące rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych
realizowanych przez powiatowe centra pomocy rodzinie, a w przypadku Szczecina przez
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie należy:
1) opracowywanie i realizacja, zgodnie z powiatową strategia dotyczącą rozwiązywania
problemów społecznych, powiatowych programów działań na rzecz osób
niepełnosprawnych w zakresie:
a) rehabilitacji społecznej;
b) przestrzegania praw osób niepełnosprawnych;
2) podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności;
3) opracowywanie i przedstawianie planów zadań i informacji z prowadzonej
działalności oraz ich udostępnianie na potrzeby samorządu województwa;
4) współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób
niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej tych osób;
5) dofinansowanie:
a) uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach
rehabilitacyjnych;
b) sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych;
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c) zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki
pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych
przepisów;
d) likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się oraz technicznych,
w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych;
e) rehabilitacji dzieci i młodzieży;
f) usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika;
6) dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej;
Informacje o planie finansowym i wydatkowanych środkach:
W Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie realizacją tych zadań zajmuje się Dział
Pomocy Osobom Niepełnosprawnym.
1.

Dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych:
a) realizacja wniosków:
 osoby dorosłe – złożono 740 wniosków, dofinansowanie przyznano 470 osobom,
z czego z wyjazdu zrezygnowało 36 osób i 11 opiekunów– skorzystały 434 osoby;
 dzieci – wniosków złożono 116, dofinansowanie przyznano 115 dzieciom. z czego
z wyjazdu zrezygnowało12 dzieci i 13 opiekunów – skorzystało 103 dzieci;
b) środki finansowe:
 plan – 518 848,00 zł;
 realizacja – 515 301,84 zł.

2.

Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu
się:
a) realizacja wniosków:
 osoby dorosłe – złożono 128 wniosków, pomoc otrzymały 94 osoby (2 osoby
zrezygnowały po podpisaniu umowy, 2 osoby zrezygnowały po złożeniu wniosku,
30 wniosków odmownie);
 dzieci – złożono 13 wniosków i wszystkie zrealizowano;
d) środki finansowe:
 plan – 399 855 zł;
 realizacja – 390 897,29 zł.

3.

Dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych
i środków pomocniczych:
a) realizacja wniosków:
 osoby dorosłe – złożono 824 wnioski o dofinansowanie na zakup przedmiotów
ortopedycznych, skorzystało 808 osób i 24 wnioski o dofinansowanie na zakup
sprzętu rehabilitacyjnego, skorzystało 20 osób– łącznie skorzystało 828 osób;
 dzieci –złożono 128 wniosków na dofinansowanie do zakupu przedmiotów
ortopedycznych, skorzystało 127 dzieci i 3 wnioski na dofinansowanie do zakupu
sprzętu rehabilitacyjnego, skorzystało 3 dzieci– łącznie skorzystało 130 dzieci;
b) środki finansowe:
 plan – 1 200 000,00 zł;
 realizacja – 1 200 000,00 zł.
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4.

Dofinansowanie organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób
niepełnosprawnych.
Dofinansowanie przyznaje się organizacjom pozarządowym, które są organizatorami
różnego rodzaju imprez dla osób niepełnosprawnych:
a) realizacja wniosków:
 osoby dorosłe - złożono 22 wnioski na organizację imprez dla osób dorosłych,
wszystkie wnioski zostały pozytywnie załatwione, z imprez skorzystało 1 967
dorosłych osób niepełnosprawnych;
 dzieci – wnioski o dofinansowanie do imprez złożyły 3 organizacje, wszystkie
wnioski rozpatrzono pozytywnie, z imprez skorzystało 217 niepełnosprawnych
dzieci;
b) środki finansowe:
 plan – 185 336,00 zł;
 realizacja – 185 335,48 zł.

5.

Dofinansowanie usług tłumacza:
na rok 2012 planowano wydatkować na ten cel 800,00 zł, jednak nie wykorzystano tych
środków ponieważ nie było zapotrzebowania na tego typu dofinansowanie.

6.

Dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej;
a) liczba uczestników:
 warsztaty terapii zajęciowej prowadzone przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz
Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Szczecinie – 85 uczestników;
 warsztaty terapii zajęciowej prowadzone przez Stowarzyszenie Pomocy w Rozwoju
Społecznym i Zawodowym Osób Niepełnosprawnych – 50 uczestników;
b) środki finansowe:
 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 2 177 460 zł,
co stanowiło 90% rocznych kosztów;
 Urząd Miasta Szczecin - 241 940 zł, co stanowiło 10% kosztów;
 łączny koszt dofinansowania w 2012 r. wyniósł – 2 419 400 zł;

1.3.2.

Obsługa komunikacyjna osób niepełnosprawnych

W celu zaspokojenia potrzeb komunikacyjnych niepełnosprawnym mieszkańcom Szczecina,
którzy nie są w stanie korzystać z komunikacji miejskiej, zgodnie z Uchwałą Nr XXII/580/08
Rady Miasta Szczecin z dnia 19 maja 2008 r. w sprawie zasad świadczenia usług
przewozowych dla osób niepełnosprawnych oraz pobierania opłat za te usługi w Miejskim
Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie, przy Dziale Pomocy Osobom Niepełnosprawnym
funkcjonuje Sekcja Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych.
Usługi przewozowe osób niepełnosprawnych świadczone są na terenie Miasta Szczecin,
a w uzasadnionych przypadkach również poza jego obszarem.
Do korzystania z usług przewozowych uprawnione są osoby niepełnosprawne zameldowane
na terenie Miasta Szczecin, posiadające ważne orzeczenie o niepełnosprawności, ze względu
na rodzaj niepełnosprawności nie mogące korzystać z przewozów wykonywanych pojazdami
komunikacji miejskiej:
a) poruszające się na wózkach inwalidzkich;
b) ze zdiagnozowanym autyzmem;
c) niewidome bez opiekuna.
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Usługi przewozowe są odpłatne, wysokość opłat określona jest w przytoczonej powyżej
Uchwale.
Do bezpłatnych przewozów upoważnione są osoby:
a) dzieci i młodzież niepełnosprawna realizująca obowiązek szkolny, dowożona do
i z placówek oświatowych najbliższych ich miejscu zamieszkania;
b) opiekunowie towarzyszący osobom niepełnosprawnym, w przypadku, gdy osoba
niepełnosprawna wymaga zgodnie z orzeczeniem opieki innej osoby;
c) Prezydent Miasta Szczecin może zwolnić z opłat za przewozy osoby niepełnosprawne,
dowożone na zorganizowane lub współorganizowane przez Urząd Miasta Szczecin
imprezy miejskie oraz uroczystości religijne.
Sekcja Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych dysponuje 15 samochodami
dostosowanymi do przewozu osób niepełnosprawnych.
W 2012 r.:
 przewiezionych zostało - 50 413 osób;
 samochody przejechały - 445 751 kilometrów;
 wpływy do budżetu Miasta Szczecin z tytułu płatnych przejazdów wyniosły –
93 896,50 zł.
W tabeli poniżej, dla porównania wykazano dane dotyczące realizacji tego zadania w latach
2011 i 2012.
Tabela Nr 11 Dane dotyczące obsługi komunikacyjnej osób niepełnosprawnych przez MOPR w Szczecinie
w 2012 r.

l.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Rodzaj danych

2011r.

Liczba pojazdów
Budżet na rok
Budżet zrealizowany
Liczba przewiezionych pasażerów6
Wpływy za przewozy za przewozy
Cena za 1 litr paliwa /zł
Łączny przebieg aut /km

15
1 176 372,00 zł
1 176 366,83 zł
46 169 osób
84 437,50 zł
4,72 – 5,69
439 099 km

2012r.
15
1 271 051,00 zł
1 271 045,86 zł
50 413 osób
93 896,50 zł
5,60 – 5,96
445 751 km

Ponadto, w celu poprawy jakości świadczonych usług w ramach obsługi komunikacyjnej osób
niepełnosprawnych Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie otrzymał dodatkowe
środki w wysokości 160 000 zł, które przeznaczył na zakup:
 samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych - 149 000,00 zł;
 schodołazu – 5 292,00 zł;
 gąsienic – 5 473,50 zł;
Łącznie dokonano zakupów na kwotę 159 765,50 zł.

6

Pojęcie „liczba przewiezionych pasażerów” to liczba kursów wykonanych z każdą wsiadającą do samochodu
osobą niepełnosprawną. Przejazd tej samej osoby „tam i z powrotem” rozumiany jest jako przejazd dwóch osób.
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1.3.3. Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego i Ortopedycznego
Prowadzenie Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego i Ortopedycznego finansowane jest
ze środków budżetu Miasta Szczecin..
Celem utworzenia Wypożyczalni było umożliwienie skorzystania ze specjalistycznego
sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego osobom potrzebującym.
Pomocą objęte zostały wszystkie osoby zgłaszające się do Wypożyczalni, bez względu na fakt
posiadania orzeczenia o niepełnosprawności.
W 2012 r.:
 zawarto - 111 umów;
 wypożyczono – 116 sprzętów;
 koszt prowadzenia Wypożyczalni wyniósł – 11 956,93 zł.
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1.4. Obsługa zadań
1.4.1. Informatyzacja
W ramach informatyzacji w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie w 2012 r.
zrealizowano:
1) wdrożenie Systemu Informatycznego POMOST Std (Standard), oprogramowania
przeznaczonego dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej i wspomagającego je
w realizacji zadań gminy i powiatu, wynikających z ustawy o pomocy społecznej
i towarzyszących aktów prawnych, którego podstawowym zadaniem jest wsparcie
procesu decyzyjnego w ośrodku oraz procesu realizacji wynikających z decyzji
świadczeń; migracja 7 (siedmiu) baz danych (czterech Rejonowych Ośrodków Pomocy
Rodzinie, Działu Pomocy Osobom Bezdomnym, Działu Pieczy Zastępczej oraz Działu
Instytucji Pomocy Społecznej) z programu OU POMOST do baz danych Systemu
Informatycznego POMOST Std;
2) wdrożenie oprogramowania do obsługi pieczy zastępczej, wspomagającego realizację
zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej, jako zakładki do Systemu Informatycznego Pomost Std;
3) przeprowadzenie przy udziale podmiotu zewnętrznego, certyfikowanego partnera Sygnity
S.A., cyklu szkoleń przeznaczonych dla wszystkich użytkowników SI POMOST Std.
4) scalenie siedmiu baz danych Systemu Informatycznego POMOST Std do jednej,
wspólnej dla wszystkich komórek organizacyjnych MOPR w Szczecinie, bazy danych;
5) rozpoczęcie procesu usuwania duplikacji i utożsamiania osób w SI POMOST Std,
utożsamiania instytucji oraz usuwania duplikatów miejscowości; utworzenie aktualnych
słowników systemowych, w tym słownika ulic;
6) wdrożenie, we współpracy z Wydziałem Informatyki Urzędu Miasta Szczecin, nowej
poczty elektronicznej, obejmującej swoim zakresem wszystkich pracowników MOPR
w Szczecinie, stanowiącej dodatkowe narzędzie służące komunikacji i zarządzaniu;
7) modernizację sprzętu komputerowego pod wymagania Systemu Informatycznego
POMOST Std, podłączenie do sieci Internet i do sieci MOPR w Szczecinie sprzętu
komputerowego w uruchomionym w 2012 roku „Punkcie Konsultacyjnym
ds. Uzależnień i Przemocy w Rodzinie” oraz w ramach realizacji projektów „Nowa
Szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie” i "Szczecińskie
Partnerstwo na Rzecz Osób Starszych";
8) zakup 81 zestawów komputerowych oraz laptopów, przeznaczonych głównie dla
pracowników realizacji obsługujących system POMOST Std oraz do zaspokojenia
kluczowych potrzeb Ośrodka.
9) bieżące zadania związane z utrzymaniem infrastruktury informatycznej MOPR
w Szczecinie oraz wsparciem użytkowników.
1.4.2. Audyt
W roku sprawozdawczym audytor zatrudniony w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie
w Szczecinie wykonywał zadania w ramach działalności podstawowej jak również w ramach
działalności wspomagającej.
Zadania audytowe przeprowadzone w ramach działalności podstawowej:
 prawidłowość realizacji usług opiekuńczych;
 prawidłowość naliczania i rozliczania opłat za pobyt klientów MOPR w Szczecinie
w domach pomocy społecznej poza powiatem szczecin;
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 prawidłowość kierowania i umieszczania klientów MOPR w Szczecinie w domach
pomocy społecznej na terenie Gminy Miasto Szczecin.
Zadania audytowe przeprowadzone w ramach działalności wspomagającej:
 obsługa kontroli zewnętrznej realizowanej w MOPR w Szczecinie przez
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w zakresie zadań własnych i zleconych;
 obsługa kontroli zewnętrznej realizowanej w MOPR w Szczecinie przez Wojewódzki
Urząd Pracy w zakresie realizacji projektu „Nowa Szansa – KIS”;
 obsługa audytu zewnętrznego realizowanego w MOPR w Szczecinie przez Wydział
Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Szczecin w zakresie zasiłków
celowych, okresowych i stałych;
 identyfikacja i ocena ryzyka w ramach systemu kontroli zarządczej.
1.4.3. Bezpieczeństwo i higiena pracy
W roku 2012 specjalista ds. BHP i PPOŻ zatrudniony w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie
w Szczecinie w ramach swoich obowiązków przeprowadził:
 szkolenia okresowe z zakresu BHP i POPŻ – 5 grup szkoleniowych, przeszkolono
35 etatowych pracowników MOPR w Szczecinie;
 kontrole wewnętrzne wszystkich obiektów będących w administracji MOPR
w Szczecinie, dotyczącego stanu technicznego i sanitarnego, eksploatacji budynków
i urządzeń;
 kontrole stanowisk pracy osób posiadających orzeczenie o stopniu
niepełnosprawności; w MOPR w Szczecinie w 2012 r. było zatrudnionych 6 osób
posiadających orzeczenie o lekkim, 10 osób o umiarkowany i 1 osoba o znacznym
stopieniu niepełnosprawności;
 kontrolę zewnętrzną w zakresie realizacji decyzji administracyjnych i zaleceń
pokontrolnych;
 bieżące czynności związane z wypadkami przy pracy oraz wypadkami
w drodze do i z pracy.
Specjalista ds. BHP i PPOŻ opracował również plan poprawy warunków bezpieczeństwa
pracy.
1.4.4. Kontakt z mediami
Stanowisko ds. Kontaktów z Mediami w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie
zostało obsadzone z dniem 1 sierpnia 2012 r. W związku z tym niniejsza informacja dotyczy
okresu od sierpnia do grudnia 2012 r.
W omawianym okresie działalność w trym zakresie obejmowała przede wszystkim:
1) budowanie i utrzymywanie relacji z mediami:
 prowadzenie konferencji prasowych i przygotowanie materiałów konferencyjnych;
 udział w nagraniach radiowych i telewizyjnych;
 udzielanie wywiadów dla prasy;
 pozyskiwanie patronatów medialnych dla inicjatyw MOPR;
2) udział w przygotowaniach kampanii społecznych;
3) monitoring mediów lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich;
4) współredagowanie strony internetowej MOPR w Szczecinie;
5) prowadzenie centralnego rejestru skarg i wniosków oraz przygotowywanie odpowiedzi
na skargi, dotyczące więcej niż jednej komórki organizacyjnej.
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Współpracy oraz budowaniu relacji z mediami początek dało stworzenie profesjonalnej bazy
mediów, zawierającej dane teleadresowe redakcji prasowych, radiowych i telewizyjnych oraz
bezpośredni kontakt z 50 dziennikarzami.
Ważnym zadaniem był bieżący monitoring mediów w zakresie publikacji poświęconych
MOPR w Szczecinie albo pomocy społecznej w sensie ogólnym.
W omawianym okresie zostało wyszukanych i zarchiwizowanych w sumie 431 publikacji,
154 z nich dotyczyło bezpośrednio MOPR w Szczecinie a 277 pomocy społecznej ogólnie.

1.4.5. Centrum wolontariatu
W celu wspierania działalności na rzecz dzieci, młodzieży, osób starszych oraz każdego, kto
potrzebuje pomocy w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie powstało Centrum
wolontariatu.
W pracach Centrum uczestniczyli głównie studenci i absolwenci kierunku Zdrowie Publiczne
Wydziału Nauk o Zdrowiu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.
W okresie sprawozdawczym 12 wolontariuszy wykonało szereg zadań, z których
najważniejsze to:
 organizacja Balu Seniora pn.: "Podróże, kraje i rozmaite kultury dookoła świata" dla
100 seniorów;
 udział w imprezach organizowanych w ramach III Kampanii „Białej Wstążki”:
 happening „Bądź człowiekiem, szanuj, nie bij”;
 briefing w podziemiach Dworca Głównego.
Wolontariusze pełnili dyżury w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie
przy ul. Sikorskiego 3.

1.4.6. Sprawy organizacyjne
Każda jednostka organizacyjna niezależnie od wielkości i ilości wykonywanych zadań musi
mieć możliwości i odpowiednie warunki do ich realizacji. Tak też jest w przypadku
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie, gdzie nad sprawami organizacyjnymi
Ośrodka czuwa Dział Organizacyjny.
W tym zakresie wykonano w 2012 r. następujące zadania:
1) prowadzenie kancelarii ogólnej;
2) prowadzenie sekretariatu;
3) prowadzenie spraw organizacyjnych;
4) zawieranie i realizacja umów w ramach zamówień publicznych;
5) utrzymanie łączności Ośrodka;
6) gospodarka środkami rzeczowymi oraz zabezpieczenie potrzeb materiałowotechnicznych Ośrodka, w tym zaopatrzenia w wyposażenie, urządzenia, artykuły biurowe
i inne materiały;
7) gospodarka środkami trwałymi;
8) nadzór nad realizacją inwestycji i remontów oraz napraw bieżących, prowadzenia
dokumentacji w obiektach zajmowanych przez MOPR w Szczecinie oraz utrzymania
obiektów w należytym stanie technicznym;
9) ubezpieczenie mienia Ośrodka;
10) prowadzenie składnica akt;
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11) inne zadania wynikające z bieżących potrzeb MOPR w Szczecinie (np. zamawianie
pieczątek i pieczęci, druków itp.).
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2. REALIZACJA PROJEKTÓW I PROGRAMÓW
2.1. Biuro projektu „Aktywna integracja w Szczecinie”
„Aktywna integracja w Szczecinie” to projekt systemowy Miejskiego Ośrodka Pomocy
Rodzinie w Szczecinie, realizowany od roku 2008.
Środki finansowe pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki (Poddziałanie 7.1.1).
Cel główny:
 upowszechnianie pracy socjalnej oraz aktywizacja społeczno-zawodowa i zwiększenie
szans na reintegrację społeczną i zawodową mieszkańców Szczecina (Uczestników
Projektu).
Cele szczegółowe:
 podniesienie kwalifikacji i nabycie umiejętności poruszania się po rynku pracy przez
osoby pozostające bez zatrudnienia;
 podniesienie kompetencji społecznych i edukacyjnych;
 podniesienie kompetencji społecznych osób niepełnosprawnych;
 upowszechnianie pracy socjalnej wśród uczestników projektu.
Działania w ramach projektu wpisują się w cel strategiczny Narodowej Strategii Spójności,
która jest dokumentem strategicznym określającym priorytety i obszary wykorzystania oraz
system wdrażania funduszy unijnych - Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej,
oraz POKL - zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego. Projekt realizuje cel
szczegółowy Priorytetu VII: "Poprawa dostępu do rynku pracy osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym", "Politykę równych szans" poprzez zapewnienie równego
dostępu do zaplanowanego wsparcia, bez względu na płeć, wiek, poziom wykształcenia,
status społeczny itp.
Projekt jest także zgodny z założeniami Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
w Gminie Miasto Szczecin na lata 2009-2015, która zakłada między innymi tworzenie
i wzmacnianie rozwiązań służących godzeniu pracy zawodowej i wychowania dzieci,
wspieranie aktywności zawodowej i edukacyjnej osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym, kompleksową rehabilitację i aktywizację osób niepełnosprawnych. Projekt
wypełnia treścią założenia i cele ww dokumentu, jak również cele i założenia POKL
realizując cykl działań aktywizujących klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Szczecinie, mających na celu uniezależnienie klientów od pomocy społecznej
i umożliwienie im powrotu na rynek pracy.
1.

Uczestnicy projektu

W roku 2012 uczestnikami projektu były osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo lub
zagrożone wykluczeniem społecznym, korzystające z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy
Rodzinie
w Szczecinie:
1) młodzież w wieku 15–18 lat z rodzin zastępczych i placówek opiekuńczowychowawczych o zaniżonej samoocenie, niskich umiejętnościach społecznych,
posiadająca braki i luki w wiedzy oraz umiejętnościach szkolnych, o niskim poziomie
zainteresowań, uzdolnień i umiejętności aktywnego spędzania czasu wolnego, słabo
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przygotowana do samodzielnego dorosłego życia w społeczeństwie, w tym w zakresie
pełnienia ról zawodowych – 28 osób;
2) młodzież w wieku 15-18 lat z rodzin biologicznych korzystających z pomocy społecznej
i niskich umiejętnościach społecznych, posiadająca braki i luki w wiedzy
oraz umiejętnościach szkolnych, o niskim poziomie zainteresowań i uzdolnień oraz
umiejętności aktywnego spędzania czasu wolnego, słabo przygotowana do
samodzielnego dorosłego życia w społeczeństwie, w tym w zakresie pełnienia ról
zawodowych – 97 osób;
3) osoby bezrobotne, zagrożone wykluczeniem społecznym w wieku aktywności
zawodowej, charakteryzujące się niskimi kwalifikacjami zawodowymi bądź też ich
brakiem, z niewielkim doświadczeniem zawodowym, nie posiadające wiedzy związanej
z aktywnym poszukiwaniem zatrudnienia, mające niską samoocenę i poziom motywacji –
133 osoby;
4) osoby niepełnosprawne, które w większości nie pracowały zawodowo i nie są objęte
kompleksowym systemem wsparcia rozwiązującym ich problemy psychofizyczne,
utrudniające integrację społeczną i zawodową; grupa, w której w szczególności zachodzi
potrzeba nawiązania nowych kontaktów społecznych, nabycia bądź podtrzymania
umiejętności społecznych i osobistych, niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania
w życiu, nabycia pewności siebie i wzmocnienia poczucia własnej wartości,
wzmocnienia kondycji psychofizycznej oraz zwiększenia samoświadomości poprzez
miedzy innymi wiedzę o swojej chorobie – 84 osoby.
W roku 2012 w projekcie uczestniczyły 342 osoby.
2.

Rekrutacja uczestników

Rekrutacja uczestników projektu przebiegała dwuetapowo, z uwzględnieniem specyfiki
każdej z poszczególnych grup. Ponieważ miała ona charakter zamknięty (dotyczyła
wybranych klientów MOPR w Szczecinie, którym została zaprezentowana oferta projektu)
w proces rekrutacji włączone zostały komórki organizacyjne MOPR w Szczecinie.
Za wstępną selekcję odpowiedzialni byli specjaliści zajmujący się na co dzień ww. klientami.
W drugim etapie zaproponowane grupy kandydatów oraz listy rezerwowe podlegały
weryfikacji przez pracowników socjalnych zatrudnionych w Biurze Projektu oraz specjalistę
ds. rekrutacji.
W procedurę został również włączony Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie, wspólnie
z którym byli rekrutowani uczestnicy pozostający bez pracy. Zgodnie z zawartym
porozumieniem wytypowano osoby odpowiedzialne za przepływ informacji oraz ustalono
system spotkań, w trakcie których na bieżąco zapadały decyzje dot. rekrutacji i udziału
w projekcie.
W trakcie rekrutacji szczególny nacisk położono na równy dostęp do projektu dla kobiet
i mężczyzn. W tym celu podjęto działania polegające między innymi na przeszkoleniu
zespołu odpowiedzialnego za rekrutację w zakresie równych szans kobiet i mężczyzn, a także
odpowiedniej promocji oraz zapewnieniu usług wspierających (miedzy innymi w postaci
pokrycia kosztów opieki nad dziećmi), które ułatwiły osobom potrzebującym wsparcia
skorzystanie z szansy jaką daje udział w projekcie.
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Tabela Nr 12 Przepływ uczestników Projektu

Liczba osób
rozpoczęły udział w projekcie
kobiety mężczyźni ogółem

8

16

24

zakończyły udział w projekcie
kobiety mężczyźni ogółem

155

121

276

przerwały udział w projekcie
kobiety mężczyźni ogółem

3

10

13

Tabela Nr 13 Uczestnicy projektu według statusu na rynku pracy

Lp.
1
2
3
4

Status na rynku pracy
Bezrobotni
w tym osoby długotrwale bezrobotne
Osoby nieaktywne zawodowo
w tym osoby uczące się lub kształcące się
Zatrudnienie
Ogółem
w tym osoby niepełnosprawne

kobiety
86
55
104
70
0
190
47

mężczyźni
44
30
108
62
0
152
56

ogółem
130
85
212
132
0
342
103

kobiety
134
50
2
4
190

mężczyźni
100
48
2
2
152

ogółem
234
98
4
6
342

Tabela Nr 14 Uczestnicy Projektu według wykształcenia

wykształcenie
podstawowe, gimnazjalne, niższe
ponadgimnazjalne
pomaturalne
wyższe
Ogółem

3.

Instrumenty aktywnej integracji – działania na rzecz uczestników projektu

W ramach projektu podpisano 258 kontraktów socjalnych oraz 84 umowy/kontrakty socjalne
z osobami niepełnosprawnymi.
W projekcie zorganizowano cztery grupy uczestników. Każda z nich była pod opieką
pracowników socjalnych zatrudnionych w ramach projektu (13 pracowników zostało
podzielony na mniejsze zespoły świadczące pracę socjalną oraz wspierające w realizacji
instrumentów aktywnej integracji wybrane grupy uczestników w Biurze Projektu).
Koncepcja realizacji działań stawiała na elastyczność i wysoką efektywność proponowanych
form wsparcia. Z tego też względu po zakończeniu procesu rekrutacji były analizowane
potrzeby każdego z uczestników projektu. Doświadczenia z lat ubiegłych kazały stawiać na
indywidualne wsparcie i takie kształtowanie ścieżki, by jak najbardziej dostosować ją do
potrzeb i możliwości każdej osoby.
Przyjęty mechanizm zakładał następującą ścieżkę:
 rekrutacja (weryfikacja formalna kandydata, rozmowy wstępne, badanie gotowości do
udziału w projekcie i motywacji);
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 analiza potrzeb uczestników projektu dokonywana przez pracownika socjalnego
w Biurze Projektu oraz spec. ds. rekrutacji;
 podpisanie kontraktu socjalnego lub umowy i określenie działań oraz czasu
niezbędnego do ich realizacji;
 realizacja instrumentów aktywnej integracji oraz pracy socjalnej na rzecz uczestników
projektu (zadania w części będą zlecane podwykonawcom);
 podsumowanie kontraktu socjalnego.
Z uwagi na dość specyficzne potrzeby każda z grup miała własną ścieżkę aktywizacji, z której
po diagnozie indywidualnych potrzeb zostały wybrane minimum trzy z podanych poniżej
instrumenty aktywnej integracji.
a) Młodzież w wieku 15-18 lat z rodzin zastępczych i z placówek opiekuńczowychowawczych oraz z rodzin biologicznych:
 usługi wspierające aktywizację zawodową;
 zajęcia w ramach podnoszenia kluczowych kompetencji o charakterze zawodowym
lub zdobywania nowych kompetencji i umiejętności zawodowych, umożliwiających
aktywizację zawodową (warsztaty aktywizujące);
 usługi wspierające aktywizację edukacyjną (zajęcia kompensacyjne);
 poradnictwo i wsparcie indywidualne oraz grupowe w zakresie podniesienia
kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych;
 treningi kompetencji społecznych;
 wyjazdy socjoterapeutyczno – edukacyjne.
b) Osoby bezrobotne:
 usługi wspierające aktywizację zawodową;
 szkolenia zawodowe;
 zajęcia w ramach podnoszenia kluczowych kompetencji o charakterze zawodowym
lub zdobywania nowych kompetencji i umiejętności zawodowych, umożliwiające
aktywizację zawodową (warsztaty aktywizujące);
 badania profilaktyczne lub specjalistyczne w związku z możliwością podjęcia
zatrudnienia;
 usługi wsparcia i aktywizacji rodzin marginalizowanych (zatrudnienie asystentów
rodzinnych);
 treningi kompetencji i umiejętności społecznych;
 asystentura rodzin;
 poradnictwo i wsparcie indywidualne oraz grupowe w zakresie podniesienia
kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych.
c) Osoby niepełnosprawne:
 treningi kompetencji i umiejętności społecznych;
 usługi wspierające osoby niepełnosprawne;
 poradnictwo i wsparcie indywidualne oraz grupowe w zakresie podniesienia
kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych umożliwiających
docelowo powrót do życia społecznego.
Zgodnie z harmonogramem wsparcie realizowane było przez cały okres trwania projektu.
Z uwagi na dotychczasowe doświadczenia, zarówno proces rekrutacji jak i organizacja
poszczególnych form wsparcia trwały cały rok.
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4.

Budżet

W 2012 r. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie na realizację projektu
systemowego otrzymał z EFS dofinansowanie w kwocie 2 206 165,50 zł. Na podstawie
umowy ramowej zobligowany był do wniesienia wkładu własnego w wysokości
245 129,50 zł.
W związku z działaniami aktywizującymi na koniec 2012 r. wykorzystano 1 933 954,09 zł
pochodzących z dofinansowania oraz 245 129,50 zł ze środków własnych.
Tabela Nr 15 Struktura wydatków w 2012 r.
Wydatki narastająco od 2008 r. do 2012 r

Wydatki w roku 2012

wyszczególnienie

Dofinansowanie (PLN)
Dofinansowanie (%)
Wkład własny (PLN)
Wkład własny (%)

Wydatki
określone w
zatwierdzonym
wniosku o
dofinansowanie
realizacji
projektu

2 206 165,50
90,00
245 129,50
10,00

Wydatki
zatwierdzone
przez IP/IPII

1 933 954,09
88,75
245 129,50
11,25

Wydatki określone
w zatwierdzonych
wnioskach o
dofinansowanie
realizacji projektu
kumulatywnie

10 712 718,78
89,76
1 222 721,42
10,08

Wydatki
zatwierdzone
przez IP/IPII
kumulatywnie

10 440 507,37
89,52
1 222 721,42
10,48

Tabela Nr 16 Struktura wydatków w ramach projektu w 2012 r. z podziałem na zadania
Wydatki narastająco od 2008 r. do 2012 r.

Wydatki w roku 2012
Wydatki
określone w
zatwierdzony
m wniosku o
dofinansowan
ie realizacji
projektu

Wydatki
zatwierdzone
przez IP/IPII

%
realizacji

Wydatki
określone w
zatwierdzonych
wnioskach o
dofinansowanie
realizacji projektu
kumulatywnie

1 001 908,80

892 521,63

89,08

4 440 447,33

4 331 060,16

97,54

Wydatki
zatwierdzone
przez IP/IPII
kumulatywnie

Numer
zadania

Nazwa zadania w ramach
Projektu

1

Aktywa integracji OPS

2

Aktywna integracja PCPR

300 201,00

263 973,53

87,93

1 016 106,71

979 879,24

96,43

3

Praca socjalna OPS

452 360,00

392 254,09

86,71

2 866 114,73

2 806 008,82

97,90

4

Praca socjalna PCPR

83 584,00

76 943,37

92,06

474 102,16

467 461,53

98,60

162 963,20

162 963,20

100,00

917 179,80

917 179,80

100,00

82 166,30

82 166,30

100,00

305 541,62

305 541,62

100,00

129 915,70

129 900,00

99,99

962 571,71

962 556,01

100,00

238 196,00

178 361,47

74,88

953 376,14

893 541,61

93,72

2 451 295,00

2 179 083,59

88,90

11 935 440,20

11 663 228,79

97,72

5
6
7

Zasiłki i pomoc w naturze
OPS wkład własny
Zasiłki i pomoc w naturze
PCPR wkład własny
Zarządzanie projektem
PCPR
Koszty pośrednie
Łącznie
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2.2. „Aktywny samorząd”
W dniu 28 sierpnia 2012 roku Prezydent Miasta Szczecin podpisał umowę z Państwowym
Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację pilotażowego programu
„Aktywny Samorząd”. Realizację zadania powierzył Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy
Rodzinie w Szczecinie.
Głównym celem programu było wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających
uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie
do edukacji.
Dofinansowanie następowało na pisemny wniosek osoby niepełnosprawnej, zawierający
uzasadnienie wskazujące na związek udzielenia dofinansowania z możliwością realizacji
celów programu. Oznacza to, że osoba chcąca wziąć udział w programie obok złożenia
wniosku musiała przygotować i przedstawić plan aktywizacji zawodowej, edukacyjnej i/lub
społecznej. Brak wymienionego „planu” skutkował wyłączeniem z programu.
Program obejmował następujące obszary wsparcia:
A.
Pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu.
B. 1. Pomoc w zakupie specjalistycznego sprzętu komputerowego wraz
oprogramowaniem.
B. 2. Pomoc w zakupie urządzeń lektorskich.
B. 3. Pomoc w zakupie urządzeń brajlowskich.
B. 4. Dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi, nabytego w ramach programu, sprzętu
komputerowego i oprogramowania.
C.
Pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.
D.
Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego
o napędzie elektrycznym.
E.
Pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B.
F.
Pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby
zależnej (dofinansowanie opłaty za pobyt dziecka osoby niepełnosprawnej w żłobku
lub przedszkolu).
Program skierowany był do osób posiadających:
1) znaczny stopień niepełnosprawności w obszarach: A, B1, B2, B3, B4, C, E, F;
2) umiarkowany stopień niepełnosprawności w obszarach: A, E, F;
3) orzeczenie o niepełnosprawności (osoby do 16 roku życia) w obszarach: A, B1, B2,
B3, B4, C, D;
oraz będących:
1) w wieku aktywności zawodowej w obszarach: A, B1, B2, B3, B4, C, D, E, F;
2) dziećmi lub młodzieżą do 18 roku życia w obszarach A, B1, B2, B3, B4, C, D;
3) osobami, które przekroczyły wiek aktywności zawodowej (kobiety powyżej 60 roku
życia oraz mężczyźni powyżej 65 roku życia) w obszarach: C - jeśli są zatrudnione
oraz D.
Ze względu na rodzaj dysfunkcji adresatami programu były:
1) osoby z dysfunkcją narządu ruchu w obszarze: A, B1,B4, C, D, E;
2) osoby z dysfunkcją narządu wzroku w obszarze: B1, B2, B3, B4;
3) osoby z każdym rodzajem niepełnosprawności w obszarze F;
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4) osoby nie poruszające się samodzielnie za pomocą wózka o napędzie ręcznym
w obszarze C;
5) osoby będące użytkownikami wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
w obszarze D.
Dodatkowe wymagania
1) w obszarze A - osoby, które w orzeczeniu o niepełnosprawności mają wskazaną
dysfunkcję narządu ruchu;
2) w obszarze B1 w zakresie osób z dysfunkcją narządu ruchu – tylko osoby
z dysfunkcją obu kończyn górnych;
3) w obszarze B4 – tylko beneficjenci pomocy w ramach obszarów: B1, B2 lub B3;
4) w obszarze E – tylko osoby pełnoletnie, wobec których nie ma przeciwwskazań
zdrowotnych do kierowania pojazdami;
5) w obszarze F – tylko osoby aktywne zawodowo, mające pod swoją opieką dziecko.
Ocena wniosków
złożone wnioski podlegały:
 ocenie, czy wnioskodawca spełnia kryteria programu;
 ocenie formalnej polegającej na sprawdzeniu, czy wniosek jest prawidłowo
wypełniony i czy zostały do niego dołączone wszystkie wymagane załączniki;
 ocenie merytorycznej, w której złożone we wniosku informacje podlegały ocenie
punktowej.
Do realizacji były przyjmowane wnioski najwyżej punktowane.
Wyjaśnienie wybranych pojęć z kierunków działań i warunków brzegowych programu:
1) oprzyrządowanie samochodu – dostosowane do rodzaju niepełnosprawności urządzenia
(montowane fabrycznie lub dodatkowo) lub również wyposażenie samochodu, które
umożliwia użytkowanie samochodu przez osobę niepełnosprawną z dysfunkcją narządu
ruchu lub przewożenie samochodem osoby niepełnosprawnej oraz niezbędnego sprzętu
rehabilitacyjnego;
2) specjalistyczny sprzęt komputerowy – każdy sprzęt komputerowy lub jego element,
który nie jest podstawowym sprzętem komputerowym, dostosowany do rodzaju i zakresu
niepełnosprawności danej osoby, np. klawiatura brajlowska, klawiatura z większymi
klawiszami, mysz pneumatyczna, myszka sterowana głową lub za pomocą mrugania,
monitor komputerowy o przekątnej ekranu przekraczającej 24”, lupa elektroniczna,
powiększalnik komputerowy, udźwiękowiony dyktafon, notatnik cyfrowy;
3) specjalistyczne oprogramowanie komputerowe – oprogramowanie posiadające
szczególne znamiona przystosowania do potrzeb osób z dysfunkcją narządu wzroku albo
ze znacznym niedowładem obu kończyn górnych;
4) urządzenia brajlowskie – elektroniczne urządzenia umożliwiające przetwarzanie grafiki
i tekstu na pismo Braille'a lub na formę wypukłych rysunków, np. linijka brajlowska,
notatnik brajlowski, drukarka brajlowska lub termograficzna;
5) urządzenia lektorskie – samodzielnie funkcjonujące, elektroniczne urządzenia
posiadające szczególne znamiona przystosowania dla osób z dysfunkcją wzroku,
umożliwiające rejestrowanie lub przetwarzanie grafiki i tekstu na mowę syntetyczną albo
na dane cyfrowe.
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Poniższa tabela przedstawia dane dotyczące realizacji programu.
Tabela Nr 17 Dane dotyczące realizacji programu „Aktywny samorząd” przez MOPR w Szczecinie w 2012 r.

Obszar

plan
finansowy

złożone
wnioski

wnioski
i umowy bez realizacji

umowy
zawarte

umowy
zrealizowane

przekazane
kwoty

A

25 000 zł

1

0

1

1

4 182,00 zł

B1

150 000 zł

23

6 wniosków odmownie
4 rezygnacje

15

13

38 448,00 zł

B2

129 392 zł

16

13

13

58 869,90 zł

B3

180 000 zł

3

3

3

27 522,45 zł

2 wnioski odmownie
1 rezygnacja
0

Obszar nie był uwzględniony w programie na 2012 r.

B4

C

227 991,80 zł

21

4 wnioski odmownie
2 rezygnacje

16

15

161 796,50 zł

D
E
F

60 000 zł
2 025 zł
15 983 zł

4
2
8

2 wnioski odmownie
1 rezygnacja
0

2
1
8

2
1
8

5 770,00 zł
1 225,50 zł
5 606,94 zł

790 391,80 zł

78

20 wniosków

59 umów

56 umów

Razem
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303 421,29 zł
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2.3. Nowa szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie w 2012 r. realizował projekt
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracja
społeczna; Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i wzmocnienie sektora
ekonomii społecznej; Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym
Projekt skierowany był do klientów Rejonowego Ośrodka Pomocy Rodzinie Śródmieście
w wieku 18-64 lata, długotrwale bezrobotnych, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie
Pracy przez okres 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat, osób samotnie wychowujących
dzieci, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Cel projektu:
ograniczenie
zjawiska
bezrobocia
i
poprawa
dostępu
do
mieszkańców Szczecina oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

rynku

pracy

Realizacja:
Etap I– wyposażenie i uruchomienie Biura Projektu przy Al. Papieża Jana Pawła II 42
w Szczecinie, wyposażono biuro projektu, salę szkoleniową, pokoje konsultacji
indywidualnych, pokój dla dzieci uczestników projektu, punkt do samodzielnego
przygotowania aplikacji;
Etap II – nabór uczestników, spośród 89 zgłoszeń złożonych w Biurze Projektu przyjęto 40
osób, z których utworzono 2 grupy;
Etap III – rozpoczęcie zajęć: Grupa A – 28 czerwiec 2012 r.
Grupa B – 18 lipiec 2012 r.
W trakcie trwania projektu przyjmowano nowe osoby z list rezerwowych w miejsce
uczestników, którzy podjęli zatrudnienie, zrezygnowali z udziału w projekcie lub zostali
wykluczeni.
Zatem łącznie w I edycji projektu udział wzięło 56 osób, z czego 43 zakończyły udział
zgodnie z planowana ścieżką.
Etap IV:
1) Zajęcia ogólne:
 20 godzin konsultacji terapeutycznych;
 2 treningi interpersonalne wyjazdowe;
 20 godzin terapii przez sztukę;
 120 godzin doradztwa zawodowego;
 po 20 godzin dla każdej grupy nauki obsługi komputera;
 6 godzin warsztatów tworzenia dokumentów aplikacyjnych;
 6 godzin szkolenia ABC przedsiębiorczości;
 30 godzi zajęć tematycznych z wizerunku, higieny, prawidłowego żywienia,
stosowania na rozmowach kwalifikacyjnych odpowiednich technik;
 zajęcia aktywizujące: wyjście do kina, zwiedzanie zabytków Szczecina, rejs statkiem
po Odrze, trening Nordic Walking.
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2) Szkolenia zawodowe:
 bukieciarz–florysta – 2 osoby;
 pracownik administracyjno-biurowy z ewidencją magazynową – 4 osoby;
 profesjonalny sprzedawca – 6 osób;
 kurs kosmetyczno-fryzjerski z elementami wizażu – 5 osób;
 kurs na elektryka z uprawnieniami do 1KV z egzaminem SEP – 6 osób;
 kurs na kucharza z egzaminem czeladniczym – 9 osób;
 kurs na opiekuna osób starszych – 6 osób.
3) Podjęte działania:
 praca socjalna;
 konsultacje prawne;
 pośrednictwo pracy;
 konsultacje w zakresie samozatrudnienia;
 konsultacje w zakresie zakładania spółdzielni socjalnych.
W dniu 18 grudnia 2012 r. odbyło się uroczyste zakończenie pierwszej edycji projektu,
w trakcie której absolwenci projektu zaprezentowali prace wykonane podczas warsztatów
„Terapia przez sztukę”: choinki, bombki, świeczniki, tace, wieszaki i inne, wykonane metodą
decoupage.
Każdy Uczestnik otrzymał opracowany i wydany w ramach projektu Informator zawierający
przydatne informacje dla osób poszukujących pracy wraz z wykazem instytucji zajmujących
się rozwiązywaniem problemów społecznych w Szczecinie.
Zakończenie I edycji Klubu Integracji Społecznej uświetnił tort okolicznościowy oraz występ
saksofonowo-akordeonowy szczecińskiego muzyka Janusza Pałaca.

59

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie za 2012 r.

2.4. Gminny Program
Alkoholowych

Profilaktyki

i

Rozwiązywania

Problemów

Zgodnie z Uchwałą Nr XXV/736/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2012 r.
w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na 2012 rok” Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie realizował:
I cel główny Programu:
„Zapewnienie ciągłości i zwiększanie dostępności osobom z problemem alkoholowym do
korzystania z oferty profesjonalnych działań pomocowych, redukcja szkód wywołanych
spożyciem alkoholu”.
W ramach I celu głównego podjęto działania zmierzające do realizacji celów szczegółowych:
1.

2.

Udzielanie pomocy psychologicznej i prawnej rodzinom, w których występuje problem
alkoholowy, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dziecka:
1) przeprowadzanie wywiadów środowiskowych zleconych przez Gminną Komisję
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczecinie:
 liczba pracowników socjalnych przeprowadzających wywiady – 8;
 ilość przeprowadzonych wywiadów – 636;
 liczba osób objętych pracą socjalną, skierowanych przez Gminną Komisję
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczecinie – w roku 2012 GKRPA
zgłosiła 38 osób, MOPR w Szczecinie pracował z 48 osobami, z czego 10 to osoby
z lat ubiegłych, 20 osób usamodzielniło się.
2) utrzymanie pogotowi rodzinnych:
 na terenie Szczecina w 2012 r. funkcjonowało 11 pogotowi rodzinnych;
 opieką objęto 120 dzieci;
 12 dzieci powróciło do rodziny biologicznej;
 31 dzieci skierowano do adopcji;
 6 dzieci umieszczono w rodzinie zastępczej;
 2 dzieci umieszczono w rodzinnym domu dziecka;
 3 dzieci umieszczono w Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej
3) zatrudnienie pracowników realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania
uzależnieniom i przemocy:
 w 2012 r. w ramach GPPiRPA w MOPR w Szczecinie zatrudnionych było
25 asystentów rodziny (25 etatów);
 wsparciem objęto 2 459 rodzin, z czego 2 805 osób dorosłych i 2 132 dzieci;
 6 680 osobom udzielono konsultacji;
 podjęto 937 interwencji;
 sporządzono 85 projektów socjalnych w zakresie porozumienia z rodziną;
 opracowano 906 planów pracy z rodziną;
 152 rodziny usamodzielniły się;
 działało 881 grup roboczych.
Podnoszenie skuteczności działań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie:
1) zapewnienie schronienia dla osób i rodzin z dziećmi, w szczególności ofiar przemocy
w rodzinie:
 z hostelu w 2012 r. skorzystało łącznie 95 osób, z czego 44 kobiety, 1 mężczyzna
i 50 dzieci;
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2)

3)

4)

5)

 38 osób objęto indywidualnym programem pomocowym (pozostałe osoby
przebywały w hostelu krócej niż 3 dni;
 przeprowadzono indywidualną terapię krótkoterminową z 38 kobietami;
 przeprowadzono dwie edycje grup psychoedukacyjnych dla 12 osób doznających
przemocy w rodzinie;
 12 dzieci wzięło udział w zajęciach grupy socjoterapeutycznej dla dzieci
i młodzieży;
prowadzenie punktów konsultacyjnych ds. uzależnień i przemocy w rodzinie
w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie:
 w sierpniu 2012 r. w siedzibie Działu Interwencji Kryzysowej al. Papieża Jana
Pawła II 42 otworzono Punkt Konsultacyjny, natomiast w październiku
w siedzibie Rejonowego Ośrodka Pomocy Rodzinie Północ ul. Strzałowska 9
otworzono Filię Punktu Konsultacyjnego;
 udzielono 123 konsultacje, z czego 71 kobietom, 26 mężczyznom, w tym
26 konsultacji telefonicznych, z czego 19 kobietom i 7 mężczyznom.
działania koordynatorów lokalnych w MOPR w Szczecinie:
 ilość grup roboczych - 422;
 ilość prowadzonych spraw – 597;
 liczba osób objętych pracą – 1 194.
funkcjonowanie interdyscyplinarnego zespołu ds. przeciwdziałania przemocy
w rodzinie:
 ilość posiedzeń zespołu interdyscyplinarnego – 6;
 ilość zgłoszonych spraw – 597.
zaangażowanie Gminy Miasto Szczecin w kampanię społeczną pt. „Biała wstążka:
 w roku 2012 kampania „Białej Wstążki” odbyła się pod hasłem
...Przemoc*
*niepotrzebne skreślić
 25.11.2012 r. – Happening inaugurujący kampanię, przemarsz na trasie Plac
Grunwaldzki-Jasne Błonia – ok. 30 uczestników;
 26.11.2012 r. – konferencja z udziałem między innymi: przedstawicieli
prokuratury, ochrony zdrowia, zespołu interdyscyplinarnego – 60 uczestników;
 pokaz filmu „Pręgi” w reżyserii Magdaleny Piekorz, na seans zaproszono młodzież
ze szczecińskich szkół – film obejrzało 110 osób;
 28.11.2012 r. – debata „Rola mediów w przeciwdziałaniu przemocy – w debacie
wzięło udział około 40 osób;
 w dniach 3-5 grudnia 2012 r. w siedzibie Działu Interwencji Kryzysowej odbywały
się warsztaty dotyczące procedury „Niebieska Karta”, adresowane do
przedstawicieli oświaty i ochrony zdrowia; w warsztatach uczestniczyły 34 osoby;
 w dniach 26-30 listopada 2012 r. i 3-6 grudnia 2012 r. w Punkcie Konsultacyjnym
ds. Uzależnień i Przemocy w Rodzinie w godzinach od 10 do 19 trwały
konsultacje specjalistów: psychologa, terapeuty, pracownika socjalnego, prawnika,
policjanta - udzielono 37 konsultacji;
 w trakcie trwania kampanii rozdano 2 000 ulotek, rozwieszono 150 plakatów
i rozdano 700 buttonów;
 oficjalne zakończenie kampanii odbyło się w dniu 29 listopada 2012 r. briefingiem
w podziemiach przy Dworcu Głównym w Szczecinie; na początku briefingu
aktorzy Teatru Współczesnego w Szczecinie odegrali scenkę rodzajową - cień
bohaterów, który można było obserwować na białym materiale - rozmowa
terapeuty z ofiarą przemocy;
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 patronat honorowy nad kampanią objął Prezydent Miasta Szczecina;
 patronat medialny objęło Polskie Radio Szczecin, Telewizja Polska S.A. Oddział
w Szczecinie;
 partnerami były: Komenda Miejska Policji w Szczecinie, 13 Muz, Prokuratura
Okręgowa w Szczecinie, Uniwersytet Szczeciński Wydział Filologiczny,
Podziemny Szczecin.
W roku 2012 z pomocy finansowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie
skorzystało 248 rodzin, w których występuje problem nadużywania alkoholu. Rodzinom tym
przyznano pomoc na łączną kwotę 690 694,70 zł.
II cel główny programu:
Prowadzenie działalności profilaktycznej i informacyjnej na rzecz mieszkańców Miasta
Szczecin w zakresie problemu uzależnienie i nadużywania alkoholu, a także wspierania
podmiotów w ich realizacji.
W ramach realizacji tego celu Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie kwalifikował
dzieci z rodzin objętych pomocą, w tym przebywających w środowisku pieczy zastępczej, na
kolonie letnie z elementami profilaktyki uzależnień – Akcja „Lato – 2012 r.”.
Organizatorami kolonii były organizacje pozarządowe wyłonione w drodze otwartego
konkursu na wypoczynek letni, ogłoszonego przez Urząd Miasta Szczecin:
 Caritas Archidiecezji Szczecińsko – Kamieńskiej;
 Osiedlowy Klub Sportowy „Hutnik”;
 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny;
 Zachodniopomorski Zarząd Towarzystwa Krzewienia kultury Fizycznej „Zdrowie”;
 Chorągiew Zachodniopomorska ZHP w szczecinie;
 Zachodniopomorska Fundacja pomocy Rodzinie :Tęcza Serc”
 Fundacja Pomocy Rodzinie „Wspierajmy się”.
W 16 turnusach wzięło udział 956 dzieci w wieku od 7 do 18 roku życia.
Wzorem ubiegłego roku wśród wychowawców zostały przeprowadzone ankiety „Informacje
zwrotne o uczestniku kolonii”, służące zidentyfikowaniu najczęściej pojawiających się
problemów.
Pytania dotyczyły sytuacji zdrowotnej, relacji z otoczeniem oraz problemów
wychowawczych, jakie sprawiało dziecko podczas trwania turnusu. Uzyskane odpowiedzi
miały pomóc pracownikowi socjalnemu w podjęciu bardziej efektywnej pracy z dzieckiem
i jego rodziną, tak by każde dziecko prawidłowo funkcjonowało w rodzinie i społeczeństwie.
Drugi rok funkcjonowania ankiet wykazał, że ich wprowadzenie przełożyło się w pozytywny
sposób na stopień przygotowania dzieci do wyjazdu na letni wypoczynek. Zebrany materiał
wskazuje, iż w porównaniu z rokiem ubiegłym, w prawie wszystkich obszarach zawartych
w ankiecie wskaźniki są wyższe. Jedynie w przypadku pytania dotyczącego stanu
higienicznego, w jakim przyjechało dziecko na kolonię wskaźnik jest nieco niższy.
Ankiety wyłoniły też dużą grupę dzieci, dla których w przyszłym roku należałoby
zorganizować specjalistyczne obozy lub kolonie dla dzieci z zaburzonym zachowaniem – 125
dzieci sprawiało trudności wychowawcze oraz stosowało przemoc wobec innych uczestników
kolonii.
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Poniższa tabela przedstawia analizę porównawczą udzielonych odpowiedzi w 2012 r.
w stosunku do udzielonych odpowiedzi w 2011 r.
Tabela Nr 18 Analiza porównawcza udzielonych odpowiedzi przez wychowawców w 2012 r. w stosunku
do roku 2011

Obszar

2011 r.
Ilość
oddanych %
ankiet

Pytania

Ilość oddanych ankiet - ogółem
czy dziecko posiadało niezbędne środki higieny
osobistej (tak/nie)
czy dziecko posiadało podstawowe rzeczy osobistej
(tak/nie)
czy dziecko potrafiło zachować higienę osobistą
(tak/nie)
Sytuacja
czy dziecko pali papierosy (tak/nie)
zdrowotna
w jakim stanie higienicznym przyjechało dziecko
(dobrym (tak), / złym (nie)
czy rodzic/opiekun zgłosił wszystkie problemy
zdrowotne dziecka w karcie kolonijnej (tak/nie)
czy dziecko skorzystało podczas kolonii z pomocy
medycznej (tak/nie)
czy dziecko przyjechało na kolonię ze śladami
przemocy na ciele (tak/nie)
czy dziecko miało trudności w nawiązaniu kontaktu z
rówieśnikami (tak/nie)
Relacje z
czy dziecko stosowało przemoc wobec rówieśników
otoczeniem (tak/nie)
czy dziecko zdradzało objawy stosowanie przemocy
wobec niego (tak/nie)
Problemy
czy dziecko sprawiało kłopoty wychowawcze
wychowawcze podczas trwania kolonii (tak/nie)
czy dziecko wróciło przed końcem kolonii do domu
Opuszczenie (tak/nie)
kolonii
czy dziecko zostało oddalone z kolonii

2012 r.
Ilość
oddanych
%
ankiet

690

2.

674

97,60

730

98,30

1,30

660

95,60

731

98,51

3,09

642

93,00

716

96,40

3,40

38

5,40

43

5,80

0,40

684

99,00

722

97,30

1,70

638

92,40

717

96,66

4,26

126

18,20

92

12,30

5,90

10

1,40

4

0,50

0,90

87

12.60

53

7,14

5,46

127

18,40

125

16,80

1,60

58

8,40

30

4,04

4,36

241

34,92

152

20,48

14,44

42

6.08

20

2,69

3,39

5

0,72

1

0,13

0,59

odmowa kwalifikacji dziecka na turnus przez organizatora;
rekrutacja uczestników przez organizatora bez wiedzy MOPR w Szczecinie;
opóźnienia w dostarczaniu kart kolonijnych przez rodziców/opiekunów dziecka;
rezygnacja z udziału w kolonii w dniu wyjazdu;
niestawienie się na zbiórkę.

Podczas trwania turnusu w oparciu o informacje uzyskane od rodziców, organizatorów
wypoczynku, pracowników socjalnych oraz podczas wizytacji:
1) brak rzetelnej informacji o stanie zdrowia dziecka w karcie kolonijnej;
2) incydenty kradzieży wśród dzieci;
3) problemy w sferze wychowawczej;
63

%
34
ankiety

724

Problemy, które występowały w trakcie organizacji wypoczynku letniego w 2012 r.
1. Na poziomie rekrutacji:
1)
2)
3)
4)
5)

Różnica
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4) problemy w sferze zdrowotnej;
5) skargi na niewystarczające porcje jedzenia;
6) brak informacji ze strony organizatora wypoczynku o dzieciach opuszczających
wcześniej turnus;
7) wcześniejszy powrót dziecka z kolonii.
3.

Problemy związane z odbiorem dzieci z miejsca zbiórki po zakończonym turnusie:

W trakcie trwania wypoczynku letniego pracownicy MOPR w Szczecinie wspólnie
z pracownikami Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Szczecin odwiedzali dzieci
w miejscu wypoczynku sprawdzając warunki pobytu, weryfikując założenia przedstawione
przez organizatorów w ofertach konkursowych.
Warunki w jakich dzieci spędzały wypoczynek letni można uznać za dobre, nie stwierdzono
uchybień w tym zakresie. Podczas wizyt przeprowadzane były również rozmowy
z wychowawcami na temat sytuacji poszczególnych dzieci, ich zachowań, sytuacji
zdrowotnej i rodzinnej.
W sytuacjach niepokojących wychowawców lub pracowników, zaraz po powrocie do
Szczecina pracownicy MOPR w Szczecinie przekazywali uzyskane informacje kierownikom
działów zgodnie z miejscem zamieszkania dziecka celem weryfikacji uzyskanych informacji
i podjęcia odpowiednich działań.
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2.5. Lokalny Program Poszerzenia, Zróżnicowania i Unowocześniania
Pomocy i Oparcia Społecznego dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
w Zakresie Pomocy Bytowej, Mieszkaniowej, Stacjonarnej,
Samopomocy Środowiskowej w Gminie Miasto Szczecin na lata 2012 –
2015
Wychodząc naprzeciw potrzebom wynikającym z diagnozy dotyczącej obszaru ochrony
zdrowia psychicznego przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie
powołany został zespół zadaniowy do koordynacji działań w ramach Programu Ochrony
Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015 dla Gminy Miasto Szczecin.
W skład zespołu wchodzą: Dyrektor MOPR w Szczecinie, Dyrektor Instytutu Medycznego
im. Jana Pawła II w Szczecinie, Dyrektor DPS ul. Broniewskiego 4/6 w Szczecinie, Dyrektor
DPS ul. E. Romera 21-29 w Szczecinie, Dyrektor DPS ul. Krucza 17 w Szczecinie,
Kierownik Ośrodka Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych, Przewodnicząca Zarządu
Polskiego Stowarzyszenia na Recz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Szczecinie.
Zespół opracował „Lokalny Program Poszerzenia, Zróżnicowania i Unowocześniania Pomocy
i Oparcia Społecznego dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Zakresie Pomocy Bytowej,
Mieszkaniowej, Stacjonarnej, Samopomocy Środowiskowej w Gminie Miasto Szczecina na
lata 2012-2015”.
Cel główny Programu:
 poszerzenie, zróżnicowanie i unowocześnienie pomocy i oparcia społecznego dla osób
z zaburzeniami psychicznymi w zakresie pomocy bytowej, mieszkaniowej,
stacjonarnej, samopomocy środowiskowej.
Cele szczegółowe:
 poszerzenie, zróżnicowanie i unowocześnienie pomocy i oparcia społecznego dla osób
z zaburzeniami psychicznymi w zakresie pomocy bytowej i stacjonarnej;
 zwiększenie dostępności do mieszkalnictwa chronionego dla osób z zaburzeniami
psychicznymi;
 zwiększenie dostępności do zróżnicowanych form pomocy i oparcia społecznego dla
osób z zaburzeniami psychicznymi w zakresie samopomocy środowiskowej.
Program przedstawia aktualną sytuację dotyczącą oferty pomocowej dla osób z zaburzeniami
psychicznymi na terenie Gminy Miasto Szczecin oraz określa potrzeby w tym zakresie.
Formy wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi funkcjonujące na terenie Gminy Miasto
Szczecin w 2012 r.:
1. Dom Pomocy Społecznej ul. Broniewskiego 4/6 – całodobowy, przeznaczony dla osób
przewlekle psychicznie chorych, liczba miejsc 68;
2. Dział Środowiskowych Form Pomocy Półstacjonarnej dla osób z Chorobą Alzheimera
„Jaskółka” prowadzony przez DPS ul. Krucza17 – liczba miejsc 20;
3. Ośrodek Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych pl. Jakuba Wujka 6, placówka
półstacjonarna, przeznaczona dla osób z głębszym stopniem upośledzenia umysłowego,
u których występuje również niepełnosprawność ruchowa, wady wzroku i słuchu,
zaburzenia kontaktu i mowy, zaburzenia neurologiczne i różnego rodzaju choroby
somatyczne – liczba miejsc 40;
4. Środowiskowe Domy Samopomocy – placówki półstacjonarne:
a) ul. Tartaczna 14 – przeznaczony dla 40 uczestników, prowadzone przez DPS
ul. Broniewskiego 4/6;
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b) ul. Niemcewicza 9 – przeznaczony dla 35 uczestników, prowadzone przez DPS
ul. Broniewskiego 4/6;
w ramach Środowiskowych Domów Samopomocy funkcjonuje Dom-Klub „Pod
Fontanną” ul. Bohaterów Warszawy 27 – liczba uczestników 20;
c) ul. Pocztowa 25 – przeznaczony dla 25 uczestników, prowadzony przez DPS
ul. Romera 21-29;
d) ul. Rostocka 125 – przeznaczony dla 38 uczestników, prowadzony przez
Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Szczecinie;
5. Mieszkanie chronione ul. Mickiewicza 69a – przeznaczone dla 6 mężczyzn, prowadzone
przez DPS ul. Broniewskiego 4/6;
6. Od 2012 r. na terenie Gminy Miasto Szczecin w ramach kontraktu z Narodowym
Funduszem Zdrowia powstały dwa Zespoły Leczenia Środowiskowego:
1) Kliniczna Poradnia Zdrowia Psychicznego SPSK Nr 1 ul. Broniewskiego 26
w Szczecinie;
2) NZOZ ‘STAROMŁYŃSKA” ul. Staromłyńska 21-26 w Szczecinie.
W ich skład wchodzą specjaliści: lekarz psychiatra, pielęgniarka, psycholog, terapeuta,
pracownik socjalny, psychoterapeuta.
Zespoły prowadzą psychoterapię, terapie rodzinną oraz diagnostykę osób z zaburzeniami
psychicznymi. Pomocą obejmują klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Szczecinie z problemami wynikającymi między innymi z zaburzeń psychicznych
z upośledzeniem funkcji poznawczych, mające problemy z samodzielną egzystencją,
również osoby, które w przeszłości były leczone, a obecnie nie podejmują leczenia
farmakoterapią lub inną formą leczenia.
Opieką Zespołów w 2012 r. objętych było około 100 osób, w tym 32 osoby wsparciem
w formie psychiatrii środowiskowej.
7. Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami
psychicznymi.
W Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie przeprowadzane są rodzinne
wywiady środowiskowe i wystawiane decyzje administracyjne natomiast zadanie to jest
realizowane przez DPS ul. Broniewskiego 4/6,
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2.6.

Resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

2.6.1 Szkolenie rodzin zastępczych, osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz
dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych.
Celem szkolenia było wsparcie funkcjonujących rodzinnych form pieczy zastępczej – rodzin
zastępczych niezawodowych, które nie przeszły szkolenia oraz rozwój rodzicielstwa
zastępczego poprzez przygotowanie osób kandydujących do pełnienia funkcji rodziny
zastępczej niezawodowej, zawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz
placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego.
Szkolenie ukończyło 16 osób, w tym 6 małżeństw i 4 osoby nie będące w związku
małżeńskim
Wydatkowane środki – 8 720,05 zł.
2.6.2. Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
W 2012 r. odbyły się dwie edycje programu dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.
1) „Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” edycja 1 – środki wykorzystano w kwocie
57.847,33 zł, na wynagrodzenie 6 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach
umowy o pracę;
2) „Koordynator rodzinnej pieczy zastępcze” edycja 2.
Zadanie 1
środki wykorzystano w kwocie 14.776,77 zł., na uzupełnienie wynagrodzenia
dla
6 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, na których zatrudnienie otrzymano
dofinansowanie w ramach 1 edycji programu.
Zadanie 2
środki wykorzystano w kwocie 81.117,54 zł na wynagrodzenie 6 koordynatorów rodzinnej
pieczy zastępczej w ramach umowy o pracę, na których wcześniej nie otrzymano
dofinansowania w ramach 1 edycji programu.
2.6.3. „Wsparcie rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka”
W ramach tego zadania wykorzystano środki w kwocie 148 943,00 zł z przeznaczeniem na
dofinansowanie wydatków związanych z przyznaniem rodzinom zastępczym dofinansowania
do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka w wieku od 6 do 18 roku życia,
świadczenia na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego
dziecka, świadczenia przyznanego w związku z wystąpieniem zdarzenia losowego lub innego
zdarzenia mającego wpływ na jakość sprawowanej opieki, środków finansowych na
utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego,
w którym zamieszkuje rodzina zastępcza zawodowa, świadczenie związane z remontem
lokalu mieszkalnego, w którym zamieszkuje rodzina zastępcza zawodowa, wynagrodzenia
wraz z pochodnymi osób zatrudnionych w rodzinie zastępczej do pomocy przy sprawowaniu
opieki i przy pracach gospodarskich.
Ogółem z dofinansowania skorzystało 69 rodzin i 113 dzieci.
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2.7. Wehikuł usamodzielnienia
„Wehikuł usamodzielniania” jest to program wsparcia kierowany do usamodzielniającej się
młodzieży z różnych form pieczy zastępczej, realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy
Rodzinie w Szczecinie we współpracy z Fundacją Robinson Crusoe w Warszawie.
Rekrutacja osób chętnych do wzięcia udziału w programie przeprowadzona została w okresie
wrzesień- październik 2012 r.
Po zakończonej rekrutacji z 45 osób wyłoniła się grupa 25 osób.
Liczba uczestników biorących udział w Wehikule Usamodzielnienia w Szczecinie na dzień
31.12.2012 r. wynosiła 21 osób.
Zajęcia prowadzone były przez trzech konsultantów, w tym dwie osoby to pracownicy
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie.
Podczas atrakcyjnych zajęć młodzież zdobywała praktyczną wiedzę i umiejętności niezbędne
w samodzielnym życiu. Program zapewniał naukę i wsparcie emocjonalne.
Młodzież uczestniczyła w zajęciach dotyczących:
 treningu umiejętności społecznych (tj. asertywność, umiejętne radzenie sobie ze stresem);
 praktycznej nauki ekonomii poprzez gry strategiczne, ćwiczenia symulacyjne;
 aktywizacji zawodowej (staże);
 przedsiębiorczości;
 zdrowia i zdrowego stylu życia;
 przepisów dotyczących usamodzielnienia.
Uczestnicy programu mieli możliwość skorzystania z wyjazdowych form warsztatowych.
Dodatkowo podczas programu organizowano liczne atrakcje dla uczestników np. rajd, zajęcia
plenerowe, wyjścia do kina.
Program Wehikuł Usamodzielnienia rozpoczął się w październiku 2012 r. i będzie
kontynuowany do czerwca 2013 r.
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2.8. Szczecińskie Partnerstwo na Rzecz Osób Starszych
W ramach Projektu „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji
społecznej” Działanie 1.2 „Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej”
Priorytet 1 „Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”
w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie realizowane było Pilotażowe
wdrożenie pt. „Szczecińskie Partnerstwo na Rzecz Osób Starszych”.
Istotą Pilotażu było praktyczne zweryfikowanie opracowanych w fazie modelu standardów
usług oraz modeli instytucji pomocy i integracji społecznej, w celu wypracowania
rekomendacji metodologicznych, organizacyjnych oraz prawnych w obszarze pomocy
i integracji społecznej.
Okres realizacji projektu: 01 czerwiec 2012 r. – 30 listopada 2013 r.
Projekt skierowany jest do 80 osób, które ukończyły 60 rok życia (60+), klientów
Rejonowego Ośrodka Pomoc Rodzinie Śródmieście.
Szczegółowy opis zadania i działań:
1.

Projektodawca sprawował nadzór merytoryczny i finansowy nad realizacją projektu.

1.1. Standard pracy socjalnej z osobą starszą:
 grupa docelowa – 80 beneficjentów w wieku 60 lat i więcej, którzy ze względu na
swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich potrzeb
życiowych i znajdują się w sytuacji uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo
w życiu społecznym i rodzinnym;
 osoby prowadzące - 4 pracowników socjalnych pracujących z grupami po 20 osób
(4 grupy) i 1 pracownik ds. realizacji świadczeń, którego działania skierowane są do
wszystkich 80 osób;
 metody pracy: indywidualnego przypadku, pracy z grupą, animacja środowiska
lokalnego;
 kierunek działań – motywacja beneficjentów do aktywizacji społecznej, stworzenie
systemu wsparcia beneficjentów w oparciu o więzi rodzinne i sąsiedzkie;
1.1.1. „Senior Klub”
 liczba uczestników - około 30 osób;
 aktywizacja beneficjentów odbywała się między innymi poprzez: upowszechnienie
turystyki i organizowanie wycieczek, organizowanie spotkań okolicznościowych (np.
wigilia, spotkanie noworoczne, Bal Seniora), organizowanie spotkań edukacyjnych
z przedstawicielami różnych profesji w zależności od potrzeb wypływających
bezpośrednio od uczestników Klubu, organizowanie warsztatów plastycznych;
 zajęcia odbywały się od poniedziałku do piątku w godzinach od 10°° do 14°°;
1.2. Standard usług opiekuńczych dla osób starszych świadczonych w miejscu
zamieszkania:
 grupa docelowa – 20 osób wyłonionych z ogólnej 80 osobowej grupy beneficjentów
projektu, korzystających z pomocy w formie usług opiekuńczych;
 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie realizował usługi opiekuńcze
w miejscu zamieszkania za pośrednictwem podmiotu zewnętrznego, warunki
świadczenia tych usług wpisują się w standardy przewidziane Pilotażowym
wdrożeniem.
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2.

Model realizacji usług o określonym standardzie w miastach na prawach powiatu

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie realizował zadania w oparciu o model
instytucji o rozproszonej odpowiedzialności.
Dla celów Pilotażowego wdrożenia realizacji usług w oparciu o model instytucji w mieście
na prawach powiatu podjęto działania:
 rozdzielenie procedury pracy socjalnej od procedury administracyjnej;
 doskonalenie pracy socjalnej.
Wnioski i opinie z zastosowania wyżej wymienionych rozwiązań zostaną zawarte w raporcie
końcowym, po zakończeniu realizacji projektu .
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2.9. Szkoła dla Rodziców
„Szkoła dla Rodziców” to program napisany i realizowany przez asystentów rodziny
zatrudnionych w czterech Rejonowych Ośrodka Pomocy, realizujących zadania w ramach
ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
skierowany do rodzin objętych pomocą w formie asystentury rodzinnej.
Program był realizowany pod jednym wspólnym tytułem ”Szkoła dla Rodziców”, każdy
Rejonowy Ośrodek realizował go we własnym zakresie i pod własnym wewnętrznym
tytułem:
1.

Rejonowy Ośrodek Pomocy Rodzinie Północ
„Moje dziecko mnie nie słucha”

Warsztaty psychoedukacyjne adresowane do rodziców, którzy chcą mądrzej kochać, lepiej
rozumieć swoje dziecko, którym na sercu leży prawidłowy ich rozwój.
Cel:
 kształtowanie kompetencji rodzicielskich, umożliwiających realizację potrzeb rozwoju
dzieci z poszanowaniem ich godności i obowiązujących norm prawnych i społecznych
– aktywne wspieranie rodzin w celu ograniczenia dysfunkcji społecznej i zachowań
patologicznych.
Warsztaty realizowane były w cyklu:
 9 spotkań 2 godzinnych;
 1 spotkanie 2,5 godzinne;
 8 spotkań 1 godzinnych – konsultacje indywidualne.
W trakcie uczestnictwa rodzica w zajęciach była zapewniona opieka dla dzieci w wieku
przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
W programie uczestniczyło 15 osób.
Efekty:
 podwyższenie kompetencji rodzicielskich uczestników w zakresie prawidłowych form
komunikacji rodzic-dziecko;
 podwyższenie kompetencji rodzicielskich uczestników w zakresie umiejętności
rozpoznawania uczuć własnych i rozumienia uczuć dziecka, przy jednoczesnym
stawianiu granic i konsekwentnym przestrzeganiu ustalonych wspólnie reguł.

2.

Rejonowy Ośrodek Pomocy Rodzinie Prawobrzeże
„Szkoła dla rodziców”

Warsztaty
psychoedukacyjne
skierowane
do
rodziców
mających
problemy
z porozumiewaniem się z dziećmi, co w konsekwencji przekłada się na ich negatywne
zachowanie.
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Cel główny:
 wzrost kompetencji wychowawczych.
Cele szczegółowe:
 wzrost wiedzy rodziców w zakresie kształtowania postaw dziecka;
 wzrost wiedzy rodziców na temat społecznie funkcjonujących stereotypów
wychowawczych.
Warsztaty realizowane były w cyklu:
 6 spotkań 2 godzinnych;
 2 spotkania 3 godzinne.
Do programu przystąpiło 14 osób, z czego 12 go ukończyło.
Efekty:
 uczestnicy podnieśli swoje kompetencje wychowawcze;
 uczestnicy podnieśli własna samoocenę jako rodzice.

3.

Rejonowy Ośrodek Pomocy Rodzinie Śródmieście
„Szkoła dla Rodziców – trening umiejętności wychowawczych”

Projekt skierowany był do rodzin objętych asystenturą, miał pełnić głównie rolę
profilaktyczną niż terapeutyczną.
Celem bezpośrednim programu było nabycie przez uczestników umiejętności
wychowawczych:
 aktywnego, wspierającego słuchania;
 nawiązywania efektywnej współpracy z dzieckiem;
 modyfikowania niepożądanych zachowań dziecka bez stosowania różnorodnych form
przemocy;
 wyrażanie przez rodziców oczekiwań i ograniczeń w taki sposób, by były przez
dziecko respektowane;
 rozpoznawanie, wyrażanie i akceptowanie uczuć, a także radzenie sobie z „trudnymi”
uczuciami w duchu poszanowania godności osobistej człowieka;
 uwalnianie siebie i dziecka od ograniczającego lub wręcz zaburzającego rozwój
osobowości funkcjonowania w rolach;
 pomocy w rozwoju pozytywnego i realistycznego obrazu siebie, swoich możliwości
i zdolności, a także wzrost zaufania do siebie jako wartościowego człowieka.
Cele długofalowe;
 uświadomienie rodzicom, że skuteczność wychowania w znacznym stopniu zależy od
osoby wychowującej;
 ukazanie prawdy, że skuteczne wychowanie nie może mieć miejsca, jeśli
wychowujący nie opiera się na jasnym i czytelnym systemie wartości, który sam
posiada i realizuje;
 pogłębienie samoświadomości i refleksji na temat skuteczności określonych metod
wychowawczych, ułatwienie zakwestionowania niektórych funkcjonujących potocznie
stereotypów i mitów w zakresie wychowania;
72

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie za 2012 r.
 umacnianie rodziny w jej prawidłowym funkcjonowaniu poprzez naprawę i ochronę
więzi emocjonalnych, budowanie klimatu zaspokajającego potrzeby miłości,
bezpieczeństwa i akceptacji.
Trening realizowany był w cyklu:
 2 spotkania po 3 godziny;
 7 spotkań po 2 godziny.
Program ukończyło 6 rodzin.
Efekty:
 podniesienie skuteczności oddziaływań wychowawczych, lepsze radzenie sobie
z dzieckiem i problemami wychowawczymi, zmniejszenie bezradności
wychowawczej;
 poprawa relacji interpersonalnych w rodzinie;
 podniesienie jakości kontaktów emocjonalnych rodzice-dzieci;
 zmiana postaw rodzicielskich w kierunku wartości pożądanych wychowawczo;
 zmniejszenie stosowania różnorodnych form przemocy i wykorzystywania władzy
rodzicielskiej wobec dziecka.
4.

Rejonowy Ośrodek Pomocy Rodzinie Zachód
„Szkoła dla Rodziców”

Projekt adresowany był do rodzin objętych asystenturą, chcących poprawić swoje relacje
z dziećmi.
Celem głównym projektu było nabycie przez uczestników umiejętności wychowawczych:
 aktywnego, wspierającego słuchania;
 nawiązywania efektywnej współpracy z dzieckiem;
 modyfikowanie niepożądanych zachowań dziecka bez stosowania różnorodnych form
przemocy;
 wyrażanie przez rodziców oczekiwań i ograniczeń w taki sposób, by były przez
dziecko respektowane;
 rozpoznawanie, wyrażanie i akceptowanie uczuć, a także radzenie sobie z „trudnymi”
uczuciami w duchu poszanowania godności osobistej człowieka;
 mądre wspieranie procesu usamodzielniania się dziecka.
Projekt zakładał również cele długofalowe:
 uświadomienie rodzicom, że skuteczność wychowania w znacznym stopniu zależy od
osoby wychowującej;
 ukazanie prawdy, że skuteczne wychowanie nie może mieć miejsca, jeśli
wychowujący nie opiera się na jasnym i czytelnym systemie wartości, który sam
posiada i realizuje;
 pogłębienie samoświadomości i refleksji na temat skuteczności określonych metod
wychowawczych, ułatwienie zakwestionowania niektórych funkcjonujących potocznie
stereotypów i mitów odnośnie wychowania;
 umacnianie rodziny w jej prawidłowym funkcjonowaniu poprzez naprawę i ochronę
więzi emocjonalnych, budowanie klimatu zaspokajającego potrzeby miłości,
bezpieczeństwa i akceptacji.
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Warsztaty realizowane były w cyklu:
 2 spotkania po 3 godziny;
 8 spotkań po 2 godziny.
W projekcie brało udział 11 osób z czego 5 je ukończyło.
Efekty:
 podniesienie skuteczności oddziaływań wychowawczych, zmniejszenie bezradności
wychowawczej;
 poprawa relacji interpersonalnych w rodzinie;
 podniesienie jakości kontaktów interpersonalnych rodzice-dzieci;
 zmiana postaw rodzicielskich w kierunku wartości pożądanych wychowawczo;
 zmniejszenie stosowania przemocy i wykorzystywania władzy rodzicielskiej wobec
dziecka.

74

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie za 2012 r.

3. BUDŻET I JEGO REALIZACJA
Tabela Nr 19 Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 r. – opis dochodów

OPIS DOCHODÓW
Dysponent części budżetowej:
Plan na
Plan po
Wykonanie Wsk.
Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta
1.01.2012 r.
zmianach
2012 r.
%
Szczecin
DOCHODY - ZADANIA WŁASNE GMINY
851 Ochrona zdrowia
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
0,00
0,00
37,65 0,00
Wpływy z różnych dochodów - rozdział 85154 § 0920
37,65
Objaśnienie odchylenia od planu
Zwrot ustawowych odsetek wyliczonych według obowiązujących stawek
Klasyfikacja dochodów:
rozdział: 85154
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
0,00
0,00 12 824,69 0,00
Wpływy z różnych dochodów - rozdział 85154 § 0970
12 824,69
Objaśnienie odchylenia od planu
Zwrot nienależnie pobranych świadczeń na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w
rodzinie zastępczej o charakterze pogotowia rodzinnego.
Klasyfikacja dochodów:
rozdział: 85154
852 Pomoc społeczna
Ośrodki wsparcia
0,00
0,00 18 559,67 0,00
Wpływy z usług - rozdział 85203 § 0830
18 559,67
Objaśnienie odchylenia od planu
Zwrot opłaty za pobyt nieletnich matek z dziećmi w Ośrodku wsparcia.
Klasyfikacja dochodów:
rozdział: 85203
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
0,00
0,00 12 569,84 0,00
Wpływy z różnych dochodów - rozdział 85213 § 0970
12 569,84
Objaśnienie odchylenia od planu
Zwrot nienależnie pobranych i wypłaconych świadczeń.
Klasyfikacja dochodów:
rozdział: 85213
Zasiłki i pomoc w naturze
0,00
0,00 129 235,24 0,00
Wpływy z różnych dochodów - rozdział 85214 § 0970
129 235,24
Objaśnienie odchylenia od planu
Zwrot nienależnie wypłaconych świadczeń oraz refundacja świadczeń przez inne gminy.
Klasyfikacja dochodów:
rozdział: 85214
Dodatki mieszkaniowe
0,00
0,00
0,00 0,00
Wpływy z różnych dochodów - rozdział 85215 § 0970
0,00
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Objaśnienie odchylenia od planu
Zwrot nienależnie pobranych świadczeń z tytułu dodatków mieszkaniowych.
Klasyfikacja dochodów:
rozdział: 85215
Zasiłki stałe
0,00
0,00 298 819,48 0,00
Wpływy z różnych dochodów - rozdział 85216 § 0970
298 819,48
Objaśnienie odchylenia od planu
Zwrot nienależnie przyznanych i wypłaconych świadczeń, refundacja świadczeń przez inne gminy.
Klasyfikacja dochodów:
rozdział: 85216
Ośrodki Pomocy Społecznej
0,00
0,00
3 823,60 0,00
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek - rozdział
3 823,60
85219 § 0580
Objaśnienie odchylenia od planu
Wpływy z tytułu kar umownych za niedotrzymanie warunków umowy.
Klasyfikacja dochodów:
rozdział: 85219
Ośrodki Pomocy Społecznej
0,00
0,00
8,80 0,00
Wpływy z różnych opłat - rozdział 85219 § 0690
8,80
Objaśnienie odchylenia od planu
Koszty upomnień z tytułu nienależnie pobranych zasiłków.
Klasyfikacja dochodów:
rozdział: 85219
Ośrodki Pomocy Społecznej
0,00
0,00
466,50 0,00
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa 466,50
rozdział 85219 § 0750
Objaśnienie odchylenia od planu
Wpływy z tytułu dzierżawy terenu zgodnie z zawartą umową.
Klasyfikacja dochodów:
rozdział: 85219
Ośrodki Pomocy Społecznej
0,00
0,00
0,00 0,00
Pozostałe odsetki - rozdział 85219 § 0920
0,00
Objaśnienie odchylenia od planu
Naliczone odsetki od środków finansowych zgromadzonych na koncie bankowym.
Klasyfikacja dochodów:
rozdział: 85219
Ośrodki Pomocy Społecznej
0,00
0,00 43 599,91 0,00
Wpływy z różnych dochodów - rozdział 85219 § 0970
43 599,91
Objaśnienie odchylenia od planu
Zapłata za prywatne rozmowy telefoniczne przez pracowników MOPR, zapłata za odszkodowanie
z PZU, zapłata za rachunki z tytułu usług za wynajem pomieszczeń przez Straż Miejską, zapłata
za bilety sieciowe uprawniające do przejazdów komunikacją miejską w Szczecinie przez
pracowników MOPR, zapłata za zakup paliwa przez pracowników MOPR.
Klasyfikacja dochodów:
rozdział: 85219
Mieszkania chronione
5 100,00
5 100,00 5 922,97 116,14
Wpływy z usług - rozdział 85220 § 0830
5 922,97
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Objaśnienie odchylenia od planu
Wpływy wnoszone przez klientów z tytułu odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym.
Odchylenie in plus od zaplanowanych wpływów w 2012 r. spowodowane jest wyższą liczbą klientów
korzystających z w/w oraz zmianą decyzji dot. zwiększenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu
chronionym.
Klasyfikacja dochodów:
rozdział: 85220
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
843 000,00
843 000,00 836 728,77 99,26
opiekuńcze
Wpływy z usług - rozdział 85228 § 0830
836 728,77
Objaśnienie odchylenia od planu
Wpływy z odpłatności za wykonane usługi opiekuńcze uzależnione są od liczby wykonanych godzin
usług opiekuńczych w danym roku budżetowym oraz od dochodów klientów pobierających usługi.
Klasyfikacja dochodów:
rozdział: 85228
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
0,00
0,00
6 193,71 0,00
opiekuńcze
Wpływy z różnych dochodów - rozdział 85228 § 0970
6 193,71
Objaśnienie odchylenia od planu
zwrot wydatków
Klasyfikacja dochodów:
rozdział: 85228
Pozostała działalność - pomoc w zakresie
0,00
0,00 51 907,90 0,00
dożywiania
Wpływy z różnych dochodów- rozdział 85295 § 0970
51 907,90
Objaśnienie odchylenia od planu
Zwrot nienależnie przyznanych i wypłaconych świadczeń w formie zasiłków na dożywianie.
Klasyfikacja dochodów:
rozdział: 85295
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób
0,00
0,00
7,41 0,00
niepełnosprawnych
Wpływy z różnych dochodów - rozdział 85311 § 0970
7,41
Objaśnienie odchylenia od planu
Zwrot niewykorzystanego dofinansowania przez Warsztaty Terapii Zajęciowej za rok 2012.
Klasyfikacja dochodów:
rozdział: 85311
Rozdział 85395 § 0580
0,00
0,00
256,53 0,00
Grzywny i inne kary pieniężne- rozdział 85395 § 0580
256,53
Objaśnienie odchylenia od planu
Kary za nieterminowe oddanie sprzętu rehabilitacyjnego.
Klasyfikacja dochodów:
rozdział: 85395
Rozdział 85395 § 0830
81 300,00
81 300,00 93 538,50 115,05
Wpływy z usług - rozdział 85395 § 0830
93 538,50
Objaśnienie odchylenia od planu
Plan dochodów ustalany jest statystycznie na podstawie danych z roku ubiegłego. Wpływ na
wysokość osiągniętego dochodu ma liczba klientów korzystająca z usług przewozowych oraz ustalona
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odpłatność za w/w usługi.
Klasyfikacja dochodów:
rozdział: 85395
Rozdział 85395 § 0970
0,00
0,00
52,52
0,00
Wpływy z różnych dochodów - rozdział 85395 § 0970
52,52
Objaśnienie odchylenia od planu
Zapłata za prywatne rozmowy telefoniczne przez pracowników MOPR.
Klasyfikacja dochodów:
rozdział: 85395
DOCHODY - ZADANIA WŁASNE POWIATU
852 Pomoc społeczna
Placówki opiekuńczo - wychowawcze
0,00
0,00
1 200,00 0,00
Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach
1 200,00
opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych - rozdział 85201 § 0680
Objaśnienie odchylenia od planu
Częściowa odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczowychowawczych.
Klasyfikacja dochodów:
rozdział: 85201
Placówki opiekuńczo - wychowawcze
0,00
0,00
1,33 0,00
Wpływy z różnych dochodów - rozdział 85201 § 0920
1,33
Objaśnienie odchylenia od planu
Zwrot ustawowych odsetek wyliczonych według obowiązujących stawek
Klasyfikacja dochodów:
rozdział: 85201
Placówki opiekuńczo - wychowawcze
0,00
0,00
6 397,73 0,00
Wpływy z różnych dochodów - rozdział 85201 § 0970
6 397,73
Objaśnienie odchylenia od planu
Zwrot nienależnie pobranych świadczeń przez pełnoletnich z placówek opiekuńczo - wychowawczych
kontynuujących naukę.
Klasyfikacja dochodów:
rozdział: 85201
Rodziny zastępcze
0,00
0,00
781,76 0,00
Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach
781,76
opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych - rozdział 85204 § 0680
Objaśnienie odchylenia od planu
Częściowa odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych.
Klasyfikacja dochodów:
rozdział: 85204
Rodziny zastępcze
0,00
0,00
202,79 0,00
Wpływy z różnych dochodów - rozdział 85204 § 0920
202,79
Objaśnienie odchylenia od planu
Zwrot ustawowych odsetek wyliczonych według obowiązujących stawek
Klasyfikacja dochodów:
rozdział: 85204
Rodziny zastępcze
0,00
0,00 36 613,78 0,00
Wpływy z różnych dochodów - rozdział 85204 § 0970
36 613,78
78

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie za 2012 r.
Objaśnienie odchylenia od planu
Zwrot nienależnie pobranych świadczeń na utrzymanie dziecka w rodzinie.
Klasyfikacja dochodów:
rozdział: 85204
Ogółem dochody zadania własne:
929 400,00 929 400,00 1 559 51,08 330,45
DOCHODY - ZADANIA ZLECONE GMINY
852 Pomoc społeczna
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
0,00
0,00
0,00
0,00
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, pobranych nienależnie lub
0,00
w nadmiernej wysokości- rozdział 85213 § 2910
Objaśnienie odchylenia od planu
Zwrot nienależnie pobranych świadczeń.
Klasyfikacja dochodów:
rozdział: 85213
Zasiłki i pomoc w naturze
0,00
0,00
818,24
0,00
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, pobranych nienależnie lub
818,24
w nadmiernej wysokości- rozdział 85214 § 2910
Objaśnienie odchylenia od planu
Zwrot nienależnie pobranych świadczeń.
Klasyfikacja dochodów:
rozdział: 85214
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
0,00
0,00
0,00
0,00
opiekuńcze
Wpływy z usług - rozdział 85228 § 0830
0,00
Objaśnienie odchylenia od planu
Wpływy ze specjalistycznych usług opiekuńczych - odpłatność wnoszona przez klientów zgodnie
z wydaną decyzją.
Klasyfikacja dochodów:
rozdział: 85228
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Zespoły do spraw orzekania o
0,00
0,00
3,25
0,00
niepełnosprawności
Wpływy ze zwrotów dotacji - rozdział 85321 § 2910
3,25
Objaśnienie odchylenia od planu
Zwrot dotacji
Klasyfikacja dochodów:
rozdział: 85321
Ogółem dochody zadania zlecone:
0,00
0,00
821,49
0,00
OGÓŁEM DOCHODY

929 400,00
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Tabela Nr 20 Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 r. – opis wydatków

OPIS WYDATKÓW
OCHRONA ZDROWIA
Plan na
Plan po
Wykonanie Wsk.
1.01.2012r.
zmianach
2012r.
%
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania
1 680 385
2 391 073 2 054 097,02 85,91%
Problemów Alkoholowych
Dysponent części budżetowej:
Wydział Spraw Społecznych
2 054 097,02
 Pracownicy realizujący zadania z przeciwdziałania
760 849,29
uzależnieniom przemocy
49 445,55
 Wywiady środowiskowe
968 129,91
 Pogotowia rodzinne
275 672,27
 Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
Pracownicy realizujący zadania z przeciwdziałania uzależnieniom
760 849,29
ad) i przemocy
Cel zadania:
Opieka nad rodzinami z problemem alkoholowym.
Działania:
1. Zapewnienie wynagrodzeń osobowych i bezosobowych dla pracowników
702 784,22
MOPR
Wynagrodzenia osobowe
540 881,17
 wynagrodzenia osobowe dla 25 pracowników
 zabezpieczenie pozostałych ustawowych wypłat (nagrody
0,00
jubileuszowe, odprawy emerytalne)
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
54 928,16
Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy
106 974,89
2. Zakup materiałów biurowych
1 157,16
1 157,16
3. Pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem pracowników:
56 907,91
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
26 932,56
Ekwiwalent za używanie odzieży
14 171,58
Badania lekarskie, zakup biletów
15 803,77
Wskaźniki efektywności:
1,86
 koszt zadania w przeliczeniu na 1-go mieszkańca
dane statystyczne : liczba mieszkańców Szczecina
409 596
na 2011 rok
Klasyfikacja wydatków:
- rozdział: 85154
Podstawy prawne:
Ustawa o pomocy społecznej
Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
Objaśnienie odchylenia od planu
Niewykorzystane finansowe dotyczą wydatków związanych z wynagrodzeniem dla pracowników
realizujących zadania z przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy. W związku z podpisaniem umowy
na resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, dokonano refundacji części
wynagrodzeń asystentów rodziny.
49 445,55
ad) - Wywiady środowiskowe
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Cel zadania:
Pomoc rodzinom z problemem alkoholowym.
Działania:
1. Zapewnienie wynagrodzeń osobowych i bezosobowych dla pracowników
49 445,55
MOPR
Wynagrodzenia osobowe
40 267,53
Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy
9 178,02
Wskaźniki efektywności:
0,12
 koszt zadania w przeliczeniu na 1-go mieszkańca
70,00
 koszt 1-go wywiadu
 ilość osób z którymi przeprowadzono wywiady środowiskowe w
0,0319
stosunku do liczby osób korzystających z pomocy społecznej (%)
706 osób : 20 594 liczba osób korzystających z pomocy społecznej
Objaśnienie odchylenia od planu
Zrealizowano 706 wywiadów zgodnie z potrzebami zgłoszonymi przez Gminną Komisję
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Klasyfikacja wydatków:
- rozdział: 85154
Podstawy prawne:
Ustawa o pomocy społecznej
Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
968 129,91
ad) - Pogotowia rodzinne
Cel zadania:
Zapewnienie opieki dzieciom w rodzinach zastępczych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego.
Działania:
Realizacja świadczeń pieniężnych dla rodzin zastępczych pełniących funkcję
1.
435 403,00
pogotowia rodzinnego
Wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi dla osób prowadzących
2.
532 726,91
pogotowia rodzinne
Wskaźnik efektywności:
ilość dzieci w pogotowiach rodzinnych do liczby dzieci w opiece zastępczej
0,1329
ogółem (120 dzieci : 903 = 0,1329)
Objaśnienie odchylenia od planu
Na 2012r. zaplanowano 11 rodzin zastępczych o charakterze pogotowia rodzinnego oraz utworzenie
nowych rodzin. Do końca roku nie pozyskano nowych rodzin o charakterze pogotowia rodzinnego.
W związku z tym środki finansowe przeznaczone na ten cel zostały zwrócone.
Klasyfikacja wydatków:
- rozdział: 85154
Podstawy prawne:
Ustawa o pomocy społecznej
Ustawa o wspieraniu i systemie pieczy zastępczej
275 672,27
ad)
 Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
Cel zadania:
Prowadzenie akcji informacyjno-edukacyjnej skierowanej do różnych grup odbiorców i środowisk na
temat przemocy w rodzinie. Kontakty z lokalnymi mediami, przekazywanie informacji o działaniach
podejmowanych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Podniesienie poziomu wiedzy
i wrażliwości społecznej na problem przemocy wobec kobiet, zwiększenie poczucia bezpieczeństwa
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osób uwikłanych w przemoc.
Działania:
1. Zapewnienie wynagrodzeń osobowych i bezosobowych dla pracowników
197 538,45
MOPR
Wynagrodzenia osobowe
138 961,87
 wynagrodzenia osobowe dla 3,5 pracowników
 zabezpieczenie pozostałych ustawowych wypłat (nagrody
0,00
jubileuszowe, odprawy emerytalne i inne)
Wynagrodzenia bezosobowe
19 094,31
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
7 239,77
Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy
32 242,50
2. Wydatki związane z wykonywaniem zadania
70 452,65
16 825,28
 zakup materiałów i wyposażenia;
22 197,47
 zakup usług pozostałych;
24 912,35
 zakup energii;
2 582,75
 zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej i internetu;
3 934,80
 podatek od nieruchomości
3. Pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem pracowników:
7 681,17
4 922,69
 odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
134,16
 ekwiwalent za używanie odzieży
117,00
 zakup usług zdrowotnych
2 507,32
 podróże służbowe, bilety
Wskaźniki efektywności:
0,67
 koszt zadania w przeliczeniu na 1-go mieszkańca
Klasyfikacja wydatków:
- rozdział: 85154
Podstawy prawne:
Ustawa o pomocy społecznej
Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
Objaśnienie odchylenia od planu
Niewykorzystane środki finansowe dotyczą realizacji usług związanych z utrzymaniem obiektu oraz na
wynagrodzenia pracowników. W wyniku przeprowadzonych procedur przetargowych uzyskano kwoty
niższe niż planowano, niewykorzystane środki zostały zwrócone.
Składki na ubezpieczenia zdrowotne
136 000
130 000,00 128 278,80 98,68%
zadanie własne gminy
Dysponent części budżetowej:
Wydział Spraw Społecznych
Cel zadania:
Celem zadania jest objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym dzieci, których rodzice
128 278,80
są w trudnej sytuacji życiowej.
Działania:
Opłacanie składki za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
Objaśnienie odchylenia od planu
Dotacja celowa w powyższym rozdziale przeznaczona była na opłacanie składek na ubezpieczenie
zdrowotne dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, które nie podlegają
obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 sierpnia
2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz. U. z 2004r. Nr
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210, poz.2135 z późn. zm.) Na podstawie analiz zaplanowano objecie powyższym ubezpieczeniem 267
dzieci a faktycznie objęto 228 dzieci.
Wskaźniki efektywności:
ilość dzieci objętych ubezpieczeniem zdrowotnym w stosunku do ilości dzieci
0,3267
objętych opieką zastępczą ogółem (295 dzieci : 903 = 0,3267)
wysokość składki zdrowotnej za 1 dziecko
46,80
Klasyfikacja wydatków:
 rozdział 85156
Podstawy prawne:
Ustawa o pomocy społecznej
Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
Ustawa o świadczeniach rodzinnych
Pozostała działalność-wywiady w sprawie
71 000
51 000,00
50 928,79 99,86%
ubezpieczeń
Zadanie zlecone gminy
Cel zadania :
Zapewnienie ubezpieczenia osobom nieubezpieczonym, przebywającym na terenie miasta Szczecina,
spełniających kryterium dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej
Działania:
1. Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe dla pracowników socjalnych
42 634,08
przeprowadzających wywiady
2. Składki na ubezpieczenie społeczne i FP
8 294,71
Wskaźniki efektywności:
koszt jednego wywiadu - 40 zł.
koszt wydania decyzji - 20 zł.
wskaźnik zabezpieczenia potrzeb w zakresie realizowanego zadania
1,00
Objaśnienie odchylenia od planu
Środki finansowe wykorzystano na przeprowadzenie wywiadów z osobami nieubezpieczonymi,
spełniającymi kryterium dochodowe wynikające z ustawy o pomocy społecznej i podlegającymi
ubezpieczeniu zgodnie z art. 54 ust.4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych (Dz.U. Nr 210, poz.2135 z późn. zm.). Pracownicy MOPR przeprowadzili 809
wywiadów środowiskowych oraz wydali 848 decyzji administracyjnych dotyczących przyznania
świadczenia. Ilość przeprowadzonych wywiadów i wydanych decyzji uległa zmniejszeniu w stosunku
do roku 2011. Główne przyczyny takiej sytuacji wynikają z systematycznych zmian charakteru pracy
pracowników MOPR polegających na zwiększeniu obszarów i zakresu pracy socjalnej w środowisku, a
w szczególności poradnictwa i konkretnych działań pomocowych pozwalających za zapewnienie
ubezpieczenia z innych źródeł oraz zwiększenia świadomości klientów MOPR w kwestii form
udzielanej pomocy.
Klasyfikacja wydatków:
- rozdział : 85195
Podstawy prawne:
Ustawa o pomocy społecznej
Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
OGÓŁEM OCHRONA ZDROWIA
2 233 304,61
NAZWA SFERY:
POMOC SPOŁECZNA
Placówki opiekuńczo-wychowawcze
704 223
472 154,00 472 153,56 100,00%
Dysponent części budżetowej:
Wydział Spraw Społecznych
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Cel zadania:
Celem zadania jest pomoc dzieciom uczącym się oraz dzieciom usamodzielniającym się.
Działania:
351 423,56
 Wydatki na kontynuację nauki
68 602,00
 Wydatki na zagospodarowanie w formie rzeczowej
52 128,00
 Wydatki na usamodzielnienie
Wskaźniki efektywności:
liczba dzieci korzystających z tej formy pomocy w stosunku do liczby
- dzieci przebywających w rodzinach zastępczych i pogotowiach rodzinnych
0,0886
(80 dzieci korzystających z tej formy pomocy : 903 dzieci)
średni miesięczny wydatek na kontynuację nauki na 1 dziecko
497,06
(707 świadczeń)
średni miesięczny wydatek na zagospodarowanie na 1 dziecko
4 287,63
(16 świadczeń)
- średni miesięczny wydatek na usamodzielnienie na 1 dziecko (8 świadczeń)
6 516,00
Klasyfikacja wydatków:
- rozdział 85201
Podstawy prawne:
Ustawa o wspieraniu i systemie pieczy zastępczej
Ośrodki wsparcia
160 000
102 526,00 102 525,28 100,00%
Zadanie własne gminy
Cel zadania:
Zapewnienie opieki kobietom w ciąży i z małymi dziećmi znajdującymi się w sytuacji kryzysowej
w Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w ciąży w Karwowie.
Działania:
Wydatki na pokrycie kosztu utrzymania kobiet w ośrodku wsparcia
102 525,28
Wskaźnik efektywności:
2 119,00
 miesięczny koszt utrzymania 1 osoby w ośrodku
 liczba miejsc w ośrodku wsparcia w Karwowie do liczby osób
0,029
korzystających z pomocy społecznej (6 kobiet : 20 594 liczba osób
korzystających z pomocy społecznej)
Klasyfikacja wydatków:
- rozdział: 85203
Podstawy prawne:
Ustawa o pomocy społecznej
Rodziny zastępcze
6 727 435 6 453 748,00 6 453 746,84 100,00%
Zadanie własne powiatu
Cel zadania:
Zapewnienie opieki dzieciom w rodzinach zastępczych oraz pomocy pieniężnej dla pełnoletnich
wychowanków na terenie Szczecina.
Działania:
1. Realizacja świadczeń pieniężnych dla rodzin zastępczych i pełnoletnich
6 447 446,32
wychowanków
2. Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla rodzin zastępczych
6 300,52
Wskaźnik efektywności:
ilość dzieci w opiece zastępczej rodzinnej do liczby dzieci w opiece zastępczej
0,5969
i pogotowiu rodzinnym (539 dzieci : 903 = 0,5969)
Klasyfikacja wydatków:
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- rozdział: 85204
Podstawy prawne:
Ustawa o Wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
Rodziny zastępcze - dzieci cudzoziemców
0
39 291,00
39 290,06 100,00%
zadanie zlecone powiatu
Cel zadania:
Zapewnienie opieki dzieciom w rodzinach zastępczych na terenie Szczecina.
Działania:
Realizacja świadczeń pieniężnych dla rodzin zastępczych
39 290,06
Wskaźnik efektywności:
wskaźnik pokrycia wydatków w celu realizacji zadania
1,00
Objaśnienie odchylenia od planu
Świadczenia pieniężne wypłacono na podstawie decyzji administracyjnych.
Klasyfikacja wydatków:
- rozdział: 85204
Podstawy prawne:
Ustawa o Wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej
0
1 505 617,00 1 299 929,47 86,34%
porozumienia
zadanie własne powiatu
Cel zadania:
Zapewnienie opieki dzieciom cudzoziemców w rodzinach zastępczych na terenie Szczecina, oraz
zatrudnienie koordynatorów pieczy zastępczej
Działania:
1. Wypłata świadczeń
682 154,49
 realizacja świadczeń pieniężnych dla rodzin zastępczych
579 905,38
 realizacja świadczeń pieniężnych dla rodzin zastępczych - porozumienia
2. Zapewnienie wynagrodzeń osobowych dla koordynatorów
 Wynagrodzenia osobowe
wynagrodzenia osobowe, zabezpieczenie pozostałych ustawowych wypłat
12 847,17
(nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i inne)
14 744,50
 Wynagrodzenia bezosobowe
3 641,94
 Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy
3. Wydatki pozostałe
3 708,42
 odpis na ZFŚS
2 596,61
 zakup usług zdrowotnych, zakup biletów
330,96
 pozostałe wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń
Wskaźnik efektywności:
 ilość dzieci w rodzinie zastępczej niezawodowej w stosunku di ilości
18,94
dzieci w pieczy zastępczej(171 : 903)
 ilość dzieci w rodzinie zastępczej - z porozumień do ilości dzieci w
8,08
rodzie zastępczej ogółem (73 : 903)
Objaśnienie odchylenia od planu
Realizacja wydatków nastąpiła zgodnie z zawartymi porozumieniami między jednostkami samorządu
terytorialnego. Niewykorzystanie środków wynika z refundacji wynagrodzeń za koordynatorów
z pieczy zastępczej oraz świadczeń z programów resortowych.
Klasyfikacja wydatków:
- rozdział: 85204
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Podstawy prawne:
Ustawa o Wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
Wsparcie rodzin i rodzinnych domów dziecka
0
157 031,00 157 031,00 100,00%
zadanie zlecone powiatu
Resortowy Program Wspieranie Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej
Cel zadania:
Dofinansowanie na pokrycie wydatków związanych z przyznaniem pomocy dla rodzin zastępczych
określonych w art.. 192 pkt.3,4,5,7,8,9
Działania:
1. Wypłata świadczeń w tym dotacja celowa-140 491,00
147 887,00
2. Wypłata wynagrodzenia ( tylko rodziny zatrudnione do pomocy) w tym
9 144,00
dotacja celowa - 8 452,00
Wskaźnik efektywności:
1,00
 wskaźnik pokrycia wydatków w celu realizacji zadania
Klasyfikacja wydatków:
- rozdział: 85204
Podstawy prawne:
Ustawa o Wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczejdofinansowanie kosztów utrzymania dziecka w
0
94 642,00
74 201,19 78,40%
rodzinie
zadanie zlecone powiatu
Resortowy Program Wspieranie Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej
Cel zadania:
Dofinansowanie na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z utrzymaniem dziecka
w rodzinie
Działania:
1. Wypłata świadczeń
74 201,19
Objaśnienie odchylenia od planu
Wydatki zostały poniesione do wysokości potrzeb. Zgodnie z programem resortowym stanowią 50 %
poniesionych wydatków ogółem.
Wskaźnik efektywności:
wskaźnik pokrycia wydatków w celu realizacji zadania
1,00
Klasyfikacja wydatków:
- rozdział: 85204
Podstawy prawne:
Ustawa o Wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczejdofinansowanie funkcjonowania zawodowej
0 152 633,00 152 633,00 100,00%
rodziny zastępczej
zadanie zlecone powiatu
Resortowy Program Wspieranie Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej
Cel zadania:
Dofinansowanie funkcjonowania zawodowej rodziny zastępczej
Działania:
1. Wypłata wynagrodzeń wraz z pochodnymi
152 633,00
Wskaźnik efektywności:
1,00
 wskaźnik pokrycia wydatków w celu realizacji zadania
Klasyfikacja wydatków:
- rozdział: 85204
Podstawy prawne:
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Ustawa o Wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - ed nr-1
0 101 677,00
98 803,20 97,17%
zadanie zlecone powiatu
Resortowy Program Wspieranie Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej
Cel zadania:
Dofinansowanie kosztów związanych z zatrudnieniem koordynatorów pieczy zastępczej
Działania:
88 971,94
 Wypłata wynagrodzeń wraz z pochodnymi
6 982,94
 Wydatki pozostałe ( badania, bilety, odpis na ZFŚS)
2 848,32
 Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent za odzież)
Objaśnienie odchylenia od planu
Środki wykorzystano zgodnie z zawartą umową. Odchylenia wynikają z absencji pracowników.
Wskaźnik efektywności:
wskaźnik pokrycia wydatków w celu realizacji zadania
1,00
Klasyfikacja wydatków:
- rozdział: 85204
Podstawy prawne:
Ustawa o Wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - ed nr-2
0 148 920,00 134 398,74 90,25%
zadanie zlecone powiatu
Resortowy Program Wspieranie Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej
Cel zadania:
Dofinansowanie kosztów związanych z zatrudnieniem koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej
Działania:
123 744,92
 Wypłata wynagrodzeń wraz z pochodnymi
7 407,82
 Wydatki pozostałe ( badania, bilety, odpis na ZFŚS)
3 246,00
 Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent za odzież)
Objaśnienie odchylenia od planu
Środki wykorzystano zgodnie z zawartą umową. Odchylenia wynikają z absencji pracowników.
Wskaźnik efektywności:
wskaźnik pokrycia wydatków w celu realizacji zadania
1,00
Klasyfikacja wydatków:
- rozdział: 85204
Podstawy prawne:
Ustawa o Wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
Koordynator rodzinnej pieczy zastępcze j - ed nr-2
0
15 007,00
14 776,77 98,47%
oferta nr-1
zadanie zlecone powiatu
Resortowy Program Wspieranie Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej
Cel zadania:
1. Dofinansowanie kosztów związanych z zatrudnieniem koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej
Działania:
Wypłata wynagrodzeń wraz z pochodnymi
14 776,77
Objaśnienie odchylenia od planu
Środki wykorzystano zgodnie z zawartą umową. Odchylenia wynikają z absencji pracowników.
Wskaźnik efektywności:
wskaźnik pokrycia wydatków w celu realizacji zadania
1,00
Klasyfikacja wydatków:
- rozdział: 85204
Podstawy prawne:
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Ustawa o Wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
Dziecko w rodzinie
0
18 016,00
17 440,10 96,80%
zadanie zlecone powiatu
Resortowy Program Wspieranie Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej
Cel zadania:
Dofinansowanie kosztów związanych z organizacją szkoleń dla rodzin zastępczych
Szkolenie rodzin zastępczych, osób prowadzących rodzinne domy dziecka.
Działania:
1. Wypłata wynagrodzeń wraz z pochodnymi
15 665,00
2. Zakup materiałów dydaktycznych
1 775,10
Objaśnienie odchylenia od planu
Środki wykorzystano zgodnie z zawartą umową.
Środki zostały proporcjonalnie rozliczone 50/50 (środki ministerialne a wkład własny)
Wskaźnik efektywności:
wskaźnik pokrycia wydatków w celu realizacji zadania
1,00
Klasyfikacja wydatków:
- rozdział: 85204
Podstawy prawne:
Ustawa o Wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej
0
174 922,00 147 812,82 84,50%
porozumienia
zadanie własne gminy
Cel zadania:
koszty związane z zatrudnieniem asystentów rodziny, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej.
Działania:
2. Zapewnienie wynagrodzeń osobowych dla asystentów rodziny
Wynagrodzenia osobowe
 wynagrodzenia osobowe zabezpieczenie pozostałych ustawowych wypłat
108 797,51
(nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i inne)
Wynagrodzenia bezosobowe
852,00
Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy
20 315,23
3. Wydatki pozostałe
7 657,52
 odpis na ZFŚS
5 710,45
 zakup usług zdrowotnych, zakup biletów
4 480,11
 pozostałe wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń
Wskaźnik efektywności:
1,00
 wskaźnik pokrycia zadania dochodami od innych powiatów
Objaśnienie odchylenia od planu
Środki zostały rozliczone zgodnie z zawartą umową, odchylenia wynikają z absencji pracowników.
Klasyfikacja wydatków:
- rozdział: 85206
Podstawy prawne:
Ustawa o Wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
Ustawa o pomocy społecznej
Asystent rodziny- Ed-nr-1
0
93 569,00
85 509,81 91,39%
Resortowy Program Wspieranie Rodziny
porozumienia
i Systemu Pieczy Zastępczej
Cel zadania:
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koszty związane z zatrudnieniem asystentów rodziny, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej.
Działania:
2. Zapewnienie wynagrodzeń osobowych dla asystentów rodziny
Wynagrodzenia osobowe
wynagrodzenia osobowe
62 016,78
Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy
12 303,32
3.Wydatki pozostałe
2 351,95
 odpis na ZFŚS
5 592,00
 zakup usług zdrowotnych, zakup biletów
3 245,76
 pozostałe wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń
Wskaźnik efektywności:
wskaźnik pokrycia zadania dochodami od innych powiatów
1,00
Objaśnienie odchylenia od planu
Środki zostały rozliczone zgodnie z zawartą umową, odchylenia wynikają z absencji pracowników.
Klasyfikacja wydatków:
- rozdział: 85206
Podstawy prawne:
Ustawa o Wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
Ustawa o pomocy społecznej
Asystent rodziny- Ed-nr-2
0
412 990,00 342 100,58 82,84%
Resortowy Program Wspieranie Rodziny
porozumienia
i Systemu Pieczy Zastępczej
Cel zadania:
koszty związane z zatrudnieniem asystentów rodziny, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej.
Działania:
2. Zapewnienie wynagrodzeń osobowych dla asystentów rodziny
Wynagrodzenia osobowe
285 297,79
 wynagrodzenia osobowe
Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy
56 802,79
Wskaźnik efektywności:
wskaźnik pokrycia zadania dochodami od innych powiatów
1,00
Objaśnienie odchylenia od planu
Środki zostały rozliczone zgodnie z zawartą umową, odchylenia wynikają z absencji pracowników.
Klasyfikacja wydatków:
- rozdział: 85206
Podstawy prawne:
- Ustawa o Wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
Ustawa o pomocy społecznej
Składki na ubezpieczenia zdrowotne
1 077 000
958 000,00 958 000,00 100,00%
zadanie własne gminy
Cel zadania:
Zapewnienie ubezpieczenia osobom korzystającym z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych.
Działania:
Odprowadzenie należnych składek na ubezpieczenia zdrowotne.
958 000,00
Wskaźnik efektywności:
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 liczba osób dla których opłacane są składki do liczby mieszkańców
0,0069
(2527 : 409 596 =0,0062)
0,09
 procent należnej składki na ubezpieczenia zdrowotne
 liczba osób korzystających z zasiłków stałych od których odprowadzana
0,8999
jest składka zdrowotna do liczby osób korzystających z zasiłków stałych
(2527 : 2808 = 0,8999)
Objaśnienie odchylenia od planu
Niewykorzystane środki finansowe wynikają z objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym mniejszej ilości
osób niż zaplanowano.
Poradnictwo i konkretne działania pomocowe pracowników MOPR pozwoliły na zapewnienie
ubezpieczenia z innych źródeł.
Klasyfikacja wydatków:
- rozdział: 85213
Podstawy prawne:
Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
Zasiłki i pomoc w naturze
13 080 646 14 468 23,00 13 847 38,96 95,71%
zadanie własne gminy
Cel zadania:
Zapewnienie pomocy w formie zasiłków celowych, okresowych oraz zasiłków specjalnych celowych
rodzinom o niskim dochodzie.
Działania:
1. Realizacja zasiłków celowych, okresowych oraz specjalnych celowych
12 806 24,56
2. Zakup leków
811 051,04
3. Zakup usług pozostałych (zakup usług pogrzebowych oraz opłaty pieniężne
229 763,36
od wypłacanych świadczeń )
Wskaźnik efektywności:
 liczba osób korzystających z zasiłków okresowych do liczby
0,0147
mieszkańców (6 027 : 409 596)
 liczba osób korzystających z zasiłków celowych do liczby mieszkańców
0,0120
(4 920 : 409 596)
 liczba osób korzystających z zasiłków specjalnych celowych do liczby
0,0073
mieszkańców ( 2 995 : 409 596)
1 265,20
 średnioroczny zasiłek okresowy
997,76
 średnioroczny zasiłek celowy
560,43
 średnioroczny zasiłek specjalny celowy
Objaśnienie odchylenia od planu
Powodem niewykorzystania dotacji jest min. nie odbieranie zasiłków w wyznaczonym terminie
w kasach MOPR i przekazów pieniężnych przez klientów MOPR. W przypadku nie odbierania
zasiłków przez okres 2 miesięcy zostaje wstrzymana wypłata świadczenia i i wszczęte postępowanie
wyjaśniające przyczyny nieodebrania tych świadczeń. W przypadku braku możliwości ustalenia
aktualnego pobytu klienta stwierdza się wygaśnięcie decyzji. Ponadto od m-ca X 2012r. zmianie uległo
kryterium dochodowe, w związku z tym na IV kwartał 2012r. zaplanowano wzrost klientów i wzrost
świadczenia-realizacja była mniejsza od planu.
Klasyfikacja wydatków:
- rozdział: 85214
Podstawy prawne:
Ustawa o pomocy społecznej
Zasiłki i pomoc w naturze
10 148 000 10 737 15,00 10 588 44,87 98,62%
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zadanie własne gminy
Cel zadania:
Zapewnienie pomocy w formie zasiłków stałych osobom posiadającym orzeczenie
o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty lub emerytury.
Działania:
Realizacja zasiłków stałych
10 588 44,87
Wskaźnik efektywności:
 liczba osób otrzymujących zasiłki stałe do liczby mieszkańców
0,0069
(2808 : 409 596)
 liczba osób otrzymujących zasiłki stałe do liczby osób korzystających z
0,1364
pomocy społecznej ( 2808 : 20 594 )
314,24
 koszt zasiłku stałego dla 1 osoby na miesiąc
Objaśnienie odchylenia od planu
Powodem niewykorzystania dotacji jest min. nie odbieranie zasiłków w wyznaczonym terminie w
kasach MOPR i przekazów pieniężnych przez klientów MOPR. W przypadku nie odbierania zasiłków
przez okres 2 miesięcy zostaje wstrzymana wypłata świadczenia i i wszczęte postępowanie
wyjaśniające przyczyny nieodebrania tych świadczeń. W przypadku braku możliwości ustalenia
aktualnego pobytu klienta stwierdza się wygaśnięcie decyzji. Ponadto od m-ca X 2012r. zmianie uległo
kryterium dochodowe, w związku z tym na IV kwartał 2012r. zaplanowano wzrost klientów i wzrost
świadczenia-realizacja była mniejsza od planu.
Klasyfikacja wydatków:
- rozdział: 85216
Podstawy prawne:
Ustawa o pomocy społecznej
Ośrodki pomocy społecznej - koszty MOPR
16 372 292 16 911 61,00 16 910 50,31 99,99%
zadanie własne gminy
Cel zadania:
Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej.
Działania:
1. Zapewnienie wynagrodzeń osobowych i bezosobowych dla pracowników
13 751 77,68
Wynagrodzenia osobowe wynagrodzenia osobowe zabezpieczenie
pozostałych ustawowych wypłat (nagrody jubileuszowe, odprawy 10 818 55,79
emerytalne i inne)
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
784 487,21
Wynagrodzenie bezosobowe
5 658,90
Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy pochodne od
wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego 2 135 010,78
oraz od umów zleceń
Składki na PFRON
8 265,00
2. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem obiektów:
2 666 813,38
Zakup materiałów i wyposażenia:
 zakup materiałów biurowych, środki czystości;
578 479,27
 druki;
 prenumeraty
 zakup materiałów gospodarczych
Zakup energii
Opłaty za:
427 983,70
 energię elektryczną;
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 energię cieplną
Zakup usług remontowych:
111 328,41
 remonty bieżące pomieszczeń;
 naprawy urządzeń i sprzętu
Zakup usług pozostałych;
 opłaty za usługi transportowe, komputerowe, kominiarskie,
962 240,05
wywóz nieczystości;
 różne usługi materialne (pocztowe, bankowe)
Zakup usług dostępu do sieci Internet
54 843,27
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki i lokale
146 269,61
i pomieszczenia garażowe.
Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych
88 978,45
w stacjonarnej publicznej sieci telef.
Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych
24 739,55
w ruchomej publicznej sieci telef.
Podróże służbowe krajowe i zagraniczne:
188 345,42
 podróże służbowe - delegacje pracowników;
 bilety MZK
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
7 530,16
Podatek od nieruchomości
46 711,20
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
469,29
Szkolenia dla pracowników
28 895,00
3. Pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem pracowników:
491 959,25
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń:
110 448,34
 ekwiwalenty za odzież roboczą
Zakup usług zdrowotnych:
14 955,00
 badania profilaktyczne dla pracowników
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
366 555,91
Wskaźnik efektywności:
liczba mieszkańców przypadających na 1 pracownika socjalnego (409 596 :204)
2 008,00
udział wydatków na utrzymanie MOPR w przeliczeniu na 1 osobę korzystającą
821,14
z pomocy
Objaśnienie odchylenia od planu
Niewykorzystanie środków finansowych wynika z zaokrągleń.
Klasyfikacja wydatków:
- rozdział: 85219
Podstawy prawne:
Ustawa o pomocy społecznej
Ośrodki pomocy społecznej - MOPR
0
61 811,00 61 809,68 100,00%
zadanie własne powiatu
Cel zadania:
Realizacja zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
Działania:
Pokrycie wydatków związanych z zakupem materiałów i usług pozostałych w celu dodatkowego
wsparcia w realizacji zapisów w/w ustawy.
1. Zakup materiałów dydaktycznych, itp..
8 351,65
2. Usługi związane z organizacją festynów i szkoleń
53 458,03
Klasyfikacja wydatków:
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- rozdział: 85219
Podstawy prawne:
Ustawa i wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
Ośrodki pomocy społecznej - koszty MOPR
0
54 175,00
38 335,00 70,76%
zadanie zlecone gminy
Cel zadania:
Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej
Działania:
Wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki.
1 Wypłata wynagrodzenia
38 335,00
Objaśnienie odchylenia od planu
Dotacja celowa nie została wykorzystana w całości z uwagi na przekazanie środków finansowych
w większej wysokości, niż zapotrzebowano.
Klasyfikacja wydatków:
- rozdział: 85219
Podstawy prawne:
Ustawa o pomocy społecznej
Mieszkanie chronione- Kolska
24 852
14 097,00
14 095,44 99,99%
zadanie własne gminy
Cel zadania:
Zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych w mieszkaniu chronionym.
Działania:
Pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem mieszkania chronionego
1. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem obiektów:
Zakup materiałów i wyposażenia;
263,98
 zakup materiałów biurowych, środki czystości;
Zakup energii
Opłaty za:
9 424,90
 energię elektryczną;
 energię cieplną
Zakup usług remontowych:
274,54
 remonty bieżące pomieszczeń;
 naprawy urządzeń i sprzętu
Zakup usług pozostałych;
2 674,02
 opłaty za usługi transportowe, komputerowe, kominiarskie,
wywóz nieczystości;
 różne usługi materialne (pocztowe, bankowe)
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
1 458,00
Wskaźnik efektywności:
 liczba osób korzystających z mieszkania chronionego do liczby
mieszkańców Szczecina (6 osób : 409 596)
Objaśnienie odchylenia od planu
Niewykorzystane środki finansowe wynikają z zaokrągleń.
Klasyfikacja wydatków:
- rozdział: 85220
Podstawy prawne:
Ustawa o pomocy społecznej
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Usługi opiekuńcze

3 900 000
zadanie własne gminy

4 354 200,00 4 354 199,75 100,00%

Cel zadania:
Zapewnienie opieki osobom niepełnosprawnym oraz osobom starszym
4 354 199,75
w formie usług opiekuńczych.
Działania:
Realizacja usług opiekuńczych
Wskaźnik efektywności:
 liczba osób korzystających z usług opiekuńczych do liczby
0,0023
mieszkańców (942 :409 596)
 liczba osób korzystających z usług opiekuńczych do liczby osób
0,0457
korzystających z pomocy społecznej (942 : 20 594 )
Klasyfikacja wydatków:
- rozdział: 85228
Podstawy prawne:
Ustawa o pomocy społecznej
Pomoc dla uchodźców
0
8 500,00
6 431,00 75,66%
zadanie zlecone powiatu
Cel zadania:
Wypłata świadczeń dla uchodźców
Działania:
Wypłata świadczenia
6 431,00
Wskaźnik efektywności:
wskaźnik pokrycia wydatków w celu realizacji zadania
1,00
Objaśnienie odchylenia od planu
Dotacja celowa w powyższym rozdziale przeznaczona była na realizację decyzji administracyjnej
dotyczącej 1 osoby z przeznaczeniem na pomoc dla cudzoziemca w postaci świadczenia pieniężnego na
utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego. Powyższa decyzja została
zmieniona i odmówiono realizacji tej formy pomocy ze względu na nie realizowanie zobowiązań
zawartych w indywidualnym programie integracji.
Klasyfikacja wydatków:
- rozdział: 85231
Podstawy prawne:
Ustawa o pomocy społecznej
Pozostała działalność - prace społecznie użyteczne
129 510
129 510,00
65 640,08 50,68%
zadanie własne gminy
Cel zadania:
Prowadzenie prac społecznie użytecznych
Działania:
1. Wypłata dla osób skierowanych do prac społecznie użytecznych
65 640,08
Wskaźnik efektywności:
- liczba osób korzystających z prac społecznie użytecznych do liczby
0,0001343
mieszkańców (55 osób : 409 596)
Objaśnienie odchylenia od planu
Realizacja zadania uzależniona jest od liczby osób skierowanych z PUP do prac społecznie
użytecznych. Faktycznie powyższe prace wykonywało mniej osób niż zaplanowano
Klasyfikacja wydatków:
- rozdział: 85295
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Podstawy prawne:
Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w Sprawie Organizowania Prac Społecznie
Użytecznych.
Jednostki Specjalistycznego Poradnictwa
21 000
34 350,00
29 764,68 86,65%
zadanie zlecone powiatu
Cel zadania:
Realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.
Działania:
1. Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi.
29 764,68
Wskaźnik efektywności:
1,00
 wskaźnik pokrycia wydatków w celu realizacji zadania
Objaśnienie odchylenia od planu
Powodem niewykorzystania dotacji na realizację programu korekcyjno-edukacyjnego przez MOPR
było zrealizowanie mniejszej ilości godzin od zakładanej- maksymalnej ilości, przewidzianej
w umowach z osobami realizującymi program. Niemniej jednak założenia merytoryczne, wynikające
z wytycznych do programu zostały zrealizowane. W listopadzie 2012r. MOPR otrzymał pisemną
informację o przekazaniu środków na realizację zadania w zakresie objęcia programem nie mniej niż
9 osób stosujących przemoc. Termin otrzymania dotacji miał bezpośredni wpływ na realizację zadania,
co ograniczyło możliwość przeprowadzenia indywidualnych spotkań przewidzianych w programie
korekcyjno-edukacyjnym dla osób, przyczyniło się to do niewykorzystania otrzymanej dotacji.
Klasyfikacja wydatków:
- rozdział: 85205
Podstawy prawne:
Ustawa o pomocy społecznej
Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
Posiłek dla potrzebujących
3 284 000 4 103 704,00 3 893 621,33 94,88%
zadanie własne gminy
Cel zadania:
Zapewnienie pomocy w formie dożywiania rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej.
Działania:
1. Wypłata zasiłków celowych na żywność dla dorosłych
2 424 207,01
2. Pokrycie wydatków związanych z wyżywieniem dzieci
1 469 414,32
Wskaźnik efektywności:
 liczba osób korzystających z dożywiania w stosunku do liczby
0,0263
mieszkańców ( 10 756 : 409 596)
 liczba osób korzystających z dożywiania do liczby osób korzystających
0,5223
z pomocy społecznej ( 10 756 / 20 594 )
Objaśnienie odchylenia od planu
Przyczyny niewykorzystania środków finansowych w całości to przede wszystkim: mniejsza ilość osób
spełniających kryterium dochodowe wynikające z ustawy z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu
programu wieloletniego " Pomoc państwa w zakresie dożywiania " ( dochody osoby samotnie
gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać 150 % kryterium dochodowego),
nie odebrane świadczenia do końca 2012r.
Klasyfikacja wydatków:
- rozdział: 85295
Podstawy prawne:
Ustawa o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"
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OGÓŁEM POMOC SPOŁECZNA
60 360 683,52
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE
NAZWA SFERY:
POLITYKI SPOŁECZNEJ
MIEJSKI PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Rehabilitacja społeczna i zawodowa
221 940
221 940,00 221 940,00 100,00%
zadanie własne powiatu
Cel zadania:
Pomoc osobom niepełnosprawnym w rehabilitacji społecznej i zawodowej
Działania:
Dofinansowanie bieżącej działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej
221 940,00
Wskaźnik efektywności:
liczba uczestników warsztatów terapii zajęciowej w stosunku do liczby
0,00028
mieszkańców( 114: 409 596 )
średni koszt pobytu 1 uczestnika w zajęciach
1 946,84
Klasyfikacja wydatków:
- rozdział: 85311
Podstawy prawne:
Ustawa o rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
Rozporządzenie w sprawie warsztatów terapii zajęciowej
Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności
530 000
604 000,00 603 993,68 100,00%
zadanie zlecone powiatu
Cel zadania:
Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności.
Działania:
1. Zapewnienie wynagrodzeń osobowych i bezosobowych dla pracowników
323 169,82
Wynagrodzenia osobowe
208 658,06
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
18 578,00
Wynagrodzenia bezosobowe
50 041,12
Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy pochodne od
wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego
45 892,64
oraz od umów zleceń
2. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem obiektów:
267 078,32
Zakup materiałów i wyposażenia:
20 982,00
 zakup materiałów biurowych
Zakup usług pozostałych;
194 821,67
 komisje orzekające stopień niepełnosprawności;
 różne usługi (pocztowe, kurierskie, drobne naprawy)
Zakup usług dostępu do sieci Internet
1 116,84
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki i lokale i
48 311,54
pomieszczenia garażowe.
Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w
1 846,27
stacjonarnej publicznej sieci telef.
Podróże służbowe krajowe i zagraniczne:
0,00
 bilety MZK
3. Pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem pracowników:
13 745,54
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
9 061,38
Zakup usług zdrowotnych
358,00
Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń
239,16
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Podatek od nieruchomości
4 087,00
Wskaźnik efektywności:
0,35
 udział wydatków osobowych w całkowitym koszcie realizacji zadania ;
107,15
 średnia stawka za 1 orzeczenie;
5 875
 średnioroczna ilość wydawanych orzeczeń.
Klasyfikacja wydatków:
- rozdział: 85321
Podstawy prawne:
Porozumienie z gminą Szczecin
Ustawa o rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności
0
54 894,00 25 893,52 47,17%
zadanie własne powiatu
Cel zadania:
Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności.
Działania:
1. Zapewnienie wynagrodzeń osobowych dla pracowników
25 893,52
Wynagrodzenia osobowe
4 081,00
Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy pochodne od
812,52
wynagrodzeń osobowych oraz od umów zleceń
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki i lokale i
8 362,00
pomieszczenia garażowe.
Zakup usług pozostałych komisje orzekające stopień
12 638,00
niepełnosprawności
Wskaźnik efektywności:
0,04287
 udział wydatków w całkowitym koszcie realizacji zadania
107,15
 średnia stawka za 1 orzeczenie
Objaśnienie odchylenia od planu
Środki finansowe zostały wykorzystane do wysokości potrzeb w tym zakresie.
Klasyfikacja wydatków:
- rozdział: 85321
Podstawy prawne:
Porozumienie z gminą Szczecin
Ustawa o rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności
36 000
46 000,00 46 000,00 100,00%
porozumienia - zadanie zlecone powiatu
Cel zadania:
Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności.
Działania:
1. Zapewnienie wynagrodzeń osobowych i bezosobowych dla pracowników
16 300,00
miejskich jednostek organizacyjnych
Wynagrodzenia osobowe
7 200,00
Wynagrodzenia bezosobowe
6 800,00
Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy pochodne od
2 300,00
wynagrodzeń osobowych oraz od umów zleceń
Zakup materiałów i wyposażenia
1 000,00
1 000,00
 zakup druków
2. Pozostałe wydatki:
28 700,00
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Zakup usług pozostałych:
28 700,00
 komisje orzekające stopień niepełnosprawności;
 różne usługi (pocztowe, kurierskie, drobne naprawy)
Wskaźnik efektywności:
 udział wydatków osobowych w całkowitym koszcie realizacji zadania
0,16
(7200 : 46000)
107,15
 średnia stawka za 1 orzeczenie
433
 średnioroczna ilość wydawanych orzeczeń
Klasyfikacja wydatków:
- rozdział: 85321
Podstawy prawne:
Porozumienie w sprawie powierzenia do realizacji zadania w zakresie orzekania o stopniu
niepełnosprawności dla osób z terenu Gminy Miasto Świnoujście.
Ustawa o rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Pomoc dla repatriantów
0
73 971,00 73 969,65 100,00%
zadanie zlecone powiatu
Cel zadania:
Zapewnienie pomocy repatriantom
Działania:
Wypłata zasiłków na pokrycie kosztów przejazdu, utrzymania,
1. zagospodarowania oraz refundację części kosztów ponoszonych na remont 73 969,65
i adaptację lokalu mieszkalnego dla repatriantów
Wskaźnik efektywności:
 liczba osób korzystających z pomocy w stosunku do liczby mieszkańców
0,000068
(5 osób : 409 596 )
Klasyfikacja wydatków:
- rozdział: 85334
Podstawy prawne:
Ustawa o pomocy społecznej
Ustawa o cudzoziemcach
Ustawa o repatriacji
MIEJSKI PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU
REHABILITACYJNEGO I
12 000
12 000,00 11 956,93 99,64%
ORTOPEDYCZNEGO
zadanie własne gminy
Cel zadania:
Działalność
związana
z
prowadzeniem
wypożyczalni
sprzętu
rehabilitacyjnego
i ortopedycznego jest realizacją Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Miasto
Szczecin na lata 2009-2015
Działania:
Wypożyczanie sprzętu dla osób niepełnosprawnych
 wynagrodzenia bezosobowe 9 600,00
1.
2 056,93
 zakup materiałów
Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych
świadczonych w ruchomej publicznej sieci telef.- 300,Objaśnienie odchylenia od planu
Środki finansowe zostały wykorzystane do wysokości potrzeb w tym zakresie.
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Wskaźnik efektywności:
liczba osób korzystających z tej formy pomocy do liczby osób korzystających
0,01
z pomocy społecznej (ok. 250 osób : 20 594 )
Klasyfikacja wydatków:
- rozdział: 85395
Podstawy prawne:
Uchwała Rady Miasta NR XXX/742/08 Rady Miasta Szczecin z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie
przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Miasto Szczecin na lata 20092015
Uchwała Nr LVI/1262/02 Rady Miasta Szczecin z dnia 02 grudnia 2002r.w sprawie przyjęcia
Miejskiego Programu Działania na Rzecz Osób Niepełnosprawnych.
SEKCJA OBSŁUGI KOMUNIKACYJNEJ OSÓB
1 137 278 1 431 051,00 1 430 811,36 99,98%
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
zadanie własne gminy
Cel zadania:
Zapewnienie obsługi komunikacyjnej osobom niepełnosprawnym oraz dzieci szkolnych na terenie
miasta Szczecin.
Działania:
1. Zapewnienie wynagrodzeń osobowych i bezosobowych dla pracowników
Wynagrodzenia osobowe:
 wynagrodzenia osobowe;
638 551,68
 zabezpieczenie pozostałych ustawowych wypłat (nagrody
jubileuszowe i inne)
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
47 211,34 814 004,58
Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy pochodne od
128 241,56
wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego
2. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem obiektów i bazy samochodowej:
Zakup materiałów i wyposażenia:
 zakup materiałów biurowych, środki czystości;
282 952,11 422 763,00
 zakup drobnego wyposażenia;
 materiały eksploatacyjne do samochodów;
 paliwo.
Zakup usług remontowych:
399,75
 materiały techniczno remontowe
Zakup usług pozostałych:
127 622,37
 naprawy eksploatacyjne samochodów;
 przeglądy okresowe.
Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w
8 035,83
ruchomej publicznej sieci telef.
Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w
972,06
stacjonarnej publicznej sieci telef.
Podróże służbowe krajowe i zagraniczne:
2 780,88
 podróże służbowe - delegacje pracowników;
 bilety MZK
3. Pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem pracowników:
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń:
10 473,58
 ekwiwalenty za odzież roboczą
Zakup usług zdrowotnych:
1 611,00
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 badania profilaktyczne dla pracowników
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
20 237,70
34 278,28
opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego
1 956,00
Wydatki inwestycyjne
159 765,50 159 765,50
Objaśnienie odchylenia od planu
Środki finansowe zostały wykorzystane do wysokości potrzeb w tym zakresie.
Wskaźnik efektywności:
 liczba przewozów osób niepełnosprawnych w stosunku do liczby
0,11
mieszkańców (46 169 : 409 596)
 liczba przewozów dzieci szkolnych w stosunku do liczby przewozów
0,36
ogółem ( 18 013 : 49 596 )
 udział wydatków osobowych w całkowitym koszcie realizacji zadania
Klasyfikacja wydatków:
- rozdział: 85395
Podstawy prawne:
Porozumienie nr 496/1999 z dnia 05.01.1999 r. pomiędzy Miastem Szczecin a Miejskim Ośrodkiem
Sportu Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie w zakresie obsługi komunikacyjnej osób
niepełnosprawnych na terenie Szczecina
Uchwała nr XXII/580/08 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 maja 2008r. w sprawie zasad świadczenia
usług przewozowych dla osób niepełnosprawnych oraz pobierania opłat za te usługi.
OCHRONA ZDROWIA
2 233 304,61
POMOC SPOŁECZNA
60 360 83,52
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
2 414 565,14
OGÓŁEM
65 008 53,27
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4. ZIDENTYFIKOWANE POTRZEBY
Zgodnie z założeniami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie w celu
zwiększenia efektywności działań w kolejnych latach, zachodzi konieczność:
1. dostosowania poziomu zatrudnienia pracowników socjalnych do wymogów
wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
2. kontynuowania działań rozwijających spójny system pomocy rodzinie w oparciu o ścisłą
współprace z instytucjami i organizacjami pozarządowymi;
3. doskonalenia działań w zakresie wspierania rodziny poprzez rozwój poradnictwa
specjalistycznego dostosowanego do indywidualnych potrzeb;
4. poszerzania współpracy w zakresie aktywizacji zawodowej mieszkańców miasta;
5. rozwijania ofert dziennych i popołudniowych form opieki nad dziećmi, zwłaszcza
z rodzin korzystających ze wsparcia MOPR w Szczecinie, objętych indywidualnym
planem pracy socjalnej;
6. dostosowania placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego do potrzeb
dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, nie wymagającej korzystania z ośrodków wsparcia;
7. zwiększenia liczby miejsc w placówkach całodobowej i długoterminowej opieki nad
osobami starszymi i przewlekle somatycznie chorymi;
8. rozszerzenia czasowych form opieki całodobowej dla osób starszych
i niepełnosprawnych;
9. rozszerzenia oferty pomocy MOPR w Szczecinie o formy specjalistycznych usług
opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób starszych i somatycznie chorych,
dostosowanych do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub
niepełnosprawności;
10. promowania, wsparcia i rozwoju rodzicielstwa zastępczego;
11. rozwoju wolontariatu w zakresie wsparcia rodzin z dziećmi, osób starszych
i niepełnosprawnych;
12. rozwoju mieszkalnictwa chronionego i wspomaganego dla osób starszych,
niepełnosprawnych,
rodzin
zagrożonych
bezdomnością,
usamodzielnianych
wychowanków opuszczających rodziny zastępcze i całodobowe placówki opiekuńczowychowawcze;
13. systematycznego podnoszenia kompetencji kadr pomocy społecznej;
14. wdrażania nowych rozwiązań dostosowanych do indywidualnych potrzeb osób i rodzin;
15. poprawy warunków lokalowych Rejonowego Ośrodka Pomocy Rodzinie Śródmieście;
16. zintegrowania systemów informatycznych instytucji działających w obszarze polityki
społecznej miasta.
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5. ZATRUDNIENIE I STRUKTURA ORGANIZACYJNA
Zadania i kompetencje Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie jako
samodzielnej jednostki organizacyjnej pomocy społecznej określa Zarządzenie Nr 89/12
Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia
Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie.

5.1. Struktura organizacyjna

Rysunek Nr 1 Struktura organizacyjna Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie

Dyrektor
Zastępca Dyrektora ds. Pieczy
Zastępczej i Pomocy Osobom
Niepełnosprawnym

Zastępca Dyrektora ds.
Pomocy Środowiskowej,
Pomocy Osobom Bezdomnym
i Interwencji Kryzysowej

Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności

Główny Księgowy

Dział Finansowo – Księgowy
Dział Pieczy Zastępczej

Dział Pomocy Osobom
Niepełnosprawnym

Stanowisko ds.
Pozyskiwania Funduszy
Zewnętrznych

Rejonowe Ośrodki Pomocy
Rodzinie Śródmieście,
Północ, Zachód,
Prawobrzeże

Dział Organizacyjny

Dział Pomocy Osobom
Bezdomnym

Dział ds. Kadr i Szkoleń

Dział Interwencji
Kryzysowej

Audytor Wewnętrzny

Stanowisko ds. Koordynacji
Działań w Zakresie
Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie

Dział Instytucji Pomocy
Społecznej

Samodzielna Sekcja ds.
Kontroli

Stanowisko ds. BHP i PPOŻ

Stanowisko ds.
Kontaktów z Mediami
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5.2. Zatrudnienie
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie na realizację zadań miał przyznanych 398
etatów, w tym w ramach:
 budżetu MOPR w Szczecinie – 285 etatów;
 budżetu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych – 32,5 etatu:
 25 etatów;
 koordynator Lokalny – 4 etaty;
 hostel - 3,5 etatu;
 budżetu Gminy Miasto Szczecin – Sekcja Obsługi Komunikacyjnej Osób
Niepełnosprawnych – 18 etatów;
 budżetu projektu współrealizowanego ze środków EFS Biuro projektu „Aktywna
integracja w Szczecinie” – 19 etatów;
 budżetu Wspieranie Rodziny – 13 etatów;
 budżetu Systemu Pieczy Zastępczej – 10 etatów;
 budżetu Projektu Resortowego Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na
rok 2012 „Asystent Rodziny” – 10 etatów;
 budżetu „Aktywny samorząd” – 1 etat;
 budżetu projektu Pilotażowego wdrożenia pt. „Szczecińskie Partnerstwo na Rzecz
Osób Starszych” realizowanego w ramach projektu „Tworzenie i rozwijanie
standardów usług pomocy i integracji społecznej” - 7,75 etatu;
 budżetu projektu „Nowa szansa – Wdrożenie Klubu Integracji Społecznej
w Szczecinie” – 1,75 etatu.
Poniższa tabela przedstawia liczbę osób zatrudnionych Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie
w Szczecinie według stanu na dzień 31 grudnia 2012 r.
Tabela Nr 21 Zatrudnienie w Miejskim Ośrodku pomocy Rodzinie w Szczecinie według stanu na dzień
31 grudnia 2012 r.

Liczba
osób

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie
Dyrektor
Zastępca Dyrektora
Pracownicy socjalni ogółem (suma wierszy 4,5,6,7,8)
w tym: starszy specjalista pracy socjalnej
specjalista pracy socjalnej
starszy pracownik socjalny
pracownik socjalny
główny specjalista
Główny specjalista
Pozostali pracownicy
Klub Integracji Społecznej

Ogółem
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11

1
2
204
17
29
54
99
5
9
184
2

12

402

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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Wśród ogólnej liczby 402 zatrudnionych pracowników było:
 kobiet - 345 co stanowi 85,82% ogólnej liczby zatrudnionych;
 mężczyzn - 57 co stanowi 14,18% ogólnej liczby zatrudnionych.
Najliczniejszą grupę stanowiły osoby posiadające kwalifikacje pracownika socjalnego - 204
osoby, co stanowi 50,75% ogólnej liczby osób zatrudnionych. Wśród grupy tzw. pozostałych
pracowników znajdują się między innymi: psycholodzy, pedagodzy, terapeuci, asystenci
rodziny, kierowcy Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych, osoby
zatrudnione w administracji między innymi: pracownicy Działu Kadr i Szkoleń, Działu
Finansowo-Księgowego, Działu Organizacyjnego.
Z roku na rok zwiększa się poziom wykształcenia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy
Rodzinie w Szczecinie.
Poniższa tabela przedstawia poziom wykształcenia pracowników zatrudnionych w Miejskim
Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie na przestrzeni trzech lat.
Tabela Nr 22 Poziom wykształcenia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie na
przestrzeni trzech lat

wykształcenie
wyższe
w tym:

wyższe magisterskie
wyższe licencjackie

policealne
średnie
zawodowe
podstawowe

% w stosunku do ogólnej liczby osób
zatrudnionych
2010 r.
2011 r.
2012 r.
65,24%
66,86%
72,14%
47,29%
48,44%
51,00%
17,95%
18,41%
21,14%
24,50%
21,25%
17,91%
6,27%
7,93%
6,72%
2,85%
2,83%
1,99%
1,14%
1,13%
1,24%

Najliczniejszą grupę pracowników zatrudnionych w 2012 r. w MOPR w Szczecinie stanowiły
osoby z wykształceniem wyższym, co wynika z wymagań szczególnych dotyczących
kwalifikacji osób zatrudnionych na poszczególnych stanowiskach m.in. pracownicy socjalni,
psycholodzy, terapeuci. Osoby z wykształceniem średnim, to w większości kierowcy Sekcji
Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych, pracownicy administracyjni. Pracownicy
posiadający wykształcenie podstawowe to konserwatorzy.
Średni staż pracy pracowników MOPR w Szczecinie wyniósł w 2012 r. 15 lat.
Ponadto w 2012 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie:
1) na podstawie umów zawartych z Powiatowym Urzędem Pracy zatrudniono:
2) 17 osób w ramach zorganizowanych robót publicznych,
3) 6 osób w ramach prac społecznie – użytecznych;
4) zorganizowano staże zawodowe w komórkach organizacyjnych ośrodka dla 39 osób;
5) zorganizowano praktyki studenckie w komórkach organizacyjnych Ośrodka dla 8 osób;
6) przygotowano porozumienia z 2 uczelniami;
7) zorganizowano staże zawodowe w komórkach organizacyjnych Ośrodka dla 39 osób.
Gmina Miasto Szczecin poprzez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie
organizowała 60 miejsc pracy w ramach prac społecznie użytecznych. Prace te były
skierowane dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, skierowanych przez Powiatowy
104

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie za 2012 r.
Urząd Pracy w Szczecinie. Były to osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej oraz
uczestniczące w kontrakcie socjalnym, objęte indywidualnym programem usamodzielniania,
lokalnym programem pomocy społecznej lub indywidualnym programem zatrudnienia
socjalnego, jeżeli podjęły uczestnictwo w tych formach.
Prace społecznie użyteczne organizowane były w jednostkach organizacyjnych pomocy
społecznej, organizacjach zajmujących się pomocą charytatywną lub na rzecz mieszkańców
Szczecina.
Poniższa tabela przedstawia typ jednostki, liczbę osób skierowanych i zadania wykonywane
w ramach prac społecznie użytecznych.
Tabela Nr 23 Wykaz jednostek, liczba miejsc i zadania wykonywane przez osoby skierowane do pracy w ramach
prac społecznie użytecznych w 2012 r.
Nazwa instytucji

Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej
ul. Wieniawskiego 5
71-142 Szczecin

Stowarzyszenie Feniks
ul. Zamknięta 5
71-831 Szczecin
Stowarzyszenie "SOS dla Rodziny"
ul. Legnicka 1/48
70-134 Szczecin
Polsko-Belgijskie Towarzystwo Pomocy Socjalnej
ul. Hryniewieckiego 4
70-606 Szczecin
Polski Komitet Pomocy Społecznej
ul. Jagiellońska 18/2
70-362 Szczecin
Zachodniopomorski Oddział
Towarzystwa Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych
"Powrót z U"
ul. Szczerbcowa 1
70-503 Szczecin
Polski Czerwony Krzyż
al. Wojska Polskiego 63
70-476 Szczecin
Dom Pomocy Społecznej
"Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej"
ul. Romera 21-29
71-246 Szczecin
Dom Pomocy Społecznej
"Dom Kombatanta"
ul. Krucza 17
71-747 Szczecin
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
ul. Sikorskiego 3
70-323 Szczecin
Szczecińskie Centrum Świadczeń
ul. Kadłubka 12
71-521 Szczecin
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Liczba osób
skierowanych

Zadania

17

pomoc kierowcy przy przewożeniu
towarów, prace kuchenne,
magazynowe, remontowobudowlane, ogrodnicze i
gospodarcze, porządkowe na terenie
schronisk, w portierni, pomoc
osobom chorym i niepełnosprawnym

7

prace ogólnoporządkowe, drobne
remonty budowlane

2

prace porządkowe,
ogólnobudowlane,

4

prace malarskie, kuchenne,
porządkowe, remontowe

9

prace porządkowe i pomocowe
w punktach PKPS: schronisku,
Barze Kogel-Mogel, punktach
pomocy oraz magazynach
żywnościowych

1

prace porządkowe

3

prace porządkowe, drobne prace
remontowo-naprawcze, pomoc
w magazynie pomocy doraźnej

2

prace gospodarcze, porządkowe

6

prace gospodarcze, prace kuchenne

6

prace porządkowe, drobne prace
biurowe

3

drobne prace biurowe
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W 2012 roku część zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie realizowana
była na podstawie zawartych umów zleceń.
1) Dotyczyły one:
 wypożyczania sprzętu rehabilitacyjno-ortopedycznego w Dziale Pomocy Osobom
Niepełnosprawnym;
 przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego dla mieszkańców Szczecina
w celu przygotowania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki
zdrowotnej, przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego dla mieszkańców
spoza Szczecina, przygotowania projektu postanowienia przekazującego wywiad do
właściwej miejscowo gminy w celu przygotowania decyzji potwierdzających prawo
do świadczeń opieki zdrowotnej, przygotowania projektu decyzji administracyjnych
potwierdzających prawo do świadczeń opieki;
 przeprowadzania wywiadów pn. "Informacja dotycząca osoby nadużywającej
alkoholu" na potrzeby Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w ramach "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych";
 prowadzenia spotkań grupowych i indywidualnych w ramach programu korekcyjnoedukacyjnego dla sprawców przemocy w Rodzinie;
 przeprowadzenia warsztatów szkoleniowo-wspierających dla asystentów rodzin;
 prowadzenia grupy wsparcia dla osób pełniących funkcje rodzin zastępczych
zawodowych;
 pełnienia dyżurów w punkcie konsultacyjnym MOPR w Szczecinie;
 przeprowadzenia szkolenia dla osób pełniących funkcje rodzin zastępczych
niezawodowych oraz kandydatów do pełnienia funkcji rodzin zastępczych
niezawodowych, zawodowych lub do prowadzenia rodzinnego domu dziecka
i placówki opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego;
 prowadzenia obsługi w Rejonowym Ośrodku Pomocy Rodzinie Śródmieście na rzecz
projektu „Nowa Szansa – wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie”;
 archiwizacji dokumentów w Rejonowym Ośrodku Pomocy Rodzinie Śródmieście;
 porządkowania i archiwizowania dokumentacji w Rejonowym Ośrodku Pomocy
Rodzinie Prawobrzeże.
2) W projekcie pn. " Nowa szansa - Wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie"
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego umowy zlecenia dotyczyły::
 świadczenia usług doradcy zawodowego;
 przeprowadzenia zajęć tematycznych z zakresu wizerunku oraz higieny dla
uczestników projektu;
 świadczenia usług opieki nad dziećmi uczestników projektu;
 przeprowadzenia zajęć tematycznych z zakresu elastycznych form zatrudniania;
 przeprowadzenia zajęć tematycznych z zakresu technik na rozmowie kwalifikacyjnej;
 przeprowadzenia konsultacji w zakresie ekonomii społecznej, samozatrudnienia;
 prowadzenia warsztatów - terapii przez sztukę dla uczestników projektu.
3) W projekcie pod nazwą "Aktywna Integracja w Szczecinie" współfinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki umowy zlecenia dotyczyły:
 dozoru i doradztwa projektu;
 opieki nad 21 uczestnikami projektu - osobami niepełnosprawnymi intelektualnie;
 świadczenia usług doradcy zawodowego.
4) W ramach Pilotażowego wdrożenia pt. „Szczecińskie Partnerstwo na Rzecz Osób
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Starszych ” realizowanego w ramach projektu „Tworzenie i rozwijanie standardów usług
pomocy i integracji społecznej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki umowy zlecenia dotyczyły:
 przeprowadzenia szkolenia dla pracowników socjalnych z zakresu pracy socjalnej
z osobą starszą;
 przeprowadzenia superwizji dla pracowników socjalnych.
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5.3. Regulamin organizacyjny
Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie określa
organizację, zasady działania, zasady kierowania oraz zadania i kompetencje komórek
organizacyjnych i stanowisk samodzielnych.
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1.
Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie, zwanego
dalej Ośrodkiem, określa organizację i zasady działania Ośrodka.
§ 2.
1. Ośrodek jest samodzielną jednostką organizacyjną pomocy społecznej w formie jednostki
budżetowej.
2. Ośrodek jest jednostką organizacyjną systemu wsparcia rodziny i pieczy zastępczej.
3. Ośrodek nie posiada osobowości prawnej.
4. Ośrodek działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz.
1362 z późn. zm.);
2) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz. U.
Nr 149, poz. 887 z późn. zm.);
3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 r. Nr 157,
poz. 1240 );
4) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 z późn. zm.);
5) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz.1592 z późn. zm.);
6) Uchwały Nr V/47/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie
przyjęcia „Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 20112012”;
7) Uchwały Nr XIX/509/08 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie
połączenia jednostek budżetowych o nazwach Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
i Miejski Ośrodek Interwencji Kryzysowej ze zmianami;
8) Zarządzenia Nr 521/11 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 października 2011 r.
w sprawie wyznaczenia organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w Szczecinie.
§ 3.
1. Siedzibą Ośrodka jest Miasto Szczecin.
2. Terenem działania Ośrodka jest obszar Gminy Miasto Szczecin.
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Rozdział 2
Postanowienia szczegółowe
§ 4.
1. Ośrodek realizuje zadania własne oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
określone w szczególności w następujących aktach prawnych:
1) ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz.
1362 z późn. zm.),
2) ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz. U.
z 2011r. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.),
3) ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących
ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 371
z późn. zm.),
4) ustawie z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc
państwa w zakresie dożywiania" (Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2259 z późn. zm.),
5) ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r.
Nr 231, poz.1375),
6) ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.),
7) ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych ( Dz. U. z 2008 r. Nr 164 poz. 1027 z późn. zm.),
8) ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U.
Nr 180. poz. 1493 z późn. zm.),
9) ustawie z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U z 2011 Nr 43, poz.
225 z późn. zm),
10)rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie Narodowego
Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego (Dz. U z 2011r. Nr 24 poz. 128),
11)rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie
organizowania prac społecznie użytecznych (Dz. U. z 2011r . Nr 155, poz. 921).
2. Do zadań Ośrodka w szczególności należy:
1) zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin zgodnie z ustawą
o pomocy społecznej oraz ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
2) udzielanie wsparcia osobom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych;
3) organizowanie i udzielanie pomocy osobom starszym i niepełnosprawnym;
4) świadczenie usług w zakresie pracy socjalnej, asystentury rodziny i poradnictwa
specjalistycznego;
5) inicjowanie i wspieranie działań umożliwiających integrację środowiska lokalnego
w zakresie pomocy społecznej;
6) tworzenie systemowych rozwiązań w zakresie pomocy rodzinie w tym:
a) wsparcia dla rodzin biologicznych;
b) wsparcia dla rodzinnych form pieczy zastępczej;
c) wsparcia osób usamodzielnianych;
7) tworzenie warunków umożliwiających działania aktywizujące osoby bezrobotne,
bezdomne i usamodzielniane celem uzyskania przez nie niezależności
i samodzielności finansowej oraz zabezpieczenie życiowych potrzeb ich rodzin;
8) tworzenie systemowych rozwiązań w zakresie opieki nad osobami starszymi
i niepełnosprawnymi;
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9) prowadzenie działań mających na celu podnoszenie standardów świadczonych przez
Ośrodek usług, w szczególności umożliwiających pracownikom podnoszenie
kwalifikacji zawodowych.
§ 5.
1. Nadzór merytoryczny nad działalnością Ośrodka sprawuje Prezydent Miasta lub
wyznaczony Zastępca Prezydenta Miasta przy pomocy właściwej jednostki
organizacyjnej Urzędu Miasta Szczecin.
2. Dyrektora Ośrodka zatrudnia i zwalnia Prezydent Miasta.
Rozdział 3
Zasady kierowania Ośrodkiem
§ 6.
1. Pracą Ośrodka kieruje Dyrektor i reprezentuje go na zewnątrz.
2. Dyrektor działa na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta
Szczecin i ponosi odpowiedzialność za całokształt funkcjonowania Ośrodka.
3. Dyrektor Ośrodka jest uprawniony do nawiązywania stosunku pracy i dokonywania
czynności pracodawcy w stosunku do osób zatrudnionych w Ośrodku.
4. Dyrektor kieruje Ośrodkiem przy pomocy Zastępców Dyrektora, Głównego Księgowego,
Kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych.
§ 7.
Dyrektor kieruje Ośrodkiem poprzez wydawanie zarządzeń, pism okólnych oraz poleceń
służbowych.

Rozdział 4
Organizacja Ośrodka
§8
1.W skład Ośrodka wchodzą następujące komórki organizacyjne i stanowiska samodzielne
oznaczone odpowiednimi symbolami:
1) Działy i Rejonowe Ośrodki Pomocy Rodzinie, Samodzielna Sekcja działające na
prawach Działów:
a) Dział Finansowo-Księgowy
DF,
b) Dział Organizacyjny
DO,
c) Dział Pieczy Zastępczej
DZ,
d) Dział Pomocy Osobom Niepełnosprawnym
DN,
e) Dział Interwencji Kryzysowej
DIK,
f) Dział Pomocy Osobom Bezdomnym
DB,
g) Rejonowy Ośrodek Pomocy Rodzinie Prawobrzeże
- RO/PR,
h) Rejonowy Ośrodek Pomocy Rodzinie Śródmieście
RO/Ś,
i) Rejonowy Ośrodek Pomocy Rodzinie Zachód
RO/Z,
j) Rejonowy Ośrodek Pomocy Rodzinie Północ
RO/P,
k) Dział Instytucji Pomocy Społecznej
DI,
l) Dział ds. Kadr i Szkoleń
DK,
m) Samodzielna Sekcja ds. Kontroli
SKR.
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2) Samodzielne stanowiska podległe bezpośrednio Dyrektorowi Ośrodka:
a) Audytor Wewnętrzny
b) Stanowisko ds. BHP i PPOŻ
c) Stanowisko ds. Kontaktów z Mediami
-

AW,
BHP,
SM.

3) Samodzielne stanowisko podległe bezpośrednio Zastępcy Dyrektora ds. Pomocy
Środowiskowej, Pomocy Osobom Bezdomnym i Interwencji Kryzysowej:
a) Stanowisko ds. Koordynacji Działań w Zakresie Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie - KP.
4) Samodzielne Stanowisko podległe bezpośrednio Zastępcy Dyrektora ds. Pieczy
Zastępczej i Pomocy Osobom Niepełnosprawnym:
a) Stanowisko ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych PFZ.
§ 9.
Rejonowe Ośrodki Pomocy Rodzinie w Szczecinie są komórkami organizacyjnymi Ośrodka
realizującymi zadania na wydzielonych obszarach miasta Szczecin.
§ 10.
Działy mogą dzielić się na:
1) sekcje jako wewnętrzne komórki organizacyjne,
2) samodzielne stanowiska pracy.

1.

2.
3.

4.

§ 11.
Działy Ośrodka i komórki na prawach Działu funkcjonują w oparciu o regulaminy
wewnętrzne opracowane przez Kierowników Działów i zatwierdzone przez Dyrektora
Ośrodka.
Samodzielne Stanowiska wykonują swoje zadania na podstawie zakresów czynności
których zbiór przechowywany jest w Dziale ds. Kadr i Szkoleń.
Regulaminy wewnętrzne Działów określają w szczególności:
1) zasady funkcjonowania Działu,
2) szczegółową strukturę wewnętrzną,
3) wykaz i symbole sekcji i stanowisk.
Szczegółowe zakresy zadań poszczególnych stanowisk pracy. Jeżeli w Rejonowych
Ośrodkach Pomocy Rodzinie sekcje będą realizowały zadania na wydzielonych obszarach
danego Rejonowego Ośrodka Pomocy Rodzinie regulamin wewnętrzny określa obszar
działania Sekcji.

§ 12.
Dyrektor Ośrodka ustala w drodze zarządzenia obszary działania Rejonowych Ośrodków
Pomocy Rodzinie.
§ 13.
1. Działami i Rejonowymi Ośrodkami Pomocy Rodzinie oraz Samodzielną Sekcją
ds. Kontroli, o których mowa w § 8 pkt 1 kierują Kierownicy, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Działem Finansowo-Księgowym kieruje Główny Księgowy przy pomocy Zastępcy
Głównego Księgowego.
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§ 14.
Strukturę organizacyjną Ośrodka przedstawia schemat graficzny, stanowiący załącznik do
Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka.
§ 15.
1. Do rozwiązywania szczególnych problemów związanych z realizacją zadań Dyrektor
Ośrodka może powoływać w drodze zarządzenia zespoły zadaniowe.
2. W skład zespołów, o których mowa w ust. 1 mogą wchodzić pracownicy Ośrodka oraz
osoby spoza Ośrodka.
§ 16.
1. Przy Ośrodku działa na podstawie odrębnych przepisów Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności.
2. Ośrodek prowadzi nieodpłatną obsługę Powiatowego Zespołu ds. Orzekania
o Niepełnosprawności w zakresie kadrowo - płacowo - finansowym, prawnym,
związanym z zaopatrzeniem i usługami techniczno – administracyjnymi, informatycznym
oraz związanym z bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP).
3. Nadzór nad Powiatowym Zespołem Orzekania o Niepełnosprawności sprawuje
Wojewoda Zachodniopomorski.
§ 17.
1. Ośrodek koordynuje działalność jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz
wspierania rodziny i sytemu pieczy zastępczej.
2. Ośrodek nadzoruje i kontroluje działalność jednostek organizacyjnych pomocy
społecznej. Zakres kontroli i nadzoru określają odrębne przepisy.
3. Ośrodek jest koordynatorem działań z zakresu pomocy społecznej wynikających ze
Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.
Rozdział 5
Podział kompetencji
§ 18.
Dyrektor Ośrodka nadzoruje bezpośrednio:
1) Głównego Księgowego,
2) Zastępcę Dyrektora ds. Pieczy Zastępczej i Pomocy Osobom Niepełnosprawnym,
3) Zastępcę Dyrektora ds. Pomocy Środowiskowej, Pomocy Osobom Bezdomnym
i Interwencji Kryzysowej,
4) Kierownika Działu Organizacyjnego,
5) Kierownika Działu Instytucji Pomocy Społecznej,
6) Kierownika Działu ds. Kadr i Szkoleń,
7) Kierownika Samodzielnej Sekcji ds. Kontroli,
8) Audytora Wewnętrznego,
9) Stanowisko ds. BHP i PPOŻ.
10)Stanowisko ds. Kontaktów z Mediami.
§ 19.
Zastępca Dyrektora ds. Pomocy Środowiskowej, Pomocy Osobom Bezdomnym i Interwencji
Kryzysowej nadzoruje bezpośrednio:
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1)
2)
3)
4)

Kierowników Rejonowych Ośrodków Pomocy Rodzinie,
Kierownika Działu Pomocy Osobom Bezdomnym,
Kierownika Działu Interwencji Kryzysowej,
Stanowisko ds. Koordynacji Działań w Zakresie Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie.

§ 20.
Zastępca Dyrektora ds. Pieczy Zastępczej i Pomocy Osobom Niepełnosprawnym nadzoruje
bezpośrednio:
1) Kierownika Działu Pieczy Zastępczej,
2) Kierownika Działu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym,
3) Stanowisko ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych.
§ 21.
Główny Księgowy nadzoruje bezpośrednio Dział Finansowo-Księgowy.
§ 22.
Do kompetencji Dyrektora w szczególności należy:
1) udział w kreowaniu polityki społecznej Miasta Szczecin,
2) zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Ośrodka, w szczególności poprzez:
a) prowadzenie właściwej polityki kadrowej, umożliwiającej efektywne wypełnianie
zadań statutowych Ośrodka;
b) merytoryczny nadzór nad realizowanymi zadaniami;
c) nadzór nad prowadzoną w Ośrodku gospodarką finansową;
d) współpracę z organami administracji rządowej i samorządowej;
e) zawieranie umów z jednostkami współpracującymi z Ośrodkiem, na podstawie
posiadanych upoważnień;
f) podejmowanie decyzji dotyczących planowania i realizacji budżetu Ośrodka;
g) zatwierdzanie sprawozdań z realizacji zadań statutowych oraz wykonania budżetu;
h) organizację kontroli wewnętrznej Ośrodka;
i) współpracę z działającymi w Ośrodku związkami zawodowymi;
j) gospodarowanie środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
k) zatwierdzanie bilansu potrzeb wynikających z zadań statutowych realizowanych przez
Ośrodek.
§ 23.
Podczas nieobecności Dyrektora Ośrodkiem kieruje Z-ca Dyrektora ds. Pomocy
Środowiskowej, Pomocy Osobom Bezdomnym i Interwencji Kryzysowej, a w przypadku
nieobecności Dyrektora i Z-cy Dyrektora ds. Pomocy Środowiskowej, Pomocy Osobom
Bezdomnym i Interwencji Kryzysowej zastępstwo obejmuje Z-ca Dyrektora ds. Pieczy
Zastępczej i Pomocy Osobom Niepełnosprawnym.
§ 24.
1. Zastępcy Dyrektora oraz pracownicy Ośrodka sprawują swoje funkcje oraz wykonują
zadania w oparciu o stosowne zakresy czynności, określające ich obowiązki,
odpowiedzialność i podległość służbową.
2. Wszyscy pracownicy Ośrodka mają status pracowników samorządowych i zatrudniani są
na podstawie umowy o pracę.
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§ 25.
1. Kierownicy kierujący komórkami organizacyjnymi Ośrodka inicjują, planują, organizują
i kontrolują pracę, a zwłaszcza zapewniają:
1) terminowość i rzetelność załatwiania spraw,
2) dyscyplinę pracy,
3) właściwe opracowanie wydawanych dokumentów i innych materiałów,
4) prawidłową realizację budżetu komórki organizacyjnej,
5) właściwe przygotowanie projektów pism, opracowań, i innych materiałów dla
Dyrektora, Zastępców Dyrektora i Głównego Księgowego.
2. Dyrektor może upoważniać Kierowników Działów i Rejonów oraz innych pracowników
do podpisywania korespondencji w sprawach przez nich prowadzonych.
3. W czasie nieobecności Kierownika Działu zastępuje go Z-ca Kierownika lub
upoważniony przez Dyrektora Ośrodka pracownik Działu, a w przypadku Działu
Finansowo-Księgowego Zastępca Głównego Księgowego.

Rozdział 6
Zakresy działania komórek organizacyjnych
§ 26.
Każdy Dział w zakresie swojego działania realizuje w szczególności następujące zadania:
1) przygotowuje projekty uchwał Rady Miasta, zarządzeń Prezydenta Miasta,
2) kontroluje terminowość realizacji uchwał Rady Miasta Szczecin, zarządzeń i poleceń
Prezydenta Miasta, zarządzeń Dyrektora Ośrodka,
3) opracowuje wnioski do wieloletnich programów inwestycyjnych, projektu budżetu
Ośrodka,
4) załatwia indywidualne sprawy z zakresu administracji publicznej w zakresie udzielonych
kompetencji,
5) obsługuje klientów, w tym udziela informacji o prawach i uprawnieniach,
6) współpracuje z właściwą komórką organizacyjną Ośrodka w zakresie windykacji
należności,
7) współdziała z właściwą komórką organizacyjną Ośrodka w zakresie prezentacji Ośrodka
na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej,
8) współpracuje z właściwą komórką organizacyjną Ośrodka w zakresie przygotowywania
wniosków służących pozyskiwaniu środków zewnętrznych,
9) podejmuje działania związane z realizacją rządowych programów pomocy społecznej,
oraz gminnych lub powiatowych strategii rozwiązywania problemów społecznych,
10) opracowuje analizy i sporządza sprawozdania z realizacji zadań oraz sporządza bilans
potrzeb z zakresu pomocy społecznej, udziela wyjaśnienia w sprawach skarg, wniosków
i petycji,
11) współdziała z komórkami organizacyjnymi Ośrodka w celu realizacji zadań
wymagających uzgodnień.
§ 27.
Do zadań Działu Finansowo-Księgowego w szczególności należy :
1) przygotowywanie projektu planu finansowego Ośrodka we współpracy z innymi
komórkami organizacyjnymi oraz kontrola jego realizacji,
2) weryfikacja planów w ciągu roku budżetowego we współpracy z innymi komórkami
organizacyjnymi,
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3) organizowanie, ewidencja i sporządzanie sprawozdawczości Ośrodka zgodnie
z obowiązującymi przepisami i wytycznymi,
4) obsługa finansowo-księgowa budżetu i bankowo-kasowa Ośrodka,
5) obsługa księgowa Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,
6) obsługa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
7) prowadzenie dokumentacji finansowo- księgowej w zakresie sprawiania pogrzebu,
rozliczania dopłat do leków oraz dożywiania,
8) prowadzenie dokumentacji finansowo- księgowej w zakresie prac społecznie użytecznych
oraz robót publicznych,
9) prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej środków trwałych oraz składników
majątkowych Ośrodka, rozliczanie okresowo przeprowadzanych inwentaryzacji,
10) wykonywanie dyspozycji uruchamiania środków pieniężnych, wynikających z decyzji
o przyznaniu świadczeń, umów o pracę zatrudnionych w Ośrodku pracowników oraz
innych zobowiązań płatniczych,
11) przedstawianie propozycji podziału środków finansowych między komórki organizacyjne
Ośrodka, a następnie bieżąca kontrola wydatków, analiza odchyleń, raportowanie, ścisła
współpraca z Kierownikami tych komórek,
12) analiza, weryfikacja i zatwierdzanie we współpracy z odpowiednimi komórkami
organizacyjnymi Ośrodka planów finansowych oraz przedstawianie wniosków w tym
zakresie,
13) prowadzenie wewnętrznej kontroli finansowej,
14) ewidencja i kontrola druków ścisłego zarachowania,
15) zapewnienie skutecznej ochrony kas oraz konwoju gotówki,
16) ewidencja należności Ośrodka podlegających egzekucji administracyjnej oraz
prowadzenie windykacji,
17) prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem zdrowotnym oraz opłacaniem składek
za klientów Ośrodka.
§ 28.
Do zadań Działu Organizacyjnego w szczególności należy:
1) opracowywanie projektów wewnętrznych aktów normatywnych Ośrodka, pełnomocnictw
oraz procedur wewnętrznych w zakresie wynikającym z działalności działu,
przekazywanie ich do realizacji oraz kontrola ich wykonania, opracowywanie projektów
umów zawieranych z podmiotami gospodarczymi w celu realizacji zadań statutowych
Ośrodka, prowadzenie rejestru tych umów,
2) prowadzenie ewidencji projektów Uchwał Rady Miasta, zarządzeń Prezydenta Miasta
przygotowywanych przez Działy Ośrodka oraz kontrola stanu ich realizacji,
3) opracowywanie projektów dokumentów dotyczących realizacji ustawy o zamówieniach
publicznych, prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
4) prowadzenie kancelarii ogólnej Ośrodka, a w szczególności organizowanie przepływu
przesyłek i korespondencji zewnętrznej i wewnętrznej Ośrodka,
5) prowadzenie obsługi sekretariatu Dyrektora Ośrodka i jego Zastępców,
6) zarządzanie budynkami administracyjnymi i lokalami wykorzystywanymi przez Ośrodek,
w tym przygotowywanie projektów i prowadzenie spraw dotyczących umów najmu lokali,
umów eksploatacyjnych, gospodarki pomieszczeniami,
7) prowadzenie obsługi administracyjnej, technicznej i inwestycyjnej Ośrodka,
8) opracowywanie projektów planów rzeczowo-finansowych inwestycji i remontów,
9) nadzór nad realizacją inwestycji i remontów oraz napraw bieżących w tym prowadzenie
dokumentacji remontów i inwestycji wykonywanych w obiektach zajmowanych przez
Ośrodek,
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10) nadzór nad utrzymaniem budynków Ośrodka w należytym stanie estetycznym oraz
dbałość o właściwy stan urządzeń technicznych, instalacji sanitarnych i grzewczych,
11) prowadzenie właściwej gospodarki środkami rzeczowymi oraz zabezpieczenie potrzeb
materiałowo-technicznych Ośrodka, w tym zaopatrywanie Ośrodka w wyposażenie,
urządzenia, artykuły biurowe i inne materiały,
12) zabezpieczenie łączności Ośrodka,
13) planowanie i zlecanie konserwacji i napraw sprzętu i urządzeń technicznych,
14) prowadzenie dokumentacji zakupów materiałów i wyposażenia oraz usług,
15) wprowadzanie do ewidencji ilościowo-wartościowej środków trwałych,
16) prowadzenie składnicy akt Ośrodka,
17) zamawianie i ewidencja pieczęci służbowych pracowników i urzędowych Ośrodka,
18) prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem mienia Ośrodka oraz zabezpieczeniem
i ochroną majątku Ośrodka,
19) organizowanie transportu w ramach bieżącej obsługi Ośrodka,
20) nadzór nad ochroną danych osobowych i informacji niejawnych,
21) opracowywanie zbiorczych sprawozdań miesięcznych, kwartalnych, półrocznych
i rocznych merytoryczno - finansowych z realizacji zadań statutowych Ośrodka,
gromadzenie danych zewnętrznych o zjawiskach społeczno-gospodarczych mających
wpływ na planowanie działań pomocy społecznej,
22) prowadzenie spraw związanych z komputeryzacją Ośrodka i zapewnieniem sprawnego
funkcjonowania infrastruktury informatycznej Ośrodka,
23) obsługa techniczna konferencji i szkoleń.
§ 29.
Do zadań Działu Pieczy Zastępczej w szczególności należy:
1. w zakresie realizacji zadań organizatora rodzinnej pieczy zastępczej:
1) prowadzenie działań w zakresie naboru kandydatów do pełnienia funkcji rodziny
zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego
domu dziecka,
2) 2) organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub
prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz dla kandydatów do pełnienia funkcji
dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, wydawanie
dokumentów potwierdzających nabycie kwalifikacji, ukończenie szkoleń i spełnianie
warunków do pełnienia tych funkcji,
3) zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka szkoleń
mających na celu podnoszenie ich kwalifikacji i wspieranie psychologicznopedagogiczne osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą,
4) zapewnianie pomocy i wsparcia osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą,
w szczególności organizowanie opieki w ramach grup wsparcia oraz rodzin
pomocowych i przygotowywanie rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy
dziecka na przyjęcie dziecka,
5) wspieranie dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego
w dokonywaniu oceny sytuacji dziecka oraz w sporządzeniu planu pomocy dziecku,
6) współpraca ze środowiskiem lokalnym, w szczególności z sądami i ich organami
pomocniczymi, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi, a także
kościołami i związkami wyznaniowymi oraz z organizacjami społecznymi
i wewnętrznymi komórkami organizacyjnymi MOPR,
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7) prowadzenie poradnictwa i terapii dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą
i ich dzieci oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej,
8) dokonywanie oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej
i ocenianie osób prowadzących rodzinne formy pieczy zastępczej oraz wydawanie
opinii związanych z realizacją powierzonych zadań,
9) zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją
prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających, współpraca
z ośrodkami adopcyjnymi w zakresie kwalifikowania dziecka do przysposobienia,
10) udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej,
11) udział w zespołach ds. okresowej oceny sytuacji dziecka umieszczonego w placówce
opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej albo
interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym,
12) prowadzenie sprawozdawczości i analiz, w tym sporządzanie corocznego
sprawozdania z efektów pracy w celu przedstawiania Prezydentowi Miasta Szczecin
i Radzie Miasta Szczecin.
2. w zakresie realizacji zadań powiatowego centrum pomocy rodzinie:
1) organizowanie dzieciom pieczy zastępczej w rodzinach zastępczych, rodzinnych
domach dziecka oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
2) zatwierdzanie indywidualnych programów usamodzielnienia, przyznawanie
i udzielanie świadczeń osobom usamodzielnianym opuszczającym rodziny zastępcze,
rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze i regionalne
placówki opiekuńczo-terapeutyczne,
3) przyznawanie i udzielanie świadczeń pieniężnych dotyczących dzieci i małoletnich
cudzoziemców, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej, umieszczonych w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach
dziecka lub rodzinach pomocowych, na terenie Miasta Szczecin,
4) prowadzenie i aktualizacja rejestru danych o osobach zakwalifikowanych do pełnienia
funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub do
prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz o osobach pełniących te funkcje,
przekazywanie tych danych do właściwego sądu,
5) zawieranie i rozwiązywanie umów z rodzinami zastępczymi zawodowymi,
prowadzącymi rodzinne domy dziecka, rodzinami pomocowymi, osobami
zatrudnionymi do pomocy w sprawowaniu opieki w tych formach i wypłata
wynagrodzeń wynikających z tych umów,
6) wydawanie decyzji w sprawie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wraz
z ustawowymi odsetkami oraz ustalanie i odstępowanie od ustalenia opłaty za pobyt
dzieci i osób pełnoletnich w pieczy zastępczej,
7) przygotowywanie porozumień z innymi powiatami i samorządem województwa
w zakresie umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej (w tym w rodzinach
pomocowych),
8) na podstawie ustawy o pomocy społecznej udzielanie pomocy osobom opuszczającym
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 szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki
wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekę
lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze w zakresie integracji ze środowiskiem,
przyznawania i udzielania świadczeń, wydawanie decyzji w sprawie zwrotu
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nienależnie pobranych świadczeń oraz przeprowadzanie wywiadów środowiskowych
u ww. osób,
9) współpraca z innymi podmiotami zewnętrznymi i wewnętrznymi komórkami
organizacyjnymi MOPR w zakresie realizacji zadań,
10) realizacja 3-letnich powiatowych programów dotyczących rozwoju pieczy zastępczej,
zawierających między innymi coroczny limit rodzin zastępczych zawodowych,
11) prowadzenie sprawozdawczości i analiz, w tym sporządzanie corocznego
sprawozdania z efektów pracy w celu przedstawiania Prezydentowi Miasta Szczecin
i Radzie Miasta Szczecin,
12) realizowanie innych zadań z zakresu pieczy zastępczej i pomocy społecznej
wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej oraz ustawy
o pomocy społecznej i innych aktów prawnych.
§ 30.
Do zadań Działu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w szczególności należy:
1) nadzór nad prawidłowością wykorzystania środków PFRON, przekazywanych na
działalność warsztatów terapii zajęciowej,
2) realizacja pomocy dla osób niepełnosprawnych w formie dofinansowania:
a) turnusów rehabilitacyjnych,
b) zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki
pomocnicze,
c) sportu, kultury, rekreacji i turystyki,
d) rehabilitacji dzieci i młodzieży,
e) likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych,
w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,
3) prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjno- ortopedycznego,
4) opracowywanie i realizacja powiatowych programów działań na rzecz osób
niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej i przestrzegania praw osób
niepełnosprawnych,
5) realizacja programów celowych,
6) przedstawianie wniosków do planu finansowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych i sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z realizacji
zadań w tym zakresie,
7) opracowywanie i przedstawianie planów zadań i informacji z działalności w zakresie
realizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych jak również ich udostępnianie dla potrzeb samorządu województwa,
8) podejmowanie działań, zmierzających do umożliwienia osobom niepełnosprawnym pełnej
aktywności społecznej,
9) stała współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami działającymi na rzecz
osób niepełnosprawnych w Mieście Szczecin jak również na terenie kraju,
10) tworzenie warunków zmieniających funkcjonujące w społeczeństwie, niekorzystne
stereotypy dotyczące osób niepełnosprawnych,
11) realizowanie przewozu niżej wymienionych osób niepełnosprawnych zameldowanych na
terenie Miasta Szczecin, posiadających ważne orzeczenie o niepełnosprawności
w uzupełnieniu komunikacji miejskiej na terenie Miasta Szczecin, a w szczególnie
uzasadnionych przypadkach również poza obszarem Miasta:
a) poruszających się na wózkach inwalidzkich,
b) ze zdiagnozowanym autyzmem,
c) niewidomych bez opiekuna,
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d) z innymi rodzajami niepełnosprawności niż wymienione w lit. a-c, w szczególnych
sytuacjach, w razie istniejących możliwości przewozowych, jeżeli nie będą za tym
stały przeszkody organizacyjne i ekonomiczne. Dotyczy to w szczególności kursów
łączonych lub czasu pracy poza szczytami przewozowymi.
§ 31.
Do zadań Działu Instytucji Pomocy Społecznej w szczególności należy:
1) przeprowadzanie wywiadów środowiskowych oraz przygotowywanie niezbędnej
dokumentacji w celu wydania decyzji o skierowaniu osoby do domu pomocy
społecznej,
ośrodka wsparcia, mieszkania chronionego w szczególności dla osób
w podeszłym wieku z niepełnosprawnością ruchową, intelektualną, dla osób chorych
psychicznie,
2) kierowanie osób do domów pomocy społecznej, ośrodków wsparcia i mieszkań
chronionych oraz prowadzenie korespondencji w powyższym zakresie,
3) ustalanie odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej, ośrodkach wsparcia
i mieszkaniach chronionych,
4) analiza stopnia wykorzystania miejsc w domach pomocy społecznej, ośrodkach
wsparcia i mieszkaniach chronionych i przedstawianie wniosków w tym zakresie,
5) koordynacja działań domów pomocy społecznej i ośrodków wsparcia oraz mieszkań
chronionych, w tym rozpoznawanie potrzeb,
6) współpraca z domami pomocy społecznej, ośrodkami wsparcia i mieszkaniami
chronionymi w zakresie organizowania usług o określonym standardzie i ich
zapewnienia,
7) współpraca z innymi podmiotami zewnętrznymi i komórkami organizacyjnymi
MOPR działającymi na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych.
§ 32.
Do zadań Działu Interwencji Kryzysowej w szczególności należy:
1) udzielanie pomocy osobom i rodzinom w sytuacjach kryzysu,
2) prowadzenie całodobowej interwencji kryzysowej,
3) prowadzenie specjalistycznego poradnictwa,
4) organizowanie systemu wsparcia i samopomocy społecznej dla osób i rodzin dotkniętych
kryzysem,
5) współpraca z instytucjami oraz organizacjami uczestniczącymi bezpośrednio w pomocy
osobom dotkniętym kryzysem,
6) organizowanie grup wsparcia i grup samopomocy,
7) prowadzenie terapii dla ofiar przemocy,
8) prowadzenie hostelu dla ofiar przemocy w rodzinie,
9) prowadzenie działań korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy,
10) współpraca i współdziałanie z innymi komórkami wewnętrznymi Ośrodka oraz
podmiotami zewnętrznymi w celu diagnozowania, planowania i realizacji kompleksowej
pomocy rodzinom z problemem przemocy i osobom w sytuacjach kryzysowych,
11) prowadzenie szeroko rozumianej działalności profilaktycznej, informacyjnej edukacyjnej.
§ 33.
Do zadań Działu Pomocy Osobom Bezdomnym w szczególności należy:
1. w zakresie ustawy o pomocy społecznej oraz innych aktów prawnych:
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1) wspieranie osób i rodzin wymagających pomocy w osiągnięciu możliwie pełnej
aktywności społecznej oraz umożliwienie im przezwyciężania trudnych sytuacji
życiowych, poprzez:
a) prowadzenie działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
b) udzielanie pomocy i aktywizowanie osób bezrobotnych,
c) praca metodą indywidualnego przypadku z osobami uzależnionymi,
d) prowadzenie pracy socjalnej i poradnictwa specjalistycznego oraz podejmowanie
działań na rzecz rodziny w oparciu o projektowanie socjalne,
e) współdziałanie w procesie resocjalizacji osób opuszczających zakłady karne,
2) udzielanie pomocy w formie świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, z wyłączeniem
świadczeń zastrzeżonych do realizowania przez inne komórki organizacyjne Ośrodka,
3) realizacja zadań z zakresu reintegracji społecznej,
4) przyznawanie usług opiekuńczych w miejscu pobytu, w tym specjalistycznych usług
opiekuńczych,
5) ustalanie odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
6) kierowanie do schronisk i noclegowni,
7) tworzenie indywidualnych programów wychodzenia z bezdomności,
8) prowadzenie mieszkań chronionych dla osób bezdomnych,
9) ustalenie odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych,
10) gromadzenie i analiza danych oraz diagnozowanie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na
świadczenia pomocy społecznej,
11) załatwianie spraw związanych z potwierdzaniem prawa do świadczeń opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych,
12) prowadzenie działań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w tym
prowadzenie roboczych grup działających przy Zespole Interdyscyplinarnym, realizacja
działań wynikających z Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego,
13) współpraca z innymi podmiotami zewnętrznymi i wewnętrznymi komórkami
organizacyjnymi Ośrodka w zakresie realizacji zadań.
14) prowadzenie sprawozdawczości i analiz, w tym sporządzanie corocznego sprawozdania
z efektów pracy w celu przedstawiania Prezydentowi Miasta Szczecin i Radzie Miasta
Szczecin.
2. w zakresie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej:
1) praca z rodziną poprzez prowadzenie asystentury rodziny w oparciu o indywidualny plan
pracy z rodziną,
2) organizowanie grup wsparcia i grup samopomocy,
3) organizowanie konsultacji i poradnictwa specjalistycznego, terapii i mediacji,
4) praca z rodziną, także w przypadku czasowego umieszczenia dziecka poza rodziną,
5) sporządzanie na wniosek sądu opinii o rodzinie i jej członkach,
6) dokonywanie oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej
i ocenianie osób prowadzących rodzinne formy pieczy zastępczej,
7) udział w zespołach ds. okresowej oceny sytuacji dziecka umieszczonego w placówce
opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej albo
interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym,
8) organizowanie szkoleń i tworzenie warunków do działania rodzin wspierających
i finansowanie kosztów ich funkcjonowania,
9) udział w procesie współfinansowania pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym
domu dziecka, placówce opiekuńczo- wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo–
terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym,
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10) monitorowanie sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub przezywającej
trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczej,
11) współpraca z innymi podmiotami zewnętrznymi i wewnętrznymi komórkami
organizacyjnymi Ośrodka w zakresie realizacji zadań.
12) realizacja 3-letnich gminnych programów wspierania rodziny,
13) prowadzenie sprawozdawczości i analiz, w tym sporządzanie corocznego sprawozdania
z efektów pracy w celu przedstawiania Prezydentowi Miasta Szczecin i Radzie Miasta
Szczecin.
§ 34.
Do zadań Rejonowych Ośrodków Pomocy Rodzinie w szczególności należy:
1. w zakresie ustawy o pomocy społecznej oraz innych aktów prawnych w szczególności
należy:
1) prowadzenie działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
2) udzielanie pomocy i aktywizowanie osób bezrobotnych,
3) praca metodą indywidualnego przypadku z osobami uzależnionymi,
4) inicjowanie i wspieranie działań na rzecz integracji środowiska lokalnego,
5) podejmowanie działań wspierających rodziny w prawidłowym wypełnianiu funkcji
opiekuńczo-wychowawczych,
6) prowadzenie pracy socjalnej i poradnictwa specjalistycznego oraz podejmowanie
działań na rzecz rodziny w oparciu o projektowanie socjalne,
7) współdziałanie w procesie resocjalizacji osób opuszczających zakłady karne,
8) udzielanie pomocy w formie świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, z wyłączeniem
świadczeń zastrzeżonych do realizowania przez inne komórki organizacyjne Ośrodka,
9) przyznawanie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, w tym specjalistycznych
usług opiekuńczych,
10) ustalanie odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
11) udzielanie pomocy osobom mającym trudności w integracji ze środowiskiem, które
otrzymały status uchodźcy,
12) gromadzenie i analiza danych oraz diagnozowanie zjawisk rodzących
zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej,
13) załatwianie spraw związanych z potwierdzaniem prawa do świadczeń opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
14) prowadzenie Klubów Integracji Społecznej,
15) prowadzenie mieszkań chronionych,
16) prowadzenie działań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w tym
prowadzenie roboczych grup działających przy Zespole Interdyscyplinarnym,
realizacja działań wynikających z Narodowego Programu Ochrony Zdrowia
Psychicznego,
17) prowadzenie sprawozdawczości i analiz, w tym sporządzanie corocznego
sprawozdania z efektów pracy w celu przedstawiania Prezydentowi Miasta Szczecin
i Radzie Miasta Szczecin,
18) współpraca z innymi podmiotami zewnętrznymi i wewnętrznymi komórkami
organizacyjnymi Ośrodka w zakresie realizacji zadań.
2. w zakresie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej:
1) praca z rodziną poprzez prowadzenie asystentury rodziny w oparciu o indywidualny
plan pracy z rodziną,
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2)
3)
4)
5)
6)

organizowanie grup wsparcia i grup samopomocy,
organizowanie konsultacji i poradnictwa specjalistycznego, terapii i mediacji,
praca z rodziną także w przypadku czasowego umieszczenia dziecka poza rodziną,
sporządzanie na wniosek sądu opinii o rodzinie i jej członkach,
dokonywanie oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej
i ocenianie osób prowadzących rodzinne formy pieczy zastępczej,
7) udział w zespołach ds. okresowej oceny sytuacji dziecka umieszczonego w placówce
opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej albo
interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym,
8) organizowanie szkoleń i tworzenie warunków do działania rodzin wspierających
i finansowanie kosztów ich funkcjonowania,
9) udział w procesie współfinansowania pobytu dziecka w rodzinie zastępczej,
rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo wychowawczej, regionalnej placówce
opiekuńczo –terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym,
10) monitorowanie sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub przezywającej
trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczej,
11) realizacja 3 letnich gminnych programów wspierania rodziny,
12) prowadzenie sprawozdawczości i analiz, w tym sporządzanie corocznego
sprawozdania z efektów pracy w celu przedstawiania Prezydentowi Miasta Szczecin
i Radzie Miasta Szczecin,
13) współpraca z innymi podmiotami zewnętrznymi i wewnętrznymi komórkami
organizacyjnymi Ośrodka w zakresie realizacji zadań.

§ 35.
Do zadań Działu ds. Kadr i Szkoleń w szczególności należy:
1) analiza stanu zatrudnienia pod kątem możliwości zapewnienia realizacji zadań Ośrodka,
wymagań na danym stanowisku pracy,
2) gromadzenie danych na temat potencjalnych kandydatów do pracy, prowadzenie banku
kandydatów do pracy oraz banku rezerwy kadrowej, organizowanie naboru pracowników,
3) opracowywanie systemu wynagradzania i oceny pracowników,
4) przygotowywanie dokumentów związanych z zatrudnianiem, przenoszeniem,
awansowaniem, nagradzaniem, karaniem i zwalnianiem pracowników,
5) prowadzenie akt osobowych pracowników,
6) kontrola przestrzegania przez pracowników dyscypliny pracy oraz ewidencjonowania
wyjść w godzinach służbowych,
7) prowadzenie ewidencji delegacji służbowych, legitymacji służbowych i przydziału
biletów komunikacji miejskiej dla celów służbowych,
8) ustalanie pracownikom wysokości ekwiwalentu za odzież i obuwie robocze,
9) opracowywanie projektów umów zawieranych z osobami fizycznymi oraz prowadzenie
rejestru tych umów,
10) współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie organizowania w Ośrodku, robót
publicznych ,
11) realizacja prac społecznie użytecznych,
12) przygotowywanie konferencji, programów i planów szkoleniowych oraz dokształcania
pracowników ośrodka i innych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz
organizacji pozarządowych,
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13) organizowanie praktyk i staży zawodowych w komórkach organizacyjnych ośrodka
realizujących zadania pomocy społecznej,
14) prowadzenie i aktualizowanie strony Biuletynu Informacji Publicznej oraz strony
internetowej Ośrodka,
15) prowadzenie Centrum Wolontariatu w Ośrodku.
§ 36.
Do zadań Samodzielniej Sekcji ds. Kontroli w szczególności należy:
1) przeprowadzanie zewnętrznych kontroli w szczególności z zakresu i poziomu usług
świadczonych w domach pomocy społecznej, środowiskowych domach samopomocy,
ośrodkach wsparcia, warsztatach terapii zajęciowej,
2) przeprowadzanie kontroli w zakresie prawidłowości świadczonych usług opiekuńczych
w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy,
3) przygotowywanie półrocznych i rocznych projektów planów kontroli zewnętrznej
w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej,
4) wydawanie zaleceń pokontrolnych oraz kontrola ich realizacji,
5) sporządzanie sprawozdań z przeprowadzonych kontroli.
§ 37.
Do zadań Audytora Wewnętrznego w szczególności należy:
1) przygotowywanie rocznego planu audytu wewnętrznego,
2) dokonywanie analizy ryzyka,
3) identyfikacja i monitorowanie procesów zachodzących w Ośrodku, w tym sprawdzanie
wdrażania i wykonywania przyjętych procedur,
4) przeprowadzanie audytu wewnętrznego,
5) współdziałanie z organami kontroli zewnętrznej,
6) sporządzanie sprawozdań z przeprowadzonych audytów wewnętrznych,
7) przeprowadzanie czynności sprawdzających,
8) realizacja czynności doradczych,
9) sporządzanie sprawozdań z wykonania rocznego planu audytu wewnętrznego.
§ 38.
Do zadań Stanowiska BHP i PPOŻ. należą zadania w zakresie bezpieczeństwa
i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej określone w odrębnych przepisach.
§ 39.
Do zadań Stanowiska ds. Koordynacji Działań w zakresie Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie w szczególności należy:
1) planowanie, realizacja i monitorowanie działań wynikających z założeń Miejskiego
Programu Przemocy w Rodzinie,
2) realizowanie i monitorowanie strategii rozwiązywania problemów społecznych w zakresie
przemocy rodzinie i uzależnieniom,
3) powoływanie i koordynowanie pracy grup roboczych ds. przemocy w rodzinie,
monitorowanie i ewaluacja podjętych działań,
4) realizacja działań edukacyjnych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
5) koordynowanie działań skierowanych do ofiar oraz sprawców przemocy,
6) współpraca z innymi podmiotami zewnętrznymi i wewnętrznymi komórkami
organizacyjnymi Ośrodka w zakresie realizowanych zadań.
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§ 40.
Do zadań Stanowiska ds. Kontaktów z Mediami w szczególności należy:
1) współpraca i kontakty z massmediami,
2) tworzenie polityki informacyjnej Ośrodka,
3) organizowanie i prowadzenie konferencji prasowych oraz innych spotkań z mediami,
4) udział w spotkaniach, konferencjach, szkoleniach,
5) opracowywanie materiałów informacyjnych i promocyjnych dotyczących pracy Ośrodka,
6) współtworzenie strony internetowej Ośrodka,
7) prowadzenie centralnego rejestru skarg i wniosków,
8) przegląd prasy i przygotowywanie skrótów bieżących informacji.
§41.
Do zadań Stanowiska ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych w szczególności należy:
1) monitorowanie źródeł pozyskiwania środków zewnętrznych na potrzeby Ośrodka ze
szczególnym uwzględnieniem środków Unii Europejskiej,
2) przygotowywanie aplikacji o środki zewnętrzne;
3) współpraca z komórkami organizacyjnymi Ośrodka w zakresie opracowywania wniosków
części wynikającej z zadań realizowanych przez te komórki,
4) inicjowanie i wdrażanie współpracy partnerskiej w sprawach związanych z realizacją
programów i projektów,
5) utrzymywanie kontaktów i współpraca z instytucjami i partnerami zaangażowanymi
w przygotowanie i realizacje projektów,
6) sporządzanie okresowych, rocznych i końcowych sprawozdań z realizacji projektów;
7) współpraca z jednostkami administracji publicznej, jednostkami wdrażającymi i innymi
instytucjami i organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji projektów
współfinansowanych ze środków funduszy zewnętrznych.
Rozdział 7
Funkcjonowanie Ośrodka
§ 42.
Pracownicy Ośrodka podlegają ocenom okresowym według zasad ustalonych dla
pracowników jednostek samorządowych oraz zgodnie z Regulaminem dokonywania ocen
okresowych ustalonym przez Dyrektora Ośrodka.
§ 43.
2. Czynności kancelaryjne w Ośrodku określa instrukcja kancelaryjna ustalona przez
Dyrektora Ośrodka.
3. W Ośrodku stosuje się jednolity rzeczowy wykaz akt ustalony przez Dyrektora Ośrodka
zastrzeżeniem ust. 3.
4. Dyrektor Ośrodka ustala jednolity rzeczowy wykaz akt, w porozumieniu z Archiwum
Państwowym w Szczecinie.
§ 44.
Dyrektor Ośrodka w drodze zarządzenia określa szczegółowe procedury związane
z organizacją i funkcjonowaniem Ośrodka, a w szczególności:
1) zasady i tryb udzielania upoważnień i pełnomocnictw,
2) zasady oraz tryb przeprowadzania kontroli,
3) zasady oraz tryb postępowania w sprawach petycji, skarg i wniosków,
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4) zasady oraz tryb przygotowywania i podpisywania pism,
5) zasady postępowania zmierzające do usprawnienia pracy Ośrodka.
Rozdział 8
Postanowienia końcowe

1.

2.

1.
2.

§ 45.
Szczegółowe uregulowania dotyczące zagadnień związanych ze świadczeniem pracy,
obowiązkami pracodawcy i pracownika, porządkiem wewnętrznym określa Regulamin
Pracy Ośrodka.
Pracownicy Ośrodka otrzymują wynagrodzenie według zasad ustalonych dla
pracowników jednostek samorządowych oraz zgodnie z Regulaminem Wynagradzania
Ośrodka ustalonym przez Dyrektora Ośrodka.
§ 46.
Ośrodek używa pieczęci podłużnej z nazwą Ośrodka w pełnym brzmieniu
i adresem Ośrodka.
Ośrodek używa skrótu – MOPR w Szczecinie.

§ 47.
Zmiany w niniejszym Regulaminie mogą być dokonywane w trybie przewidzianym do jego
uchwalenia.
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6. WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH AKTÓW PRAWNYCH
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst
jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267));
Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity: Dz. U.
z 2012 poz. 788 ze zmianami);
Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. Nr 70, poz. 1356 ze zmianami);
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz.1 591 ze zmianami);
Konwencja o Prawach Dziecka (Dz. U. z 1991 r. Nr 120 poz. 526 – aktualnie: Dz. U.
z 2004 r. Nr 238 poz. 2389 ustawa dnia z dnia 10 września 2004 r. – Ratyfikacja
Protokołu fakultatywnego do Konwencji o Prawach Dziecka w sprawie handlu dziećmi,
dziecięcej prostytucji i dziecięcej pornografii przyjętego w Nowym Jorku dnia 25 maja
2000 r.), (Dz. U. z 2007 r. Nr 76 poz. 494);
Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (tekst jednolity: Dz. U.
z 2011 r. Nr 43, poz. 225 ze zmianami);
Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (tekst jednolity:
Dz. U. z 2011 r. Nr 231 poz. 1 375 ze zmianami);
Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127 poz. 721 ze zmianami);
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U.
z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zmianami);
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1 592 ze zmianami);
Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst
jednolity: Dz. U. z 2009 r. nr 205 poz. 1 585 ze zmianami);
Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2004 r. Nr 53 poz. 532 ze
zmianami);
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
(Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1 536 ze zmianami);
Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzieleniu cudzoziemcom ochrony na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 680);
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r.
poz. 182);
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164 poz. 1 027 ze zmianami);
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity: Dz. U.
z 2012 r. poz. 124 ze zmianami);
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r.
Nr 180 poz. 1 493 ze zmianami);
Ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc
państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2 259 ze zmianami);
Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r.
Nr 223 poz. 1 458 ze zmianami);
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21. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz.
22.
23.
24.

25.

26.
27.
28.
29.
30.

31.
32.
33.

34.
35.

36.
37.
38.
39.
40.
41.

1 240 ze zmianami);
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
(Dz. U. z 2013 r. poz. 135 ze zmianami);
Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku
z podwyższeniem wieku emerytalnego (Dz. U. z 2012 r. poz. 1544);;
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r.
w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 96 poz. 861
ze zmianami);
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie algorytmu
przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz. U. Nr 88 poz. 808 ze zmianami);
Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia
25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz. U. Nr 63 poz. 587);
Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru
i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 61 poz. 543 ze zmianami);
Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 w sprawie
specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 189 poz. 1 598 ze zmianami);
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r.
w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 230 poz. 1 694 ze zmianami);
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie
udzielania pomocy cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status
uchodźcy lub ochronę uzupełniającą ( Dz. U. z 2009 Nr 45 poz. 366);
Rozporządzenie Ministra Pracy i polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie
środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2011 r. Nr 238, poz. 1 586);
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie Narodowego
Programu Zdrowia Psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 24 poz. 128);
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 2011 r. w sprawie określenia
wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz
wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach
statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na
rok 2011 (Dz. U. z 2011 r. Nr 83 poz. 453 ze zmianami);
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie
organizowania prac społecznie użytecznych (Dz. U. Nr 155, poz. 921);
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury
„Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz. U. z 2011 r. Nr 209
poz.1245);
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie
środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2011 r. Nr 238 poz. 1586);
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie
szkoleń na asystenta rodziny (Dz. U. Nr 272, poz. 1 608);
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie
wzoru zaświadczenia kwalifikacyjnego (Dz. U. Nr 272, poz. 1 609);
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie
instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 292, poz. 1 720);
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie
mieszkań chronionych (Dz. U. z 2012 r. poz. 305);
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie
rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 712);
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42. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zweryfikowanych

43.

44.
45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.
54.

55.
56.

kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społeczne (Dz. U.
z 2012 r. poz. 823);
Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie
udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie
(Dz. U. z 2012 r. poz. 954);
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie
domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 964);
Uchwała Nr XXII/440/04 Rady Miasta Szczecina z dnia 21 czerwca 2001 r. w sprawie
osiedlenia w Gminie Szczecin rodzin narodowości polskiej – repatriantów z terenów
azjatyckiej części byłego ZSRR;
Uchwała Nr XXVIII/566/04 Rady Miasta Szczecina z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie
zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie zadań
własnych;
Uchwała Nr XXXVI/676/05 Rady Miasta Szczecin z dnia 30.03.2005 r. w sprawie
określenia zasad częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt
dziecka w rodzinie zastępczej zmieniona Uchwałą Nr LII/1363/10 Rady Miasta Szczecin
z dnia 25 października 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Szczecin
Nr XXXVI/676/05 z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie określenia zasad częściowego lub
całkowitego zwolnienia rodziców z opłat za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej
Uchwała Nr LIV/1015/06 Rady Miasta Szczecin z dnia 10 kwietnia 2006 r. w sprawie
ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt
w mieszkaniach chronionych prowadzonych przez jednostki organizacyjne pomocy
społecznej działające na terenie Miasta Szczecin;
Uchwała Nr LIV/1016/06 Rady Miasta Szczecin z dnia 10 kwietnia 2006 r. w sprawie
szczegółowych warunków przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze
i specjalistyczne usługi opiekuńcze;
Uchwała Nr XXII/580/08 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 maja 2008 r. w sprawie zasad
świadczenia usług przewozowych dla osób niepełnosprawnych oraz pobierania opłat za
te usługi;
. Uchwała Nr XXX/742/08 Rady Miasta Szczecin z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie
przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Szczecinie na lata 20092015;
Uchwała Nr XLII/1062/09 Rady Miasta Szczecin z dnia 14 grudnia 2009 r. w sprawie
ustalenia wysokości zryczałtowanej kwoty na utrzymanie dziecka oraz stawek na bieżące
funkcjonowanie placówek rodzinnych w Szczecinie;
Uchwała Nr V/47/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie przyjęcia
„Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2012;
Uchwała Nr X/190/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 lipca 2011 r. w sprawie
upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie do
załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, w tym do
wydawania decyzji administracyjnych;
Uchwała NR XIV/336/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie
zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie;
Uchwała Nr XIV/338/11 Rady Miasta Szczecin z dnia19 grudnia 2011 r. w sprawie
określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części odroczenia
terminu płatności rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka
w rodzinie zastępczej spokrewnionej, w rodzinie zastępczej zawodowo, rodzinie
zastępczej niezawodowej, rodzinnym domu dziecka, w placówce opiekuńczo-
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57.

58.

59.

60.
61.

62.

wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej i interwencyjnym
ośrodku preadopcyjnym;
Uchwała NR XXV/736/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie
przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
na 2011 rok;
Zarządzenie Nr 418/05 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie
ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Szczecinie osobom zmarłym w Gminie Miasto Szczecin;
Zarządzenie Nr 469/11 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 września 2011 r. w sprawie
przyjęcia i zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy
Rodzinie w Szczecinie;
Zarządzenie Nr 521/11 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 października 2011 r.
w sprawie wyznaczenia organizatora pieczy zastępczej w Szczecinie;
Zarządzenie nr 79/12 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 24 lutego 2012 r. w sprawie
ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w roku 2012 w domach
pomocy społecznej znajdujących się na terenie miasta Szczecina;
Zarządzenie Nr 89/12 Prezydenta Miasta szczecin z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie
przyjęcia i zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy
Rodzinie w Szczecinie.
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